
1VARIEDADESCanoinhas, 29 de janeiro de 2010

Correio Ndo orte
CANOINHAS, 29 de janeiro de 2010           Edição n° 2920               www.jornalcorreiodonorte.com.br R$ 1,60

Maternidade 

deve reabrir 

na metade 

de fevereiro

Unidade está fechada des-
de 9 de dezembro, depois 
que prefeitura e médicos 
não entraram em consenso 
sobre salários. 
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O  presidente afastado da 

Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, Leonardo Pru-

dente (sem partido), renunciou 

ao cargo. Agora, o presidente 

interino da Câmara, o petista 

Cabo Patrício, terá de convocar 

nova eleição, o que deve ocorrer 

em até sete dias. Prudente fi cou 

famoso por guardar dinheiro de 

suposta propina na meia.

Deputado da meia pede 
renúncia da presidência

<< 25-01

Uma proposta de estudo no 

governo torna obrigatório o 

pagamento, por empresas brasi-

leiras, de 5% do lucro líquido aos 

empregados. A ideia foi lançada 

no Fórum Social Mundial, e sua 

divulgação desencadeou versões 

confl itantes no governo. O ministro 

da Justiça, Tarso Genro, disse que 

não há posição fechada dentro do 

governo sobre o tema.

Proposta obriga empresas 
a distribuir lucros

<< 27-01

O presidente deposto de Hon-

duras, Manuel Zelaya, sua 

família e seus colaboradores dei-

xaram o prédio da Embaixada 

do Brasil em Tegucigalpa, onde 

estavam abrigados desde 21 de 

setembro do ano passado. “Volta-

remos”, disse Zelaya a rádio local 

Globo pouco antes de subir ao 

avião que o levou para a República 

Dominicana.

Zelaya deixa embaixada 
do Brasil em Honduras

<< 27-01

Os 90 passageiros de um 

Boeing 737-800, da Ethio-

pian Airlines, que ia para Adis Abe-

ba, capital da Etiópia, morreram 

com a queda da aeronave a cerca 

de 3,5 km da localidade litorânea 

libanesa de Naameh. Uma forte 

tempestade parece ter provocado 

a queda, ao largo do Líbano. Das 

90 vítimas, 82 eram passageiros e 

oito eram tripulantes.

90 morrem em acidente 
aéreo no Mediterrâneo

<< 25-01

O premiê canadense Stephen 

Harper disse que levará 

pelo menos dez anos para que o 

país seja reconstruído. A previsão 

foi feita durante conferência pre-

paratória para reunião de países 

doadores para o esforço de recu-

perar o Haiti após o terremoto 

do dia 12. A estimativa da ONU 

é de que 3 milhões de pessoas 

terão de ser ajudadas.

Reconstrução do Haiti deve 
levar mais de 10 anos

<< 25-01

A jornalista Lanusse Martins 

Barbosa, 27 anos, morreu 

durante uma cirurgia de lipoaspi-

ração em uma clínica particular de 

Brasília. Análise do IML indicou 

morte por choque hipovolêmico 

(falta de movimento sanguíneo) 

provocado por instrumento perfu-

ro-contundente, que seria a cânula 

da lipoaspiração. Inquérito policial 

vai investigar o caso.

Jornalista morre durante 
lipoaspiração em Brasília

<< 25-01

O presidente da Venezuela, 

Hugo Chávez determinou 

a suspensão do sinal do canal de 

televisão a cabo RCTV por ter 

desrespeitado as novas regras 

para transmissão por cabo, que 

prevê a transmissão de cadeias 

nacionais e mudanças no conte-

údo de publicidade, entre outras 

regras. Outras cinco emissoras 

também foram suspensas.

Chávez tira do ar 
seis canais de televisão

<< 25-01

Depois de uma crise hipertensi-

va que o levou a ser internado 

no Hospital Português, em Recife-

PE, o presidente Lula cancelou 

a viagem ao Fórum Econômico 

Mundial, em Davos. Ele estava no 

avião prestes a viajar para a Suíça 

quando aconteceu a crise. O pre-

sidente fi cará em repouso em seu 

apartamento em São Bernardo do 

Campo-SP até domingo.

Lula é internado 
com crise hipertensiva 

<< 27-01

Veto do presidente Lula à lei 

orçamentária liberou paga-

mentos de R$ 13,1 bilhões para 4 

obras da Petrobras que, segundo o 

Tribunal de Contas da União, apre-

sentam irregularidades “graves”, 

como preços acima dos de mercado 

e falhas nos projetos. Entre as obras 

que foram liberadas está a refi naria 

Abreu e Lima, em Pernambuco, 

que deve receber R$ 6,1 bilhões.

Lula ignora TCU e dá verba 
para obras sob suspeita

<< 28-01

Sem opções no campo parti-

dário, a pré-candidata do PV 

à Presidência da República, sena-

dora Marina Silva, confi rmou em 

Porto Alegre que o partido vai in-

vestir na indicação do empresário 

Guilherme Leal, presidente do 

Conselho de Administração da 

Natura, como candidato a vice na 

eleição de outubro. Leal se fi liou 

ao PV no ano passado.

Marina Silva anuncia 
seu candidato a vice

<< 28-01

CRATERA: Asfalto cedeu e engoliu caminhonete no acesso da Castelo Branco a Itapevi, durante chuva em SP
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Fonte: Climatempo

HOJE:

29ºC

Manhã Tarde Noite
21ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

21ºC

DOMINGO:

30ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

SEGUNDA:

27ºC

Manhã Tarde Noite

20ºC

30ºC

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

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-
odos nublados, com chuva a qualquer hora.

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

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

BURACO PERIGOSO

Leitora do Campo d’Água Verde manda fotos de uma carreta que simplsmente caiu em um buraco na esquina entre as ruas Frederico 
Kohler e José Lulu Vieira. Segundo ela, essa foi a segunda carreta que caiu na cratera. Várias reclamações já foram feitas para a pre-

feitura, mas até o momento nenhuma atitude foi tomada. “Foi colocado tubo em parte das ruas, mas na esquina não tem nada, as valas 
estão a céu aberto, inclusive exalando mau cheiro. Os moradores destas ruas pedem socorro”, interpela a leitora.

R$ 1,86 trilhão
é o valor do orçamento da União para 2010

US$ 153 milhões
foi o lucro do Yahoo! em 2009

7%
foi o aumento da dívida pública em 2009

> NÚMEROS

“Por que tem que ser um plano Marshall? Pode ser plano Lula. 
Não é só quem dá mais dinheiro, é quem está mais empenhado”
Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, ao ser questionado sobre a possibilidade, 

apresentada pelo FMI, de adotar para o Haiti uma espécie de “plano Marshall”

O filme de ficção cientí-

fi ca Avatar, que estreou 

há seis semanas, superou 

ofi cialmente Titanic, de 1997, 

e se tornou o filme com a 

maior bilheteria da história 

do cinema. 

A produção já arrecadou o 

equivalente a R$ 3,38 bilhões, 

segundo o estúdio Fox. Os 

dois filmes foram dirigidos 

por James Cameron.

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) decidiu que todos 

os Tribunais de Justiça brasileiros 
devem expedir as certidões de an-
tecedentes criminais gratuitamente. 
A decisão atende pedido formulado 
pelo promotor de Justiça André 
Luis Alves de Melo ao CNJ para que 
fosse dispensado o pagamento da 
taxa de R$ 5 cobrada pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
pela certidão.

Parlamentares da França 

querem uma lei para proi-

bir o uso do véu islâmico nos lo-

cais de serviços públicos e nos 

transportes. Segundo o texto, 

a burca e o véu contrariam “os 

valores da República francesa”, 

sobretudo no que diz respeito à 

igualdade dos sexos. Além do 

véu integral, qualquer artifício 

para esconder o rosto pode ser 

punido.

Aos 91 anos, a sul-africana 
Daleen Moll foi multada por 

excesso de velocidade em Joanes-
burgo, na África do Sul. Ela foi fl a-
grada a 113 km/h em uma estrada 
em que o limite de velocidade é 
de 100 km/h, segundo a emissora 
de TV News24. Daleen disse que 
estava dirigindo um pouco mais 
rápido, porque estava com pressa 
para chegar a Port Shepstone, na 
costa sul.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de Canoinhas (SDR) manda fotos de ações de vân-

dalos que atormentam a vida dos docentes da EEB Frei Menandro 
Kamps, no Alto do Mussi, em Três Barras. Há anos eles invadem o 
prédio e depredam o patrimônio público. Janelas quebradas, portas 
destruídas e sujeira são corriqueiros. Os moradores até sabem quem 
pratica o vandalismo, mas por medo não denunciam.
O secretário regional Edmilson Verka (PSDB) vistoriou a escola 
esta semana e prometeu ação emergencial para garantir o retorno 
dos alunos em fevereiro. Este tipo de ação, no entanto, é necessária 
todo o ano já que os vândalos não se intimidam.

VANDALISMO
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A 
elevada carga tributária é apontada pelo 

eleitor de baixa renda como o maior empeci-

lho para a geração de emprego e o aumento 

do consumo no País. Sete em cada dez brasileiros 

defendem a redução dos impostos, e não dos juros, 

como forma de gerar empregos - 65% aceitam menos 

programas sociais, como o Bolsa-Família, se a con-

trapartida for reduzir tributos para derrubar os preços. 

Pesquisas do Instituto Análise mostram que 

67% das pessoas com renda familiar de até R$ 465 

dizem preferir um presidente que reduza os impos-

tos dos alimentos 

para que se compre 

comida mais barata 

a um que aumente 

o Bolsa-Família - 

opção de 32% dos 

entrevistados.

A diminuição 

da carga tributária, portanto, teria refl exos em outro 

tema caro ao eleitor: o aumento do consumo. Pu-

xado pelo crescimento real do salário mínimo e do 

crédito, o consumo das famílias cresceu nos últimos 

anos - e o governo estima que aumentará 6,1% em 

2010.

Corte de impostos é apontada como principal 

medida contra desemprego - mais até que educação.

Estudo elaborado por Maria Helena Zockun, 

pesquisadora da Fipe, mostra que, em 1996, famí-

lias que ganhavam até dois salários mínimos gasta-

vam 28% da renda com impostos. Em 2004, 49% 

da renda foi para o Fisco. As famílias com renda 

superior a 30 mínimos gastavam 18% da renda com 

impostos em 1996. Em 2004, gastaram 26%.

A pesquisa deve ao menos chamar a atenção 

dos presidenciáveis, que têm, de fato, a capacidade 

de mobilizar uma reforma tributária, cozinhada em 

banho-maria há anos no Congresso.

A relação que a pesquisa faz entre impostos e 

Bolsa-Família, por mais oportuna que seja, deveria 

relacionar também a corrupção e a impunidade. 

Para isso, no entanto, faltam dados. Sabe-se que as 

cifras desviadas dos cofres públicos para os bolsos 

de parlamentares cor-

ruptos são vultosas, mas 

com um judiciário omis-

so e um poder público 

que se alia a bandalheira 

para garantir a governa-

bilidade, fi ca o dito pelo 

não dito e o Brasil segue 

como um dos países cujo povo mais paga para 

fi nanciar a corrupção. 

Mesmo quando se fala em recursos ofi ciais, há 

absurdos como o revelado pela Controladoria-Geral 

da União (CGU), que constatou que no orçamento 

deste ano, o Ministério do Turismo assumiu o topo 

do ranking de emendas, desbancando as pastas 

da Saúde e Educação. A explicação parece clara. 

Desviar recursos de shows e comícios parece pesar 

menos na consciência. Não há outra explicação 

plausível para que parlamentares acreditem ser mais 

importante para o País investir em turismo do que 

em saúde e educação.

EDITORIAL

O que o eleitor quer?

ARTIGO

C
aro leitor, para se compre-
ender bem o real signifi cado 
da crise fi nanceira e imobi-

liária nos Estados Unidos e quais 
os efeitos desta crise sobre a forma 
de se pensar o desenvolvimento, é 
necessário primeiramente compre-
ender que tipos de vertentes teóricas 
estão em discussão e mesmo sendo 
adotadas como modelo de desenvol-
vimento da economia mundial. 

Em tempos de neoliberalismo, 
vertente teórica que se sustenta so-
bre a ideia força de que o mercado é 
autorregulável, ou seja, quanto menor 
forem as infl uências externas sobre 
ele, maior será o seu desenvolvi-
mento. Neste modelo, o Estado deve 
se preocupar com as questões de 
menor importância e não interferir nas 
políticas de mercado. Quanto menos 
interferência, bloqueios e barreiras, 
quanto mais livre estiver a “mão invisí-
vel do mercado”, mais possibilidades 
haverão para o tão sonhado desen-
volvimento das nações.

Na tentativa de compreender 
como ocorre, e quais fatores infl uen-
ciam o desenvolvimento, desenvolve-
ram-se várias concepções teóricas, 
que por sua vez desdobraram-se em 
diversas vertentes analíticas. Grosso 
modo, as principais concepções ou 

“teorias clássicas”.
As primeiras vertentes teóricas 

de que se tem conhecimento (pelo 
menos no conhecimento do autor 
deste artigo) foram as “espaciais”, 
e tem como seus precursores Tüner 
(1826) e Alonso (1964); seu eixo 
analítico versa sobre o valor da 
terra e custos de transporte. Outra 
vertente teórica importante é a do 
“crescimento econômico”. Marshall 
(1891) foi o precursor dessa verten-
te, sua teoria, chamada de Distritos 
Marshallianos, buscava explicar as 
razões da concentração territorial 
das atividades produtivas, tendo por 
base, além dos aspectos econômi-
cos, a dinâmica sociocultural das 
regiões.  Esta vertente teórica tem 
em Keynes (1930/1985) um dos seus 
principais representantes, pois sua 
teoria, apesar de polêmica à época, 
recobra fôlego nos dias atuais, com 
a crise norte-americana que colocou 
em xeque as teorias neoliberais de 
“livre mercado” e de um “estado 
mínimo”.

A teoria keynesiana tem como 
sua ideia força a intervenção exó-
gena no mercado via ação e inves-
timento do Estado. Para Keynes a 
ausência de mecanismos corretores 
ou reguladores do “livre mercado” 

provocaria como consequência, a 
intensificação das desigualdades 
inter-regionais e o agravamento da 
crise do capitalismo, o que justifi caria 
a ação do Estado, principalmente em 
épocas de crise.

Com a necessidade da interven-
ção por parte do governo americano 
junto a sua economia, obrigando-se 
a realizar enormes investimentos 
para evitar a quebradeira de bancos 
e, consequentemente, a falência do 
setor imobiliário, as teses neoliberais 
que sustentavam a liberdade de 
mercado foram colocadas em xeque. 
Exemplos como o Brasil, primeiro 
País a sair da crise, devido à forte 
intervenção do Estado, em políticas 
sociais e de fortalecimento da econo-
mia brasileira, fortalecem ainda mais 
a atualidade e a efi ciência da teoria 
keynesiana, e servem para anunciar 
o fi m do neoliberalismo e o surgimen-
to do pós-neoliberalismo.

Adilson Boell é licenciado em 
Matemática na Uniasselvi em Indaial, 
pós-graduando em Práticas Peda-
gógicas Interdisciplinares pela Furb/
Sapience em Blumenau e mestrando 
em Desenvolvimento Regional, pela 
Universidade do Contestado em 
Canoinhas

Brasil, Estado forte versus neoliberalismo 
em xeque

ARTIGO

N
o filme A Sétima Profecia, 
a personagem Abby Quinn 
(Demi Moore), uma jovem 

mulher americana, tem razão para 
temer pelo fi m do mundo, já que o 
desenrolar dos eventos pode sig-
nifi car desgraça para o fi lho dela, 
que  ainda não nasceu. Abby está 
determinada a fazer qualquer coisa 
para evitar o fi m do mundo, inclusive 
dar sua vida, pois este foi o desafi o 
que lhe fez o andarilho. Nos sonhos, 
um centurião pergunta “Alguém daria 
a vida por Ele?” (uma referência a 
Jesus). No fi nal do fi lme, Quinn diz 
que sim, salva o mundo e seu fi lho, 
optando em morrer para salvar a 
humanidade. Assim foi a votação do 
impeachment do prefeito de Mafra 
no caso “Aruba” pelos vereadores 
mafrenses. Quem votou contra o 
impeachment está dando, a exemplo 
de Abbi Quinn, a opção de morrer por 
alguém (prefeito), não biológica, mas 
politicamente, pois diante das circuns-
tâncias,  além de estar em jogo os 
argumentos jurídicos, entra em cena 
a moralidade política, o descaso  com 
o patrimônio público, a exemplo das 
manifestações de populares sobre as 
condições péssimas das estradas e 
pontes  do interior de Mafra (vide ma-
nifestação na Câmara por cidadãos 
da comunidade do Brito). E por que 
kamikazes? 

Para quem não lembra ou nun-
ca estudou, kamikazes foram  jovens 
pilotos japoneses que deram suas 
vidas em nome da pátria e do impe-
rador japonês na 2.ª Guerra Mundial, 
levando seus aviões em direção aos 
navios inimigos (morte certa). Kami-
zakes da política mafrense lançam 
seus mandatos (aviões) em nome de 
uma causa perdida. Nesse sentido, 
uma bancada situacionista e híbrida 
no cenário político local é obrigada a 
blasfemar  pelos cotovelos, abrindo 
a guarda, em vez de atingir os ad-
versários. A mesma se fragiliza, em 
vez de fragilizar os adversários. Briga 
com a bala, em vez de atirar para 
matar. O exército situacionista, não 
é de seguidores fundamentalistas, 
mas de kamikazes. O que esperar 
deles senão o suicídio político? 

São tantas as perguntas que 
talvez a base situacionista (oculta 
e a real)  na Câmara esteja certa: o 

melhor é nem dar respostas. E não 
adianta aplaudir “obras de maquia-
gem” na cidade, aprovar projetos 
oriundos do Executivo que agrade 
apenas  a um segmento da socie-
dade mafrense, em detrimento de 
quem mais precisa. 

A votação da CPI do “brita-
dor” (quando os  ‘iluminados’ do 
Judiciário – TJ – assim decidirem) 
determinará a redenção de alguns 
vereadores que sofrerão com a pres-
são das forças “ocultas” mas que 
serão reconhecidos pelos eleitores 
face a coragem no front de batalha 
ético e moral e, com as armas nas 
mãos, lutando por uma cidade que 
implora por novos tempos,  exigirá 
deles um sacrifício árduo, cuja 
recompensa serão os aplausos de 
quem vislumbra um cenário de mu-
danças. Parece pouco, mas quem 
tem princípios, idoneidade moral, 
não custa exercitar o que é óbvio. 
E, mais do que isso, ter moral para 
falar com garbo para os fi lhos. Como 
este artigo começou com a citação 
de um fi lme, recomendo aos edis 
assistirem o fi lme O Clube do Impe-
rador e refl etirem sobre a cena em 
que uma criança descobre o tipo de 
político que  é o pai. Do fi lme, deixo a 
seguinte mensagem  através de um 
conselho de Aristófanes citado num 
dos empolgantes diálogos do fi lme: 
“A juventude envelhece, a imaturi-
dade é superada, a ignorância pode 
ser educada e a embriaguez passa, 
mas a estupidez dura para sempre. 
Infelizmente, há um paredão entre 
cultura e política em Mafra. Como o 
tempo passa, logo teremos eleições 
municipais. Se não mudarem a pos-
tura e se continuarem agindo dessa 
forma, nossos vereadores, mais 
divididos do que nunca na votação 
das CPIs, estarão no caminho do 
precipício. A fogueira da vaidade 
quanto aos interesses pessoais  pe-
los vereadores mafrenses está nos 
deixando num vácuo de lideranças 
preocupante. O desfi le desse festival 
de vaidades frente à sociedade ma-
frense, com certeza,  levará  todos à 
vala comum. Todos serão enterrados 
juntos. 

Quem viver, verá!

Arlindo Costa é professor

Kamikazes da política 
mafrense e a sétima profecia

ARLINDO COSTA 

ADILSON BOELL

A relação que a pesquisa faz entre im-

postos e Bolsa-Família, por mais oportu-

na que seja, deveria relacionar também a 

corrupção e a impunidade
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Queda veio depois 
de um ano de 
crescimento de 
até 36%

Região perdeu 8% do FPM em 2009

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

RECURSOS

Os municípios brasileiros come-

çaram o ano de 2010 com menos 

recursos do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). O primeiro 

repasse, pago na segunda semana 

do ano, foi 19% menor do que o 

de janeiro de 2009, de acordo com 

levantamento da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). A 

queda contraria a trajetória comum 

para janeiro, um dos meses de maior 

repasse e acompanha 2009, que 

acumulou queda geral de 8%.

A redução é resultado das 

desonerações feitas pelo governo 

no Imposto sobre Produtos In-

dustrializados (IPI) e da mudança 

no cronograma das restituições do 

Imposto de Renda (IR) em 2009. Os 

dois impostos compõem o FPM, 

que é repassado aos municípios pelo 

Governo Federal. A expectativa da 

confederação é de que os repasses 

continuem em queda até março.

No ano de 2009 as desonera-

ções de impostos e a crise econômica 

fi zeram com que o valor repassado 

no ano fosse 3,2% menor em com-

paração a 2008. Em termos nacionais, 

em 2009, o total do FPM foi de R$ 

49,6 bilhões, contra R$ 51,2 bilhões 

de 2008. Diante da queda nos re-

passes, os prefeitos reclamaram da 

falta de recursos para arcar com as 

despesas municipais e reivindicaram 

medidas do Governo Federal. Em 

março, durante discurso em Recife-

PE, após ouvir pedidos de prefeitos, 

o presidente Lula respondeu que 

daria atenção às reivindicações.

O Governo Federal acabou 

por liberar recursos extras como 

forma de compensação. Por meio 

do Apoio Financeiro aos Municí-

pios (AFM) referente aos meses 

de setembro a dezembro, R$ 1,8 

bilhão foi repassado aos municípios 

e ainda faltam R$ 554 milhões que 

a CNM reclama ainda não terem 

sido liberados.

Para o prefeito de Major Vieira, 

Israel Kiem (DEM), é preciso agir 

rápido para evitar rombos maiores 

na arrecadação. “Precisamos encon-

trar alternativas”, alertou.

O secretário da Administração 

de Canoinhas Argos Burgardt disse 

que a promessa do Governo Federal 

de equiparar a 2008, ainda não se con-

cretizou. Ele informou ainda que esta 

semana a prefeitura recebeu aporte de 

R$ 101 mil, referente ao AFM. Bur-

gardt admite que a falta de recursos 

míngua as obras. “Não gastamos mais 

que arrecadamos”, lembra. 
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Procedimento deve atrasar entrega dos carnês que terão reajuste básico de 4,17%; primeiro vencimento deve ser 10/04

Recadastramento de contribuintes 
prevê aumento de receita em Canoinhas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

IPTU

A Gelmais Assessoria, de São 
José-SC, está concluindo o re-
cadastramento das residências 
canoinhenses a pedido da prefei-
tura de Canoinhas. Vencedora de 
processo licitatório, o serviço da 
Gelmais é a esperança do prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB) em ver 
a receita orçamentária da prefeitu-
ra crescer já que será com base nos 

dados captados pela empresa que 
a prefeitura vai calcular o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU).

Segundo o diretor de tribu-
tos, Gláucio Emílio de Paula e 
Silva, a Gelmais está fazendo 
uma verdadeira varredura no 
município para detectar casos de 
imóveis que estavam fora do ca-
dastro de contribuintes. Uma das 
novidades é que o levantamento 
feito pela assessoria vai estar na 

internet, no site da prefeitura, nos 
próximos dias. Lá será possível 
que o contribuinte consulte os 
dados georreferenciais de sua 
casa e até fotos do imóvel. A 
pesquisa, no entanto, é passiva 
de equívocos. Casas mistas – de 
alvenaria por fora e de madeira 
por dentro – são consideradas 
totalmente de alvenaria, o que 
aumenta a contribuição com o 
IPTU. Gláucio explica, no en-
tanto, que caso o contribuinte 

aponte a falha, o setor de tributos 
da prefeitura fará a correção.

PREVISÃO

Segundo Gláucio, a partir de 20 de 
fevereiro os carnês do IPTU come-
çam a ser distribuídos via Correios. 
Somente moradores de áreas sem in-
dicação do nome da rua ou número 
da casa terão de retirar os carnês na 
prefeitura, no setor de tributos.

O primeiro vencimento, 
segundo o secretário da Admi-

nistração, Argos Burgardt, deve 
ser 10 de abril, com desconto de 
10%. Se pagar em parcela única 
em 10 de maio, o desconto cai 
para 5%. O parcelamento será 
permitido sem juros em até nove 
vezes. Quem escolher o mês de 
junho para quitar em parcela úni-
ca perde direito ao desconto.

Os contribuintes devem pa-
gar reajuste médio de 4,17% no 
valor do imposto em relação ao 
ano passado.

TJ encaminha pedido para Alesc investigar Pavan

OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

O Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC) encaminhou na 
quarta-feira, 27, o ofício dirigido 
à Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc) no qual solicita 
autorização da Casa para dar 
continuidade aos trâmites pro-
cessuais que apuram eventual en-
volvimento do vice-governador 
Leonel Pavan (PSDB) na prática 
de corrupção passiva e advocacia 
administrativa, segundo denún-
cia formulada pelo Ministério 
Público.

Informação contida em nota 
da Assessoria de Imprensa do 
Tribunal de Justiça, acrescenta: 
“O ofício, assim como cópia 
integral do inquérito — e que 
incluiu também a peça de defesa 
prévia apresentada por Pavan 

—, foi entregue em mãos do 
deputado Jorginho Mello por um 
ofi cial de justiça do TJ, que se 
fez acompanhar por um assessor 
do gabinete da desembargadora 
Salete Sommariva.”

Na terça-feira, 26, Pavan 
protocolou um documento 

pedindo aos deputados que 
autorizem o TJ a prosseguir no 
caso em que é investigado por 
supostamente ter tentado resol-
ver pendências fi scais de uma 
distribuidora de combustíveis 
no Estado. A entrega foi feita 
ao primeiro vice-presidente da 

Assembleia Legislativa, Gelson 
Merísio (DEM).

Pavan ressaltou que não usa-
ria “de forma alguma” a maioria 
que o governo tem na Alesc para 
trancar o processo. O pedido 
é para que os parlamentares 
fi quem “à vontade” e autorizem 
o prosseguimento da ação.

Merísio destacou que os 
demais deputados tomarão co-
nhecimento da carta da forma 
regimental: ela será lida na pri-
meira sessão deliberativa, na 
quarta-feira, 3. Merísio avalia 
que, no mesmo dia da leitura da 
carta, pode ocorrer a votação.

Na semana passada, o líder 
do PSDB, Serafim Venzon, 
declarou que diria “não” à au-
torização para que Pavan não 
perdesse tempo com explicações 
e defesas. Ele e o deputado Car-

los Chiodini (PMDB) foram os 
únicos a fi rmar posição pelo não 
em enquete realizada pelo jornal 
Diário Catarinense. Outros nove 
deputados estavam indefi nidos e 
sete votariam com as bancadas.

As bancadas do PP e do PT 
decidiram que votarão pelo sim. 
Também disseram sim o líder do 
governo, Elizeu Mattos (PMDB), 
Edison Andrino (PMDB) e 
Amauri Soares (PDT). Com a 
decisão do Pavan de pedir pesso-
almente aos deputados que deem 
agilidade ao tema, é provável que 
a autorização seja aprovada pelos 
40 parlamentares. “Se a Assem-
bleia atender meu pedido estará 
rompido um paradigma: a Alesc 
nunca autorizou o TJ apurar 
denúncias contra o governador 
e o vice”, escreveu Pavan em 
seu twitter.

PAVAN: “Se a Assembleia atender meu pedido estará rompendo um paradigma”
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DEM deve desembarcar

A ELEIÇÃO DITARÁ OS RUMOS DA CÂMARA?

A política estadual está se movimentando como nunca com 

vistas à eleição de outubro.

O processo contra o vice-governador Leonel Pavan (PSDB) 

incomodou os componentes da Polialiança que elegeu Luiz Henri-

que (PMDB) duas vezes e os refl exos já estão aí. Há quem garanta 

que o desembarque do DEM é questão de dias. O partido não quer 

ver o nome de Raimundo Colombo envolvido com o de Pavan, até 

porque poucos sabem até onde essa história de recebimento de 

propina e favorecimento ilícito pode ter ido.

Há outro fator a se confi rmar. Como Pavan deve mesmo assu-

mir o governo no mês que vem, é dada como certa a dispensa do 

secretário da Fazenda Antonio Gavazzoni (DEM). Os democratas, 

em solidariedade, deixariam o governo da maneira mais discreta 

possível. A demissão seria a desculpa perfeita para deixar um 

governo que já não é mais interessante para os demos.

Caso o desembarque do DEM se confi rme, resta ao PMDB 

apostar na candidatura de Pinho Moreira, com a possibilidade de 

apoio de um PSDB frágil e desmoralizado. Neste cenário, a derro-

ta parece iminente.

Desvinculado de Pavan, LHS e companhia, Colombo desfi laria 

de cabeça erguida na campanha, com a dura missão de bater de 

frente com os pesos pesados Angela Amin (PP), favorita em todas 

as pesquisas, e Ideli Salvatti (PT), que até agora é um enigma. 

Ninguém duvida de seu potencial para uma campanha ao governo, 

inclusive a senadora teve um mandato muito mais expressivo que o 

pálido Colombo. Caso Angela e Ideli se decidam por uma dobra-

dinha, provavelmente liquidam a eleição já no primeiro turno. 

Parece mesmo ser a vez das mulheres.

> PRÓ-MEMÓRIA: Enquanto o 

prefeito de Major Vieira corre o risco 

de ser cassado por conta de uma 

contratação, seguem adormecidos 

no TRE os processos que investigam 

compra de votos em Três Barras.

> RETORNO: Eni Voltolini (PP), 

que lidera o Fórum de Secretários de 

Desenvolvimento Econômico no Norte 

de SC, não deve fi car de fora das 

eleições. Só não sabe se vai a federal 

ou estadual.

> 432: e não 340 é o número de 

entrevistados pela UnC na pesquisa 

que mediu o índice de aceitação 

das Secretarias de Desenvolvimento 

Regional.

> CANOINHAS: A Câmara de 

Vereadores volta ao trabalho em 

sessões ordinárias na segunda-feira, 

dia 1.º.

A secretária de Saúde de Canoinhas, Telma Bley, só tem motivos para comemorar neste início de ano. Foi 
aberto o processo licitatório para a contratação da empresa que vai construir a nova Policlínica, na rua Emílio 

Scholtz, ao lado do Ambulatório de Epidemiologia. A expectativa é de que em 24 de fevereiro seja declarada a 
vencedora, que deve começar a obra em março. O projeto da Policlínica foi elaborado por Telma, que conseguiu 
a façanha de ver aprovada verba de R$ 1,44 milhão do Ministério da Saúde, sem intervenção de deputados nem 
lobistas. O valor máximo da licitação é de R$ 1,8 milhão. A prefeitura banca a diferença.
Outra vitória da pasta é a nova unidade básica de saúde da Cohab 3, que deve ser inaugurada em breve.

O valor do PMDB como aliado nas eleições de 2010 costuma ser 
medido por seu enraizamento pelo País: 1.201 prefeitos, 97 deputados 
federais e nove governadores. Mas os resultados da última disputa 
presidencial não comprovam a tese de que a máquina peemedebista 
infl uencia os eleitores de forma signifi cativa. 

Em SC, por exemplo, em 2006 Luiz Henrique pôs o PMDB a trabalhar 
pela candidatura Alckmin. O tucano venceu no Estado, com 54,5% dos votos 
no 2.º turno - mas também venceu no Paraná, onde o peemedebista Roberto 
Requião, outro que disputava a a reeleição, aderiu a Lula. LHS exercia infl uência 
direta sobre 114 prefeitos eleitos pelo PMDB dois anos antes. Se a máquina 
peemedebista fi zesse diferença na eleição, a lógica indicaria uma vitória mais 
folgada de Alckmin nessas cidades. Mas os números mostram o contrário: 
o tucano teve, em média, 51,8% dos votos nos municípios com prefeitos do 
PMDB, como Canoinhas, 2,7 pontos porcentuais a menos do que obteve no 
Estado como um todo. Das 114 cidades, Alckmin perdeu para Lula em 51.

Mito peemedebistaMelhorias para o MST
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) liberou 

R$ 150 mil para a recuperação da estrada de acesso a um assentamento do 
Movimento Sem-Terra (MST), que fi ca na Paciência dos Neves. Os vereadores 
se reuniram esta semana para sessão extraordinária a fi m de liberar contrapar-
tida de R$ 18 mil para empedramento e melhoramento do acesso.

O assentamento já foi motivo de matéria do CN há três anos. A re-
portagem mostrou as difi culdades dos sem-terra em fi xar moradia num 
local totalmente insalubre, que alaga com pouca chuva e impossibilita o 
plantio. Antes de aprovar o projeto, valeria a pena os vereadores questio-
narem a escolha do Incra.

Multado
A juíza Janine Stiehler Martins confi rmou na semana passada sen-

tença que multa o prefeito Leoberto Weinert (PMDB) em R$ 5.320,50 
por conta de suposta propaganda política no site da prefeitura durante 
a campanha pela reeleição.

O viajante
É um verdadeiro festival de gastança que o governador Luiz 

Henrique (PMDB) promove ao levar uma verdadeira tropa para 
intermináives e ostensivas viagens internacionais que juntas, somam 
14,6 voltas em torno da Terra em dois mandatos. Nada de concreto 
se viu em termos de conquistas para o Estado. Parece puro e simples 
turismo patrocinado com dinheiro público.

    Memória: Que benefícios Canoinhas teve com a viagem a 

Polônia do prefeito, secretário e presidente da Câmara?
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Não Vou Mais Chorar                    João Neto & Frederico

Amanhã Sei Lá                                                Michel Teló

Pó Pega                                                                  Eric & Mateus

Hush Hush                                                Pussycat Dolls

Luz da Minha Vida                                  Ronaldo Adriano

SAGs confi rmam Globo de Ouro

O Sindicato dos Atores de 

Hollywood confi rmou o 

favoritismo dos premiados com 

o Globo de Ouro. A premia-

ção aconteceu no sábado, 23, 

em cerimônia rápida e por isso 

mesmo mais atraente que o 

cansativo Globo de Ouro.

Todos os atores premiados de 

cinema levaram também o prê-

mio da associação de imprensa 

estrangeira. Bastardos Inglórios 

(pra mim o melhor de 2009) le-

vou o prêmio de melhor elenco.

Na categoria TV, Mad Men e 

Glee levaram os prêmios de 

melhor elenco (também foram 

as melhores séries do Globo 

de Ouro). Alec Baldwin e Tina 

Fey (comédia) e Michael C. Hall 

e Julianna Margulies (drama) 

foram os melhores atores.

Domingo é dia de Grammy

Domingo, 31, acontece a 
entrega do mais pres-

tigiado prêmio da música 
estadunidense. Os Grammy 
Awards 2010 devem ser 
pulverizados entre as musas 
Beyoncé (10 indicações), 
Taylor Swift - aquela mesma, 
que Kanye West detonou no 

Indicados ao Oscar serão anunciados na próxima terça-feira, 2

!
Apoiar os pés na poltro-

na da frente no cinema, 

além de incomodar o 

vizinho, demonstra falta 

de educação.
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VMA (8) - e Lady Gaga (5), 
que, de fato, explodiram ano 
passado. Black Eyed Peas (6), 
David Guetta (5), Jay-Z (5) 
e Kanye West (6) também 
devem se sair bem da festa 
que terá transmissão ao vivo 
para o Brasil pelo canal por 
assinatura TNT. 
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Chegou a hora do 

mistério de Lost ter um fi m

Na terça-feira, 2, estreia na tevê estadunidense a 6.ª e 
derradeira temporada da mais misteriorisa série já exibida. 
A Drops entra no clima e relembra 6 perguntas sem respostasj k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ t } s � uu | { y z � t � } u � w � w � � w � � { � � �� t � { v } � � { t � { x | � � x � z � x � { | � �u � } u t � u � u � y z { { | � { � } | � � � } x t � x| { � � { | � v u � { � } � x �� o � � m � � � � � m q � x � y z { � } � � u � � t � x { t � { v � { � { �  � u � x | | ¡ � { v { ¢ � v } � u £ � x | { � } u z � � u � � x { t � � {{ v { { ¤ u � x ¥ w x z � � x ¦ � { � { � � u t §

¨ © l � © q ª t � { { | � � « v u } � { �� x � y z { { v u | z � } z � ¬ { � } u� x � � } � x t u { ¢ � v x | � x � u � } v u � u � � u � ® { z � { � x � t x � { � {{ ¢ � v } � u � x y z { u � x t � { � { z � ¯ © ° n o � m p � ± � n m ² � � o qª t � { { | � � ³ u v � �® { � � y z { � � x { ¢ � v } � u � x } t � { ´� { | | { � x | ª z � � x | � { v x � { ´t } t x � ® u ¥ { � { � x | � x � y z {u v ~ z t | � x � � x | � { | | z | � } � u �t u } v � u �
¯ p m p ² o µ ¶ � � o p q � x � y z {u � � { | { t £ u � { ¤ u � · w ¸ u � { w¹ z � v { º { � x � � u t � } u �t { � { | | � � } u � u � u y z { u } v � u{ t � � { t x { } ¢ x �» m l ¼ ½ � µ q ¾ { t � u ´� } t ¿ } t z | � � { | � x x� u v � u � x � u � } | � À � } u �



9VARIEDADESCanoinhas, 29 de janeiro de 2010

Contratação de médicos deve ser efetivada ainda em fevereiro, segundo o administrador do Hospital Félix da C. Gomes

Maternidade deverá ser reaberta 

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

TRÊS BARRAS

Fechada desde 9 de dezembro 
por falta de médicos obstetras 
para atuar na instituição, a Mater-
nidade  do Hospital Félix da Cos-
ta Gomes, de Três Barras, pode 
reabrir suas portas em breve. 
De acordo com o administrador 
do hospital, Osnei Adriano de 
Oliveira, atualmente a materni-
dade tem apenas uma obstetra, a 
única dos cinco que permaneceu 
no Hospital, situação que será 
revertida com a contratação de 
novos profi ssionais nos próxi-
mos meses. “A prefeitura está 
contratando médicos para atuar 
nos Postos de Saúde e na Mater-
nidade, dois obstetras, quantida-
de que possibilita a reabertura da 
Maternidade”, diz.

Como o CN noticiou na edi-
ção de 22 de janeiro, a prefeitura 
de Três Barras recebe inscrições 
hoje para as vagas em diversas 
especialidades.  Outro edital tam-
bém lançado pela prefeitura para 
contratação de médicos e outros 
profi ssionais de saúde encerra as 
inscrições na terça-feira, 2, com 
oportunidades para ginecologia 
e obstetrícia. No caso destas 
especialidades a carga horária se-
manal é de 40 h, justamente para 
que haja trabalho concomitante 
com a Maternidade.

De acordo com a gerente de 
saúde de Três Barras, vereadora 
Siomara Muhlmann Corrêa (PP), 
a previsão é de que a unidade 
seja reaberta logo na segunda 
quinzena de fevereiro. “Nós 

agilizamos o processo e também 
estamos contratando pediatras, 
justamente para atuar na mater-
nidade”, ressalta.

RECONHECIMENTO

As gestantes em trabalho de 
parto do município desde de-
zembro, segundo Oliveira, fo-
ram encaminhadas inicialmente 
para Mafra, mas, para diminuir 

a distância, estão sendo enca-
minhadas para Canoinhas. A 
Maternidade do Hospital Félix 
da Costa Gomes já recebeu 
diversos prêmios de reconhe-
cimento pelos serviços presta-
dos, como o Galba de Araújo, 
concedido pelo Ministério da 
Saúde para apenas outras qua-
tro maternidades em todo País 
em 2002.
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MATERNIDADE é reconhecida nacionalmente pelo serviço humanizado que presta às gestantes; hoje Hospital tem apenas um obstetra trabalhando
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Período de férias nas escolas do Estado deve ser menor que em 2009

Vacinação contra gripe A deve começar 

Gracieli Polak

CANOINHAS

Ainda é janeiro, mas a preocupação 

com a contaminação pela Gripe A 

já é considerada uma das priorida-

des do Ministério da Saúde que, na 

terça-feira, 26, divulgou calendário 

de vacinação contra o vírus, respon-

sável pela morte de mais de 1,7 mil 

pessoas no Brasil em 2009.

Mais de R$ 1 bilhão será in-

vestido na compra de 83 milhões 

de doses de vacina contra a H1N1 

que deverão ser distribuídas à po-

pulação brasileira a partir de março 

(confi ra quadro ao lado), de acordo 

com grupos específi cos de risco. 

Canoinhas, que registrou 66 casos 

confi rmados e três óbitos por causa 

do vírus em 2009, também se pre-

para para enfrentar a nova pande-

mia que deve chegar ao Hemisfério 

Sul juntamente com o inverno.

Segundo a responsável técni-

ca pelo setor de epidemiologia da 

Gerência de Saúde de Canoinhas, 

Augusta Ivone Pereira Wendt, a 

orientação inicial aos servidores de 

saúde é pela obediência ao calendá-

rio, salvo haja atraso na entrega das 

doses da vacina. “Nós já recebemos 

as primeiras orientações do MS e em 

fevereiro toda a região se reúne em 

um encontro para discutir as novas 

vacinas do calendário”, explica.

ESCOLAS PREPARADAS

Segundo a secretária de Educação 

de Canoinhas, Maria de Lourdes 

Brehmer, as aulas na rede munici-

pal de ensino começam em 18 de 

fevereiro, junto com a rede estadual, 

com previsão de parada de apenas 

uma semana para as férias de julho. 

“Todas as medidas de segurança 

estão sendo tomadas para que o 

contágio pela Gripe A seja evitado, 

mas as férias no meio do ano não 

foram estendidas”, afi rma Maria de 

Lourdes. 

De acordo com a secretária, os 

cuidados estipulados em 2009 per-

manecem para o novo ano letivo.
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Previdência visa ampliar atendimentos via internet ou telefone 135 para agilizar atendimento

INSS completa 87 anos 
com bolo para associados

Gracieli Polak

CANOINHAS

Bolo e cafezinho, além do aten-
dimento específico, foram os 
agrados para os segurados que 
passaram pela agência da Previ-
dência Social na segunda-feira, 25. 
Para comemorar os 87 anos da 
entidade no Brasil, comemorada 
no domingo, 24, todas as agências 
do País serviram o tradicional 
bolo de aniversário e alertaram 
para ações que tornarão o serviço 
ainda mais ágil para seus usuários, 
hoje todo trabalhador que contri-
bui com a Previdência.

Segundo a gerente da agên-
cia de Canoinhas, Solange Ma-
ria Freitas Fiedler, todos os 
brasileiros contribuintes do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) têm direito aos ser-
viços e benefícios, que incluem 
aposentadoria, auxílio-doença, 
auxílio-acidente, salário materni-
dade, entre outros, o que torna 
a Previdência uma instituição 
de todos os trabalhadores. “As 

pessoas não podem ter medo 
de procurar o serviço, porque 
se elas colaboram, tem direito a 
ele”, afi rma.

Hoje a agência de Canoi-
nhas, programada para atender 
também aos municípios de Três 
Barras, Major Vieira e Bela Vista 
do Toldo, atende também aos 
trabalhadores de municípios do 
Paraná, como São Mateus do 
Sul e Antonio Olinto. “Como o 
órgão é nacional, essa abertura é 
permitida. Enquanto em outros 
lugares eles podem esperar por 
meses pela perícia, aqui ela é 
marcada para o dia seguinte”, 
explica Solange. Para não tornar 
o sistema mais lento, a solução 
tomada para todo o Brasil, 
segundo o Instituto, foi a cria-
ção do Programa de Educação 
Previdenciária (PEP), que visa 
esclarecer as situações cobertas 
pelo órgão e divulgar os canais 
de atendimento.

USE O TELEFONE

Segundo a coordenadora do 

PEP da agência de Canoinhas, 
Maria Nilzabete Gresczeschen, 
um dos objetivos da Previdência 
Social é a expansão e a divulga-
ção dos serviços prestados pelo 
órgão, justamente para que os 
benefícios sejam acessados de 
maneira mais ágil e fácil pelos 
segurados.  “As pessoas têm a 

opção de ligar para o número 
135, gratuito, e se informar 
sobre tudo. Quase todo serviço 
prestado aqui na agência pode 
ser realizado pela internet ou 
pelo telefone 135”, esclarece 
Nilzabete.

O desafio, segundo ela, é 
convencer as pessoas de que 

o uso da central telefônica é 
confi ável. “Muitas pessoas vêm 
até aqui para ver o dia em que 
o benefício estará disponível, 
enquanto outros até ligam, mas 
ainda assim vêm confi rmar”, re-
vela.  Atualmente a agência conta 
com dez funcionários no setor 
de atendimento e três peritos.

Daniel Vicente 

volta ao CN

O chargista Daniel Vicente, 
que estreou na imprensa escri-
ta por meio do CN em 2004, 
volta às páginas do jornal a 
partir da próxima edição. Por 
quase quatro anos o humor 
corrosivo e o traço certeiro do 
desenhista chamou a atenção 
na página de opinião do CN. 
O alvo principal de Vicente 
eram fi guras políticas como 
vereadores e prefeitos.

Vicente deixou o CN em 
2008. Teve passagens rápidas 
pelos jornais Diário do Pla-
nalto e O Planalto, até deixar 
a imprensa.

A partir da próxima se-
mana, Vicente, que também 
é tatuador, volta a ilustrar a 
página de opinião do CN, 
focando o ano eleitoral e a 
movimentação partidária.

135
é o número de 

atendimento gratuito 

da Previdência

NILZABETE E SOLANGE entregam pedaço de bolo para a primeira segurada do INSS atendida no dia da comemoração
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Tokarski lança nova obra
O escritor e pesquisador Fernando Tokarski (foto) deve 
lançar em fevereiro ou março o livro O tamboreiro de Pedras 
Brancas, publicado pela Editora da Universidade Federal de 
Santa Catarina. A obra 
é o décimo livro desse 
autor e a sua segunda 
no gênero de contos 
regionalistas, lembrando 
que a primeira, Aniba e 
outros povos, foi vence-
dora do concurso esta-
dual Virgílio Várzea pro-
movido pela Fundação 
Catarinense de Cultura. 
O tamboreiro de Pedras 
Brancas é o nome de um 
dos contos do novo livro 
e tem sua ambiência no 
reduto de Pedras Bran-
cas, hoje uma das mais 
importantes localidades 
de Irineópolis, município onde Tokarski nasceu. Antonio Flora, 
personagem que o autor conheceu, encarna a personagem do 
conto-título. Com o apoio deste colunista, inicialmente o livro 
está com agendas previstas para lançamentos em Canoinhas, 
Irineópolis e União da Vitória.

Sicoob Canoinhas elege novos 
Conselhos

O Sicoob Canoinhas, em assembleia geral ordinária, 
elegerá na próxima segunda-feira, dia 1.º de fevereiro, 
os componentes do Conselho de Administração para o 
mandato até 2014 e os componentes do Conselho Fiscal 
para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2011. 
O presidente da Cooperativa Central de Crédito de Santa 
Catarina (Sicoob Central SC), Rui Schneider da Silva, con-
vocou as 44 cooperativas associadas para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no dia 9 de fevereiro de 2010, 
no auditório da Central, em Florianópolis. Entre os pontos 
de pauta, a eleição dos componentes dos Conselhos de 
Administração e Fiscal para os mandatos que se encerram, 
respectivamente, em 2014 e 2011. 

Golpe no PMDB
Cobertos de razão, o governador Luiz Henrique e o pre-
sidente estadual do PMDB, Eduardo Pinho Moreira, ao 
estrilarem com os desmandos da cúpula do partido em 
Brasília. Lá da França, LHS chamou de “golpe”, a tentativa 
de antecipação da Convenção Nacional que vai eleger a 
nova executiva nacional. Também os diretórios estaduais 
do Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo 
(base de Michel Temer), e Mato Grosso do Sul, são con-
trários à data de 6 de março, quando o prazo deveria ser 
8 de março. 

Golpe no PMDB (2)
 Em consideração e respeito ao governador, o presidente 
do PMDB, deputado Michel Temer, balançou e tendia a 

adiar para outra data, mais tarde. Mas numa reunião na 
noite de segunda-feira, 25,  em sua residência, Temer foi 
pressionado por Renan Calheiros e José Sarney a manter 
a data. Aliás, não é de hoje que Renan e Sarney estão 
bancando os donos da sigla por lá, pouco se lixando para 
o que as bases pensam ou têm a dizer sobre as suas de-
cisões unilaterais. Sem apoio e o respaldo das bases dos 
diretórios dos 27 Estados, não há como o trio e mais uma 
meia dúzia de caciques,  acertarem qualquer acordo com 
quem quer que seja. Há muito tempo que eles utilizam o 
PMDB como massa de manobra para conchavos e acor-
dos que só a eles benefi ciam, numa atitude de deboche 
e pouco caso, pensando que o maior partido do Brasil é a 
“casa da mãe Joana”.

Transparência na Educação
A rede estadual de ensino de Santa Catarina vive um novo 
marco desde quarta-feira, 27, com o início do renovado 
processo de escolha de vagas para professores Admitidos 
em Caráter Temporário (ACTs). A partir de 2010, só estão 
sendo contratados profi ssionais da educação que passaram 
por um processo seletivo realizado pelo Sistema Acafe. O 
secretário de Estado da Educação, Paulo Bauer, determi-
nou a criação de um sistema que garantisse a transparência 
no processo para eliminar questionamentos ao modo posto 
em prática no passado.

Paulo Bauer discursa durante o ato inaugural da E.E.B. 
Germano Wagenfhür, em Porto União, em dezembro de 
2009

Turismo local tem novas regras
A partir de janeiro deste ano, para receber apoio ou fi rmar 
convênios que promovam o turismo local, os municípios 
devem seguir novas regras e critérios. A Portaria 153/2010 
determina que as propostas de 2010 que busquem apoio 
do Ministério do Turismo sejam encaminhadas para análise 
até o dia 31 de março deste ano. Os projetos devem ser 
cadastrados no Portal de Convênios do Governo Federal 
(Siconv). Neles devem conter as características dos even-
tos, o funcionamento, resultados – no caso de ter havido 
edições anteriores – e as expectativas para novas edições. 
As propostas obedecem às regras jurídicas e técnicas e 
serão analisadas por órgãos de fi scalização e controle como 
Tribunal de Contas da União (TCU) e a Corregedoria Geral 
da União (CGU) além do Congresso Nacional. 

Depois de 10 anos, Irineópolis terá 
amanhã, em grande estilo, a volta do 
Concurso para eleição da “Rainha da 
Sociedade Recreativa e Cultural”.  O 
desfi le das candidatas está marcado 
para as 23 horas e o baile a partir 
da meia-noite, com animação do 
Som  Livre e DJ Jeferson, da Mile-
nar FM.  O lucro será revertido em 
prol da reconstrução do quiosque 
do clube, destruído por um incêndio 
recentemente.

Concorrem ao título, as belas, Daniele Sfair, Eliza Valéria Sampaio, Jéssica 

Senn Iarrocheski (não está na foto) Daniela de Fátima Pereira, Francielli 

Aparecida de Assis, Janaína eTatiana Colaço

> RAINHA 

DA SOCIEDADE
Hoje a princesinha 

MARIA CLARA 

KONOPKA completa 
seu segundo aninho. 

Vovô Adolar, vovó 
Elzita, tios e tias,  

desejam muita saúde e 
felicidade!

LARISSA SUZANE, 
fi lha de Joelma e Jader 
Moranti,  comemora 
aniversário na terça-fei-
ra, 2. Toda sua família, 
em especial seus avós,  
João Carlos e Fátima, 
desejam muitas alegrias 
para a bela garotinha!

Na segunda-fei-
ra, 1° de feve-
reiro, DENISE 

SOUZA come-
mora idade nova. 
Parabéns! 

PARABÉNS!
Na terça-feira, 2,  ANDRÉAS COSTENARO comemora 

mais um ano de vida. Votos de sucesso! 
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Evento em Brasília reuniu personalidades políticas e militares, incluindo o presidente Lula

Canoinhense é promovido 
à suboficial da FAB

EM BRASÍLIA

Membro da comitiva de re-
cepção ao Papa João Paulo 2.º, 
em 1980, em visita ao Brasil, 
Osvaldo dos Santos colecio-
nou milhas de viagens com 
pelo menos três presidentes 
da República como mecânico 
de voo. Aposentado da Força 
Aérea Brasileira (FAB), viveu 
outra grande emoção no fim 
de 2009.

No dia 28 de dezembro, no 
Palácio do Planalto, em Brasí-
lia, ele foi promovido à subo-
ficial. A promoção rendeu até 
um encontro com o presidente 
da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, que assinou a lei que 
garantiu a promoção de alguns 
dos reservistas ao posto de 
suboficiais.

Santos, antes sargento da 

Kyene Becker
CANOINHAS

reserva, foi um dos seleciona-
dos, representando os Estados 
do Paraná e Santa Catarina. 
Durante a cerimônia, fotogra-
fou ao lado de ministros, par-
lamentares, convidados e com 
o presidente Lula. Segundo ele, 
foi uma emoção muito grande 
ter sido um dos promovidos. 
“Apenas alguns foram selecio-

nados, é um orgulho ter sido 
um deles”, afirmou.

O suboficial da reserva 
também teve a oportunidade 
de almoçar no Palácio do Pla-
nalto, visitar o Palácio da Alvo-
rada, a residência presidencial e 
participar do jantar de confra-
ternização entre os militares da 
reserva. Durante o jantar com 

as “Velhas Águias” – assim 
chamados os antigos militares 
da FAB -, Santos relembrou a 
época, como as viagens com 
o Projeto Rondon e a rotina 
dentro da FAB. “Para mim, ca-
noinhense de família simples, 
é um privilégio participar de 
grandes eventos como este”, 
conclui o agora suboficial.

Comunidade 

luterana lança 

blog na internet

Canoinhas tem um novo meio 
de comunicação. A Comunidade 
Evangélica Luterana de Canoi-
nhas lançou o “Blog IECLB 
Canoinhas”.

Para Emerson Pott, pastor 
da comunidade, “através do blog 
é possível divulgar as atividades da 
comunidade para o mundo. Assim 
é possível inspirar mais pessoas 
para o serviço voluntário e para a 
participação na comunidade”. 

O projeto está sendo desen-
volvido há pouco mais de três 
meses e está aberto para a contri-
buição de quem se dispõe a pro-
duzir conteúdo para ser publicado 
no portal. A agenda de fevereiro e 
março já está disponível no blog. 
Além da programação paroquial, 
o internauta vai poder conhecer 
um pouco mais das atividades que 
acontecem na Igreja Luterana. 

O espaço conta ainda com 
fotos e vídeos dos acontecimentos 
da comunidade e notícias sobre 
apresentações e promoções de-
senvolvidas pelos membros. O 
endereço é http://ieclbcanoi-
nhas.wordpress.com.

CANOINHAS

OSVALDO, entre os deputados federais Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Marcelo Ortis (PV-SP), e com o presidente Lula

A
rq

u
iv

o
 P

e
s
s
o

a
l



14VARIEDADESCanoinhas, 29 de janeiro de 2010

Tempo deve permanecer instável no Estado nos próximos 15 dias

Chuva aspira mais 
cuidados com lavoura

Gracieli Polak

CANOINHAS

Manejo de plantas 

daninhas em lavouras

A interferência de plantas daninhas pode reduzir signifi cati-
vamente a produtividade das culturas, além de difi cultar a 
colheita e reduzir, em muitos casos, a qualidade do produto. 

Atualmente, o método de manejo mais empregado para o manejo 
dessas plantas é o químico, por meio do uso de herbicidas (agrotó-
xicos usados para matar as plantas daninhas). É inegável a grande 
importância dos herbicidas para a agricultura.
Contudo, quando há uso frequente de herbicidas, sem o devido 
acompanhamento técnico, podem ocorrer problemas relacionados à 
intoxicação humana, contaminação do ambiente, aumento do custo 
de produção e aparecimento de plantas daninhas resistentes. Nes-
te sentido, formas alternativas de manejo devem ser pesquisadas, 
discutidas e difundidas para que haja redução da dependência de 
herbicidas para obtenção de elevadas produtividades, com viabilidade 
econômica e ambiental. 
As principais formas de redução de infestação de plantas daninhas 
em lavouras são a rotação de culturas e a manutenção do solo 
sempre coberto, seja por plantas cultivadas ou por palha. A rotação 
de culturas reduz os problemas com plantas daninhas devido a três 
razões: 1) redução populacional de espécies daninhas que pos-
suem vantagem competitiva em relação a uma determinada espécie 
cultivada, como, por exemplo, papuã em cultivos repetidos de milho; 
2) alternância de herbicidas imposta pela rotação de culturas; e 3) 
melhoria da qualidade do solo, favorecendo as plantas cultivadas 
em detrimento das daninhas. Por sua vez, a cobertura viva suprime 
a emergência e/ou crescimento de plantas daninhas pelo efeito de 
competição e, em alguns casos, alelopatia. Por outro lado, a cobertura 
com palha difi culta a emergência de várias espécies daninhas devido 
ao efeito físico de sombreamento e consequente redução da amplitu-
de térmica do solo.
Dados de pesquisa mostram que a integração de rotação de culturas 
com a manutenção do solo coberto são práticas que podem reduzir 
signifi cativamente o uso de herbicidas, aumentando a renda dos agri-
cultores sem prejudicar o ambiente.

Dr. Alvadi Antonio Balbinot Junior é engenheiro agrônomo e pesquisador 
da Epagri - chefe da Estação Experimental de Canoinhas

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri - Estação Experimental 
de Canoinhas

TEMPO NO CAMPO

Deslocamentos lentos de fren-
tes frias, de acordo com o 
Centro de Informações de Re-
cursos Ambientais e de Hidro-
meteorologia de Santa Catarina 
(Ciram), trouxeram as chuvas 
acima da média para o Estado 
no mês de janeiro e prometem 
trazer para a região uma das 
maiores safras já colhidas em 
diversas culturas, mas o excesso 
de água deve trazer também 
mais preocupação com algumas 
culturas. Soja e feijão, plantados 
largamente no Planalto Norte, 
devem enfrentar problemas, 
como maior surgimento de 
doenças neste ciclo.

 Segundo o engenheiro agrô-
nomo Alvadi Balbinot Junior, da 
Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri), a chuva 
acima da média pode aumentar 
o custo da lavoura e reduzir a 
produtividade nas duas cultu-
ras. Na soja, de acordo com o 
agrônomo, duas doenças pedem 
mais atenção: ferrugem asiática e 
sclerotínea. “Aumenta o número 
de aplicações de fungicidas no 
caso da ferrugem, o que deve 
aumentar o investimento em 
cerca de R$ 70 por hectare e, no 
caso da sclerotínea, como não 
há fungicidas efi cazes depois do 
desenvolvimento da doença, há 
queda na produção”, diz. 

Além da maior incidência 
de doenças fúngicas, o vigor 
das lavouras, comemorado pe-
los agricultores, pode também 
trazer outros problemas, como 
o acamamento das plantas. 

PROBLEMA NA 

COLHEITA

Para o feijão, em plena colheita 
desde o fi nal de dezembro, o 
excesso de chuva pode causar 

problemas durante o desenvol-
vimento da planta e também na 
colheita. A antraquinose, principal 
doença registrada na região, exi-
ge maior número de aplicações 
para seu combate e provoca um 
sobrecusto de aproximadamente 
R$ 100 por hectare. “Na colheita, 
a chuva pode provocar perdas 
quantitativas e qualitativas na 
cultura”, ressalta Balbinot. 

Para quem está colhendo, 
o momento é de apreensão. Se-
gundo a previsão do tempo do 
Ciram para o Estado nos pró-
ximos quinze dias, a tendência 
é de umidade acima da média e 
ocorrência de chuvas à tarde e à 
noite, características da estação, 
com possibilidade de volumes 
maiores que as médias históricas 
registradas.  
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FEIJÃO pode ter aumento de doenças fúngicas como a antraquinose
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Hortaliça foi aposta de muito agricultores em 2009; preço do produto divide opiniões de agricultores sobre a cultura

Cebola do Planalto Norte começa 
a conquistar mercado no Estado

Gracieli Polak

CANOINHAS

SAFRA 2010

Se a diversifi cação da produção é 
o futuro da agricultura, o Planalto 
Norte caminha na direção certa. 
Polo da produção de fumo, a 
região, que amplia a produção de 
frutas e experimenta com sucesso 
novas culturas de inverno, também 
começa a apostar em novas cul-
tivares com pouca tradição entre 
pequenos e grandes produtores.

Nessa onda de expansão, 
as lavouras da região chegam 
com mais “tempero” à época 
de colheita, com o aumento na 
área plantada com cebola. Santa 
Catarina se mantém a frente da 
produção nacional da hortaliça, 
com 21 mil hectares cultivados, 
de acordo com estimativa reali-
zada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
para a safra de 2008, últimos 
dados consolidados, mais de 4,5 
mil cultivados em Ituporanga, 
polo estadual de produção. Em 
Canoinhas, em 2008, 110 hec-
tares foram cultivados obtendo 
uma rentabilidade média de 30 
toneladas por hectare, mas muita 

gente resolveu investir no cultivo 
em 2009, fator que deve projetar 
o município entre os grandes 
produtores do Estado. 

Para a safra 2010, segundo 
o IBGE, a área plantada com 
cebola no País cresceu 7,3%, 
com variação esperada de 2,8% 
na produtividade, possibilitada 
pelas boas condições climáticas. 
Para quem apostou no novo, 

o investimento ainda é posto à 
prova.

COMPENSA?

Para experimentar a cultura os 
agricultores Gledis e Benedito 
Adamiski, da localidade de Pal-
mital, decidiram apostar, junto 
com o genro, Ênio, no plantio de 
algumas variedades. “Foram seis 
hectares com diferentes tipos”, 

conta Gledis.  Segundo a agricul-
tora, eles resolveram apostar na 
cultura porque acreditaram que 
daria um bom retorno econô-
mico, mas depois de quase toda 
a safra estar colhida, a avaliação 
não é tão positiva. “É uma cul-
tura que depende de muita mão 
de obra, o que acaba tornando 
a produção muito cara para um 
preço que não chega a compen-

sar”, avalia Benedito.
O agricultor ainda não calcu-

lou quanto a cebola pode render, 
porque parte da produção está 
estocada, enquanto outra per-
manece na lavoura. “Tenho de 
terminar de colher e de vender 
ainda, mas não vi tanta van-
tagem, porque o preço estava 
bonito só até a gente começar a 
colher”, desabafa.

MERCADO RETRAÍDO

Na propriedade do agricultor 
Osmar Engel, na localidade de 
Boa Vista, a perspectiva em rela-
ção ao cultivo é mais otimista. A 
lavoura que era uma experiência 
do produtor agora é lucro con-
solidado. “Gostei do resultado. 
Produziu bem e consegui vender 
a R$ 0,72 o quilo, com custo de 
R$ 0,25”, relata Engel, que ven-
deu sua safra ainda na lavoura, 
no começo do ano. 

Nesta semana a cotação da 
cebola Pera, classe 3 a 5, era de 
R$ 14 a saca de 20 quilogramas. 
Mafra e Canoinhas são as únicas 
cidades no Estado a sustentar o 
preço, que cai para R$ 12, nesta 
qualidade.

CEBOLA em fase de maturação espera reação do mercado: preço está abaixo da expectativa dos produtores
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Edinei Wassoaski
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O construtor que viu o 

HAITI EM RUÍNAS
Soldado de engenharia, Sandro Ariel Dolla e outros dois canoinhenses estavam no Haiti quando o país foi arrasado 
por um terremoto de sete graus de intensidade; eles retornaram esta semana ao Brasil depois de 5 dias de viagem

segundos depois, gritos e choro 
desesperado fi zeram com que Dolla 
tivesse certeza de que não tinha visto 
de tudo.

No momento do terremoto 

de 7,0 na escala Richter, o soldado 
jogava futebol com os colegas na 
base da engenharia na capital Porto 
Príncipe.

Imediatamente, os soldados 
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S
ofrer parece ser o verbo 
mais comum do voca-
bulário haitiano. Com o 

fi m do escravismo, a cultura 
de açúcar entrou em colapso 
e o país mergulhou na miséria. 
As plantações de cana foram 
arrasadas pelas guerras de 
independência (1791-1804). 
A falta de capital, agravada 
pelo isolamento do país, e a 
recusa dos escravos libertos 
em retornar à lavoura piora-
ram o cenário. A França só 
reconheceu o novo país em 
1825, após o pagamento de 
uma gigantesca compensação 
fi nanceira. O Haiti levaria 100 
anos para terminar de pagar 
a dívida.

O século 20 foi ainda mais 
trágico. O período mais sotur-
no da história do Haiti come-
çou em 1957, com a eleição 
do médico sanitarista François 
Duvalier. Ele se tornou popu-
lar pela luta contra a malária, 
o que lhe rendeu o carinhoso 
apelido de Papa Doc (Papai 
Médico). No poder, porém, o 
sujeito pacato tornou-se um 
ditador implacável. 

A cleptocracia comandada 
por Papa Doc foi amparada 
por sua milícia, os tontons-ma-
coutes, espécie de bicho-papão 
do imaginário haitiano. Eles 
se especializaram em torturar 
e dar sumiço em dissidentes. 

F
altavam três dias para o sol-
dado Sandro Ariel Dolla, do 
5.º Batalhão de Engenharia 

e Combate (BEC), de Porto União, 
voltar para o Brasil quando a terra 
tremeu no Haiti. Dolla fazia parte de 
um contingente de 250 soldados do 
batalhão de engenharia que há sete 
meses ajudava o país caribenho a se 
reconstruir.

Até às 16h53 daquele dia 12 de 
janeiro, o canoinhense achava que 
tinha visto de tudo e passado pela 
prova da convivência diária com a 
pobreza generalizada. Responsável 
por terraplenagem de estradas, ti-
nha a sensação do dever cumprido 
dentro da imensa missão brasileira 
que comportava até então outros 
1,2 mil homens de infantaria. Vinte 

foram divididos em grupos e enca-
minhados para diferentes localidades 
da cidade. Ao sair para a rua, Dolla 
se deu conta da extensão da tragédia. 
“Víamos corpos espalhados pelo 
chão e muito desespero”, conta. A 
primeira missão para Dolla e seu 
contingente foi resgatar os sobrevi-
ventes do Hotel Christopher, base da 
Minustah (nome francês que designa 
a missão internacional da ONU de 
ajuda ao Haiti). Foi onde morreu o 
chefe da missão, o tunisiano Hédi 
Annabi, e seu adjunto, o brasileiro 
Luiz Carlos da Costa. Como um 
castelo de cartas de baralho, o hotel 
foi sacudido de tal forma que todos 
os andares inferiores vieram abaixo, 
resistindo somente ruínas do último 
andar.

Dolla lembra que por debaixo do 
concreto era possível ouvir pedido de 
socorro. Muitos ainda foram salvos, 
mas a maioria dos que estavam no 
hotel, morreu.

SERENIDADE

A serenidade com que Dolla fala 
dos horrores que testemunhou 
impressiona, mas basta perguntar 
dos momentos mais chocantes para 
ele demonstrar que não foi tão fácil 

manter o controle. Ele conta que 
a alegria com que o povo haitiano 
leva a vida é tão comovente quanto a 
pobreza na qual vivem. “É um povo 
muito alegre. Você vê crianças sem 
pai nem mãe, com fome, e mesmo 
assim, sorrindo”, conta.

Mesmo na morte, os haitianos 
evitam o quanto podem o desespero. 
Preferem cantar em homenagem a 
alma dos que se foram.

Depois de dez dias ajudando a 
missão, Dolla deixou o Haiti com a 
sensação de dever cumprido. Depois 

de uma viagem de cinco dias, chegou 
a Canoinhas se sentindo um ser hu-
mano mais forte. “Quando a missão 
estava terminando senti que tinha 
passado bem por tudo aquilo, aí veio 
o terremoto e consegui enfrentar, 
então me sinto mais forte”, conclui.

COMPANHEIROS

Outros dois canoinhenses estavam 
na base da engenharia em Porto 
Príncipe. William Vaz, da localidade 
de Taunay, e Cristiano Moreira, do 
distrito de Marcílio Dias, trabalhavam 
na cozinha. Toda a base é formada 
por contêineres, o que restringiu os 
prejuízos com o terremoto a destrui-
ção de algumas poucas construções 
de concreto.

Ao contrário de Dolla, os dois 
fi caram em Porto União. O CN ten-
tou entrevistá-los por telefone, mas 
não obteve autorização do comando 
do 5.º BEC.

Congresso 

aprova envio 

de mais 1,3 mil 

soldados

O Congresso aprovou na segun-
da-feira, 25, em votação simbólica, 
o envio de até 1.300 militares bra-
sileiros para o Haiti – 900 agora e 
outros 400 caso haja necessidade. 
Não há confi rmação se parte deste 
contingente sairá do 5.º Batalhão 
de Engenharia e Combate (BEC). 
O pedido do aumento da tropa foi 
encaminhado aos parlamentares 
pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no dia 20, oito dias depois 
do terremoto que devastou o Hai-
ti. A medida é uma resposta a um 
apelo feito pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

No século 20, uma história de 

VIOLÊNCIA E CORRUPÇÃO

Duvalier proibiu partidos de opo-
sição, governou por decreto, sob 
estado de sítio e se proclamou 
presidente vitalício.

O ditador espalhou pelo país 
cartazes com sua imagem ao 
lado de Jesus Cristo - em uma 
delas, Cristo aparece com a mão 
no ombro de Papa Doc com os 
seguintes dizeres: “Eu o escolhi”. 
O saldo da ditadura foi 30 mil 
mortos, 15 mil desaparecidos 
e um país endividado e mergu-
lhado na pobreza - metade da 
dívida externa do Haiti foi obra 
de Duvalier. 

Antes de morrer, em 1971, 
Papa Doc emendou a Constitui-
ção e deixou a presidência para o 
fi lho, Jean-Claude, que assumiu 
aos 19 anos e virou o Baby Doc. 
A essa altura, os haitianos já 

COM AGÊNCIAS deixavam o país em bando, pro-
curando embaixadas estrangeiras 
ou simplesmente embarcando 
em qualquer objeto fl utuante em 
direção aos EUA. 

A dinastia Duvalier terminou 
em 1986, mas a democracia de-
morou a chegar. Juntas militares 
se alternaram em golpes de Esta-
do até a eleição de Jean-Bertrand 
Aristide, em 1990. Padre católico, 
“pai dos pobres”, ele foi logo 
derrubado no ano seguinte. Sua 
queda foi o estopim para que a 
OEA e a ONU impusessem san-
ções ao país, o que só agravou a 
penúria do Haiti.

MINUSTAH

Diante de uma iminente catástro-
fe humanitária, os EUA enviaram 
tropas, em 1994, e restituíram 
Aristide, que governou apenas 
mais alguns meses, até o fim 
de seu mandato. Em um raro 
momento de estabilidade, ele foi 
sucedido pelo ex-premiê René 
Préval e retornou ao poder em 
2001. 

No entanto, mais uma vez, 
Aristide não terminou seu man-
dato e renunciou após violentos 
confrontos com rebeldes, em 
2004. Diante de uma nação sem 
rumo, o Conselho de Segurança 
da ONU criou a Missão das Na-
ções Unidas para Estabilização 
do Haiti (Minustah), para resta-
belecer a ordem no país. O Brasil 
recebeu o comando da operação 
e os primeiros soldados chegaram 

TIRANO: Papa Doc enfrentou protes-

tos em 1971, seu último ano de vida

DE VOLTA PARA CASA: Dolla com a esposa Daiane e a mãe Leoni comemoram seu retorno da missão no país arrasado
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Nova empresa, que produz e comercializa estofamentos e espumas, vai gerar cerca de 50 novos empregos

Mafra recebe mais uma indústria 

O prefeito de Mafra, Jango Herbst 
(PMDB), e o secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Emerson Maas, 
receberam a visita dos representantes 
da DJ Indústria e Comércio de Es-
tofamentos Ltda, Dijarmas Lona e 
Alexandro Portela, na manhã do dia 
14 de janeiro, que estavam acompa-
nhados do secretário da Amplanorte, 
Helio Daniel Costa.  A visita foi para 
informar que a empresa defi niu que 
vai transferir seus empreendimentos 
para a cidade, a partir da segunda 
quinzena de fevereiro. De acordo 
com o secretário, esta possibilidade já 
vinha sendo cogitada desde dezembro 
de 2009. O local escolhido pela DJ 
para instalação da indústria situa-se 
no bairro Vista Alegre. 

Herbst salientou a importância 
da instalação desta indústria na cidade. 
“Estou certo de que vocês fi zeram a 
escolha correta”, afi rmou, salientando 
as qualidades que Mafra oferece e que 
levaram a DJ a instalar-se na cidade.

Maas destacou que a vinda desta 

indústria para o município mostra 
que Mafra tem muito potencial para 
novos empreendimentos. “À medida 
que a administração municipal mostra 
resultados positivos, mais credibilidade 

conquista e assim, desperta o interesse 
de empresários do nosso e de outros 
Estados”. 

A DJ Indústria e Comércio de 
Estofamentos Ltda., fundada em 

Joinville, atua no mercado há 12 anos, 
fabricando estofamentos para cadeiras 
odontológicas, hospitalares, industriais 
e para escritórios, além da fabricação 
de espumas injetadas. 

Em Mafra inicialmente será 
feita a produção de espumas inje-
tadas e em seguida, a implantação 
de uma linha de produção de esto-
famentos. 

MAFRA
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Pai pode ser indiciado por homicídio; espingarda que estaria jogada no 
chão, teria sido disparada por um cachorro, segundo Reginaldo Ferreira

Polícia reconstitui 

morte misteriosa

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

CASO LIZANDRA

A Polícia Civil de Canoinhas 
reconstituiu na terça-feira, 26, as 
circunstâncias da morte de Lizan-
dra Ferreira, aos 13 anos, em 13 
de dezembro de 2008.

Ela morreu com um tiro no 
pescoço disparado da espingarda 
pertencente a seu pai, Reginal-
do Ferreira, 41 anos, preso em 
fl agrante por homicídio culpo-
so, aquele que se comete sem 
intenção.

Reginaldo afirma que foi 
um acidente. Ele sustenta que 
foi com Lizandra e a enteada de 
11 anos, caçar tatus na compa-
nhia de três cães da raça boxer. 
Reginaldo é separado da mãe 
de Lizandra, Dalva Prussak, há 
nove anos. Hoje vive com outra 
mulher.

Na versão dele, um dos cães 
matou e estava comendo um tatu. 
Sob o alerta da fi lha, Reginaldo 
diz ter largado a espingarda no 
chão e corrido tentar tirar o ani-
mal da boca do cão. 

Enquanto tentava tomar o 
tatu do cão, outro cachorro teria 
pulado em cima da espingarda, 
fazendo com que um tiro fosse 
disparado. Como Lizandra estava 
de cócoras, o tiro teria atingido 
em cheio seu pescoço. “Ela 
dizia ‘Pai, você não tem culpa, 
foi acidente’”, contou Reginaldo 
bastante abalado em entrevista ao 
CN na época da morte.

Reginaldo chegou a ficar 
preso por algumas semanas, mas 
conseguiu o benefício da liber-
dade provisória, da qual goza há 
mais de um ano.

POSSIBILIDADE

O laudo da reconstituição re-
alizada pelo Instituto Geral de 
Perícias (IGP) deve sair nos 
próximos dias. É com base nas 
conclusões do IGP que o dele-
gado Rui Orestes Kuschnir deve 
preparar relatório a ser enviado 
ao juiz criminal. Kuschnir, no 

entanto, adianta que tende a in-
diciar Reginaldo por homicídio 
culposo, aquele que se comete 
sem intenção. “Por mais que ele 
não tenha tido a intenção, ele foi 
negligente (ao deixar a espingarda 
no chão)”, opina.

O delegado afirma que o 
indiciamento por porte de arma 
é certo. Ele conta que Reginaldo 
colaborou substancialmente para 
a reconstituição e acredita que o 
acusado não deve ir a júri, o que 
costuma ser regra quando se co-
mete crimes contra a vida.

A enteada de Reginaldo tam-
bém participou da reconstitui-
ção.

PAI POSSUI 

ANTECEDENTES

Há mais de nove anos Reginaldo 
foi detido por tentar matar a ex-
mulher. Dalva contou a história 
ao CN na época da morte da 
fi lha. Segundo ela, o ex-marido 
tinha muito ciúme dela e, por 
isso, chegou a atirar contra a 
esposa, mas ela conseguiu se 
desviar. Ainda segundo Dalva, 
o ex-marido esfaqueou seu atual 
companheiro, mas o caso não 
chegou a ser registrado na De-

legacia.

SONHOS DE MENINA

Lizandra (foto) era estudante 
da sexta série do Ensino Fun-
damental na E.E.B. Irmã Maria 
Felicitas. Filha de pais separados, 
costumava passar fi nais de sema-
na na casa do pai. Mas as visitas 
não eram frequentes. Apesar 
da pouca idade, tinha planos 
de trabalhar para ajudar a mãe 
e sonhava com um namorado. 
“Mas não da cidade, ela queria 
namorar alguém do interior, ela 
dizia que não queria namorado 
tatuado nem que gostasse de 
fi car bebendo nos bares”, contou 
a mãe entre soluços.

‘Operação 
Varredura’ detém 
dois suspeitos
Um rapaz de 19 anos foi detido 
com um DVD e outro, de 25 anos, 
foi detido com uma faca de 25 cm 
na segunda-feira, 25, no centro 
de Canoinhas durante Operação 
Varredura, da Polícia Militar.

Incêndio em 
estufas de fumo 
No sábado, 23, o Corpo de Bom-
beiros de Canoinhas atendeu um 
chamado de incêndio na locali-
dade de Santo Antônio, em Major 
Vieira. Uma estufa de fumo pegou 
fogo durante a manhã. A estufa 
pertencia ao agricultor Pedro Ro-
drigues, que perdeu no incêndio 
1,2 mil quilos  de fumo.

Já na terça-feira, 26, na lo-
calidade de Rio do Pinho, em 
Canoinhas, uma estufa com apro-
ximadamente 800 quilos de fumo 
aproximadamente foi  totalmente 
destruída  pelo fogo.

Polícia prende dois 
homens por furto 
em Três Barras
Na segunda-feira, 25, dois homens 
furtaram alimentos de um estabe-
lecimento comercial, na avenida 
Rigesa, em Três Barras. Quando 
a Polícia chegou no local, conduziu 
os dois suspeitos, um de 26 e outro 
de 21 anos, até a delegacia.

Policiais acabam 
com jogo do bicho
Na rua Vidal Ramos, centro de 
Canoinhas, um homem de 50 
anos foi preso por ser responsá-
vel por um estabelecimento onde 
ocorria apostas de jogo do bicho. 
No local, a Polícia encontrou 
blocos usados nas apostas e que 
estavam escondidos entre outros 
papéis. Também foram apreendi-
dos cheques e dinheiro.

Dois homens 
são presos por 
depredar casa
Na segunda-feira, 25, no São 
Cristóvão, em Três Barras, dois 
homens foram presos por de-
predação a uma casa. Os dois 
suspeitos faziam barulho e per-
turbavam a vizinhança quando a 
Polícia foi chamada pela primeira 
vez. Após a saída dos policiais, 
os suspeitos depredaram a casa 
de uma vizinha. Um homem de 
27 anos e um adolescente de 17 
foram levados a delegacia. Um 
terceiro suspeito fugiu antes da 
chegada da Polícia.

Tentativa de 
roubo frustrada
Na sexta-feira, 22, um homem 
tentou roubar a bolsa de uma 
senhora na rua Coronel Al-
buquerque, em Canoinhas. O 
segurança de um estabeleci-
mento próximo viu a tentativa 
de assalto e deteve o bandido 
até a chegada dos policiais. O 
homem foi preso em flagrante.

Polícia recupera 
moto roubada
Na localidade do Rio dos Po-
ços, interior de Bela Vista do 
Toldo, a Polícia Militar apreen-
deu uma motocicleta roubada. A 
denúncia anônima, que ocorreu 
no sábado, 23, levou os poli-
ciais até uma mercearia, onde 
foram presos um homem de 20 
anos e um adolescente de 17, 
que fugiu ao ser abordado pela 
Polícia.

Motoristas 
embriagados em 
Três Barras
Durante uma blitz na avenida 
Rigesa, em Três Barras, no 
sábado, 23, a Polícia Militar 
abordou um carro com placas 
de Rio Negro-PR que transita-
va com as luzes apagadas. Os 
policiais também observaram 
sinais de embriaguez no con-
dutor do veículo. 

No domingo, 24, um carro 
bateu em um poste no bairro 
São Cristóvão. Quatro pesso-
as que estavam no carro se 
feriram. A Polícia constatou que 
o condutor do veículo estava 
embriagado. Os dois motoristas 
se recusaram a fazer o teste 
do bafômetro, foram multados 
e tiveram as carteiras apreen-
didas. 

Homem é preso 
após perseguição 
No domingo, 24, dois homens 
dentro de um carro ameaçavam 
as pessoas que passavam pela 
rua Alvino Voigt, no Campo 
d’Água Verde, em Canoinhas. 
A Polícia Militar abordou os 
dois homens que não acataram 
a ordem e fugiram. Durante a 
fuga, o carro caiu em uma vala 
e os bandidos seguiram a pé. 
Um dos suspeitos foi capturado 
e preso, o outro segue foragido. 
Também foram apreendidos um 
facão e uma espingarda.

Tumulto em Três 
Barras
Durante a realização de um 
evento na avenida Rigesa, em 
Três Barras, no domingo, 24, 
ocorreu uma briga envolvendo 
várias pessoas. A desordem só 
parou quando a Polícia Militar 
chegou no local. Foram apre-
endidos um facão e uma moto-
cicleta que realizava manobras 
perigosas na rua. O motorista 
foi multado.

RECONSTITUIÇÃO teve a colaboração da irmã e do pai da vítima
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EDITAL DE CITAÇÃO - 
EXECUÇÃO
PRAZO 20 DIAS

Processo nº  RT 00445-2009-021-12-00-1
Exeqüente: Mariza de Souza
Executada: Prelympe Prestadora de Serviços 
Ltda. e outros
 
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem 
ou dele tiverem conhecimento, que nos termos 
do parágrafo 3° do art. 880 da CLT, fi ca citada 
a empresa Prelympe Prestadora de Serviços 
Ltda., cujos representantes legais se encontram 
em lugar incerto e desconhecido, para, no prazo 
de 48 horas (quarenta e oito) horas, pagar ou 
garantir a execução, sob pena de penhora, a 

importância de R$ 5.160,37 (cinco mil, cento e 
sessenta reais e trinta e sete centavos), sendo 
principal de R$ 4.594,32 (quatro mil, quinhentos e 
noventa e quatro  reais e trinta e dois  centavos), 
INSS total de R$ 322,55 (trezentos e vinte e dois 
reais e cinquenta e cinco centavos), despesas de 
jornal de R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e 
cinquenta  centavos), custas processuais de R$ 
121,00 (cento e vinte e um reais), valor atuali-
zado até 06/11/2009, devendo incidir sobre os 
mesmos, juros e correção monetária até a data 
do efetivo pagamento, tudo conforme decisão 
proferida no processo supra.
E para que chegue ao conhecimento da parte 
interessada, é passado o presente EDITAL, que 
será afi xado no quadro próprio na sede desta 
Vara, bem como publicado na imprensa local.
Canoinhas/SC, 20 de janeiro de 2010.

DR. GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz do Trabalho

COMUNICADO
A Mili S.A. de Três Barras SC, inscrita no CNPJ 78.908.266/0002-05, comunica que entregou em 
22/12/09 na FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Canoinhas, documentação referente ao Es-
tudo de Impacto Ambiental (EIA) e também seu Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e demais 
documentos, sob protocolo 1028722/2009 para sua devida avaliação pela FATMA, de um projeto 
de implantação de Aterro Industrial Classe II-A na localidade denominada de Prainha, distrito de 
São Cristóvão, município de Três Barras.

O Sindicato do Comércio Varejista de Canoinhas vem a público 
comunicar que nas eleições ocorridas no dia 26 de janeiro de 2010, 
foi eleita por unanimidade, para o exercício 2010/2014, a seguinte 
diretoria:

- Presidente: Carlos Roberto Búrigo
- 1º Vice presidente: Paulo Ricardo Murara
- 2º Vice presidente: Ismael Carvalho
- 3º Vice presidente: Moacyr Fedalto de Paula e Silva
- 1° Secretário: Sergio Ferreira
- 2º Secretário: João Paulo Borchardt  
- 3º Secretário: Samuel Klutckowski
- 1º Tesoureiro: Oscar Liebl
- 2º Tesoureiro: Allan Jarschel
- 3º Tesoureiro: Wilmar Sudoski Junior

Conselho Fiscal
- João Adilson Chamberg 
- Henrique Knorek
- Marielle Lucia Pereira de Souza

Suplentes Conselho Fiscal
- Darcy Guebert
- Arnaldo Fernandes

Delegação Federativa
-  Carlos Roberto Búrigo
-  Oscar Liebl

Carlos Roberto Búrigo
Presidente SINCOVAC

Sindicato do Comércio Varejista 

de Canoinhas
Rua: Dr. Lourenço Rolando Malucelli nº 16 - 

Cx Postal 41
Fone: (047) 3622 4589

e-mail: sincovac.can@fecomercio-sc.com.br  
89.460-000 – Canoinhas – SC.
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VAGAS 
FEMININAS:

- AGENTE DE NEGÓCIOS: Ensi-
no Médio, cart AB.
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: 
formação em Administração ou 
Contábeis.
- 2 BABÁS com experiência.
- 2 EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS com experiência para traba-
lhar no centro de Canoinhas.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência. Bairro Jardim 
Esperança.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência. Bairro Tricolim.
- EMPREGADA DOMÉSTICA: 
residir em São Paulo, com expe-
riência.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para pernoitar, com experiência.
- RECEPCIONISTA, com Ensino 
Médio.
- SERVIÇOS GERAIS (diarista).
- VENDEDORA com experiência.

Vagas disponíveis na Job Cen-
ter Recursos Humanos, rua 
Major Vieira, 837, centro, próxi-
mo do ginásio da AABB. Fone: 
3622-5645

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- GERENTE: horário de trabalho 
das 14 às 23 horas, com Ensino 
Superior.
- VENDEDOR EXTERNO com 
experiência na área de produtos 
químicos.

Vagas disponíveis na Job 
Center Recursos Humanos, 
rua Major Vieira, 837, centro, 
próximo do ginásio da AABB. 
Fone: 3622-5645

VAGAS 
MASCULINAS:

- ALINHADOR com experiência.
- AÇOUGUEIRO com experiência.
- COBRADOR.
- COBRADOR/VENDEDOR com 
experiência.
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba-
SC.
- GARÇOM com experiência, horá-
rio: das 16h30min à meia-noite.
- MECÂNICO AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba-
SC.
- MECÂNICO DE MOTOS com 
experiência.
- MECÂNICO INDUSTRIAL com 
experiência.
- REPOSITOR com experiência.
- SERVIÇOS GERAIS: horário das 
10 às 13 horas e das 14 às 19h.
- SERVIÇOS GERAIS para área de 
hoteleira, para São Paulo, salário 
+/- R$ 850, alimentação e moradia 
livre.
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA/
VENDEDOR com Ensino Médio.
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO com experiência.
- VIGILANTE com experiência.
- VENDEDOR EXTERNO com expe-
riência para a área de bebidas.

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major Viei-
ra, 837, centro, próximo do ginásio 
da AABB. Fone: 3622-5645

PRECISA-SE

PROCURO emprego de diarista em 
Major Vieira, possuo experiência. Fone: 
3655-1239, com Maristela.

PROCURA-SE

PROCURO serviço como costureira ou 
diarista. Fone: 3622-5751 ou 9167-4679.

FAÇO cortes e podas de árvores. Fone: 
3622-5679, com Edson.

PROCURA-SE emprego de vigilante, 
formação completa para sexo feminino. 
Fone: 9919-3183.

PROCURO serviço de diarista ou meio 
período. Falar com Amália. Fone: 9105-
5637.

VAGAS DIVERSAS: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS:
Para trabalhar com carga e des-
carga.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL: Com curso técnico 
completo da área elétrica.

ELETRICISTA INSTALADOR IN-
DUSTRIAL: Com ensino fundamen-
tal completo (8ª serie). Experiência 
na função e curso de NR10 com 
certificado. Disponibilidade para 
viagens. A empresa oferece salário 
compatível, refeição, transporte e 
moradia.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: 
Com ensino fundamental completo 
(8ª serie). Experiência na função. 
Disponibilidade para viagens. A 
empresa oferece salário compatível, 
refeição, transporte e moradia.

VENDEDOR EXTERNO (TELEFO-
NIA): Com ensino médio completo. 
Possuir veículo próprio. Salário fi xo 
+ comissão.

VENDEDOR EXTERNO: Possuir 
veículo próprio. Experiência em 
vendas de adubos e defensivos 
agrícolas.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

MECÂNICO AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

ALINHADOR AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

PROJETISTA: Com faculdade de 
Design concluída ou cursando. 
Para trabalhar com projetos para 
cozinha.

MECÂNICO DE COLHEITADEIRA: 
Com experiência.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Com 
ensino médio completo, conheci-
mento em informática. Desejável 
experiência em fi nanciamento na 
área agrícola.

LABORATORISTA: Com curso 
Técnico em Química

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compa-
recer na  rua Francisco de Paula 
Pereira, 250 – 1.º andar munido 

dos documentos pessoais e car-
teira de trabalho, na RH Brasil.

Dois milhões 
de empregos 
devem ser 
criados em 2010
Setor de serviços é o que deve criar mais oportunidades

Gracieli Polak
CANOINHAS

Um dos melhores anos para a 
criação de emprego e renda, de 
acordo com análise de autorida-
des do setor, começou há três 
semanas. A expectativa do Minis-
tério do Trabalho e Emprego é 
de que dois milhões de empregos 
formais sejam criados em 2010, 
quase o dobro de 2009, a maioria 
pelo setor de serviços. 
Segundo economistas e repre-
sentantes de associações da in-
dústria e do comércio, para este 
ano é prevista uma alta de 2,2% 
a 5,5% do pessoal ocupado, de 
1,8% a 8,82% do rendimento 
médio real e de 4,8% a 11,2% da 
massa real de salários na compa-
ração com 2009, possibilitadas 
pelos investimentos públicos já 
programados para 2010, como 
os dos Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e Minha 

Casa, Minha Vida, além do cres-

cimento previsto para setores 
privados. 
Segundo o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Santa Cata-
rina, o Estado demonstra uma 
retomada no emprego também 
em outros setores que devem se 
sobressair nos próximos doze 
meses. Com recorde registrado 
em novembro e boa projeção de 
estabelecimento de trabalhado-
res no mercado de trabalho em 
dezembro, o comércio também 
deve empregar mais. 

MAIS VAGAS

No Estado, três mil vagas es-
peram para ser preenchidas. 
No Sine de Canoinhas a con-
tagem das vagas começa a ser 
realizada em fevereiro, mas os 
interessados em cadastrar o 
currículo já podem passar pelo 
posto da entidade, localizado na 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Família, na prefeitura de 
Canoinhas. 

CONQUISTE SUA INDEPENDÊNCIA 
FINANCEIRA. Estamos recrutando 
pessoas, ambos os sexos, sem expe-
riência, acima de 18 anos, interessados 
em trabalhar com produção de malas di-
retas de correspondências. Ganhos de 
R$ 200 mediante pequena produção. 
Trabalho feito em casa nas horas livres 
via Correio ou internet. Interessados 
devem enviar carta + dois selos de R$ 
1 para: DJONATHAN – Jaraguá do Sul, 
Caixa Postal 107, CEP 89.251-970 para 
receber informações gratuitamente.

PRECISA-SE de manicure, pedicure, 
depiladora e cabeleireira com experiência 
em química. Tratar pelo fone: 3622-8254.

PRECISA-SE de cirurgiã dentista. Infor-
mações: 9993-5930, falar com Silvestre.

PROCURO serviço de diarista. Possuo 
referências. Fone: 3622-5069.

VAGAS
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Final do primeiro Campeonato Suíço 
Máster da ADCR acontece amanhã
DCPM disputa título com equipe da Florestal, às 19h50; equipes são compostas somente por atletas com mais de 35 anos

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Acontecem amanhã as partidas 
finais do primeiro Campeonato 
Interno de Futebol Suíço Más-
ter da Associação Desportiva 

Classista Rigesa, no campo da 
entidade, em Três Barras. Se-
gundo o organizador do cam-
peonato, André Farias, a idade 
elevada de grande parcela dos 
associados do clube motivou 
a criação da competição, que 
agora sai da fase experimental 
e entra no calendário esportivo 
da entidade.

Cinco equipes, formadas 
por atletas maiores de 35 anos, 
se enfrentam desde novembro 
de 2009, na quadra de futebol 
suíço do clube, especialmente 
construída para o campeonato. 
Amanhã, para decidir quem fica 
com o primeiro troféu da com-
petição, a equipe do DCPM 
enfrenta a Florestal, a partir das 
19h50. Antes disso, Caldeira e 

Manutenção disputam o tercei-
ro lugar, às 17 horas.

ARTILHARIA

Na disputa pelo título de maio-
res goleadores do campeonato 
cinco jogadores fazem as con-
tas dos gols marcados. Até o 
momento a artilharia está nos 
pés de Paulo César Augusto, da 
equipe da Caldeira, com oito 
gols marcados, seguido de perto 
por Rinaldo Silveira, da equipe 
do DCPM, com sete gols.

Paulo César Corrêa, da 
Florestal, está em terceiro, com 
seis gols, enquanto Anderson 
de Lima, da Manutenção, e 
Altair Negrello, da Suprimen-
to, acumulam quatro gols cada 
um. 

PREMIAÇÃO: veteranos decidem quem leva os troféus da primeira edição
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Canoinhas abre contratação 
de professores para a FME
Profi ssionais atuarão nas escolinhas e projetos do município atendidos pela Fundação de Esportes

Gracieli Polak

CANOINHAS

MAIS ESPORTE

A partir de segunda-feira, 1.º 
de fevereiro, estão abertas as 
inscrições para os profi ssionais 
interessados em integrar o qua-
dro de funcionários da Fundação 

Municipal de Esportes (FME) 
para o ano letivo de 2010.

Doze vagas estão abertas, 
com diferentes cargas horárias, 
para atuação em diversas moda-
lidades. Segundo Elton Carlos 
Linkowiski, da FME, todas as 
vagas abertas pelo edital são para 
atuação nas escolinhas promo-
vidas pela entidade, em parceria 
com a Secretaria de Educação e 
de acordo com as atividades do 
calendário para 2010. A contra-
tação dos novos profissionais, 
diz Linkowiski, visa ampliar o 
programa de descentralização do 
esporte promovido pela FME. 
“Nós ainda somos carentes de gi-
násios e outras estruturas, por isso 
nosso objetivo tem sido rodar os 
bairros, aproveitando os espaços 
já construídos para levar esporte 
para mais pessoas”, afi rma.

DESCENTRALIZAÇÃO
Além das modalidades, um pro-
fi ssional deve atuar como inte-
grador do futebol no interior. 
“Não podemos deixar nenhuma 
comunidade de fora e o trabalho 
deste profi ssional é levar mais 
opções para o interior, não 
somente futebol, mas também 

prestar assistência e encaminhar 
talentos para as escolinhas espe-
cífi cas”, explica.

As inscrições para todas as 
vagas (confi ra quadro ao lado) po-
dem ser realizadas na FME até 
19 de fevereiro. Para concorrer 
às vagas os profi ssionais devem 
possuir diploma de graduação 

em Nível Superior em educação 
física e registro no conselho 
específi co. No caso da vaga para 
trabalhar com tênis de campo, 
a exigência é por registro na 
respectiva confederação e com-
provação de participação em 
competição da modalidade nos 
últimos dois anos. 
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CN publica tabela do maior campeonato estadual de futebol do Brasil; dez jogos acontecem neste fi m de semana

Paulistão entra na quinta rodada
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29/01 - Edivaldo Cézar Sorg

30/01 - Mariane Muller da Rosa

30/01 - Janete Pereira

30/01 - Nancy Rodrigues

30/01 - Marcos Vinicius 

            Machiavelli

31/01 - Sueli G. Gonçalves

31/01 - Sérgio Paulista

01/02 - Sandra Ribas

01/02 - Patrick Rank

01/02 - Marcos Eduardo Vieira

01/02 - Gerson Onorato Catonio

02/02 - Katia Regiane Ferreira

02/02 - Vanderley Bechel

02/02 - Oseas Jarenzuck

02/02 - Giseli Poltronieri

02/02 - Gizela Jarschel

02/02 - Rosane da Silva do Prado

03/02 - Lenira Fuck Oliskoviscz

03/02 - Walfrido Hansch

03/02 - Vilson Granemann Costa

04/02 - Bodas Cas.de Darcy 

            e Norma Wiese

04/02 - Roseli de Fátima 

            Schermack

04/02 - Adão Borges

04/02 - Moacir Scheuer

u Aniversariantes

EnfOque

Concerto 
Internacional
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Tainara completou 15 anos na terça-

feira, 26, e recebe o recado de José, 

Cirlei e Everton Pereira. “Gosta-

ríamos de desejar mil coisas, mas 

queremos apenas que tenha tudo o 

que deseja. Te amamos!”

Liana Cristina Metzger comemora 

mais um aniversário no domingo, 

31. Seus pais, Cláudio e Elenice, 

e seus irmãos, Larissa e Marlon, 

desejam muitas felicidades nesse dia 

especial!

Kauê Dranka completa três aninhos 

no domingo, 31. Seus pais, Edson 

e Marcia, e seus avós, Fernando e 

Lindacir, desejam mil felicidades!

Adriana completou idade nova na quarta-feira, 27. Seu esposo, Cláudio, e seu fi lho, 

Cristian, juntos com toda sua família, desejam saúde, paz e felicidade. Parabéns!

O aventureiro Jacson Pa-

dilha, acompanhado de 

um grupo de canoinhen-

ses, está em viagem de 

moto pela América do Sul 

desde 8 de janeiro. Eles 

já visitaram Chui, na 

fronteira com o Uruguai, 

Montevideo, Buenos 

Aires, Patagônia, Bari-

loche, Santiago, Cordi-

lheira dos Andes, deserto 

do Atacama, e outros 

lugares fantásticos!

Tono com-

pletou idade 

nova na 

quarta-feira, 

27. Sua es-

posa, Ivone, 

e seus fi lhos, 

Guilherme 

e Heloísa, 

desejam 

muitas feli-

cidades!

Pedro Henrique 

Isphair Wendt, 

fi lho de Jeanie e 

Juliano Wendt, 

recebe o sacra-

mento do ba-

tismo na Igreja 

Matriz Cristo Rei 

no domingo, 31. 

Seus familiares 

o cumprimentam 

pela importante 

data!

Roselis Genra, 

conselheira 

destaque em 

2009, recebe os 

parabéns de sua 

família e de seus 

amigos. “Além de 

ótima profi ssio-

nal, você é uma 

excelente esposa, 

mãe, sogra, e ami-

ga. Você é nosso 

orgulho!”
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Publicação de classifi cados  
será aceita somente até às 

18 horas de terça-feira. 

IMÓVEIS

ALUGA-SE sala comercial na rua Rui 
Barbosa, nº 1000, ao lado do Bom Dia 
Atacado. Tratar pelo fone: 3622-0409.

ALUGUÉIS

ALUGO apartamento próx. ao Hospital,  
com 1 quarto, 1 suíte, cozinha, sala de 
TV, sala de estar, garagem para 1 carro, 
churrasqueira, lavanderia, acabamento de 
1ª em gesso e vidro temperado, interfone, 
portão eletrônico, por R$ 550. Fone: 3624-
2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE um apartamento na rua Coro-
nel Albuquerque, no centro de Canoinhas, 
em frente ao Mercado Queluz. Com uma 
área construída de 145 m², com 1 vaga na 
garagem. Fone: 9126-9133.

VENDE-SE casa em construção, com 
189m² + material, na rua Francisco de Paula 
Pereira, 1850. Com 1 suíte, 2 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, lavanderia, churrasqueira 
com garagem para 2 carros. Aceita-se carro 
ou lote no negócio. Fone: 3622-8983.

VENDE-SE uma casa com 150m² e 
terreno com 5.000m², na BR-280. Fone: 
3622-1213.

VENDE-SE uma casa em São Bento do Sul, 
ou troca-se por outra em Canoinhas. Valor: 
R$ 75 mil. Fone: 9924-0472 ou 3627-2155.

TROCO uma casa com 120m², toda mu-
rada, localizada no Alto do Mussi, Três 
Barras, por uma na cidade de Lages-SC. 
Fone: 8815-0455 ou 3623-4274.

VENDE-SE terreno com 86.000m², na 
rua Wendelin Metzger, de frente para 
o asfalto, em Marcílio Dias, a 1km do 
centro. Fone: 9986-5491.

VENDE-SE uma casa de alvenaria para 
retirar do local com 40m². Valor à combi-
nar. Fone: 3622-5373.

VENDE-SE uma casa mista de 70m². 
Valor: R$ 25 mil. Fone: 8404-3460.

VENDE-SE uma chácara na Fartura, 
com casa de 252m² e terreno com 
7.000m², com tanque. Valor: R$ 120 mil. 
Fone: 3622-0784.

VENDE-SE um terreno urbano de 
571m², localizado na rua Aquiles 
Ferrari, a 40m da rua Duque de Caxias, 
pronto para construir. Fone: 9605-1113.

ALUGA-SE casa para temporada em 
Itapoá, 300m da praia, 2 quartos, sala, cozi-
nha, garagem, churrasqueira, murada, tem 
de tudo, para 10 pessoas. Fone: 3622-2029.

VENDE-SE estabelecimento comercial 
com 86m², fundos uma residência de 
100m² na rua Fauri de Lima. Aceita-se 
proposta. Fone: 8471-6824.

VENDE-SE lindo sítio na localidade da 
Fartura, a 8km do centro, com tanque para 
peixe, nascente, casa com churrasqueira, 
árvores frutíferas, poço e luz. Preço de 
ocasião. Fone: 3622-5338 ou 9635-1646.

VENDE-SE linda casa em Balneário 
Camboriu, próx. ao hotel Marambaia, 
com 2 pavimentos, na casa sala, 
cozinha, 2 quartos, 2 banheiros, área 
de serviço, quiosque p/ 100 pessoas, 
churrasqueira, garagem para 6 carros, 
piscina, lindo jardim, sala para acade-
mia, toda murada, portão elet. Valor: R$ 
250 mil. Fone: 8815-3635/8853-8455.

DIVERSOS

VENDE-SE terreno no Campo d’Água 
Verde, boa localização. Valor: R$ 22 mil. 
Fone: 3622-8899.

VENDE-SE casa de madeira, na rua Al-
fredo Mayer, 101, no bairro Água Verde. 
Preço à combinar. Fone: 3624-2285 ou 
9986-7449.

ALUGA-SE casa de alvenaria, fundos, com 
2 quartos, sala, copa, cozinha conjugada, 
banheiro, varanda, churrasqueira e área de 
serviço. Rua Álvaro Soares Machado, nº 
454. Fone: 3622-1119 ou 3622-4216.

VENDE-SE uma área de 12 alqueires de 
terra, na Floresta,em Papanduva, a 2km 
da BR-116, no valor de R$ 100 mil. Fone: 
(41) 3032-1021 ou (41) 9641-3126.

VENDE-SE apto em obra, no 2º andar, 
com aprox. 120m², sendo 1 suíte e mais 
2 qtos, 1 banheiro social, sala estar/ jan-
tar com sacada e churrasqueira, cozinha, 
área de serviço e garagem. Rua Emílio 
Scholtz. Fone: 8827-4860 ou 3622-2410.

VENDE-SE assador de frango. Valor à 
combinar. Fone: 9128-9452.

VENDE-SE balança. Pesa 15 quilos. 
Fone: 9128-9452.

VENDE-SE terreno com 330m² na rua 
Alfredo Paul, ótima localização! Avalia-
do em R$ 23 mil. Fone: 8847-7440.

VENDE-SE uma maca de madeira para 
massagem. Fone: 3622-6606.

ALUGA-SE vídeokê com 1.500 músi-
cas. Fone: 3622-5338 ou 9635-1646.

ALUGA-SE apartamento com 2 quartos, 
próx a UnC Mafra. Fone: (47) 3642-5821.

ALUGA-SE casa em Três Barras, próx.  
a Rigesa Florestal. Fone: 3623-1394.

VENDE-SE uma máquina de assar fran-
gos, para 60 frangos. Fone: 3622-4994.

VENDE-SE uma casa no Loteamento 
Santa Cruz, com ponto de comércio e 
mercearia completa. Fone: 3622-6124.

VENDE-SE uma casa de madeira para 
retirar do local. Valor: R$ 2,5 mil. Fone: 
3622-4646.

VENDE-SE televisão 21 polegadas, tela 
plana, marca Toshiba. Fone: 3622-8782.

VENDE-SE um balcão ideal para chur-
rasqueira, com 2,7 m com tampo e pia 
de mármore. Fone: 9612-2914.

VENDE-SE uma locadora de DVDs 
completa. Valor a combinar. Aceita-se 
carro ou moto no negócio. Fone: 9928-
7045.

VENDE-SE ou ALUGA-SE sobrado com 
161 m², com 3 qtos, 2 salas, sacada, 
copa, cozinha, garagem, portão/porta 
eletrônicos, churrasqueira, lavanderia, 
terreno com 525 m², localizado na rua 
Severo de Andrade, 320 - ou pelos 
fones 9103-0807/9115-6401. Aceita-se 
carro no negócio ou casa no litoral.

VENDE-SE uma chácara na localidade 
de Rio Pretinho com uma área de 6 
alqueires, ligado a BR-280. Aceita-se 
proposta. Fone: 9126-9133.

PROCURO casa para comprar no Cam-
po d’Água Verde. Pago até R$ 58 mil. 
Fone: 8873-6143.

VENDE-SE uma casa no Campo – Lote-
amento Zaniolo. Valor: R$ 25 mil. Aceito 
carro de menor valor no negócio. Fone: 
9155-2015.

CAMINHÕES

VENDO caminhão Volvo 340, ano 94, 
trucado e carreta Rondon, ano 98. Preço à 
combinar. Aceito carro. Fone: 3622-3465, 
9937-3225 ou 8829-6372.

VENDE-SE caminhão Mercedes ano 
81, 1113, cor vermelha, em ótimo esta-
do de conservação. Fone: 3622-6331 
ou 8824-7502.

FAÇO transporte escolar. Fone: 
3622-1242 ou 9985-0989, rua Gustavo 
Brandes, nº 444, Jardim Esperança, 
com Miguel Zorek.

COMPRA-SE cercadinho para bebê 
e cadeirinha de bebê para carro, para 
menino. Fone: 9167-2692.

ACEITA-SE encomendas de acolchoa-
dos de lã de carneiro. Fone: 3622-7229.

VENDE-SE DVD automotivo portátil, 
com USB, cartão de memória, TV e 
bluetooh. Fone: 3623-1635.

VENDE-SE 6 janelas de ferro com vidros e 
grades de proteção. Tratar: 3627-2198  ou na 
rua Germano Raab, 411, em Marcílio Dias.

ALUGA-SE casa com 2 quartos, 
próximo a UnC. Valor: R$ 370. Fone: 
9171-5264 ou 3622-6683.  

ALUGA-SE apartamento mobiliado a 
700m da universidade, com quarto, sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro, varanda e 
garagem. Fone: 3622-2429.

ALUGA-SE casa na Rua Nereu Ramos, 
90, Industrial 1. Valor: R$ 300. Fone: 
9133-4998.

VENDE-SE casa de alvenaria na locali-
dade do Parado, com área para plantio, 
total de 1 alqueire. Valor: R$ 100 mil. 
Fone: 9171-5264 ou 3622-6683. 

VENDO casa de madeira, na rua Alvino 
Voigt, fundos, 680, Campo d’Água Ver-
de. Valor: R$ 20 mil. Fone: 9171-5264 
ou 3622-6683. 

VENDE-SE ou TROCA-SE por carro, 
um terreno na av.  Abraão Mussi, 
s/n.º, medindo 400m², de frente para o 
asfalto, do lado da Metal Forte no valor 
de R$ 15,5 mil. Fone: 3622-8549 ou 
9655-5377, com Gilmar.

VENDE-SE ou TROCA-SE uma casa de 
alvenaria com 170m² no Parado, terreno 
de 1 alqueire, próprio para chácara, com 
erva-mate plantada e água. Troca-se por 
imóvel em Canoinhas ou vende-se por R$ 
140 mil. Fone: 3622-3423 ou 3622-2108.

VENDE-SE casa de alvenaria nova, me-
dindo 82m², no bairro Boa Vista, com 3 
quartos, sala, cozinha, banheiro, abrigo 
para carro e lavanderia. Valor: R$ 72 mil. 
Fone: 3622-5157.

VENDO terreno com ótima vista para a ci-
dade, na rua João Tomachitz, com 425m². 
Barbada: só R$ 39 mil. Fone: 8815-7015.

VENDE-SE terreno com 480m², com 
casa de alvenaria de 102 m², na rua 
Gustavo Brandes, 385. Valor: R$ 65 mil. 
Fone: 9171-5264 ou 3622-6683. 

ALUGA-SE quartos para homens no 
centro. Fone: 8807-3906.

VENDO ótimo terreno, a 1 km do Gal-
pão Missioneiro, com 1.667.000m por 
R$ 18 mil. Fone: 8815-7015.

VENDO casa no Alto do Mussi com 3 
quartos, sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço. Valor: R$ 65.423,00. Fone: 
3622-8899.

VENDE-SE casa com 74 m² nova, 3 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
lavanderia. Rua: Emílio Wendt, s/nº, ao 
lado antigo Colégio Grosskopf. Fone: 
3622-4126 ou 3622-4304.

VENDE-SE linda casa no Campo d’Água 
Verde, na rua Francisco de Assis Costa, 
no novo loteamento, nos fundos da 
Cimentela. Casa nova, medindo 86 m². 
Valor: R$ 120 mil. Tratar 8853-8455.

VENDO casa no centro com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro. Avaliada em R$ 
135 mil. Fone: 3622-8899.

VENDE-SE MB 1935 ano 95, com carre-
ta graneleiro 14 metros ano 2002, já 
agregado em empresa. Valor: R$ 70 mil 
+ fi nanciamento ou R$ 160 mil à vista. 
Tratar 8853-8455 ou 9902-9823.

VENDE-SE SCANIA 112 HS, ano 87. Já 
trabalhando. Valor 40 mil + fi nanciamen-
to ou 75 mil a vista. Tratar 8853-8455 ou 
9902-9823.

TORPEDOS
PROCURO CASAMENTO. Solteiro, 58 
anos. Procuro mulher solteira ou viúva, 
com mais de 30 anos para compromisso 
sério. Interessadas escrever para Ro-
naldo Josué, rua Jacob Treml, nº 215, 
Canoinhas-SC, CEP 89460-000.

ANIMAIS

VENDE-SE cavalos, carroça e apa-
relhos de montaria. Valor à combinar. 
Fone: 3627-2065, com Miguelina.

VENDE-SE fi lhote de Pinscher, macho. 
Valor: R$ 130. Fone: 3627-2308. 

VENDE-SE freezer horizontal Consul, 
cor branco, 220 litros por R$ 550. Fone: 
9987-8089 ou 3622-6141.

VENDE-SE trailer de lanches novo, 
mobiliado, com renda acima de R$ 2,5 
mil. Valor: R$ 10 mil. Fone: 3623-4050 
ou 9978-3681.
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VEÍCULOS

MOTOS

VENDO Golf 1.6, 2001 – prata, ar, dire-
ção, trio elétrico. Valor: R$ 24 mil. Fone: 
9923-0015 ou 3622-3392 c/ Marcelo.

VENDE-SE Gol GL 89  bege, ótimo esta-
do. Valor : R$ 7,3 mil. Fone: 3624-2732. 

VENDE-SE um Palio, ano 2008, R$ 10 mil 
de entrada e assumir fi nanciamento de 48x 
de R$ 640. Fone: 3627-2155 ou 8815-5637.

VENDE-SE um Chevette DL, ano 92, 
gasolina. Fone: 3622-4994.

VENDE-SE Uno ELX 95, vidro e trava 
elétrica, limpador e desembaçador tra-
seiro, IPVA 2009 ok. Fone: 9178-9542.

VENDO Gol ano 98, pneus novos, me-
cânica a toda prova, estofamento per-
feito, pára-choque da cor do carro, doc. 
OK, branco, marcador de Km digital. À 
vista 11,9 mil ou R$ 1,9 mil + 48x de R$ 
395. Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE Ford Courier, prata, 1998,  
Zetec 16 V, no valor de R$ 14 mil ou 
negocia-se por terreno de maior ou me-
nor valor. Contato: (47) 9906-7231- Claro.

VENDE-SE Fusca ano 76, motor 
1300, pintura nova, azul, com detalhes 
cromados, inteiro, perfeito estado de 
conservação. Aceito moto ou carro no 
negócio R$ 4 mil. Fone: 9996-3320.

VENDE-SE moto Suzuki GS 500 E, ano 
2004, preta, com 15.000 km, escapamento 
esportivo impecável. Valor: R$ 14,5 mil. 
Aceito troca por maior ou menor valor. 
Fone: 3622-6331 ou 8824-7502, com Vâni.

VENDE-SE Celta Super 1.0,  4p, 2005, 
prata, ar-cond., dir. hid., vidros e travas 
elétricas. Preço à vista: R$ 20,5 mil. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDO ou TROCO Vectra GLS 98, verde, 
gasolina. Aceito carro de maior valor. Tra-
tar: 9955-9387 ou 3622-2680 com Daniel.

VENDE-SE Corsa Hatch Joy 1.0  4p, 
2007, cinza, ar quente, insulfi lm, travas 
elétricas. Preço à vista: R$  23, 9mil. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.VENDE-SE Gol G3, ano 2000, branco, 

2p manual/ 8V 1.0. Valor: R$ 16,5 mil. 
Fone: 3622-5076.

VENDE-SE Palio Fire 1.0,  4p, 2005, 
branco, ar-condicionado, desembaça-
dor traseiro. Preço à vista: R$  20,8 mil. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Celta 1.0, 8v, VHC, 2004, 
prata, ar quente, limpador e desemba-
çador traseiro, vidros e travas elétricas. 
IPVA 2009 pago. Valor: R$ 17,5 mil. Fi-
nancio. Fone: 3623-0478 ou 9115-0667.

VENDE-SE um Tempra, ano 95, 
branco, 4 portas, com trava elétrica, 
documentação ok, em ótimo estado. 
Valor: R$ 7,8 mil. Fone: 3655-1239.

VENDE-SE Corsa Classic 1.0, fl ex, 
ano 2008, com 30 mil km, único dono, 
com vidro e travas elétricas, alarme, ar 
quente, desembaçador. Valor: R$ 24 
mil. Fone: 9147-0733.

VENDE-SE moto Honda Biz 125, ano 
2008, ótimo estado. Fone: 9903-1639 
com André.

VENDE-SE CG Fan 2006, preta, 14 mil 
km. Valor à combinar. Ligar após às 14 
horas para 3622-1260.

VENDE-SE Palio 2006, Fire Flex, 4 
portas, verde escuro, 58 mil km, único 
dono. Valor: R$ 18,5 mil. Ligar após às 
14h30 para 3622-1260.

VENDE-SE Uno S 89/89, 2P, bran-
co, insulfi lmado. Valor: R$ 6,5 mil. 
Fone:3622-2530 ou 9941- 0959.

ASSUMO carro fi nanciado. Fone: 9125-
4438.

VENDE-SE Uno Young, ano 98, com ar 
cond., ar quente, vidro elétrico, limpa-
dor e desembaçador traseiro. Valor: 
R$ 11 mil. Fone: 3624-1273.

VENDE-SE Del Rei 88 dourado, direção 
hidráulica, motor CHT 1.6, todo elétrico, com 
manual incluso. Fone: 8869-8780, com José.

VENDE-SE Gol 2009, geração 4,1, 1.0 
Trend, Flex, 4 p, ar quente, desemba-
çador traseiro, rodas 14, som, vidro 
elétrico, trava, com 22.400km. Valor: R$ 
24,9 mil. Fone: 3622-5352 e 9192-4950.

VENDO Corsa MPFI ano 98, por R$ 
7,5 mil de entrada e assumir fi nancia-
mento de 18 parcelas de R$ 350. Fone: 
8847-7440.

VENDE-SE Uno EP, 4 portas, 96, cor 
bordô, completo, com manual. Fone: 
9178-9542.

VENDE-SE Del Rei 88, motor CHT, 
álcool, 4 pneus novos, motor novo, 
impecável. Fone: 3622-2254.

VENDE-SE um Ômega CD 4.1, ano 96, 
por R$ 9 mil + assumir 20 parcelas de R$ 
385. Tratar: 3622-0625 ou 8444-7415.

VENDE-SE Toyota Bandeirantes, ano 
99, em ótimo estado, com carroceria 
boiadeira e 4 pneus novos. Valor: R$ 55 
mil. Fone: 3622-4558 ou 8812-7643.

BARBADA. Vendo Celta VHC Flex, 
modelo novo, 4 pneus novos, MP3, 
alarme, 2007, branco. Valor: R$ 18,5 
mil. Aceito troca por veículo de menor 
valor. Fone: 3622-6329 ou 9181-3865.

VENDE-SE Chevy ano 88, em ótimo 
estado. Fone: 3622-3448.

VENDE-SE Honda Twister 250, ano 
2005, vermelha, seminova, com 
35.000km. Aceito carro ou moto de 
menor valor. Fone: 3622-6606 ou 9603-
7622, com Eraldo.

VENDE-SE Corsa Classic 2008, com 
30 mil km, trio elétrico, ar quente, único 
dono, impecável. Valor: R$ 23,8 mil. 
Fone: 9147-0733 ou 3627-2474.

VENDE-SE Siena 2000, 1.0, vermelho, 
4 portas, vidro elétrico. Valor: R$ 14 mil. 
Fone: 3622-7229 ou 9601-7030.

VENDE-SE Gol 2006, 4 portas, cinza, 
ar quente, desembaçador, ótimo estado. 
Valor: R$ 22,5 mil. Fone: 3623-0889 ou 
9933-8054, com Pedro.

VENDE-SE Kadet GL, gasolina, 1.8, 
com vidro e trava elétrica, ar quente, 
limpador e desembaçador. Valor: R$ 8,8 
mil. Fone: 9147-0733 ou 3627-2474.

VENDE-SE Uno 89 2P Branco. Valor 
R$ 6,5 mil. Fone: 9941-0959. VENDE-SE Van, ano 96. Aceito carro 

de menor valor. Fone: 9128-1265, Caio.

VENDE-SE Ranger 99/00 - cabine 
dupla, 3° dono, emplacada, rodas 
esportivas, direção, trava, ar quente, ar 
cond, toda revisada. Ótimo carro, vale a 
pena conferir. Aceita-se carro de menor 
valor. Fone: 9103-0807.

VENDE-SE moto Suzuki 750, ano 94. 
Fone: 9105-4304.

COMPRA-SE  Uno ou Gol, do ano 94 a 
98. Pago à vista. Fone: 3624-0288 ou 
9924-2131.

VENDE-SE rodas aro 13 de Astra GSI, 
4 pneus novos. Valor a combinar. Fone: 
8418-4696.

VENDE-SE Eco Sport XLT, ano 2005, 
completa, impecável. Valor: R$ 35 mil. 
Fone: 3623-0409 ou 9172-6047.

VENDE-SE moto CG 125 Fan, 2007-
2008. Preço a combinar. Fone: 8814-
7776, falar com Paulo.

VENDE-SE Chevette, 84, motor e doc. 
OK, 4 pneus novos por R$ 3,8 mil. Acei-
to proposta. Fone: 9658-9049. 

VENDO Ford Escort Zetec GLX,  ano 1997, 
4p., cinza, completo. Fones: 3623-0249 e 
9188-7453, com Roberto ou Cristian.  

VENDO Gol - Novo Gol, 2009, 1.6 
completo, vermelho, lindo! Ou troca-se 
por lote. Valor: R$ 30 mil. Tratar: 8853-
8455 ou 9902-9823.

VENDO Ford Fiesta 1.0, ano 1996, 4p., 
prata, ar quente, limpador e desem-
baçador traseiro. Fones: 3623-0249 e 
9188-7453, com Roberto ou Cristian.

VENDE-SE Ford Ka, 98, com desem-
baçador, vidro elétrico, som Mp3, em 
ótimo estado. Valor: R$ 3,9 mil e assu-
mir 27x de R$ 340. Fone: 3623-0889 ou 
9625-8119.
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FUNERÁRIA ANJO GABRIEL

:: 11/01 - Natália Corrêa

:: 20/01 – Rosália Zalewski 

Staczuk

:: 22/01 – Isaqueu Albinghaus

:: 23/01 – Cassimiro Gonçalves 

Ribeiro 

FUNERÁRIA MÃO AMIGA

:: 21/01 – Emília Sudou 

– 91 anos

:: 21/01 – Pedro Fedorgchyn 

– 68 anos

:: 22/01 – Taila Iarrocheski 

– 21 anos

:: 23/01 – Ivo Bertelli – 62 anos

:: 26/01 – Ladeslau Brozoski 

– 82 anos

:: 26/01 – Angela Feger 

– 75 anos

> Para publicar obituário de 
um ente querido, ligue para 

(47) 3622-1571 ou 
envie e-mail para 

cnorte@newage.com.br

 OBITUÁRIO +

inúmeras senhoras da socieda-
de, cujos nomes deixo de men-
cionar por falta de espaço.

Foi notada a ausência das 
sras. Clara Scheide, Noêmia Cor-
te e de mais algumas senhoras 
que por motivo de força maior 
não puderam comparecer.

As responsáveis pela de-
coração da mesma souberam 
impressionar pela habilidade e 
bom gosto e ressalto a sugesti-
va estatueta representando um 
casal de velhinhos e ao lado um 
cartão com os dizeres: “Os velhi-
nhos do Asilo agradecem”.

Mas, o que mais encantou 
nesta bonita noite, foi a ama-
bilidade das promotoras do 
jantar, que cativou a todas as 
presentes.

Um membro da comissão 
pró-construção do Asilo, agra-
deceu em breves palavras ter-
minando assim o jantar filan-
trópico.

PUBLICADO EM 6 DE 
FEVEREIRO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Cornélia M. 
Schramm

Vitimada por um derrame cerebral, 
veio a falecer dia 29 passado, a es-
timada senhora Cornélia Schramm, 
gerente da Rádio Canoinhas. Sua 
morte repentina chocou toda cida-
de. A primeira notícia não foi aceita 
pelos inúmeros amigos de Cornélia 
Schramm. Tudo parecia não ser ver-
dade, pois horas antes, ainda havia 
sido vista deixando as suas funções 
na Rádio. Na manhã do dia 30 é que 
a notícia foi confi rmada; morrera Cor-
nélia Schramm.

Membro de tradicional e nume-
rosa família em Santa Catarina e 
Paraná, mulher ativa e possuidora 
de incontestável fi bra, sua diversão 
era o trabalho. Assumiu a Gerência 
da Rádio Canoinhas, numa fase em 
que era preciso ter pulso forte para 
enfrentar a crise. Enfrentou e venceu. 
Casada com o sr. Adolfo Schramm, 
deixa também uma fi lha, India Mo-
rena, que ao seu lado, organizou 
vários programas para a Rádio. Era 
também nossa correspondente por 
onde passasse. No microfone estava 
sempre propagando o nosso jornal, 
ressaltando as nossas ideias. Foi uma 

baluarte ao nosso lado, em todas as 
campanhas políticas em que estive-
mos envolvidos. Udenista de coração, 
Cornélia Schramm deixa uma lacuna 
na vida ativa da cidade.

Correio do Norte não pode noti-
ciar sábado passado seu falecimento, 
devido já estar impresso, o faz agora, 
na certeza de que Cornélia Schramm 
como radialista saberia compreender 
as difi culdades que surgem na última 
hora, para uma notícia.

Nossos sentidos pêsames a 
família enlutada.

Jantar pró Asilo
Notável, foi o jantar benefi cente no 
Elite Tenis Club, na terça-feira próxima 
passada, promovido pelas senhoras 
Haydée de Oliveira, Paula S. de Car-
valho, Nidia Ritzmann, Ruth Colodel, 
Maria de Lourdes Colodel, Nilda H. 
Richter e Ilka Wolter.

O jantar foi realizado em benefí-
cio do Asilo Dr. Rolando Lourenço Ma-
lucelli da Pia União de Santo Antonio, 
cuja presidente, Sra. Isaura Machado 
Lima, compareceu acompanhada de 
algumas senhoras, membros daquela 
associação.

Prestigiaram com sua presença 

Um panorama geral de 

uma festa popular na 

localidade de Valinhos, 

no interior oeste de 

Canoinhas. Vê-se em 

destaque a antiga igreja 

local, construída em 

madeira. Não apura-

mos a data da imagem, 

nem o nome de quem 

a produziu. A foto é do 

acervo do assistente 

social Alceu Oleskowicz 

e foi digitalizada pelo 

historiador Fernando 

Tokarski, que também 

forneceu as informações

ANTONIO DE PAULLI DALLA FA-
VERA, 82 anos: Nascido em Cam-
pos Novos, Antonio era um homem 
que não se acomodava facilmente. 
Tanto que morou em diversas cida-
des. Ainda criança se mudou para 
Erval do Oeste, onde morou até os 
15 anos ajudando os pais na lavou-
ra. Dali foi para Porto União, onde 
começou a trabalhar com um moinho 
de trigo. Foi em Porto União que se 
casou com Matilde Schneider, com 
quem viveu até a morte e com quem 
teve sete filhos (quatro mulheres 
e três homens), 17 netos e quatro 
bisnetos.

De Porto União foi para Toledo-
PR, onde também tocou um moinho 
e de lá foi para Cascavel-PR. Ainda 
morou na pequena Enéas Marques-
PR e passou seis meses em Luzerna 
antes de vir para Canoinhas, em 
1977. Aqui trabalhou por cinco anos 
como gerente do Autoposto Pedras-
sani, antes de ir para Joinville. Há 
oito anos estava morando em Três 
Barras, onde morreu no dia 25-01 
depois de fi car internado cinco dias 
no Hospital Félix da Costa Gomes. 
Antonio teve câncer no intestino. 
“Bom pai, boa pessoa, sempre cui-
dou muito bem dos fi lhos”, resume o 
fi lho Alvir ao falar sobre o pai.

PEDRO FEDORGCHYN, 68 anos: 
Alfaiate de primeira, Pedro morreu 
praticamente trabalhando, apesar 
de já estar aposentado. Nascido em 
Santa Leocádia, localidade de Canoi-
nhas, deixou a cidade aos cinco anos 
quando sua mãe e os tios decidiram 
tentar a vida em São Paulo. Lá estu-
dou e começou a trabalhar no ofício 
de alfaiate, profi ssão herdada dos 
irmãos. Interrompeu o ofício de que 
mais gostava por cerca de dez anos, 
quando trabalhou na mais famosa 
fábrica de fechaduras e cadeados 
do País, a Papaiz. Acabou voltando 
para a alfaiataria e numa das visitas 
que fazia ao pai, que fi cou em Ca-
noinhas, conheceu Zeni, com quem 

se casou e teve dois fi lhos. A família 
recém-formada foi para São Paulo, 
onde morou por oito anos.

Eles acabaram voltando para 
Canoinhas, onde Pedro foi trabalhar 
com um dos mais famosos alfaiates 
da cidade, João Linzmeier. Há 14 
anos, Pedro deu um susto na família 
ao passar mal e ter de fazer uma 
cirurgia de alto risco para instalar 
válvulas no coração. Foi justamente 
a substituição dessas válvulas que 
levou Pedro à morte no dia 21-01. 
“As lembranças são de um homem 
honesto e trabalhador, um pai muito 
presente que só deixou coisas boas”, 
conta o fi lho Ednir. 
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CANOINHAS

VERÃO NOTA 10 

no Sesc Ler
Programa oferece opções de lazer nas férias; atividades se encerram hoje

Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Sábado Vip

CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Balada a partir das 20 horas

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Noite do Cuba Livre

SBO
Quando? Domingo
O que? Grupo Rasga Fole

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Parada Sertaneja, com Danilo 
e Diego

COMUNIDADE QUE CELEBRA FES-
TA DO PADROEIRO
Não há festas no interior neste fi nal 
de semana

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 05/02 – Prévia do Show de Luan 
Santana, no V12 Music Bar
:: 06/02 – Los Tiburones, no Cine Pop 
Dance
:: 06/02 – Noite do Vídeo Clipe, com o 
Dj Rodrigo de Lages
:: 07/02 – Ivonir Machado e os Novos 
Garotos, na SBO
:: 07/02 – Tarde dançante, no Lageado, 
em Canoinhas
:: 07/02 – Show nacional com Luan 
Santana, na Firma
:: 07/02 – Grupo Portal Gaúcho na 
Capela São Sebastião, no bairro João 
Paulo 2.º, em Três Barras
:: 12/02 – Carnaval V12, Clube Canoi-
nhense e Transamérica Hits – Banda 
Ducerê
:: 12, 13 e 14/02 – 30.º Rodeio Interes-
tadual do CTG Bela Vista: Sexta-feira: 
laçada em dupla (prêmio: 1 moto 0km)  
e baile com João Luiz Correa e Grupo 
Campeirismo, Sábado: Vaca gorda 
(prêmio: 1 moto 0km) e baile com 
Grupo Candieiro. Domingo: baile com 
Marcio Correia e Iberê Martins + Grupo 
Limite Zero. Entrada no parque:  R$ 
3 - concorrendo a uma moto. Haverá 
também o 1.º Encontro Estadual de 
Cultura Tropeira e Tradicionalismo.
:: 14/02 – Grupo Farrancho na Festa 
da Costela, no pavilhão da Igreja da 
Divisa, em São Mateus do Sul
:: 14/02 – Matinê Carnaval V12, Clube 
Canoinhense e Transamérica Hits
:: 14/02 – Grupo Coração Gaúcho, 
na SBO
:: 15/02 – Carnaval V12, Clube Canoi-
nhense e Transamérica Hits – Banda 
Toq Sertanejo
:: 15/02 – Show nacional com De Já 
Vu, na SBO
:: 27/02 – Sabadão Sertanejo, no V12 
Music Bar
:: 20/03 – Show nacional com a banda 
Nechivile, na Firma
:: 17/04 – Grupo Talagaço, no Clube 
16 de Abril, em Itaiópolis

C
aminhadas orien-
tadas, tardes dan-
çantes, aulas de gi-

nástica e espaço recreativo 
para as crianças. Tudo isso 
foi colocado a disposição 
no Sesc Ler Canoinhas, 
por meio do Projeto Verão 
Nota 10 Sesc Ler, para to-
dos os interessados em fugir 
da rotina durante as férias.

Desde 4 de janeiro o 
Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) oportunizou a 

prática esportiva e o lazer, por 
meio das atividades propostas 
pela entidade e colocadas em 
prática graças a uma parceria 
com a Fundação Municipal de 
Esportes (FME), que cedeu 
três estagiários para atuarem 
no projeto.

De acordo com a assistente 
administrativa do SESC Ler, 
Daiana Marcolin, as atividades 
foram realizadas em todos 
os centros do Estado, com o 
mesmo perfi l. “Aqui em Ca-
noinhas nós tivemos bastante 
participação das pessoas. Logo 
de manhã as senhoras partici-

param de caminhadas e à tarde 
traziam os fi lhos para as sessões 
infantis”, conta. Daiana explica 
que, no entanto, as atividades 
esportivas, como as caminha-
das, foram interrompidas pelo 
afastamento dos instrutores, 
em semanada intensiva de aulas 
nas faculdades. “Mas isso não 
signifi ca que o programa parou, 
não”, relata. Todas as tardes as 
crianças tiveram programação 
garantida com a exibição de 
filmes infantis do acervo da 
entidade, como As Aventuras 
de Azur e Asma, Contos de Wilde, 
Bichos e A Lenda da Vida, entre 

outros.      

AINDA DÁ TEMPO

Para participar das atividades 
oferecidas, que acabam hoje, 
basta comparecer ao Sesc Ler. 
“É completamente gratuito, 
para qualquer pessoa”, ressalta 
Daiana. Hoje a entidade exibe 
o fi lme O Grande Narigudo, às 
14 horas, sessão infantil, mas 
aberta aos demais públicos. 
À noite serão realizadas as 
partidas de futebol, que acon-
teceram durante todas as noites 
e encerram a programação do 
verão 2010.

TURMA DE GINÁSTICA SESC LER: atividades físicas e de lazer para diferentes faixas etárias fazem parte do programa durante as férias de verão
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>> O grande golpe de Dora

VIVER A VIDA

Marcos (José Mayer), Helena 
(Taís Araújo) e Dora (Giovanna An-
tonelli) sob o mesmo teto?! É claro 
que isso não poderia prestar. 

Dora fará com que Marcos 
se arrependa de tê-la tratado com 
tamanho desprezo. Alguns dias de-
pois, a garçonete começa, sutilmen-
te, a pedir dinheiro ao ricaço. Em 
troca, claro, de não contar nada a 
Helena. Logo depois, Dora saca que 
a modelo tem uma queda por Bruno 
(Thiago Larcerda) e passa a jogá-la 
para cima do lindo fotógrafo. Seu 
objetivo: acabar com o casamento 
de Marcos e Helena de uma vez 
por todas, convencer o empresário 
de que o fi lho que espera é dele e, 
fi nalmente, conseguir a vida de luxo 
que sempre quis.

>> A mudança 

de Jorge

VIVER A VIDA

Da água para o vinho. É assim 
que será a mudança pela qual 
Jorge (Mateus Solano) passará 
nos próximos capítulos. Ao ver Mi-
guel (Mateus Solano) engatando 
uma relação com Luciana (Alinne 
Moraes), o arquiteto vira outra 
pessoa. “Abalado com o término 
do namoro, Jorge logo se mostrará 
uma pessoa amarga e rancorosa, 
decidida a acabar com a vida do 
irmão”, adianta Manoel Carlos. E a 
transformação não para aí. Jorge 
vai virar um “galinha”. “É possível 
que ele se envolva com Paixão 
(Priscila Sol), Suzana (Carolina 
Chalita) ou mesmo com outra mu-
lher que possa aparecer em sua 
vida”, confi rma o novelista.

>> Luciana engravida de Miguel!

Depois da primeira noite de amor com Luciana (Alinne Moraes), 
Miguel (Mateus Solano) terá uma surpresa e tanto. A jovem constata que 
está esperando um bebê do médico. Isso porque, não prevendo que a 
ex-modelo pudesse engravidar por causa da limitação física, os dois não 
tomam maiores cuidados para evitar fi lhos. Apesar do enorme susto que 
irá tomar, Luciana, claro, fi cará radiante com a gravidez, assim como toda 
a sua família e Miguel. Quem não gostará nada da novidade, lógico, é 
o ressentido Jorge (Mateus Solano), que promete continuar aprontando 
contra seu irmão gêmeo. 

As alegrias para Lu não terminam aí. Na verdade, elas começam com 
outra grata notícia que surgirá em breve: ela voltará a fazer sucesso como 
modelo fotográfi co! E essa reviravolta tem início a partir do ensaio que ela 
faz com Ingrid (Natália do Vale). O material fi ca tão belo que Tereza (Lília 
Cabral) passa a trabalhar como agente da fi lha. Apesar da tetraplegia, no-
vos trabalhos não faltarão para a esforçada Lu, que só dará um tempinho, 
mesmo, quando seu bebezinho estiver a caminho.

VIVER A VIDA

>> PINTINHO 
AMARELINHO! 

Gugu Liberato explicando seu 
polêmico implante de cabelo: 
tirou um punhado de fi os da nuca 
e transferiu para o alto da cabeça. 
Já tintura, ele nega: o que costuma 
passar no cabelo é um produto 
americano que parece um leite 
ralo e é quase transparente. Quan-
do exposto ao sol ajuda a queimar 
os fi os, que fi cam loirinhos!   

>> PANELA VELHA! 
Fátima Sampaio, esposa de Cid 
Moreira, inconformada com indeli-
cadeza de garçom, em restaurante 
(RJ): foi chamada de fi lha de Cid 
por engano! Irritada, ela deu o 
troco: “Ele é mais homem do que 
você!” O garçom voltou para a 
cozinha correndo! Em tempo: Cid 
tem 81 anos. Fátima 45.  

>> MACAQUICE! 
Já virou piada maldosa na inter-
net: Zé Mayer é o Seu Madruga 
de Viver a Vida. Ninguém merece.

>> MENOS!
Christine Fernandes reclamando 
da própria maquiagem, em Viver 

a Vida: não conhece nenhuma mé-
dica que use tanta rímel e batom, 
num hospital de verdade... 

>> CONVENCIDA, EU?
Ana Hickmann conta envaideci-
da quem são seus dois maiores 
admiradores: um sheik árabe 
apaixonado, que lhe mandou um 
gigantesco diamante, e o galã de 
cinema Antonio Banderas, que 
tentou conhecê-la melhor e está 
esperando a resposta até hoje! 

>> É A LEI!
Peões de A Fazenda já fi zeram a 
conta: R$ 275 mil do prêmio de 1 
milhão vai para o Imposto de Renda. 
Isto é, se a Record pagar o prêmio 
bruto. No BBB é integral. Ou seja, 
R$ 1 milhão e meio na mão! 

>> É POUCO?!
Sabe por que nenhuma estrela da 
Globo gosta de fazer Malhação? 
Enquanto os empresários ofere-
cem atores de Viver a Vida para 
apresentar eventos por até R$ 50 
mil, os da novelinha ganham, no 
máximo, cachê de R$ 5 mil.  
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CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

TEMPOS MODERNOS - GLOBO VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min PODER PARALELO - RECORD

HOJE – Gustavo não 
aceita que Rose 
defenda Alcino. 
Davi não conse-
gue perdoar So-
fi a e sai de casa. 
Dr. Fonseca dá 
a l ta  a  A lc ino , 
que se surpreen-
de com a notícia de 
que Pedro é seu fi lho. 
Mari conta para Alcino que Débora não é 
sua fi lha. Verônica e Dr. Fontenelle con-
vencem Gustavo a não contar para Rose o 
plano para tirar o crédito do depoimento de 
Consuelo diante do júri. Consuelo começa 
seu depoimento, mas a promotoria afi rma 
que ela recebeu dinheiro de Alcino em 
troca de seu silêncio. Gustavo e Verônica 
reagem vitoriosos e Rose e Alcino fi cam 
desolados. 

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Dr. Moretti diz a Tereza que Luciana 
precisa ir ao Hospital para fazer exames. 
Isabel comenta com Mia que Alexandre 
está namorando Ellen e se insinua para o 
médico. Jorge chega ao hospital e acusa 
Miguel por Luciana ter voltado ao hospital. 
Ariane, Gabriel, Yolanda e Tomie organizam 
os últimos detalhes para a festa de cem 
anos da vila. Moretti e Alexandre resolvem 
internar Luciana. Ingrid diz que Luciana 
precisa de um marido que seja médico e 
Jorge vai embora aborrecido. Betina se 
arruma para encontrar Carlos e, ao sair do 
banheiro, se assusta ao ver Gustavo deita-
do na cama. Ele não está se sentindo bem 
e pede que ela cuide dele, desmarcando o 
encontro. Helena vai à festa na vila e leva 
Rafaela com ela. 

HOJE – Pedro discute com João por causa 
de Lurdes, que fugiu com Pedrinho. Gary fala 
para Paulo que Tony será preso e extraditado 
para os Estados Unidos. Maura liga para 
Pedro, que vai rapidamente para casa e 
reencontra Nina. Nina pergunta para Pedro 
onde está o fi lho deles e se desespera ao 
constatar que perdeu o fi lho. Antônia admite 
para Rafael que levou Lígia até Tony. Lígia e 
Fernanda se encaram. Lígia afi rma que vai 
fi car com Tony e Eduardo. Fernanda diz que 
Tony vai decidir quem vai fi car com ele. 

HOJE – Niemann recebe Hélia. Nelinha 
não se conforma ao saber que seu pai está 
despejando o pessoal da Galeria. Hélia 
pergunta a Niemann se Nelinha é sua fi lha 
e ele a expulsa. Nelinha confronta o pai. 
Nelinha provoca ciúmes em Zeca, que fi ca 
furioso e afi rma que não quer mais saber 
de Nelinha. Leal pede a Tamara que veja 
seus exames. Tamara revela a Leal que ele 
está doente de verdade. 

AMANHÃ – Leal fi ca arrasado ao saber 
que está morrendo e Tamara avisa que 
ele precisa se cuidar. Nelinha discute com 
Zeca e Nara se intromete. Nelinha briga 
com Nara, que se faz de vítima para Zeca. 
Maringoni diz a Tertuliana que Leal sumiu 
e ela fi ca preocupada. Regeane pensa em 
Portinho e evita Albano. Frank tenta impedir 
Tertuliana de ir atrás de Leal. Frank congela 
os monitores do Titã e Albano fi ca furioso. 
Frank orienta Tertuliana a convocar as fi lhas 
de Leal para uma reunião de família. Frank 
se recusa a contar onde está Leal e Nelinha 
começa a pensar que o pai morreu. 

ASSIM É A POLÍTICA

N
ão faça da política uma arma, a vítima 
pode ser você. O princípio de uma política 
honesta, é o começo do fi m da corrupção. 

O mal uso na política é que nela se ingressa sem 
passar pela prova da competência, nem se exige 
atestado de integridade moral, e no caldeirão 
dos eleitos, misturam-se honestos e safados, 
corruptos. Financiada pelo contribuinte, a política 
administra recursos que bem podem ser canali-
zados para favorecer os direitos da maioria, ou 
desviados para engordar contas escusas, ativida-
des ilegais, caixas de campanha ou mordomias 
injustifi cáveis. Infelizmente em grande parte na 
política, nos retrata que ladrões da bolsa pública 
não costumam arrombar o cofre da legislação. 
Conhecem o seu segredo. Assim é a política: 
discursa enfatizando o interesse público, mas o 
orador tende a pensar primeiro em seu alpinismo 
rumo ao cume do poder. Como a escalada é longa 
e perigosa, ele aprende a fazer concessões, abrir 
mão dos princípios, enveredar-se por atalhos 

suspeitos, reinterpretar suas convicções. A polí-
tica é o resultado da sociedade que a produz e, 
em seu espelho, refl ete todas as contradições. E 
ainda que as estruturas sociais fossem justas, a 
política continuaria a ser o efeito dos defeitos do 
coração e dos desvarios da razão. Que não são 
poucos. Assim é a política: entre tanto esterco, um 
diamante lapidado, um administrador eticamente 
ousado, um parlamentar que perde o mandato, 
mas não a moral. A política é uma senhora sisuda 
que se julga bela e sedutora, acima de qualquer 
juízo. Irrita-se quando a criticam, odeia cobran-
ças. Mas mendiga, em cada esquina, reconhe-
cimento e elogios. Assim é a política: uma igreja 
em que todos se julgam com vocação para Papa: 
uma seita em que todos se acham profetas: um 
púlpito em que todos proferem vaticínios, mas 
onde as palavras tardam em transformar em 
atos, e as ideias em projetos, em realizações. 
Concluindo: ser solidário é saber ceder lugar em 
nós para os outros.

Libra (23/9 a 22/10)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Hora de amar, libriano. A semana é favorá-
vel ao namoro, à paquera e aos assuntos 
do coração. Desejos intensos, amor 
correspondido e muita felicidade ao lado 

de quem lhe é especial. Aproveite estes dias e abra seu 
coração. Ser romântico e ter iniciativas nesta área também 
será bem recompensado. Por sinal, hora de pensar em 
tornar a relação mais séria.

Está mais fácil organizar sua rotina, sagita-
riano. Bom momento para arrumar coisas 
e deixar seu dia a dia mais agradável e 
proveitoso. Cada vez mais o contato com 

a família e os assuntos de casa tende a ser mais agradável 
e prazeroso. É um bom momento para ouvir seu coração e 
perceber seus sentimentos, fazendo com que seu dia a dia 
seja compatível com o que quer.

Charme e carisma estão com você, aqua-
riano. As pessoas estão te notando mais e 
fi ca mais fácil ganhar a atenção de todos. 
Bom momento para resolver assuntos bem 

pessoais e fazer coisas ligadas a sua casa. Fique bem 
atento a possibilidade de surgirem novos talentos. Bom 
momento para ligar para aquela pessoa que há tempos 
você não fala. Reencontre antigos amigos.

Fique mais próximo das pessoas, escor-
piano. Hora de ser mais sociável, curtir a 
família, namorar, ligar para os amigos e 
estar junto de pessoas. Mas aproveite para 

curtir sua casa ao lado de quem é mais íntimo. Começa 
uma fase muito boa para o amor e os relacionamentos. 
Prepare-se resolvendo todas as pendências afetivas que 
carrega ainda com você.

Relaxe e se divirta, capricorniano. A 
semana pede que pegue um pouco mais 
leve e tente se divertir. Festas e eventos 
sociais são muito bem vindos nestes 

dias, assim como namorar. Paqueras tendem a ser bem 
sucedidas. Se tem algo para receber é hora de cobrar que 
as chances de receber são bem grandes, principalmente 
coisas antigas.

Peixes (22/2 a 20/3)

Comunicação muito em alta, pisciano. É um 
bom momento para falar o que pensa, o que 
sente e o que quer. Sua felicidade é bem 
notada e por conta do otimismo que estes 

dias prometem fi ca mais fácil convencer as pessoas. Bom 
momento para algum curso rápido ou pequena viagem. 
Contato com questões espirituais e religiosas tende a ser 
extremamente proveitoso e favorável.

Áries (21/3 a 20/4)

Touro (21/4 a 20/5)

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Câncer (21/6 a 21/7)

Leão (22/7 a 22/8)

Virgem (23/8 a 22/9)

Divida seu tempo entre o amor e os ami-
gos, ariano. Por falar em amor, é melhor 
recuar e esperar as coisas se acalmarem 
a entrar em uma briga, que pode levar a 

decisões muito radicais e precipitadas. A semana é mais 
favorável aos assuntos materiais do que aos afetivos. 
Talvez seja melhor se resguardar e buscar um pouco de 
solidão nestes dias. Conte com os amigos.

Diminua o ritmo, geminiano. Ainda que 
sua vida esteja muito agitada, encontre 
algum tempo para fi car sozinho. Desligue 
telefones e computadores e permita-se 

isolar do mundo, pelo menos por alguns instantes. Isso 
ajudará a entrar em contato com o que sente e perceber 
o que pode fazer para melhorar sua vida. Fase de muito 
sucesso e oportunidades profi ssionais, aproveite.

A semana promete bons momentos ao 
lado de quem você ama, leonino. Por 
sinal, aguarde por boas notícias. Estes 
dias favorecem as parcerias de uma 

maneira geral, sendo um bom período para se associar e 
fazer contatos. Bom momento também para fazer planos 
de médio prazo, aproveitando para rever alguns de seus 
planos e projetos que estavam guardados até agora.

Preste mais atenção em você e em 
suas necessidades, taurino. Semana 
muito propícia aos contatos profi ssionais. 
Eventos sociais são bem-vindos. Cuide 

de seus objetivos pessoalmente, fale com quem precisa 
falar, faça o que precisa fazer. Estes dias prometem muita 
produtividade e realização. Cuidado com os assuntos 
domésticos,evite brigas em família.

A sorte está ao seu lado, canceriano. Um 
bom momento para virar páginas, resolver 
problemas e dar a volta por cima. Encare 
de frente os problemas e confl itos e será 

possível resolver. A semana favorece muito o contato 
com amigos e grupos. Seus desejos estão intensos neste 
momento. Siga algumas de suas vontades e perceba tudo 
o que é capaz nesta fase.

Conversas afetivas são bem vindas, virgi-
niano. Mas apenas se necessárias. Não 
force nada, deixe as coisas acontecerem. 
Bom momento para fazer algo que você 

tanto gosta: organizar coisas, melhorar sua rotina e dar 
mais atenção aos pequenos detalhes. Fique de olho em 
propostas e oportunidades no ambiente de trabalho, onde 
você tende a estar mais popular nestes dias.

Horóscopo

CN
GELATINA AO RUM COM FRUTAS VERMELHAS

INGREDIENTES
· 700 g de frutas vermelhas (framboesa, ameixa, 
morango, amora)
· 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor
· 2 e 1/2 xícaras (chá) de suco de laranja
· 3 colheres (sopa) de rum
· 4 colheres (sopa) de açú-
car

MODO DE PREPARO
Coloque as frutas cortadas 
em uma forma de bolo in-
glês umedecida com água. 
Reserve. Hidrate e dissolva 
a gelatina de acordo com as 
instruções da embalagem. 
Misture o suco de laranja, o 
rum, o açúcar e a gelatina. 
Despeje sobre as frutas e 
leve para gelar no mínimo 

por 4 horas. Desenforme e decore com frutas.

DICA: Para desenformar a gelatina, passe um 
pano umedecido e quente pela forma e com o 
auxílio de uma espátula solte a gelatina sobre o 
prato de servir.

| Preparo: até 30 minutos        | Rendimento: 12 porções        | Calorias: 210 por porção

HOJE – Maria Cláudia fi ca nervosa por ter 
beijado Alê de surpresa. Bernardo fi ca preo-
cupado com o comportamento de Beto. Reco 
descobre que Rodrigo se confundiu e que não 
existe fantasma no carro. Bernardo vê Beto 
caminhando, discretamente, em direção às 
mangueiras d’água. Maria Cláudia pede para 
namorar Alê. Bernardo diz que vai ajudar Beto a 
jogar água na arquibancada para tentar impedi-
lo e Cristiana observa a cena sem ser vista. 

MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min
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Chuvas acima 

da média geram 

preocupação

AGRICULTURA

Militares do 5.º Batalhão de 

Engenharia e Combate (BEC) de 

Porto União retornam ao Brasil 

Sandro Ariel Dolla e outros dois soldados canoinhenses par-
ticipavam da missão de paz no país que foi arrasado por um 
terremoto em 12 de janeiro. Soldado fala da experiência e diz 
ter voltado com a sensação do dever cumprido. 

            Páginas 16 e 17

TRAGÉDIA NO HAITI

TJ encaminha a 

Alesc pedido de 

investigação

PAVAN

Vacinação deve 

começar em 

março no País

H1N1

Doenças fúngicas, como a an-
traquinose no feijão, tendem a 
aparecer em maior quantidade 
com tempo úmido. 

            Página 14

Ministério da Saúde divulgou 
na terça-feira, 26, cronograma 
de distribuição das doses con-
tra o vírus da gripe A.

            Página 10

Vice-governador afi rma que 
não pretende usar a maioria 
que o governo tem na Assem-
bleia para trancar processo. 
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