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Dez americanos foram de-

tidos em Porto Príncipe, 

capital do Haiti, após tentarem 

atravessar a fronteira para a Re-

pública Dominicana levando 33 

crianças com idades entre dois 

meses e 12 anos, sem nenhuma 

documentação. Algumas garan-

tiram que seus pais estão vivos, 

outras forneceram endereço e nú-

mero de telefone de familiares.

Americanos são detidos 
com crianças no Haiti

<< 31-01

Cláudio Chirinian, o ET da dupla 

ET e Rodolfo do programa do 

Gugu, quando o apresentador ainda 

estava no SBT, morreu no hospital 

Beneficência Portuguesa de São 

Paulo, na zona sul da cidade.

Ele estava internado na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) desde 

quinta-feira e apresentava proble-

mas pulmonares causados pelo 

tabagismo, segundo o hospital.

Morre Cláudio Chirinian, o 
ET do programa do Gugu

<< 2-02

O deputado federal Ciro Go-

mes (PSB) contrariou o 

presidente Lula, que pediu que ele 

transferisse o título de eleitor para 

São Paulo, a fi m de se candidatar 

a governador, e afi rmou em entre-

vista ao jornal O Estado de S.Paulo 

que não desistiu da candidatura a 

presidente. Lula conta com o apoio 

de Ciro para a candidata petista 

Dilma Rousseff.

Ciro contraria Lula 
e mantém candidatura

<< 3-02

Seis pessoas morreram no 

Paraná - uma em Curitiba e 

outras cinco em Sengés - durante 

as fortes chuvas que caíram no fi m 

de semana. 

Em todo o Brasil, 180 pessoas 

morreram no mês de janeiro por 

conta das chuvas. Os líderes em 

mortes são Rio de Janeiro e São 

Paulo, com 76 e 69 óbitos respec-

tivamente.

Chuvas matam seis 
pessoas no Paraná

<< 31-01

Depois de um polêmico pro-

cesso, que envolveu o pedido 

de demissão dos principais funcio-

nários diretamente envolvidos em 

sua análise, o governo conseguiu 

a licença prévia da hidrelétrica de 

Belo Monte, no rio Xingu-PA. A 

obra é a maior do Programa de 

Aceleração do Crescimento, está 

orçada em R$ 20 bilhões e deverá 

ser licitada no início de abril.

Ibama libera licença 
prévia para hidrelétrica

<< 1-02

A produção da indústria bra-

sileira retraiu em dezembro 

pelo segundo mês consecutivo, 

encerrando 2009 com queda de 

7,4%, a mais forte desde 1990, 

abatida pela crise fi nanceira mun-

dial. A atividade recuou 0,3% em 

dezembro sobre novembro, mas 

saltou 18,9% ante dezembro de 

2008, quando o setor foi fortemen-

te abatido pela crise global.

Indústria tem em 2009 
maior retração desde 1990

<< 2-02

O Banco Central aumentará 

o controle sobre o paga-

mento de bônus e salários para 

executivos de bancos brasileiros, 

para evitar que eles assumam altos 

riscos. As novas regras seguem 

recomendações feitas pelos países 

do G20 após a crise fi nanceira 

mundial. Uma das medidas pre-

vistas é parcelar o pagamento de 

bônus por três anos.

BC vai regularizar salário 
do setor fi nanceiro

<< 1-02

A Agência Nacional de Energia 

Elétrica modifi cou a forma 

de cálculo do reajuste das tarifas de 

energia. A mudança já está valendo 

e corrige erro que causava perdas de 

aproximadamente R$ 1 bilhão por 

ano aos consumidores. Embora as 

distribuidoras ainda não tenham 

assinado o termo, a Aneel decidiu 

aplicar as novas regras como se elas 

já tivessem sido aceitas.

Aneel corrige erro na 
tarifa de energia elétrica 

<< 3-02

Depois  de faturar  se is 

grammys - o mais impor-

tante prêmio da música estaduni-

dense -, a cantora Beyoncé come-

çou sua primeira turnê pelo Brasil 

com um show no Parque Planeta, 

em Florianópolis. Ela ainda passa 

por São Paulo (amanhã, Estádio 

Morumbi), Rio de Janeiro (7 e 

8, HSBC Arena) e Salvador (10, 

Parque de Exposições).

Beyoncé começa 
turnê pelo Brasil em SC

<< 4-02

O presidente Lula e o minis-

tro Nelson Jobim (Defesa) 

bateram o martelo a favor do 

caça Rafale após a francesa Das-

sault reduzir de US$ 8,2 bilhões 

(R$ 15,1 bilhões) para US$ 6,2 

bilhões (R$ 11,4 bilhões) o preço 

do pacote de 36 aviões para a 

Força Aérea Brasileira. O Rafale 

ficou em último no relatório 

técnico da FAB.

França baixa preço 
e Brasil compra caça

<< 3-02

NOVAS: O Banco Central apresentou esta semana os novos modelos de notas que passam a circular este ano
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Fonte: Climatempo

HOJE:

34ºC

Manhã Tarde Noite
21ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
19ºC

DOMINGO:

33ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

SEGUNDA:

31ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

33ºC

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.

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

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite ocorrem pancadas de chuva.

ABANDONADA

Leitora do Campo d’Água Verde reclama das condições da rua Bento 
de Lima, que como a foto bem mostra, está tomada por crateras. “Os 

buracos estão tomando conta da rua, não tem por onde desviar”, reclama. 
A leitora lembra ainda que a rua é passagem de ônibus.

4.225
cargos de confi ança foram criados por Lula

R$ 26.723,13
é o salário reajustado dos ministros do STF

50%
foi a queda do desmatamento na Amazônia

> NÚMEROS

“Deus queira que, daqui para frente, eu seja o paradigma para quem vier 
depois de mim. Mudamos o paradigma, que era nivelado por baixo”
Presidente Lula, durante reabertura dos trabalhos judiciários no Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira, dia 1.º

A Peugeot anunciou esta 

semana recall no Brasil 

de 13.739 veículos 307 (ano/ 

modelo 2008 e 2009) para re-

paros nos faróis, que podem 

se apagar sem o comando 

do condutor. O atendimento, 

gratuito, será feito por tempo 

indeterminado e pode ser 

agendado em qualquer con-

cessionária ou por meio do 

telefone 0800-7032424.

Um grupo de cientistas india-
nos conseguiu triplicar a vida 

útil de tomates alterando apenas 
dois genes da planta. Num teste 
realizado pelos pesquisadores, os 
frutos modifi cados tiveram dura-
ção de até 45 dias armazenados 
em prateleiras, enquanto os frutos 
comuns só chegavam a 15 dias 
submetidos às mesmas condições. 
O estudo foi publicado esta sema-
na pela revista PNAS.

Estudo indica que adultos 

saudáveis sem distúrbios 

do sono podem esperar uma 

redução no tempo em que 

dormem à medida que enve-

lhecem sem que isso acarrete 

sonolência diurna. O trabalho 

verifi cou que, durante um pe-

ríodo de oito horas na cama, o 

tempo total dormido diminuiu 

signifi cativamente e progressi-

vamente com a idade.

Um morador de Taiwan afi r-
ma que sua cobra de esti-

mação não consegue viver sem 
fumar diariamente. Segundo Sho 
Lau, o réptil, de 3 anos, se viciou 
na fumaça do ambiente onde vive, 
e agora “exige” dar suas tragadas. 
Segundo Lau, o animal fi ca bas-
tante irritado caso não consuma 
sua dose diária de nicotina. “O 
problema é que ele sempre fi la 
meus cigarros”, brinca.

Leitora pede socorro para a rua Julio Budant Neto, no Campo d’Água 
Verde. “Existem algumas quadras que são terrenos baldios e estão 

abandonados. Estão cobertos de mato. É uma rua sem iluminação servindo 
assim para esconderijo de ladrões e consumo de drogas. Sem contar que 
a rua não tem saneamento, as valetas fi cam a céu aberto, servindo para 
proliferação de moscas, sem contar que a cada chuva a rua fi ca alagada. 
Quem pode nos ajudar?”, questiona

CRATERAS

MATAGAL

Moradores da travessa 7 de Setembro reclamam dos proprietários dos 
terrenos dos dois lados da via que viraram uma verdadeira selva. 

Eles cobram a limpeza da área.
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A Coopercentral Aurora, em sua 
tradicional assembleia geral, 
realizada na semana passada em 

Chapecó, nem sequer colocou o assunto 
“instalação em Canoinhas” em pauta.

Anunciado há dois anos, o projeto em 
Canoinhas previa originalmente a cons-
trução de um frigorífi co e de uma fábrica 
de ração. O investimento de mais de R$ 
400 milhões envolveria ainda incubatórios 
e granjas-matrizes terceirizados. Mais de 
300 mil aves seriam abatidas diariamente 
no pico do processo de instalação, 
gerando um movimento 
econômico de mais de R$ 
1 bilhão por ano. Para 
se ter uma ideia do 
impacto da Aurora em 
Canoinhas, mais de 3 
mil empregos diretos 
seriam criados. Consi-
derando os indiretos, este 
número dobra.

Esses dados hoje não pas-
sam de números, com boas chances de se 
concretizarem em 2011. Há uma luz no 
fi m do túnel, resta saber se Canoinhas terá 
paciência para esperar. Depois de um ano 
difícil, com queda no consumo mundial de 
carnes e situação cambial desfavorável, a 
avicultura brasileira caminha para a recu-
peração, avisa o setor: a demanda interna-
cional aumenta lentamente e os contratos 
que estão sendo fechados neste mês para 
embarque em março registram aumento de 
10% no valor da tonelada, segundo dados 
da própria Aurora.

É a primeira vez nos últimos 12 meses 
que a cotação da carne de frango no mer-
cado mundial reage. Concorre para isso a 
evolução cambial registrada nas últimas 

semanas, com o aumento da cotação do 
dólar – que se aproxima dos R$ 2. A ex-
cessiva valorização do real frente ao dólar 
estava eliminando a competitividade dos 
produtos brasileiros, que perdiam merca-
dos ou anulavam a margem de rentabili-
dade. 

Prova disso é a exportação de carne 
de frango: o Brasil vendeu no mercado 
mundial, em 2009, um volume maior e ob-
teve receitas menores em relação a 2008. 
O Brasil produziu, no ano passado, 11,4 

milhões toneladas de carne de frango, 
contra 10,9 milhões em 2008. O 

cenário desfavorável gerado 
pelos preços dos insumos 

em alta e pelos preços de 
venda em baixa provo-
cou fusões e aquisições 
de empresas avícolas e 

boatos de que a Aurora 
estaria sendo vendida para 

um frigorífi co paulista. 
Outra notícia positiva para o 

mercado é o diálogo que a Associação 
Brasileira de Produtores e Exportadores de 
Frango (Abef) manterá com sua co-irmã 
estadunidense. O objetivo é uma ação 
articulada Brasil/Estados Unidos contra as 
barreiras impostas pela União Europeia à 
carne de frango dos dois países que, atual-
mente, paga 100% de imposto para entrar 
naquele continente.

Além da reação do mercado, o custo 
dos insumos baixou e o milho – principal 
item da alimentação das aves – está 20% 
mais barato neste ano.

Resta saber se todos estes fatores 
positivos serão sufi cientes para convencer 
a Aurora a, enfi m, iniciar o investimento 
em Canoinhas em 2011.

EDITORIAL

Perspectiva frustrada

O 

Brasil 

produziu, no ano 

passado, 11,4 milhões 

de toneladas de carne 

de frango, contra 10,9 

milhões em 2008

ARTIGO

N
o artigo Números falam por si (CN, 
22/01/2010), o sociólogo Knaesel Birk-
ner discute a produção e a qualidade 

acadêmica a partir do número de projetos 
de pesquisa aprovados pelas universidades 
catarinenses. Os números falam por si. Os 
argumentos saltam com abundância! Mas vou 
me deter no processo político da UnC. 

O delicado processo de reforma política 
da UnC dissolveu toda e qualquer instância 
de participação e discussão democrática. O 
processo de escolha fi ca restrito à indicação 
do reitor e do presidente da Fundação, e ainda 
assim restrito a um pequeno grupo. Anterior-
mente tínhamos eleição para coordenador de 
curso, diretor acadêmico, pró-reitor, reitor e 
presidente.

São processos diferentes. Os cinco co-
légios eleitorais eram distintos quanto a com-
posição. A representação mudava podendo 
ser composta por professores, funcionários, 
alunos ou elementos da comunidade externa. 
Reitor e presidente eram eleitos indiretamente 
pelos membros dos respectivos colegiados. Os 
processos para escolher os coordenadores e 
diretor acadêmico eram mais democráticos. O 
coordenador era eleito proporcionalmente por 
todos os alunos e professores do respectivo 
curso. A escolha do diretor acadêmico era 
realizada de forma mais ampla se comparado 
aos demais processos, era eleito proporcio-
nalmente por todos os professores, alunos e 
funcionário do campus.

É importante observar que nunca exis-
tiu na UnC um processo eleitoral realmente 
democrático. O voto universal, processo 
pelo qual o voto de todo eleitor possui o 
mesmo peso, nunca passou de ideia ou 
desejo de pensadores livres. A história do 
processo eleitoral da UnC sempre esteve 
próximo do sistema eleitoral do regime 
militar brasileiro e longe do sistema demo-

crático brasileiro vigente a partir da rede-
mocratização promovida pela Constituição 
de 1988.

A reforma política realizada pela UnC 
em 2009 e 2010 representa um retrocesso. 
Ao invés de avançar, recuamos! O processo 
civilizatório avança democratizando tanto os 
setores públicos quanto privados. Por que a 
reforma política da UnC retrocedeu? Porque o 
procedimento gerador da reforma não resultou 
de um processo de discussão democrático. 
Meia dúzia discutiu, propôs e, somados a 
mais meia dúzia, aprovaram por unanimidade. 
Quantos professores, alunos e funcionários 
participaram do debate? Nem poderia ser 
diferente. Como discutir acordos e conchavos 
democraticamente?  

O novo/velho processo eleitoral já está em 
vigor. No dia 4 de janeiro passado escolheu o 
presidente da mantenedora. A seleção foi feita 
por 12 pessoas. Três emissários indicados ou 
escolhidos nos quatro campi da UnC. O que 
opinar sobre isso?

A escolha do reitor será no dia 10 de feve-
reiro. O nome será defi nido por um colegiado 
composto por 24 pessoas. A metade são os 
mesmos que escolheram o presidente. A outra 
metade foi defi nida mediante acordo entre os 
dirigentes da UnC. Acordo este, distante de 
qualquer processo que possa ser denominado 
de democrático.

A  maioria da comunidade acadêmica 
não participou da defi nição desse processo 
eleitoral. Como será o debate e a discussão em 
torno das propostas do pleiteante ao cargo de 
reitor? Teremos a oportunidade de debater as 
propostas de governança? Haverá propostas? 
Isso fi cará para a próxima semana.

Armindo José Longhi é fi lósofo, autor do 
livro Ação educativa e agir comunicativo(2008) 
e professor da UnC

Eleição ou escolha
ARMINDO JOSÉ LONGHI

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

O texto-base da Campanha da Fraterni-
dade de 2010, cujo lema é Vocês não 
podem servir a Deus e ao dinheiro (Mt 

6,24), é extremamente profético e faz uma análise 
clara e consistente da realidade. A abordagem bí-
blica é contextualizada, profunda e fi el ao projeto 
de Deus, e apresenta com nitidez a palavra de 
Deus, anunciada pelos profetas e revelada pelo 
seu fi lho Jesus Cristo na Palestina do Século 
1 – uma sociedade agrícola, mas com aspectos 
econômicos, sociais e políticos semelhantes aos 
vividos pela humanidade neste século.

Para entender a proposta da Campanha 
da Fraternidade 2010, é preciso uma mudança 
de mentalidade, pois vivemos numa sociedade 
que coloca a apropriação de riqueza, o luxo, o 
status, as aparências, o consumismo, o domí-
nio e a infl uência sobre os outros como valores 
fundamentais que caracterizam o próprio ser e 
existir no mundo. Eu “sou”, eu tenho “visibilida-
de” conforme o acesso ao consumo, ao carro 
do ano, à roupa de marca, se meu círculo de 
amizade é elitizado, se exerço algum tipo de 
infl uência, ou tenho poder sobre outros.

Precisamos entender que Deus tem um 
amor profundo, radical, grandioso, sem limites 
e extremo pelo ser humano, e que nada está 
acima do amor, do cuidado, da proteção e da 
defesa da vida. Para Deus, pensar em matar, 
em tirar a vida do outro é inconcebível, inacei-

tável, por mais que tenhamos razões para tal, 
mesmo para proteger a vida de outros, ou com 
a justifi cativa de se fazer justiça. Todos preci-
sam de uma chance, de cuidados, de amor.

O sentido maior da existência, a partir da 
revelação bíblica, é estar a serviço do outro, é 
promover, facilitar, dar condições, cuidar para 
que a vida seja plena, que todos possam viver 
com dignidade, serem aceitos, respeitados e 
tenham as condições necessárias para atingir 
o pleno desenvolvimento, exercitar seus ta-
lentos, aptidões, e dar a sua contribuição no 
momento histórico em que vivem, conquistando 
a plenitude do ser no mundo. Neste sentido, 
as igrejas que pregam que o enriquecimento 
individual é promessa e dívida de Deus e que 
para conquistá-la é preciso conversão, estão 
muito longe de Deus e na verdade idolatram a 
riqueza. Não conhecem nem amam a Deus.

Acredito que esta campanha será muito 
polêmica, em muitos casos, poderá ser dei-
xada de lado, pois mexe com algo essencial 
para que as mudanças em prol da vida sejam 
possíveis: o combate ao acúmulo de bens, à 
escandalosa diferença em nosso País no que 
se refere à concentração do capital e das pro-
priedades nas mãos de uma pequena parcela 
da população. 

Cesaro Brandão é psicólogo

Campanha da Fraternidade 2010 
CESARO ANTÔNIO BRANDÃO
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Cronômetro para regular tempo dos pronunciamentos provocou polêmica entre os edis

Clima de eleições pontua 
primeira sessão do ano

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

CÂMARA DE CANOINHAS

A visita de cortesia do secretário 
de Desenvolvimento Regional 
Edmilson Verka (PSDB) na pri-
meira sessão do ano da Câmara 
de Canoinhas na terça-feira, 2, 
politizou o debate entre os 
vereadores. Beto Passos (PT), 
que assim como Verka é pré-
candidato a deputado estadual, 
aproveitou a oportunidade para 
cobrar o secretário.

A irritação do vereador, 
no entanto, começou cedo, ao 
descobrir que o presidente da 
Casa, Wilson Pereira (PMDB), 
havia instalado um cronômetro 
digital no alto da bancada prin-
cipal para controlar o tempo de 
fala dos vereadores. Como no 
ano passado foi o vereador que 
mais tempo usou das sessões, 
Passos encarou a iniciativa como 
um ataque pessoal, situação 
agravada pela eleição da mesa 
diretora, questionada por Passos 
e o bloco dos novatos na Justiça. 
Depois de chamar o cronômetro 
de “placar eletrônico”, Passos 
disse que “Cinco minutos para 
quem sabe representar bem o 
povo são de bom tamanho”. 
Pereira devolveu a provocação 
corrigindo o petista e dizendo 
que “Vá se acostumando já que 
o senhor quer ser deputado, na 
Assembleia é assim”.

A polêmica sobre o cronô-
metro, no entanto, não se res-

tringiu a Passos. Pereira cortou 
duas vezes a fala do ex-presidente 
Célio Galeski (DEM). “Ainda 
não estamos familiarizados com 
a questão do tempo, mas é um 
direito seu fazer cumprir o regi-
mento”, retrucou Galeski.

Tarciso de Lima (PP) chegou 
a pedir o corte das explicações 
finais pelo fato de a sessão 
ter passado do horário. Paulo 
Glinski (DEM) argumentou que 
por vários momentos o tempo 
foi excedido e que por questão 

de ordem, as explicações deve-
riam ser restabelecidas. Pereira 
acatou a sugestão de Glinski. 

De fato, o regimento in-
terno da Câmara prevê dois 
minutos prorrogáveis por mais 
um para explicações pessoais 
e cinco minutos para uso da 
tribuna. “Vejo como positivo 
o balanço do primeiro dia de 
uso do cronômetro”, avaliou 
logo em seguida Pereira.

REGIONAL

Verka foi a tribuna e respon-
deu aos vários requerimentos 
dos vereadores, que queriam 
saber sobre a ponte que liga 
Marcílio Dias a São Cristóvão 
(leia na página 6) e a patrulha 
mecanizada da Barra Mansa 
(leia na página 6).

Verka explicou que o Go-
verno do Estado investiu mais 
em Canoinhas do que em Ma-
fra nos últimos anos e adiantou 
que o Governo está investindo 
R$ 500 mil no recapeamento 
asfáltica da rua Álvaro Soares 
Machado, outros R$ 250 mil 
na reurbanização da avenida 
Expedicionários e ainda vai 
comprar um ônibus para a 
prefeitura de Canoinhas.

Verka adiantou ainda que 
o Governo doou um terreno 
nos fundos da Escola Almiran-
te Barroso para a Associação 
dos Defi cientes de Canoinhas 
(ACD) para que possa cons-
truir sua sede própria.

FALA CRONOMETRADA: Passos deu a entender que não gostou da novidade
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TRANSPARÊNCIA

Deputados 

remetem 

denúncia ao TJ
A autorização para que o Tribunal 
de Justiça (TJ) prossiga com a in-
vestigação da denúncia feita contra 
o vice-governador do Estado, Leonel 
Pavan (PSDB), foi aprovada por 
unanimidade na quarta-feira, 3, pela 
Assembleia  Legislativa. 

Pavan foi denunciado pelo 
Ministério Público pelos crimes 
de corrupção passiva, advocacia 
administrativa e quebra de sigilo 
funcional, por causa do episódio em 
que teria intercedido na Secretaria 
da Fazenda para beneficiar uma 
empresa suspeita de sonegação 
fi scal.

MEIO AMBIENTE

LHS sanciona 

pagamento por 

serviços
O governador Luiz Henrique da 
Silveira (PMDB) sancionou a lei 
que institui a Política Estadual e o 
Programa Estadual de Pagamento 
por Serviços Ambientais em Santa 
Catarina. Porém,  LHS vetou duas 
fontes de recursos, o que pode sig-
nifi car uma redução de  R$ 7 milhões 
ao ano no volume de recursos para 
o desenvolvimento do programa, 
que tem como objetivo remunerar 
agricultores por áreas que serão pre-
servadas.  O Programa Estadual de 
Serviços Ambientais é subdividido 
em três subprogramas específi cos: 
Unidades de Conservação, Forma-
ções Vegetais e Água.

LICITAÇÕES

Aprovada, lei  

dá preferência a 

microempresas
Agora é lei. As microempresas e 
empresas de pequeno porte têm 
preferência e tratamento diferen-
ciado nas licitações públicas em 
Santa Catarina no valor de até R$ 
80 mil. O projeto de lei foi aprovado 
na Assembleia Legislativa no dia 
18 de dezembro e sancionado pelo 
governador Luiz Henrique da Silveira 
na semana passada. A lei abrange 
todas as compras realizadas pela 
administração pública, no âmbito 
estadual ou municipal. Conforme o 
líder do PT, a iniciativa visava regula-
mentar a legislação estadual ao que 
determina o capítulo 5 da Lei Geral 
da Microempresa, em vigor desde 
julho de 2007.
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Secretário regional provocou prefeito ao acusá-lo de tentar tirar 
patrulha mecanizada do Deinfra; resposta veio em tom agressivo

“Isso é coisa de quem 
não tem o que fazer”

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

VERKA X WEINERT

Virou o ano e a situação da ponte 

que liga os distritos de Marcílio 

Dias (Canoinhas) a São Cristóvão 

(Três Barras) continua a mesma, 

ou seja, cada vez mais precária.

O assunto foi pauta da 

Câmara de Vereadores de Canoi-

nhas na primeira sessão do ano 

na terça-feira, 2.

Questionado pelos vereado-

res, o secretário de Desenvolvi-

mento Regional Edmilson Verka 

(PSDB), que fazia uma visita 

de cortesia a Casa, disse que o 

Governo do Estado já liberou 

R$ 200 mil, mas que depende 

de recursos federais para o início 

da obra. O custo total da ponte 

passa de R$ 1 milhão. Acordo no 

meio do ano passado garantiu 

teoricamente a obra com R$ 500 

mil do Governo do Estado, R$ 

400 mil do Governo Federal e 

contrapartida das prefeituras de 

Canoinhas e Três Barras de cerca 

de R$ 200 mil.

A verba federal, no entanto, 

emperrou, e segundo o próprio 

autor da emenda, o deputado e 

secretário estadual de Infraestru-

tura, Mauro Mariani (PMDB), tem 

poucas chances de ser liberada. 

Mesmo assim, Mariani garantiu 

“Se o município não arruma 
nem as estradas do município, 
vai arrumar as do Estado?”. 
Com esta frase, dita durante a 
abertura do ano legislativo na 
Câmara de Canoinhas na terça-
feira, 2, o secretário regional 
Edmilson Verka (PSDB) provo-
cou a ira do prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB).

Verka se referia a uma reu-
nião entre o prefeito e o secre-
tário estadual de Infraestrutura 
Mauro Mariani, ocorrida na 
sexta-feira, 29. Segundo Verka, 
Weinert estaria tentando tirar do 
Deinfra a patrulha mecanizada 
prometida por Mariani para re-
solver de vez a situação precária 
da estrada da Barra Mansa, 
prometendo ao secretário cuidar 
não só da estrada estadual, mas 
também das estradas do municí-
pio. “Entendo que se o Governo 
desse uma patrulha para Canoi-

nhas, teria de dar uma para cada 
município que é benefi ciado pela 
SC-303”, justifi cou. O secretário 
se mostrou magoado por não ter 
sido convidado para a reunião.

O próprio secretário Mariani 
tratou de desfazer o mal enten-
dido. Segundo ele, Weinert nem 
sabia da compra da patrulha 
mecanizada. Na reunião estavam 
presentes empresários que usam 
a estrada e sofrem constante-
mente com a situação precária 
da rodovia de chão batido. “Não 
entro em briga paroquiana. Di-
zer que o prefeito quis tomar a 
patrulha já é maldade”, disse ao 
CN. Segundo Mariani, Weinert 
propôs que o Governo fi zesse 
um repasse em dinheiro para que 
o município assumisse a rodovia 
que liga Canoinhas a Timbó 
Grande, usada principalmente 
pela madeireira Lavrasul, que 
tem matriz no município vizinho. 
Foi então que, explica Mariani, 
Weinert tomou conhecimento 
da vinda da patrulha e encerrou 

o assunto.

REAÇÃO
Ao saber da afi rmação de Verka, 
Weinert fi cou irritado. “Isso é 
coisa de gente que não tem o 
que fazer e faz politicagem ba-
rata. Disso o município tá cheio, 
gente que usa entidade pra fazer 
trampolim político”, esbrave-
jou – “Por que ele não cumpre 
a função dele?  Se ele não tem 
competência pra tocar que passe 
para o município. Canoinhas 
tem competência para tocar 
isso (a manutenção da estrada)”, 
provocou.

Weinert confirmou o que 
disse Mariani, lembrando que 
estava sendo pressionado por 
empresários que pediam uma 
solução para o problema.

O prefeito disse ainda que 
está comprando R$ 2,4 milhões 
em maquinário, um patrimônio 
que, segundo ele, “vai preparar 
Canoinhas para o desenvolvi-
mento”. 

PONTE DE MARCÍLIO

Verba federal não sai 

e Estado deve bancar
Estado já liberou R$ 200 mil, mas dinheiro pode ter 
de ser devolvido; prefeito tenta realocar subsídio

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

na quarta-feira, 3, que a obra vai sair. 

“Vamos rescindir o repasse inicial e 

fazer um novo contrato com o valor 

de R$ 900 mil com o Governo do 

Estado”, explicou. Dessa forma, os 

R$ 200 mil já liberados teriam de ser 

devolvidos aos cofres do Estado.

Ontem o prefeito de Três Bar-

ras, Elói Quege (PP), confi rmou a 

declaração de Mariani. Ele estava em 

Florianópolis justamente para tratar 

sobre o assunto. Segundo o prefeito, 

a expectativa é de que até o fi m do 

mês o novo contrato deva estar as-

sinado. Ele admite, no entanto, que 

o reinício do processo deve atrasar 

a obra, que pode fi car pronta ainda 

no primeiro semestre. Quege disse 

ainda que iria tentar realocar a verba 

de R$ 200 mil já liberada para a me-

lhorias na rua Boleslau Polanski. Ele 

frisou, no entanto, que não há nada 

defi nido até o momento.

“BESTEIRA”
Mariani se mostrou irritado com 

o que classifi cou de “besteira”, ao 

se referir ao que vem sendo falado 

sobre a ponte. “Cobram o Estado 

como se ele tivesse responsabilidade 

sobre a ponte, somos parceiros, mas 

os responsáveis são os municípios”. 

Ele reclama ainda que faltou celeri-

dade na elaboração do projeto da 

ponte, que só chegou a suas mãos 

em novembro passado.

ENQUANTO políticos discutem competência, ponte está prestes a cair
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FOGO CRUZADO: Verka questionou competência do prefeito, e revidou: “Por que ele não cumpre a função dele?”
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O ano promete

SAI ESTE ANO A PONTE DE MARCÍLIO DIAS?

Nem só de cronômetros e troca de farpas viverá a Câmara de 

Vereadores neste ano. As eleições prometem pontuar o debate entre 

os nobres edis. Prova disso foi a primeira sessão do ano na terça-

feira, 2. A presença do secretário regional e agora pré-candidato a 

deputado estadual ofi cial do PSDB, Edmilson Verka - inclusive com 

apoio declarado do presidente regional do partido Adelmo Alberti, 

que chegou a declarar pré-candidatura e agora recua - deixou bem 

claro como a eleição vai infl uenciar os trabalhos legislativos.

Beto Passos (PT), outro pré-candidato, não deu trégua. Irri-

tado com o cronômetro, uma jogada do presidente Wilson Pereira 

embasada pelo regimento interno para desestabilizar o petista, 

Passos atirou para todos os lados. Atacou Verka, Pereira e Célio 

Galeski (DEM), dando o tom do nível das discussões para o ano.

Na troca de acusações, pediu detalhadamente o salário e a 

carga horária de todos os funcionários da Câmara, que todos 

sabem, não são poucos. Só recepcionistas tem uma dúzia.

Galeski aproveitou a oportunidade para estocar Tarciso de 

Lima (PP). “De todos, inclusive dos efetivos”, emendou. Lima é 

funcionário efetivo da Casa.

Pereira, mais que rapidamente lembrou Passos que este re-

querimento já havia sido feito e só não chegou às mãos do petista 

porque ele não foi buscar na contabilidade. “Se alguém quiser 

instaurar uma auditoria me coloco a disposição”, encerrou o 

assunto. Pereira, por sinal, se mostra muito à vontade na presi-

dência da Câmara, e demonstra fi rmeza em suas decisões. Logo 

de cara mandou instalar o polêmico cronômetro e climatizadores 

no calorento plenário. Mostrou também disposição para enfrentar 

ataques e sustentar suas decisões.

> ELEIÇÃO: A Justiça Eleitoral 
lançou campanha para atrair mesários 
voluntários. Inscrições pelo site 
www.tre-sc-gov.br ou nos cartórios.

> POLÊMICO: Mesmo sendo 
questionado na Justiça (o Ministério 
Público já pediu explicações), o con-
curso da prefeitura de Três Barras está 
valendo. Os aprovados começaram a 
ser chamados esta semana.

> EQUÍVOCO: Secretário Edmilson 
Verka (PSDB) perdeu a chance de 
fi car calado ao provocar o prefeito su-
pondo que ele queria tomar a patrulha 
mecanizada da SC-303.

> NA MIRA: A executiva do PP de 
Canoinhas se reúne na próxima semana 
para discutir o caso Miguel Gontarek.

> BOMBA: Na próxima semana 
deve entrar em plenário, pedido de 
auditoria nas contas de ex-presidentes
da Câmara de Canoinhas.

O prefeito de Caçador, Saulo Sperotto (PSDB), foi eleito presidente da Federação Catarinense de Municípios 

(Fecam) em assembleia geral da entidade realizada na sexta-feira, 29. A prioridade da gestão de Sperotto, presi-

dente da chapa aclamada pelos prefeitos, é “fazer de 2010 um ano de muito trabalho”. 

Na chapa titular vencedora não há nenhum prefeito do Planalto Norte. Leoberto Weinert (PMDB), prefeito de 

Canoinhas, assumiu um apagado cargo de último suplente do Conselho Fiscal, ou seja, as chances de assumir 

são nulas. Lamentável uma região tão grande ter apenas um cargo de suplente na diretoria de uma entidade da 

importância da Fecam. 
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Ainda sem defi nição de hierarquia, as comissões da Câmara de 

Canoinhas foram formadas com os seguintes componentes:

Justiça e Redação: Bene Carvalho, Beto Passos e Paulo Glinski;

Orçamento e Fiscalização: Célio Galeski, Tarciso de Lima e 

Alexey Sachweh;

Desenvolvimento Municipal: Tarciso de Lima, Miguel Gontarek 

e Célio Galeski.

ComissõesPau a pau
 José Serra que se cuide, porque as pesquisas começam a dar respostas 

às duas principais indagações de 2010: o quanto Lula será capaz de transferir 

sua poderosa popularidade para Dilma Rousseff  e quem ganha e quem perde 

com a desistência de Ciro Gomes. 

O pulo de Dilma registrado pela CNT-Sensus confi rma a expectativa 

governista de que, sim, há bastante transferência de voto de Lula para sua 

candidata, que, de novembro até agora, saiu de 21,7% para 27,8% no cenário 

que inclui Ciro e de 23,5% para 28,5% sem ele. 

Saia justa
Vereador Célio Galeski (DEM) se esqueceu que seu partido compõe 

a Tríplice Aliança que apoia o Governo do Estado e disse “Não tenho 

relacionamento com o Governo do Estado nem Federal”, na sessão de 

terça-feira, 2.

Secretário regional Edmilson Verka (PSDB) não deixou pra depois e ao 

usar a tribuna foi logo corrigindo o vereador: “Como que o senhor não par-

ticipa. O DEM é nosso parceiro, o secretário da Fazenda é do DEM”.

Galeski tentou emendar dizendo que se referia exclusivamente ao PMDB.

Enquanto isso, na mesma noite, o governador Luiz Henrique 

(PMDB) admitia, após visita a Assembleia, que PMDB, PSDB e DEM 

possam sair separados no 1.º turno.

Atrito no alto escalão
Não é de hoje o estranhamento entre o prefeito Leoberto Weinert 

e o secretário regional Edmilson Verka. Os dois trocam farpas desde 

quando Verka foi vice no primeiro mandato de Weinert. Na campanha 

pela reeleição, Verka passou de aliado a adversário. De olho nas eleições 

de outubro, o secretário volta a atacar o prefeito na busca por dividendos 

políticos. Chegou a sugerir aos vereadores que se faça uma caravana para 

ajudar Weinert a arrumar as estradas do município. Weinert entendeu a 

jogada e devolveu na mesma moeda, claro, apimentada pelo estilo “sem 

meias palavras”, característico do prefeito. “Se ele quiser, nós assumimos 

as estradas do Estado”. Na verdade, a estrada da Barra Mansa é a única 

estadualizada na região.
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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

É incrível como os estaduni-

denses mandam bem quando 

se prestam a fazer um grande 

show. A qualidade dos musicais 

do Grammy merece um capítulo 

a parte em qualquer artigo que se 

preze sobre a festa que premiou 

no domingo, 31, os melhores da 

música em 2009. Destaque para 

a impressionante performace de 

Pink (torci pra que ela não caísse 

daquele carrossel) e para o novo 

arranjo do Green Day para  21 

Guns, simplesmente fantástico. 

Como sou fascinado pela música, 

imagine minha surpresa ao ouvir 

ela melhor ainda do que na versão 

original.

      O que falar de Lady Gaga em 

dueto com Elton John? Inusitado. 

Apesar de não militarem, os dois 

gays assumidos devem ter levado 

a comunidade ao delírio.

     Vamos aos prêmios.

    Beyoncé, como a coluna já havia 

adiantado e todo mundo comenta-

va, faturou mesmo a maioria dos 

prêmios. Foram seis das 10 indi-

cações. O gramofone principal da 

noite, no entanto, foi para a queridi-

nha Taylor Swift (melhor álbum por 

Fearless).

Lady Gaga, que tinha cinco indi-

cações, saiu com os troféus de 

melhor álbum dance por The Fame 

e melhor gravação dance por Poker 

Face. 

    A gravação do ano fi cou com 

Use Somebody, do Kings of Leon, 

que venceu outros grandes hits de 

2009: Halo, de Beyoncé; I Gotta 

Feeling, de The Black Eyed Peas; 

Poker Face, de Lady Gaga e You 

Belong With Me, de Taylor Swift.

     As escolhas foram sensatas, 

embora Gaga merecesse mais. 

    Abaixo, os principais vencedo-

res.

Beyoncé se consagra 

no Grammy Awards
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Indicados

Oscar 2010

F
açam suas apostas! Avatar e 

Guerra ao Terror lideram a lista 

de indicados ao Oscar, com 9 cada. 

Bastardos Inglórios vem em seguida 

com 8.

   Gostei da lista dos agora dez in-

dicados a melhor fi lme, embora Um 

Sonho Possível seja bem fraco pra 

estar nessa lista. 500 Dias Com Ela 

ou Amantes estariam perfeitos no 

lugar.

    Fiquei feliz ao ver o êxito de Distrito 

9, embora Sharlto Copley merecesse 

o lugar de Morgan Freeman (Invictus)

como melhor ator.

    E quem não gostou de ver James 

Cameron disputando direção com a 

ex-mulher Kathryn Biigelow?    

Atenção Lostmaníacos:

A 6ª temporada começou

O canal pago AXN deci-
diu reduzir o inter-

valo de exibição de Lost no 
Brasil para evitar downloads 

de episódios. A estratégia não 
adiantou muito. Mal estreou 

nos EUA na segunda-
feira, dia 1.º, o 

episódio 1 da última 
temporada já caiu na 
rede.  O AXN exibe 

o mesmo episódio na 
segunda-feira, 8, com 

legendas.
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Ministério inclui 
proteção contra 
meningites e 
pneumonias para 
crianças

Mais duas vacinas para o calendário 

Gracieli Polak
CANOINHAS

PREVENÇÃO

Seis milhões de crianças devem 
passar a receber duas novas 
vacinas a partir de março e 
diminuir a quantidade de aten-
dimentos nos hospitais do País 
por doenças como pneumo-
nias, meningite, sinusite e otite. 
Divulgado pelo Ministério da 
Saúde (MS) na segunda-feira, 
1.º, o novo calendário de va-
cinação básica deve começar 
a valer em março, com maior 
proteção para as crianças me-
nores de dois anos de idade ao 
incluir as novas Pneumocócica 
10-valente e a Meningocócita 
3, já disponíveis em clínicas 
particulares.

Uma das vacinas, de acordo 
com a enfermeira da Secre-
taria de Saúde de Canoinhas, 
Iolanda Ruthes da Silveira, 
protege contra dez tipos de pa-
tologias, por isso a terminação 
10-valente. “As crianças que 
tomarem ficarão protegidas 
contra tipos de pneumonia e 
até algumas meningites, entre 
outras doenças”, explica.

Segundo o médico pedia-
tra Luiz Henrique Ferraresi, a 
inclusão da vacina no calendá-
rio básico brasileiro significa 
um avanço na saúde infantil, 
porque o causador da doença 
é mais comum na faixa etária 
agora abrangida pela vacinação. 

“No Brasil, a vacinação acon-
tecia somente para crianças 
maiores de dois anos, não fazia 
efeito em crianças menores”, 
relata. Ferraresi esclarece que, 
embora seja nova no calendário 
básico do País, a vacinação já 
foi realizada com sucesso no 
exterior, com impacto posi-
tivo.

Mesmo sem vacinação, os 
casos de meningite caíram 38% 
no País entre 2000 e 2008, com 
47% de redução no número de 
mortes. Os casos de pneumonia 
também apresentaram redução 
no mesmo período, caindo de 
950 mil para 695 mil. 

CAMPANHA

Na quinta-feira, 11, os profis-
sionais de saúde de Canoinhas 
devem receber capacitação 
específica para a aplicação 
das novas vacinas. Segundo 
Iolanda, assim que a vacinação 
começar no País as doses de-
verão ser aplicadas na região, 
em crianças menores de dois 
anos. “Para as crianças de dois 
meses, ela já entra na rotina 
de vacinação. Nas maiores, 
será feita uma avaliação para 
precisar quantas doses serão 
necessárias”, diz.

CRIANÇAS menores de dois anos serão imunizadas contra meningites e pneumonias a partir de março na rede pública
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Estudo sugere que problema pode ser herdado dos pais, mas 
causas psicológicas devem ser avaliadas, aponta especialista

Xixi na cama precisa de tratamento

Gracieli Polak
CANOINHAS

Se você fazia xixi na cama quan-
do era criança, possivelmente 
seus fi lhos devem ter o mesmo 
comportamento. A hipótese é 
levantada por um estudo que 
avaliou o comportamento de 
crianças em relação a enurese, 
emissão involuntária de urina,  
em diversas instituições interna-
cionais. Para os pesquisadores, 
o diagnóstico dos problemas de 
enurese noturna, o conhecido 
xixi na cama, está longe de ser 
simples. 

Segundo a pesquisa, foram 
identificadas várias famílias 
grandes na qual a enurese foi 
herdada seguindo um padrão 
autossômico dominante, ou 
seja, se um dos pais tinha um 
histórico de fazer xixi na cama, 
a criança tinha 50% de chance 
de herdar a condição. Segundo 
a Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP), a predisposição 
genética pode aumentar em 
até 75% a ocorrência do pro-
blema.

De acordo com a SBP, 
15% das crianças sofrem com 
o problema e acordam com a 
cama molhada, até os cinco 
anos de idade. A partir dos três, 
a criança adquire controle e 
com o avançar da idade, a por-
centagem de casos de enurese 
diminui. Mas, quando a criança 
já possui o controle sobre a 
micção e ainda assim continua a 
molhar a cama continuamente, 
é hora de procurar ajuda.

O QUE FAZER?

 “É importante que os pais pro-
curem a ajuda de profi ssionais 
para que a causa do problema 
seja identifi cada”, explica a psi-
cóloga Maria Lene Balestrin, de 
Canoinhas. Segundo Maria Lene, 

o primeiro passo no tratamento 
da enurese  é a investigação do 
caso, através de  exames clínicos 
para detectar se  há problemas 
orgânicos com a criança. Se não 
forem detectados problemas 
dessa ordem, é importante buscar  
atendimento psicológico para 
identifi car aspectos emocionais 
que possam estar gerando sofri-

mento psíquico que se manifesta 
através deste sintoma, a enurese.  
“As causas poderão ser identi-
fi cadas mediante a avaliação de 
cada caso  dentro de suas par-
ticularidades, considerando as 
experiências vividas pela criança 
ou adolescente, bem como a di-
nâmica familiar e  as suas relações 
sociais”, defende.

CRIANÇAS não devem sofrer pressão psicológica, mas receber ajuda
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ACTs não poderão desistir de vagas antes de trinta dias de trabalho

Município completou 
quadro de professores 

Gracieli Polak
CANOINHAS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE 
TRÊS BARRAS - “HOSPITAL 

AMIGO DA CRIANÇA”
CNPJ  83.627.596/0001-81 

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal  Lei  n.º  604  de  03-12-80
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual  Lei  n.º  8430  de  04-12-91
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AGRADECIMENTO

A Fundação Hospitalar de Três Barras, através de sua 
diretoria e funcionários, vem agradecer aos vereadores 

Renilce Palhano, Ernani Wogeinaki e Daniel da Cruz 
pela subveção junto ao deputado estadual Darci de Ma-
tos, no valor de R$ 30 mil, importância que será usada 
para pagamento de décimo terceiro salário aos funcio-

nários da instituição. 
“Sabemos que é com pessoas que acreditam em nos-
so trabalho que adquirimos mais ânimo para continuar 

lutando pelo bom atendimento”. 

ANO LETIVO

Na segunda-feira, 1.º, e na terça, 
2, aconteceu na Associação dos 
Servidores Públicos de Canoinhas 
(Asemca), a escolha de vagas 
para os Professores Admitidos 
em Caráter Temporário (ACTs) 
da Secretaria de Educação de 
Canoinhas para compor o quadro 
de funcionários para o ano letivo 
de 2010, que começa em 18 de fe-
vereiro. Centenas de profi ssionais 
acompanharam a seleção, que, 
segundo a secretária de Educação 
de Canoinhas, Maria de Lour-
des Brehmer, teve as inscrições 
abertas em dezembro de 2009. 
“O processo foi limpo e claro, 
como manda a lei. Chegamos a 
pontuação de cada candidato de 
acordo com o que constava no 
edital e, se o candidato se sentisse 
injustiçado, tinha 48 horas para 

reclamar revisão”, afi rma.
Segundo Maria de Lourdes, 

se o candidato não estivesse pre-
sente à chamada, perdia o direito 
à vaga. “As chamadas acontece-
ram por ordem de classifi cação e 
de acordo com as possibilidades 
do candidato. Se ele não pudesse 
assumir a vaga, passava a vez para 
o próximo da lista e voltava ao 
fi nal”, esclarece.

De acordo com a secretária, 
neste ano a prefeitura baixou 
uma resolução para evitar o 
abandono de aulas no início do 
período letivo, situação comum 
em outros anos, mas causadora 
de sérios problemas pela falta de 
professores. “Se algum candidato 
desistir da vaga, não pode fazer 
isso antes dos 30 dias, justamente 
para não prejudicar os alunos que 
fi carão sem aulas”, explica a co-
ordenadora da Educação Infantil 
do município, Sandra Andrade 

Mafezzoli. Caso haja desistência 
de alguma vaga, os classifi cados 
poderão ser chamados para 
preenchê-las.

EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com a coordenadora, 
dando prosseguimento ao plano 
de efetivação dos professores do 
município, neste ano acontecem 
as primeiras efetivações especi-
fi camente na área infantil. “Nós 
temos professoras atuando nos 
CEIs, não somente como cuida-
doras, justamente para atender ao 
que estipula a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), que é 
cuidar e educar”, ressalta.

Atualmente a prefeitura de 
Canoinhas possui em seu quadro 
de funcionários cerca de 520 pro-
fessores, 43% deles ACTs. A rede 
de ensino municipal é composta 
por 32 unidades, entre escolas 
e CEIs.

ESCOLHA das vagas aconteceu durante a semana para todas as escolas da rede municipal de ensino de Canoinhas
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Agende-se

Rainha da Sociedade
Numa belíssima e animada festa realizada na noite do 
sábado, 30, a jovem Janaína do Nascimento foi eleita 
a rainha da Sociedade Recreativa e Cultural de Irine-
ópolis. A trilha musical, aliás, muito elogiada pelo bom 
gosto, fi cou a cargo do Som Livre 2 e DJ Jeferson, da 
Milenar FM. Eliane, Suelen Wagner e Rosana Prust 
coordenaram o evento com a supervisão do presidente 
da SRCI, Sidnei Wagner.

A 1.ª princesa, Jéssica Senn Iarrocheski; a rainha Janaí-

na do Nascimento e a 2.ª princesa Eliza Valéria Sampaio

Subtenente 
Da graduação de 3.º sargento PM, Sérgio Roberto Le-
zan, 43 anos, comandante do DP PM de Major Vieira, 
acaba de receber a patente de subtenente PM. Com 16 
anos de bons serviços prestados à segurança da so-
ciedade de Major Vieira, Sérgio Roberto, em novembro 
do ano passado recebeu também a medalha – prêmio 
em Honra ao Mérito, das mãos do comandante geral 
da PM de SC coronel Elíésio Rodrigues. Esta honraria 
é concedida a uma seleta categoria de militares que se 
destaca pela sua conduta profi ssional coroada de ações 
bem-sucedidas, e reconhecidas pelo alto comando da 
corporação.  O ato foi realizado dia 29 de janeiro no 
salão do 3.º BPM, em Canoinhas. Ao prezado amigo 
Sérgio, os merecidos parabéns por essas conquistas e 
os votos de uma carreira longa e promissora.

Sérgio Roberto Lezan, já com a insígnia de subtenente, posa 

para a foto com a sua mãe (E), Dna. Lurdes Lezan, a sua 

mulher Denise Maron Lezan e as fi lhas Leziane e Letícia 

Preto no Branco
Com a mensagem do Governo do Estado ao legislativo 

municipal, prestando contas do que a SDR está fazendo 
por Canoinhas e pelos demais municípios da região, o 
secretário regional, Edmilson Verka, não precisa provar 
mais nada a ninguém. Mostrou com números as ações 
concretas com os valores reais dos investimentos que 
estão sendo feitos nos setores mais sensíveis ao pro-
gresso e ao desenvolvimento regionais. Só não vê quem 
não quer! Verka desmistifi cou com fatos, os boatos e as 
“futricas” feitas por políticos do “contra”, que só traba-
lham em função de criar falsas expectativas e confundir 
a cabeça da população com invenções e calúnias sobre 
supostas promessas não cumpridas. Matou a cobra e 
mostrou a cobra morta! 

Circe assume por 20 dias

A vice-prefeita de Irineó-
polis, Circe Neppel Sfair 
(DEM), assume como 
titular da administração 
municipal, oficialmente 
pela primeira vez, por 20 
dias. O prefeito Wanderlei 
Lezan (PMDB), que sai 
para férias regulamen-
tares, fará a transmissão 
de cargo hoje às 8h30min 
no seu gabinete, com a 
presença dos secretários 
municipais, servidores 
dos diversos escalões, 

vereadores e convidados dos partidos que compõem a 
coligação, DEM e PMDB.  

Destaque 2009
O vereador Geraldo Orlonski (PSDB), presidente da 
Câmara de Vereadores de Irineópolis, recebeu diplo-
ma e troféu de consagração pública como Destaque 
2009, concedido pela agência Perfi l Pesquisas. Ele 
foi merecedor desta honraria, por ter sido eleito em 
primeiro lugar na pesquisa de opinião pública realizada 
no município. 

PT promove encontro
Guido Tretto, presidente do diretório municipal do Par-
tido dos Trabalhadores, convidando para o encontro 
municipal do PT, que será realizado hoje, às 19h30, 
na Câmara Municipal. Em pauta, a mobilização dos 
fi liados e simpatizantes para a elaboração do plano 
de ação visando o pleito eleitoral deste ano. A meta do 
PT é eleger um candidato do partido para o Governo 
do Estado e a continuidade do partido no comando do 
Governo Federal, com a candidatura da ministra Dilma 
Rousseff. 

Niver do Tebaldi

Na animada festa de aniversário do presidente estadual 
do PSDB, Marco Tebaldi, sábado, 30, no belíssimo 
e aprazível Recanto do Calipeiro, no Balneário de 
Itapema, Marli Elias (esquerda), chefe de gabinete da 
SDR Canoinhas; Rogério Farias, Marco Tebaldi, Leo-
nel Pavan, vice-governador, o presidente do PSDB de 
Canoinhas, Adão Luiz de Souza Leite, e Rubens Elias, 
marido de Marli. Cerca de duas mil pessoas foram dar 
o seu abraço ao ilustre aniversariante, que cortou dois 
imensos bolos para servir aos amigos. 

O lindo garo-
tinho VICTOR 

MUCHINSKI,  
fi lho de Adi-

néia e Marcos, 
completou seu 

1° aninho  no 
domingo, 31, e 

comemorou com 
toda a família. 

Parabéns!

- No domingo, 7, grande festa na comunidade do bairro João Paulo 2.º, 
em comemoração ao padroeiro São Sebastião. Às 10h30,  Santa missa, 
seguida de almoço com  completo serviço de bar e cozinha e à tarde, 
música ao vivo com o grupo Portal Gaúcho. 
Participe!

Parabéns para  
WOTHOSON 

LUIS FLECK, na 
foto ao lado de 
sua noiva, Grasie-
la, que aniversaria 
amanhã. Felicida-
des!

JOSIANE MA-

CIEL completa 
mais um ano de 

vida no domingo, 
7. Toda a família 

deseja muito 
sucesso!

A comunidade do 
bairro João Paulo 
2.º homenageia a 
agente de saúde 
MARIA NAIR DE 

OLIVEIRA, pela 
conquista do prê-
mio de 1.° lugar de 
aprovação empre-
sarial e profi ssio-
nal. Parabéns!
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Aprovada diz 
que foi excluída 
depois de ter 
alcançado quarta 
melhor média

Vereadores questionam contratações
TESTE SELETIVO

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O sonho de Elenita Apare-
cida Alves de se tornar fun-
cionária pública se realizou 
por pelo menos um pequeno 
espaço de tempo. Com média 
8,0, ela foi a quarta colocada 
no teste seletivo realizado 
pela prefeitura de Canoinhas 
para contratação de serventes 
para trabalhar nos Centros de 
Educação Infantil (CEIs) do 
município.

Segundo Elenita, ela che-
gou a receber a lista de CEIs 
para escolher em qual queria 
trabalhar. O critério de esco-
lha se baseia nas notas mais 
altas, ou seja, as primeiras 
colocadas escolhem antes.

Ao levar  a  car te i ra  de 

trabalho para ser registrada, 
no entanto, Elenita teve uma 
surpresa. Descobriu que não 
podia ser contratada porque, 
segundo o edital de abertura 
do processo seletivo, é exigi-
do que o aprovado tenha pelo 
menos um ano de experiência 
com crianças. Elenita che-
gou a levar uma declaração 
assinada por sua ex-patroa, 
com quem trabalhou como 
diarista, mas de nada adian-
tou. Indignada, procurou a 
Câmara de Vereadores.  O 
assunto foi pauta na primeira 
sessão do ano, na terça-feira, 
2. “Se tinha de ter experiência 
no serviço público, então que 
deixassem claro que quem não 
tem experiência não deveria 
fazer o teste. Pessoas que vão 
trabalhar tiraram notas qua-
tro e cinco. Que País é esse? 
Quem estudou foi preterido 
por quem já trabalhava no 
serviço público. Queremos 
todas as notas de todas as 
pessoas que prestaram o teste 
seletivo”, protestou Passos.

Ele requereu cópia do edi-
tal e relação dos contratados 
por meio do teste seletivo. 
“Só assim podemos elucidar 
essa fórmula mágica”, ironi-
zou Paulo Glinski (DEM).

AJUSTES

O secretário de Administra-
ção, Argos Burgardt, admitiu 
que a organização do teste 
seletivo errou ao não exigir 
antes da aplicação da prova a 
carteira de trabalho dos parti-
cipantes a fim de eliminar os 
que não tinham experiência 
comprovada. “Como vamos 
assegurar aos pais deixarem 
seus fi lhos com quem não 
tem exper iênc ia  nenhuma 
com crianças?”, questiona e 
justifica.

Burgardt afirma que para 
os próximos testes seletivos 
que venham a ser feitos a 
exigência da experiência será 
cobrada antes da aplicação 
da prova para evitar proble-
mas como o causado para 
Elenita.

BURGARDT: falha será corrigida
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Padre Valmir 

é pároco de 

Major Vieira

O padre Valmir Pahsa (foto), pivô 
de uma polêmica criada na comu-
nidade católica de Canoinhas no 
ano passado, quando sua trans-
ferência para Major Vieira foi mo-
tivo de protestos de fi eis, agora é 
pároco ofi cial da paróquia Divino 
Espírito Santo. Pahsa chegou a 
enfrentar o pároco de Canoinhas, 
Remígio Sita, responsável por 
sua transferência, liderando os 
protestos em agosto de 2009. 

A oficialização aconteceu 
durante missa que lotou a igreja 
no sábado, 30.

Uma caravana de Canoinhas 
acompanhou a missa de posse 
do novo pároco.

RELIGIÃO
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Chuva dá trégua e perspectiva de lucro no campo aumenta

Lucro da safra está 

nas mãos do mercado

Gracieli Polak

CANOINHAS

CAPIM-ELEFANTE 

O capim-elefante é uma das gramíneas mais importantes e mais difun-
didas em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo. É origi-

nária da África. Sua temperatura, ótima para o crescimento, situa-se entre 
25 a 40°C, com a mínima em torno de 15°C. Desenvolve-se bem desde o 
nível do mar até 2.200 m de altitude, com precipitações anuais variando 
de 800 a 4.000 mm. Adapta-se bem a vários tipos de solo, mas não tolera 
solos mal drenados.
A principal limitação do 
capim-elefante é sua esta-
cionalidade, ou seja, sua 
produção se concentra no 
período primavera-verão, 
e durante o outono-inverno 
a parte aérea seca devido 
às baixas temperaturas, 
voltando a rebrotar na 
primavera seguinte. No 
entanto, a grande produção 
de pasto, característica 
dessa espécie durante seu 
período de crescimento, compensa essa característica. 
Há um grande número de cultivares (cv.) de capim-elefante. Entre os mais 
conhecidos em SC está o cv. Roxo, cv. Napier, cv. Cameroon, cv. Anão e 
mais recentemente o cv. Pioneiro. O potencial de produção de pasto e a 
qualidade de todos esses cultivares depende da sua adaptação às con-
dições de solo e clima das propriedades e em grande parte, do manejo. 
Todos eles podem e devem ser usados para pastejo direto.
Entre as práticas de manejo, a adubação, o intervalo e a intensidade de 
pastejo são fundamentais para a perenização dessa espécie. O pastejo 
no capim-elefante deve ser rápido, de no máximo um dia por piquete. O 
pastejo pesado é prejudicial ao desenvolvimento do sistema radicular, o 
que em médio prazo, acarreta em aumento de invasoras e desapareci-
mento da pastagem. 
Entre as gramíneas tropicais o capim-elefante destaca-se pela alta pro-
dutividade e qualidade da forragem. Produções de leite de 15 mil kg/ha 
durante 180 dias são frequentemente relatadas em trabalhos de pesquisa 
em várias regiões do Brasil. No Sul do Brasil, em regiões mais quentes 
de Santa Catarina, como no Alto Vale do Itajaí, pesquisas da Epagri com 
capim-elefante anão cv. Mott obtiveram produções de leite de 12 kg/vaca/
ha, sem utilizarem concentrados. 
Na Estação Experimental de Canoinhas, mesmo com geadas severas 
no inverno, o capim-elefante cv. Pioneiro sendo cortado a cada quatro 
semanas durante a primavera-verão (novembro a abril) alcançou produ-
ção de 38,5 e 27,2 t/ha de matéria seca, respectivamente para os anos de 
2006/07 e 2007/08 com teores médios de 12,2% de proteína bruta e 70% 
de DIVMO e manteve 90% de cobertura do solo após o terceiro ano.
Aliados aos dados de pesquisa, inúmeros trabalhos de extensão da Epagri 
e iniciativas de produtores têm confi rmado o potencial do capim-elefante 
como uma alternativa promissora para a diversifi cação de espécies for-
rageiras necessárias aos sistemas de produção de leite a base de pasto. 
Com manejo adequado, cultivar e adubação adequados, essa gramínea 
tropical tem contribuído de forma signifi cativa para aumentar a produção 
de leite por animal e por área em Santa Catarina.

Ana Lúcia Hanisch é engenheira agrônoma, M.Sc. e pesquisadora da  
Epagri - Estação Experimental de Canoinhas
Fone/Fax : (47) 3624 1144 - E-mail: analucia@epagri.sc.gov.br

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

PREÇOS

A expectativa é de safra recorde, 
assim como a quantidade de 
chuva que já caiu nas principais 
regiões produtoras do País em 
2010. Segundo a estimativa de ja-
neiro da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 141,3 
milhões de toneladas de grãos 
devem ser colhidas no período 
2009/2010, a segunda maior da 
história, se a mesma chuva que 
inflou as estimativas permitir 
boas condições de colheita.

Enquanto municípios do 
Paraná e de São Paulo enfren-
tam problemas com a umidade 
excessiva durante a colheita de 
soja e feijão, na região, a chuva 
deu uma trégua nesta semana e 
o feijão pode ser colhido com 
tranquilidade, sem as perdas per-
cebidas em janeiro. Com tempo 
bom e produtividade acima da 
média, o clima é de otimismo 
para os produtores que apostam 
que 2010 será o ano de liquidar 
antigas dívidas e conseguir lucro 
com a lavoura.

Para o engenheiro agrônomo 
Airton Spies, chefe do Centro do 
Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Cepa) da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), há boas chances de 
isso acontecer. Segundo Spies, 
para pagar as dívidas o agricultor 
precisa de lucro, que vem como 
resultado de uma boa  produti-
vidade e de um bom desempe-
nho no mercado, ou seja, bons 
preços. “A metade da equação 
para bons lucros está garantida, 
que é a produção. Sobre a outra 
metade, o preço, ainda há dúvi-
das, pois depende do  mercado 
global”, defende.

De acordo com Spies, a 
produção agrícola e mercado 

de  commodities, como o milho 
e a soja, está sujeito as regras de 
oferta de demanda, mas há uma 
questão fundamental no caso de 
Santa Catarina: a produção de 
milho e soja é pequena diante 
do volume nacional, aproxima-
damente 5%. “Uma supersafra 
no Estado  não faz o preço do 
mercado isoladamente cair. Por 
isso, é preciso fi car de olho na 
produção do RS,  PR, MS, MT e 
GO, que são grandes produtores 

dessas commodities”, alerta.

EM BAIXA

Milho e soja tiveram baixas nessa 
semana na Bolsa de Chicago, regu-
ladora internacional do mercado de 
grãos. No caso do feijão, que já está 
sendo colhido e negociado na região, 
a cotação tem deixado a desejar. Nas 
empresas cerealistas da região o saco 
de 60 quilogramas do tipo preto foi 
comercializado a uma média de R$ 
55, sem previsão de alta. 

MILHO mostra viço no campo enquanto cotação sofre baixa na semana
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Pastagem com potencial e 
qualidade para a produção de leite
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Colheita chega ao fi nal antes do tempo; manutenção deve ser feita para evitar incêndios nas estufas

Chuva provoca maturação precoce 
nas plantações de fumo da região

Gracieli Polak

CANOINHAS

SAFRA 2010

Com 90 mil pés de fumo na roça 
e três estufas para a secagem, 
duas tradicionais e uma elétrica, 
o agricultor Jair de Oliveira, do 
Salto d’Água Verde teve de recor-
rer aos vizinhos para não perder 
sua produção ainda no pé. “Na 
próxima semana queremos ver se 
terminamos as colheitas. Nunca 
houve um ano tão rápido”, diz. 
O motivo para a aceleração da 
colheita da safra? Chuva farta.

“Eu comecei a colher em 
novembro nesta safra, coisa que 
nunca tinha acontecido. Já está 
quase tudo colhido”, conta o 
vizinho de Jair, Paulo Vardenski, 
que neste ciclo plantou 105 mil 
pés, 15 a menos que no anterior. 
Com o serviço na roça acelerado, 
os agricultores armazenam o 
fumo seco nos barracões com 
dificuldade, deixando a clas-
sifi cação e a manufatura para 

quando acabar o trabalho na la-
voura. “Nós ainda não vendemos 
nem uma folha, porque não deu 
tempo”, conta Vitória Roesler 
de Oliveira, esposa de Jair, que 
mostra os galpões abarrotados 
com o produto.

Assim como as demais cultu-
ras de verão, a chuva trouxe para 
o fumo o vigor que não se viu no 
ciclo 2009/2010. Com altura aci-
ma do normal, tamanho razoável 
das folhas e bom peso, o amare-

lado das folhas se refl ete também 
na secagem. A cor característica 
da melhor classe de venda para o 
tipo Virgínea, cultivado na região, 
enche os olhos de quem espera 
que a safra deste ano seja tão ren-
tável quanto à do ano anterior. 
“Caiu chuva em excesso, mas não 
chegou a prejudicar, só acelerou 
um pouco o trabalho que a gente 
tinha de fazer. O que importa é 
que estamos tirando fumo bom 
das estufas”, reitera Paulo.
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CUIDADO COM 

INCÊNDIOS

Alarmados pela ocorrência de 
incêndios em estufas da região 
nesta safra, os agricultores estão 
cuidadosos com a manutenção 
dos ambientes. Segundo Oliveira, 
três cuidados básicos podem evi-
tar tragédias como as registradas 
pelos bombeiros. “É preciso 
manter a fornalha boa, com os 
canos sem furos e ter muito 
cuidado na hora de carregar as 
varas”, explica.

A manutenção das estufas, 
segundo o orientador agrícola 
da Souza Cruz, Luís Hertson 
Train, pode evitar que os incên-
dios aconteçam, por isso nunca é 
demais lembrar os cuidados que 
devem ser tomados pelos agricul-

tores. “É essencial que haja uma 
tela de proteção sobre o cano 
principal, além da manutenção do 
equipamento, para que não haja 
risco de fogo”, esclarece. Segun-
do ele, com a chegada das últimas 
colheitas, a tendência é que haja 
um relaxamento nos cuidados 
por parte dos produtores, que 
acabam elevando a temperatura 
da secagem e, por consequência, 
aumentando as chances de alas-
tramento de fogo.

O Corpo de Bombeiros de 
Canoinhas registrou, nesta safra, 
cerca de 15 incêndios em estufas 
de fumo, com perda total da 
quantidade de produto colhida. 
Mais de duas mil estufas de fumo 
estão instaladas, somente em 
Canoinhas.

JAIR DE OLIVEIRA mostra 

estufa em boas condições: 

risco de incêndio é alto
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Diretor-presidente do campus Mafra deve assumir o cargo

Edinei Wassoaski
CANOINHAS/MAFRA

Com candidato único, 
nova UnC elege reitor

Depois de mais de um ano de idas 
e vindas, a Universidade do Con-
testado (UnC) se prepara para ele-
ger na próxima quarta-feira, 10, o 
primeiro reitor da nova estrutura, 
que unifi ca agora os quatro campi 
(Canoinhas, Concórdia, Mafra 
e Curitibanos) da instituição. Se 
para os acadêmicos e funcioná-
rios, o fato de a universidade ter 
um só CNPJ muda pouca coisa, 
a eleição do novo reitor muda 
radicalmente a estrutura adminis-
trativa. Antes fi gura de retórica, o 
cargo de reitor passa agora a ser o 
que concentra maior poder. É ele, 
por exemplo, quem vai nomear, 
segundo os critérios que bem 
entender seguir, todos os cargos 
de chefi a abaixo dele. Inclui-se aí, 
os pró-reitores, cargos similares 
aos de diretores-presidentes, antes 
eleitos por um colégio eleitoral 
formado por representantes de 
entidades de classe e endossado 
pelo prefeito.

Para se chegar a eleição do 
reitor, foram eleitos os conse-
lhos curador e fi scal, formados 
por membros da sociedade sem 
vínculo com a UnC. Alguns dos 
membros destes conselhos vota-
rão na quarta-feira, além de mais 
15 professores, representantes 
dos acadêmicos e funcionários. A 
eleição acontece somente na sede 
da reitoria, em Caçador, das 14 às 
17h, o que signifi ca que membros 
de outras cidades terão de arcar 
com as despesas da viagem até 
Caçador para marcar um “x” 
ao lado do nome de Valério ou 
anular o voto.

CRÍTICAS

Em artigo publicado na edição 
de hoje do CN (página 4), o vice-
diretor presidente da UnC Ca-
noinhas, Armindo José Longhi, 
faz duras críticas ao processo de 
escolha do reitor. “Ao invés de 
avançar, recuamos! (...) Por que 
a reforma política da UnC retro-
cedeu? Porque o procedimento 

gerador da reforma não resultou 
de um processo de discussão 
democrático. Meia dúzia discutiu, 
propôs e, somados a mais meia 
dúzia, aprovaram por unanimida-
de. Quantos professores, alunos e 
funcionários participaram do de-
bate? Nem poderia ser diferente. 
Como discutir acordos e concha-
vos democraticamente?”.

O método usado pela alta 
cúpula da universidade, também 
questionado pelo campus de Ca-
çador, que acabou abandonando 
a UnC e criando uma nova uni-
versidade, é baseado em acordo 
feito há dez anos. Quando Mário 
Bandiera assumiu a reitoria em 
2001, um acerto entre os então 
cinco campi da UnC acordou 
um sorteio que determinou a se-
quência de campi que indicariam 
os próximos reitores, ou seja, 
um campi por mandato. Dessa 
forma, Bandiera, que era de 
Caçador, foi sucedido, mediante 
sorteio, pelo canoinhense Gas-
ton Mário Cazamajou Bojarski 
que, por sua vez, foi substituído 
por Werner Bertoldi, de Curiti-
banos. Dessa forma, restariam 
ainda deixar suas impressões no 
comando da UnC, os campi de 
Mafra e Concórdia. Foi a manu-
tenção deste acordo que levou 
a alta cúpula a apoiar a eleição 
de Valério, conforme admite 
o diretor-presidente da UnC 

Canoinhas, Hamilton Wendt. 
“Cada um tem direito de expor 
sua opinião, mas não há nada que 
não possa ser repensado”, ame-
nizou ao admitir que as críticas 
de Longhi podem ser avaliadas 
como sugestões no futuro. As 
inscrições para a disputa pela 
vaga de reitor se encerraram na 
segunda-feira, dia 1.º.

MPSC ACOMPANHOU 

PROCESSO

Para o pró-reitor de pesquisa e 
extensão e ex-diretor acadêmico 
da UnC Concórdia, Leandro Co-
masseto, o processo precisa ser 
revisto futuramente. Ele lembra, 
no entanto, que houve acompa-
nhamento do Ministério Público, 
cujo representante chegou a 
acompanhar várias reuniões que 
culminaram na unifi cação. Foi o 
Ministério Público, inclusive, que 
determinou a imediata unifi cação 
do CNPJ, considerando ilegal a 
situação da instituição até então.

Certo ou errado, o processo 
de eleição do reitor adotado pela 
UnC é bem diferente do de insti-
tuições de respeito internacional 
como a Universidade de São 
Paulo (USP), que escolhe o reitor 
em dois turnos (veja ao lado). Mes-
mo assim, do 2.º turno sai uma 
lista tríplice que é avaliada pelo 
governador, que dá o veredicto 
fi nal sobre o eleito.

ARMINDO LONGUI: “Como discutir acordos e conchavos democraticamente?”
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Candidato único a reitor da UnC unifi cada, José Alceu Valério fala sobre seus planos de gestão e o processo 
que uniu quatro campi: “O processo de unifi cação era uma necessidade ajuste legal e institucional”, afi rma

MAFRA

“A unanimidade não é boa”

Depois de dois mandatos como 
diretor acadêmico do campus 
de Mafra e um mandato como 
diretor-presidente da Fundação 
UnC/Mafra, o professor José 
Alceu Valério tem na próxima 
quarta-feira, 10, a grande chance 
de se tornar a autoridade máxi-
ma dentro da nova estrutura da 
UnC, com autonomia para no-
mear dois vice-reitores e quatro 
pró-reitores (um por campus). 
Bastante centrado e coerente, 
Valério fala abertamente sobre 
o caráter protocolar da eleição 
e o processo de unificação. 
Acompanhe.

Como o senhor avalia o processo 
de unifi cação da UnC?

O processo de unifi cação era 
uma necessidade de ajuste legal 
e institucional. É complexo e 
tem muitas etapas para serem 
vencidas. O que fi zemos até a 
presente data é apenas o início 
de todo o processo. Agora vem 
a fase da consolidação e da reor-
ganização de todos os aspectos 
legais, técnicos e operacionais. 
Também temos a próxima etapa 
que é a implantação da estrutura 
organizacional da Universidade 
que também fi cou alterado em 
função do processo de unifi ca-
ção. A implantação do processo 
está transcorrendo conforme o 
projetado e  dentro das expec-
tativas. 
 
Quais são suas propostas de 
gestão?

O grande desafi o que temos é 
a consolidação do processo de 
unifi cação. Este processo tem 
no bojo dos seus objetivos o 
fortalecimento da Universidade 
do Contestado. Temos os desa-
fi os também da renovação do 
credenciamento da UnC para 
este ano, e neste contexto temos 
as principais metas para a gestão. 
O atendimento dos requisitos 
para o reconhecimento, como 
a efetiva implantação do Plano 
de Carreira, Cargos e Salários, 
o atendimento dos índices de 

titulação e dedicação do corpo 
docente, a ampliação dos progra-
mas de Pós-Graduação stricto sen-

su e o fortalecimento da Pesquisa 
e da Extensão na UnC. O plano 
de gestão para os próximos anos 
está dividido em duas fases. Uma 
para atender as questões prioritá-
rias que decorreram da unifi cação 
das Fundações, que já está em 
implementação e que tem como 
foco todos os processos legais, 
administrativos, financeiros e 
patrimoniais. O outro para rees-
truturar a Universidade em con-
formidade com o novo Estatuto 
da Fundação, bem como o novo 
Regimento Geral. Sendo então 
prioridade o plano de ação para 
atendimento dos requisitos para a 
renovação do recrendeciamento, 
cuja meta é de solicitar junto ao 
Conselho Estadual de Educação 
até 30 de junho de 2010. 

O que é prioridade na UnC hoje?

Temos várias prioridades para 
a UnC. A maior prioridade é 

atendermos os requisitos para a 
renovação do reconhecimento, 
previsto no processo de Ava-
liação Institucional, ou seja, 
as exigências previstas na Lei 
10.861. 
 
Quais os maiores desafi os do ensi-
no superior?

Entre todos os desafi os do ensi-
no superior, destacamos a busca 
permanente da qualidade e da 
inovação. No atual cenário da 
educação superior há uma ofer-
ta muito grande de vagas que é 
superior a demanda. Também o 
crescimento da modalidade da 
educação a distância traz novas 
formas de acesso a educação 
superior. Isto signifi ca que as 
instituições de educação supe-
rior passam por um processo 
de diminuição do número de 
alunos. Neste sentido temos 
dois grandes desafi os: viabilizar 
fi nanceiramente a UnC e atender 
todos os requisitos para o status 
universitário. 

O senhor defende algum campus 
para sediar a Reitoria? Por quê?

Esta questão de mudar a sede 
da Reitoria ainda é prematura, 
porque no processo de unifi cação 
sempre trabalhamos a hipótese da 
permanência do campus de Caça-
dor. A decisão da Fundação UnC/
Caçador sair da UnC, foi depois 
que tínhamos defi nido a sede da 
nova mantenedora e da reitoria. A 
não continuidade do Campus de 
Caçador na UnC, exigiu um novo 
encaminhamento no processo de 
unifi cação. Antes de defi nirmos 
uma nova sede para a Reitoria, 
temos de acertar a situação fun-
dacional e acadêmica com a nova 
instituição de Caçador.
 
Como o senhor avalia a desistên-
cia de Caçador de compor a UnC 
unifi cada?

Foi um fato inesperado. Entendo 
que esta decisão enfraquece as 
duas instituições. A UnC fi cou 
com uma abrangência regional 
menor e perde em seus indica-
dores quantitativos e qualitativos. 
Por outro lado, iniciar uma nova 
universidade diante dos requisi-
tos exigidos é bem difícil obter 
recursos e estrutura para manter 
o status de universidade. 
 
O fato de o senhor ser candidato 
único é resultado de algum acordo 
ou falta de interesse da comunida-
de docente? Um processo eleitoral 
que resulta em cargo de tamanha 
importância não mereceria mais in-
teresse tanto de candidatos quanto 
da comunidade acadêmica?

Este processo eleitoral tem ca-
racterísticas diferentes dos ante-
riores. O processo de unifi cação 
vem sendo desenvolvido há pelo 
menos dois anos. Isto mudou a 
estrutura original da instituição  e 
traz um cenário novo, que man-

O especial Sala D, 

dos alunos e profes-

sores da UnC, volta 

a ser publicado na 

próxima edição

tém alguns aspectos que fazem a 
história da UnC. Entre eles des-
tacamos que a  escolha do reitor 
ocorria na forma de rodízio entre 
os campi. Já tivemos reitor dos 
campi de Caçador, Canoinhas 
e Curitibanos. Neste processo 
de rodízio seriam os próximos 
Mafra e Concórdia. Não signifi ca 
que neste momento não pudesse 
ocorrer a participação dos outros 
campi. Entendo que tivemos por 
parte dos campi a continuidade 
do sistema de rodízio. Assim sen-
do na próxima eleição deveremos 
ter candidato(s) do campus de 
Concórdia. 

Caso sua vitória seja confi rmada no 
dia 10/02, o senhor já tem nomes 
para compor as pró-reitorias?

Não temos ainda os nomes. Isto 
só correrá após a eleição. 
 
Como candidato único a reitor, teo-
ricamente o senhor já está eleito. É 
bom ser unanimidade?

A unanimidade não é boa. Seria 
incoerente pelos princípios que 
definem uma universidade se 
me considerasse unanimidade. 
O que posso dizer em relação ao 
novo desafi o que vem é sobre a 
experiência que tenho na UnC. 
Passei por dois mandatos como 
diretor acadêmico no campus 
de Mafra e um mandato como 
diretor-presidente da Fundação 
UnC/Mafra.

VALÉRIO vai tentar viabilizar universidade fi nanceiramente e manter status
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Assalto, a luz do dia, aconteceu no estacionamento do Banco Bradesco

Ladrões levam 
R$ 7 mil de posto

Na tradicional assembleia 
anual, realizada na semana 
passada, em Chapecó, a Co-
opercentral Aurora sequer 
abordou o assunto instala-
ção em Canoinhas.

Ontem o prefeito Le-
ober to Weiner t (PMDB) 
esteve em Chapecó para tra-
tar do assunto e ouviu dos 
dirigentes da empresa que 
o investimento continua 
mantido como prioridade. 
“Pode sair daqui a seis me-
ses, como pode ficar para 
o ano que vem”, afirmou o 
prefeito, que saiu animado 
da reunião. Ele explicou que 
a Aurora está em proces-
so de capitalização. “Eles 
buscam fontes de finan-

Em Assembleia, empresa 

não aborda instalação de 

unidade em Canoinhas

AURORA

ciamento. Tendo fontes eles 
começam antes (o projeto)”, 
afirmou Weinert, que manteve 
o compromisso de doação de 
uma área de terras avaliada em 
R$ 1 milhão às margens da SC-
280, onde deve ser construído 
um frigorífico de aves.

O investimento de mais 
de R$ 400 milhões envolveria 
ainda incubatórios e granjas-
matrizes terceirizados. Mais de 
300 mil aves seriam abatidas 
diariamente no pico do pro-
cesso de instalação, gerando 
um movimento econômico 
de mais de R$ 1 bilhão por 
ano. Para se ter uma ideia do 
impacto da Aurora em Canoi-
nhas, mais de 3 mil empregos 
diretos devem ser criados. 
Considerando os indiretos, 
este número dobra.

CHAPECÓ

Prefeito Leoberto Weinert se reuniu ontem com diretoria
O funcionário do Posto Guapo, 
de Canoinhas, responsável por 
depositar o caixa do estabele-
cimento foi vítima de assalto a 
mão armada em pleno meio-dia 
de quarta-feira, 3. 

De acordo com a Polícia 
Civil, o rapaz estacionou o Celta 
que conduzia no estacionamento 
privado do Banco Bradesco. Ao 
sair do carro com um malote 
contendo cerca de R$ 7 mil, foi 
abordado por um rapaz armado 
que o rendeu e o mandou voltar 
para dentro do carro. O assaltante 
foi para o banco de trás do Celta 
e sob ameaça mandou o funcio-
nário do posto dirigir sentido 
a Major Vieira. No caminho, o 
assaltante telefonou do celular 
pedindo a um comparsa que 
fosse buscá-lo.

Ao se aproximar da ponte 
sobre o rio Alemão, o assaltante 
mandou o rapaz descer e com 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

uma fi ta adesiva, o prendeu em 
uma árvore à beira do rio.

Segundo a vítima, o assaltan-
te não se preocupou em esconder 
o rosto, mas seu comparsa, que 
veio buscá-lo de moto, não apa-
receu. Ele ouviu apenas o ruído 
da moto.

Meia hora depois, o rapaz 
conseguiu se soltar e viu que o 
Celta não havia sido levado. Ele 

pediu ajuda a um policial militar 
que passava pela rodovia e foi 
direto para a Delegacia.

A Polícia fez várias rondas, 
mas não encontrou os assaltantes. 
Não houve testemunhas do assal-
to e o estacionamento do banco 
não tem câmeras de vigilância.

Ontem a Polícia informou 
que já tem suspeitos do assalto, 
mas trabalha em sigilo.

Comarca fez mais de 6 mil BOs em 2009

CANOINHAS

Dados apontam que mais de mil inquéritos foram abertos no ano; BOs chegam a 14 por dia

RAPAZ foi rendido no estacionamento do banco Bradesco à luz do dia
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Dados divulgados ontem pela 
Delegacia da Comarca de Ca-
noinhas apontam para números 
surpreendentes. Apenas em Ca-
noinhas foram registrados 5.070 
boletins de ocorrência ao longo 
de 2009, o que dá uma média de 
14 queixas registradas diariamen-
te, incluindo os fi nais de semana.  
630 desses BOs viraram inquéri-
tos e estão em investigação. Em 
Três Barras, onde 1.024 BOs 
foram registrados, o número de 
inquéritos cai para 176.

O delegado da Comarca, 
Rui Orestes Kuchnir, lembra 
que “várias audiências foram re-
alizadas nas delegacias em 2009, 
visando dirimir controvérsias da 
área civel, ou naqueles casos em 
que a vítima não deseja repre-
sentar criminalmente contra o 

agressor”.
Kuchnir destacou a divulga-

ção dos dados como um meio de 
a sociedade tomar conhecimento 
do trabalho da Polícia Civil, 
“muitas vezes esquecidos atrás 

de pilhas de procedimentos”, 
disse por meio de nota. 

No total, mais de 15 mil 
procedimentos relacionados a 
denúncias e crimes foram reali-
zados em 2009.

POLÍCIA
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Bombeiros alertam para aumento da incidência de mortes em rios 

Dois morrem afogados 
no fim de semana

Kyene Becker
TRÊS BARRAS

TRAGÉDIA

Férias, verão, calor. Essa época 
do ano é marcada por vários 
casos de afogamento de crian-
ças, jovens e adultos. O ano de 
2010 iniciou com dois casos de 
afogamento em Três Barras, um 
no sábado e outro no domingo. 
No dia 30, Francisco de Assis 
Levandoski tentou atravessar o 
rio onde pescava com a família 
nadando. O homem não conse-
guiu e acabou se afogando, sua 
mulher ainda tentou salvá-lo al-
cançando uma vara de pesca. Os 
bombeiros iniciaram a busca no 
rio Barra Grande, em São João 
dos Cavalheiros e localizaram o 
corpo logo em seguida.

Já no dia 31, uma moradora 
da localidade de São João dos 
Cavalheiros informou o Corpo 
de Bombeiros que havia um 
corpo boiando no rio Barra 
Grande. O corpo era de Antô-
nio Dinarte da Silva, de 54 anos. 
Testemunhas informaram que o 
homem tentava atravessar uma 
ponte feita de bambu quando 
caiu no rio.

Ano passado foram registra-
dos dois casos de afogamento na 
mesma época. Para o comandan-

te do Corpo de Bombeiros de 
Três Barras, Aristeu Cavalheiro, 
muitos dos casos poderiam ser 
evitados se as pessoas procu-
rassem locais seguros para se 
refrescar, como piscinas e par-
ques aquáticos. Mas se não for 
possível, o Corpo de Bombeiros 
aconselha que um adulto sempre 
esteja por perto e a preferência 
seja por locais rasos e limpos, 
onde se possa ver o fundo. 

Outras orientações impor-
tantes são não ingerir bebida 
alcoólica antes de nadar e não 
aceitar a pressão dos amigos para 
entrar na água. Para o Corpo 
de Bombeiros, carregar boias, 
cordas e varas é importante caso 
o afogamento aconteça. Objetos 
também podem ser improvisa-
dos, como uma garrafa pet vazia 
e fechada que funciona como 
uma boia. 

No domingo, 31, a Polícia Mi-
litar Ambiental de Canoinhas 
recebeu uma denúncia anônima 
sobre uma rinha de galo na 
localidade de Serra do Lucindo, 
em Bela Vista do Toldo. Na 
residência do suspeito foram 
encontradas várias pessoas e os 
galos utilizados na rinha. Algu-
mas pessoas tentaram fugir. A 
Polícia prendeu 22 pessoas, além 
de apreender esporas de plástico 
e metal, medicamentos para aves 
e balanças encontrados no local. 
Algumas motos pertencentes 
aos participantes foram apreen-
didas por irregularidades.

Multado por dirigir 
na contramão
Na segunda-feira, dia 1.º, um ho-
mem de 25 anos foi abordado pela 
Polícia por dirigir na contramão 
na rua Frei Menandro Kamps, em 
Canoinhas. O motorista conduzia 
uma motocicleta, que foi multada e 
recolhida pelos policiais.

Acidente de carro 
em Canoinhas
No sábado, 30, um acidente de 
trânsito levou o Corpo de Bombei-
ros até a rua Dona Francisca, em 
Canoinhas. O veículo colidiu contra 
um poste de energia elétrica. O mo-
torista sofreu escoriações no rosto e 
reclamava de dores no tórax. Ele foi 
conduzido até o Pronto Atendimento 
e no momento passa bem.

Ameaça e porte 
de arma
O irmão de um dos acusados de rou-
bar um Fiesta há duas semanas na 
localidade da Campininha, em Três 
Barras, invadiu a casa das vítimas 
na segunda-feira, dia 1.º, armado 
com revólver calibre 22 e ameaçou 
as vítimas do assalto, alegando se-
rem eles os “culpados” pela prisão 
de seu irmão. Policiais civis foram 
chamados e encontraram o rapaz na 
rua. A arma foi localizada no mato, a 
cerca de 100 metros da rua. O rapaz 
foi autuado em fl agrante por posse 
de arma. Ele deve ainda responder 
por ameaça.

Delegados acusam 
Polícia Militar de 
agir fora da lei
As associações dos delegados da 
Polícia Federal e da Polícia Civil 
questionaram a legalidade da in-
vestigação pela Polícia Militar que 
terminou com a prisão de líderes do 
Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), em Imbituba, 
Sul de Santa Catarina.

Em nota, os representantes 
das entidades se disseram surpre-
sos com a interceptação telefônica 
feita na ação sem a participação 
de um delegado de polícia. As as-
sociações entendem que os PMs 
violaram a legislação ao conduzir 
o caso. Ao questionar a legalidade 
da operação, os delegados tam-
bém levaram em consideração o 
fato de as áreas envolvidas serem 
de propriedade da União. Assim, 
avaliam que os crimes apurados 
não são de competência do Estado, 
mas sim dos órgãos federais, no 
caso a Polícia Federal e a Justiça 
Federal.

Veículo encontrado
Na tarde de quarta-feira, 3, a Polícia 
encontrou no Alto da Pedra Branca, um 
Ford Escort, placas ACY 0835, de Ja-
raguá do Sul-SC, abandonado. Ao con-
sultar o banco de dados da Polícia, foi 
descoberto que o veículo era furtado. 
O carro foi apreendido e o proprietário 
informado da recuperação.

Adolescentes 
presos por furto 
Na quinta-feira, 28, dois ado-
lescentes, em atitude suspeita, 
carregavam dois botijões de gás 
de cozinha no bairro João Paulo 
2.º, em Três Barras. A Polícia 
foi chamada e abordou um dos 
adolescentes, de 15 anos. Ele 
confessou que os botijões foram 
furtados. O outro adolescente fugiu 
antes da chegada dos policiais. Os 
objetos furtados e o menino foram 
conduzidos até a Delegacia.

Homem é multado 
por perturbação 
da ordem
Na quinta-feira, 28, um homem 
ouvia música alta dentro do carro 
na rua Major Vieira, em Canoinhas. 
Os vizinhos chamaram a Polícia, 
que multou o motorista e mandou 
desligar o som.

Preso casal 
suspeito de furtar 
cheque
Um casal foi preso por furto na 
sexta-feira, 29, no bairro Cristo 
Rei, em Canoinhas. A mulher 
de 18 anos e o adolescente de 
17 furtaram um cheque de um 
estabelecimento comercial. Os 
dois suspeitos fizeram algumas 
compras em um mercado da re-
gião. A proprietária do local ligou 
para a Polícia que apreendeu três 
cheques e prendeu o casal em 
fl agrante.

Furto filmado 
por câmeras de 
segurança
Um homem foi fl agrado por câ-
meras de segurança furtando 
produtos de um estabelecimento 
comercial no sábado, 30, no Cam-
po da Água Verde, em Canoinhas. 
O suspeito de 28 anos foi preso em 
fl agrante pela Polícia e conduzido 
até a Delegacia.

Preso acusado de 
agredir familiares
No sábado, 30, um homem foi 
preso em flagrante ao agredir 
seus familiares. O fato aconteceu 
no bairro São Cristóvão, em Três 
Barras. O suspeito, que estava 
embriagado, foi enquadrado na 
Lei Maria da Penha e conduzido 
até a Delegacia.

Adolescente 
esfaqueia rapaz 
de 17 anos
No domingo, 31, um adolescente 
de 15 anos agrediu com um ca-
nivete outro adolescente de 17. 
O rapaz ferido foi conduzido ao 
Hospital Santa Cruz, já o agressor 
foi levado até a Delegacia.

Botijão de gás
Na madrugada de quarta-feira, 3, 
a Polícia prendeu um homem de 
21 anos na rua Eugênio de Souza, 
centro de Canoinhas, com um boti-
jão de gás supostamente furtado. 
Segundo a Polícia, o botijão foi 
furtado de um supermercado da 
rua Coronel Albuquerque.

Polícia Ambiental fecha rinha de galo

RINHA funcionava clandestinamente e tinha vários apostadores
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CORPO de Antônio Dinarte da Silva foi encontrado boiando no rio Barra Grande
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VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CENTRO - CA-
NOINHAS - CEP 89460-000, Telefone: (0xx47)3622-4715

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
PROCESSO Nº  RT 01085-2007-021-12-00-3
Exeqüente : Adão Leôncio 
Executado : Marcelo Buch ME e outros
PRAÇA: 22/03/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 05/04/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (um) veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY,  Flex 
1.0, placas MFH3497, ano de fabrica-ção/modelo-2009/2010, 
com branca, duas portas, com 5.133 km, de propriedade de 
Marcelo Buch, em bom estado de conservação e funciona-
mento, avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois  mil  reais) . 
Obs: O bem encontra-se com alienação fi duciária junto ao 
Banco FIAT S.A.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 22.000,00 (vinte e dois  mil  re-
ais).

PROCESSO Nº  RT 00959-2008-021-12-00-6
Exeqüente : Valdir Rodrigues Satiro 
Executada : Maria Aparecida Cardoso e Cia Ltda.
PRAÇA: 22/03/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 05/04/2010, às 14:00 horas. 
Bens: 1) 66  (sessenta e seis) caixas de bebidas, tipo batida, 
sabor morango, com doze garrafas de 900 ml em cada uma, 
avaliadas em R$ 36,60 (trinta e seis  reais e sessenta  cen-
tavos) cada; 2) 66  (sessenta e seis) caixas de bebidas, tipo 
batida, sabor coco, com doze garrafas de 900 ml em cada 
uma, avaliadas em R$ 36,60 (trinta e seis  reais e sessenta  
centavos) cada; 3) 66  (sessenta e seis) caixas de bebidas, tipo 
batida, sabor abacaxi, com doze garrafas de 900 ml em cada 
uma, avaliadas em R$ 36,60 (trinta e seis  reais e sessenta  
centavos) cada; 4) 66  (ses-senta e seis) caixas de bebidas, 
tipo batida, sabor maracujá, com doze garrafas de 900 ml 
em cada uma, avaliadas em R$ 36,60 (trinta e seis  reais e 
sessenta  centavos) cada; 5) 66  (ses-senta e seis ) caixas de 

bebidas, tipo batida, sabor pêssego, com doze garrafas de 900 
ml em cada uma, avaliadas em R$ 36,60 (trinta e seis  reais 
e sessenta  centavos) cada.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 12.078,00 (doze  mil e setenta e 
oito  reais).

PROCESSO Nº  RT 00057-2009-021-12-00-0
Exeqüente : Dirceu Pecazevicz 
Executado : Industria de Postes Canoinhas Ltda
PRAÇA: 22/03/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 05/04/2010, às 14:00 horas.
Bem: 1 (um) veículo TOYOTA/Corolla, XLI 1.8, 16V, automá-
tico, placas MIC0270, código RE-NAVAM 931594820, ano de 
fabricação/modelo-2007/2008, combustível álcool/gasolina, 
cor be-ge, de propriedade da executada, em bom estado de 
conservação e funcionamento, avaliado em R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco  mil  reais). Obs: O bem encontra-se com 
alienação fi duciária junto ao Banco Toyota do BR S.A.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco  mil  
reais).

PROCESSO Nº  RT 00415-2009-021-12-00-5
Exeqüente : União Federal 
Executada : Credijomari Ltda.
PRAÇA: 22/03/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 05/04/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (uma) impressora multifuncional HP Deskjet F380 All-
in-One, número de série BR72MG103N, em razoável estado 
de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 290,00 
(duzentos e noventa  reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 290,00 (duzentos e noventa  
reais).

PROCESSO Nº  RT 00432-2009-021-12-00-2
Exeqüente : Nilton Jose Ferreira 
Executada : Tecnowood Ltda.
PRAÇA: 22/03/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 05/04/2010, às 14:00 horas. 
Bens: 1) 98,12 (noventa e oito metros quadrados e doze decí-
metros quadrados) m2 de piso “Pre Finisher”, Rose Cherry, ‘3/4 

x 2 1/4xRL(1 a 7)’ polegadas, novos, avaliado em R$ 126,00 
(cento e vinte e seis  reais) cada metro quadrado.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 12.363,12 (doze mil trezentos e 
sessenta e três reais e doze  cen-tavos).

PROCESSO Nº  RT 00536-2009-021-12-00-7
Exeqüente : Osniel Adriano Cordeiro 
Executada : Tecno Wood Ltda.
PRAÇA: 22/03/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 05/04/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) 139,84 (cento e trinta e nove metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados) m2 de piso de madeira 
maciço, “Rose Cherry” , medindo ‘3/4 x 2 1/2xRL(1 a 7)’  po-
legadas, novos, produzidos pela executada, avaliado em R$ 
88,00 (oitenta e oito reais) cada metro qua-drado.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 12.305,92 (doze mil trezentos e 
cinco reais e noventa e dois  centa-vos).

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

Canoinhas/SC, 02 de fevereiro de 2010.

DR. GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz do Trabalho

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 
COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE 

IRINEÓPOLIS – CRESOL 
IRINEÓPOLIS

CNPJ: 09.433.005/0001-82
NIRE: 424.000.21506

CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito 
Rural com Interação Solidária de Irineó-
polis – Cresol Irineópolis, inscrita no CNPJ 
sob nº 09.433.005/0001-82 no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, CONVOCA todos os sócios, para a 
“Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria”, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 
2010, na Sociedade Recreativa e Cultural 
de Irineópolis, sito a  Avenida 22 de julho 
215, Centro em Irineópolis/SC. A instalação 
da Assembleia será às 07:00 horas, em Pri-
meira Convocação, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) do número dos asso-
ciados em condições de votar, em Segunda 
Convocação às 08:00 horas, com metade 
mais um dos associados em condições de 
votar, e em Terceira e Última Convocação 
às 09:00 horas, com no mínimo 10 (dez) 
associados em condições de votar, para 
tratar da seguinte ordem do dia:

Em Regime de Assembleia Geral Ex-
traordinária:

Reforma Estatutária:

1- Artigo 4 – Discussão sobre alteração 
do prazo para realização de operações de 
crédito junto à Cooperativa, conforme pos-
sibilidade instituída pela Lei complementar 
130 de 17/04/09.

2- Artigo 12 – Discussão sobre a inclusão 
do artigo 12 que trata sobre a não admissão 
de pessoas jurídicas junto ao quadro social, 
conforme possibilidade instituída pela Lei 
complementar 130 de 17/04/09, bem como 
reordenar os demais capítulos, artigos, 
parágrafos e alíneas seguintes do vigente 
Estatuto Social.

3- Inclusão do Capítulo IV, que trata sobre 
os Livros da Cooperativa, para adequar o 
Estatuto Social à Lei 5.764/71 e renomear/
reordenar os demais capítulos, artigos, 
parágrafos e alíneas seguintes do vigente 
Estatuto Social.

4- Artigo 23, § 7 – Discussão de inclusão do 
artigo 23, § 7 que trata sobre o pagamento 
de juros ao capital integralizado de cada 
associado, conforme possibilidade instituída 
pela Lei complementar 130 de 17/04/09.

5- Artigo 37 – Discussão de inclusão do 
artigo 37 que trata sobre a administração em 
regime de cogestão, conforme possibilidade 
instituída pela Lei complementar 130 de 
17/04/09, bem como reordenar os demais 
capítulos, artigos, parágrafos e alíneas 
seguintes do vigente Estatuto Social.

6- Artigo 38 – Discussão sobre alteração 
do artigo 38 que trata sobre a realização da 
Assembleia Geral Ordinária, conforme pos-
sibilidade instituída pela Lei complementar 
130 de 17/04/09.

7- Artigo 53 – Discussão sobre alteração do 
mandato e renovação do Conselho Fiscal, 
conforme possibilidade instituída pela Lei 
complementar 130 de 17/04/09.

8- Artigo 68 – Discussão sobre a inclusão 
do artigo 68 que trata sobre a possibilidade 
de compensação de perdas com sobras do 
exercício futuro, conforme possibilidade 
instituída pela Lei complementar 130 de 
17/04/09.

Em Regime de Assembleia Geral 
Ordinária:

1º - Prestação de contas dos órgãos da 
administração, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório 
da gestão; balanço dos dois semestres 

do exercício; demonstrativo das sobras 
apuradas ou das perdas decorrentes da 
insufi ciência das contribuições para cober-
tura das despesas da sociedade e parecer 
das auditorias; 
2º - Destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas decorrentes da insufi ci-
ência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade, deduzindo-se, no 
primeiro caso as parcelas para os Fundos 
Estatutários;
3º - Eleição dos componentes do Conse-
lho de Administração com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2013 e do 
Conselho Fiscal, com mandato até a As-
sembleia Geral Ordinária de 2013;
4º - Fixação de honorários, gratifi cações e 
cédulas de presença para o Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal;
5º - Autorização para tomada de emprés-
timos e Avais junto ao Banco do Brasil, 
BNDES, BRDE e outras Instituições Finan-
ceiras para repassar ao quadro social;
6º - Autorização para a obtenção pela 
Cooperativa Central de Crédito Rural com 
Interação Solidária - CRESOL CENTRAL 
SC/RS de linha de crédito junto ao Banco do 
Brasil, BNDES, BRDE e outras instituições 
fi nanceiras para repasse ao quadro social 
com fiança solidária da Cooperativa de 
Crédito Rural com Interação Solidária de 
Irineópolis – Cresol Irineópolis.
7º - Eleição dos delegados da Cooperativa 
junto à Cresol Central SC/RS e Base Re-
gional de Serviços – Cresol Base Serrana 
SC;
8º - Demissão de Associados;
9º - Assuntos Gerais de interesse da so-
ciedade; 

OBS: 1- Para efeito de quorum legal, a CRE-
SOL IRINEÓPOLIS consta, nesta data, em 
seu quadro social, com 430 (quatrocentos e 
trinta) associados em condições de votar. 
2- A Assembleia se realizará na Sociedade 
Recreativa e Cultural de Irineópolis, sito a 
Avenida 22 de julho, 215, Centro em Irine-
ópolis/SC, por não haver espaço sufi ciente 
na sede social da Cooperativa. 

Irineópolis/SC, 03 de fevereiro de 2010.

ANTÔNIO CARLOS ZENFF
Presidente

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE MATE 
“CANOINHAS”

FABRICANTE DO CHIMARRÃO TUPAN

Registrado no INCRA sob n.º 437 – 
CNPJ 83.190.678/0001-01 – Insc. Est., 250.298.619

Sede: Rua Paula Pereira, 698 – Centro 
– Fone: (47) 3622-0870

89460-000 – CANOINHAS -:- SANTA CATARINA -:- BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate Canoinhas, 
usando das atribuições que lhe confere o artigo 27, letra “A”, “B”, “C”, “E” 
e “F” do Estatuto Social resolve convocar a Assembleia Geral Ordinária 
dos Associados a realizar-se na respectiva sede Social no dia 31 de Março 
de 2010 às (17:00) dezessete horas, em primeira Convocação, a fi m de 
deliberar da Matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA
1.º Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro 

de 2009, relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho 
Fiscal e Demonstrativo da Conta Sobras e Perdas.

2.º Destinação das Sobras;
3.º Eleição do Conselho de Administração Efetivos e Suplentes para 

o quadriênio 2010 a 2014;
4.º Eleição do Conselho Fiscal, Efetivos e Suplentes para o ano de 

2010;
5.º Fixação dos honorários para a Diretoria Executiva, bem como, 

Cédula de Presença para o Conselho de Administração e Conselheiros 
Fiscais;

6.º Outros assuntos de interesse da Sociedade;

Não havendo número legal de 2/3 dos Associados presentes em 
primeira convocação, para a instalação da Assembleia Geral Ordinária, 
fi ca desde já feita a segunda convocação para as (18:00) dezoito horas 
do mesmo dia.

Se desta vez não houver número legal de 50%, cinquenta por cento 
mais um dos associados presentes em segunda convocação fi ca feita a 
terceira e última convocação, para as (19:00) dezenove horas do dia 31 
de Março de 2010, com a presença de, no mínimo (10) dez associados.

Para efeito de cálculo de “Quorum” para a instalação da Assembleia, 
a Cooperativa possui 898 Associados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os associados, o 
presente Edital será publicado na Imprensa local e Fixado na sede da Co-
operativa bem como remetido aos associados na medida do possível.

Canoinhas (SC), 26 de Janeiro de 2010
José João Klempous – Presidente
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VAGAS FEMININAS:

- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 
Ensino Médio, com experiência
- AGENTE DE NEGÓCIOS, Ensi-
no Médio, cart AB
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
com formação em Administração 
ou Contábeis
- 2 BABÁ com experiência
- COSTUREIRA com experiência
- DIARISTA com experiência, 
centro de Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA / 
BABÁ com experiência, centro de 
Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, meio período
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, centro de Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, bairro Tricolim
- EMPREGADA DOMÉSTICA, 
residir em São Paulo, com expe-
riência
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para Pernoitar, com experiência
- SECRETÁRIA com experiência
- TELEFONISTA com experiência
- 2 VENDEDORAS com experiência
- ZELADORA com experiência

Vagas disponíveis na Job 

Center Recursos Humanos, 

rua Major Vieira, 837, centro, 

próximo do ginásio da AABB. 

Fone: 3622-5645

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- PROJETISTA cursando ensino 
superior em Design
- VENDEDOR EXTERNO com 
experiência, área: produtos 
químicos

Vagas disponíveis na Job 

Center Recursos Humanos, 

rua Major Vieira, 837, centro, 

próximo do ginásio da AABB. 

Fone: 3622-5645

VAGAS 
MASCULINAS:

- AJUDANTE DE ELETRICISTA, 
Ensino Médio
- ALINHADOR com experiência
- AÇOUGUEIRO com experiência
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba/
SC
- GARÇOM com experiência, horá-
rio: das 16h30 à meia-noite
- MECÂNICO TRATORES E CO-
LHEITADEIRA com experiência 
- MECÂNICO AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba/
SC
- MECÂNICO DE MOTOS com 
experiência 
- MECÂNICO INDUSTRIAL com 
experiência 
- SERVIÇOS GERAIS, horário: 
das 10 às 13 horas e das 14 às 19 
horas)
- SERVIÇOS GERAIS, área: hotelei-
ra, para São Paulo. Salário: R$ +/- 
850, alimentação e moradia livre
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA/
VENDEDOR, Ensino Médio
- VENDEDOR EXTERNO com ex-
periência, área: bebidas

Vagas disponíveis na Job Center 

Recursos Humanos, rua Major 

Vieira, 837, centro, próximo do gi-

násio da AABB. Fone: 3622-5645

> CONCURSOS

REGIÃO SUL

l ECT - Correios
Prazo: até hoje
Cargos: vários
Vagas: 1037
Salário: até R$ 706,48 para 
carteiro e operador de triagem e 

transbordo e para atendente co-

mercial, e cargos de Nível Superior 

até R$ 3.431,06

Escolaridade: Superior e Ensino 
Médio

Taxa de inscrição: R$ 60 para 
cargos de Nível Superior e R$ 30 

ou R$ 35 para Nível Médio

Inscrições: através do site 
www.correios.com.br/concursos

PRECISA-SE

VAGAS DIVERSAS: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:  
20 vagas - Para trabalhar com carga 
e descarga.

TORNEIRO MECÂNICO: (Para 
empresa MILI): Com ensino médio 
completo. Experiência na função. 
Preferencialmente com curso de 
torneiro mecânico.

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.

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.

VENDEDOR(A): Possuir veículo 
próprio. Para vendas em Canoinhas 
e região.

CAIXA: Com ensino médio completo 
e experiência na função.

Interessados entrar em con-
tato pelo fone: 3622-0500, ou 
comparecer na  rua Francisco 
de Paula Pereira, 250 – 1.º an-
dar munido dos documentos 
pessoais e carteira de traba-

lho, na RH Brasil.

Correios 
prorrogam 
inscrições 
novamente
Empresa oferece 11 vagas mos municípios da região

Gracieli Polak
CANOINHAS

TRABALHE COM PRODUÇÃO DE 
MALA DIRETA. Ambos os sexos, sem 
experiência, acima de 18 anos, interes-
sados em trabalhar com produção de 
malas diretas de correspondências em 
casa, nas horas livres, via correios ou 
internet. Ganhos de R$ 200 mediante 
pequena produção. Acesse: www.
trabalhe em casaoverdadeiro.com.
br/1402739 ou envie carta + 2 selos 
de R$ 1 para: DJONATHAN – Jara-
guá do Sul, Caixa Postal 107, CEP 
89.251-970.

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 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.

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

VAGAS

CONQUISTE SUA INDEPENDÊNCIA 
FINANCEIRA. A Tupperware - empresa 
multinacional, de venda direta, com 
produtos especiais produzidos com 
matéria-prima virgem, não contamina 
seus alimentos, podem ir ao freezer, 
geladeira, micro-ondas e direto à mesa. 
Estamos efetuando o cadastro de reven-
dedoras para Canoinhas e região e ofe-
recemos: plano de carreira, treinamentos 
gratuitos e viagens inesquecíveis! Seja 
uma revendedora Tupperware. Outras 
informações: (47) 9996-4485 ou 3622-
3774. E-mail: emiliatupperware@hotmail.
com. Site: www.tupperware.com.br.

PRECISA-SE de agenciadores de 
imóveis. Ganho comissionado. Interes-
sados entrar em contato pelo celular 
9914-0631.

CONTRATA-SE estagiários do Curso 
de Técnico em Transações Imobiliárias. 
Interessados ligar para 3622-8899 e 
falar com Reidimar.

A Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) prorrogou mais uma 
vez o concurso público que pretende 
selecionar mais de seis mil funcioná-
rios para atuação na instituição como 
carteiro, agente de telégrafos e demais 
cargos. Para quem pensou em se ins-
crever, mas perdeu o prazo, esta é a 
terceira e última chance – o concurso 
também foi prorrogado por mais uma 
semana em 13 de janeiro.

De acordo com a instituição, 
a prorrogação se propõe a atender 
uma ordem judicial, para que os can-
didatos às vagas de Ensino Superior 
também consigam a isenção da taxa 
de inscrição. Para não suspender 
prorrogar somente uma parte do 
processo, a empresa esticou o prazo 
de inscrição para todos os cargos. 
Em 31 de janeiro, mais de 700 mil 
pessoas já tinham se inscrito.

NA REGIÃO

Na região são ofertadas oito vagas 

em Nível Médio para carteiro, di-
vididas de acordo com as cidades 
base, segundo o edital publicado 
pela ECT. Para a base de Canoi-
nhas, que compreende também  
Três Barras e Major Vieira, há 
quatro vagas. Para a base de Mafra, 
que compreende ainda Itaiópolis, 
mais duas vagas. Porto União, 
que inclui também Matos Costa, 
oferece duas vagas. Para atenden-
te comercial há duas vagas em 
Papanduva e uma em cadastro de 
reserva para Irineópolis, de acordo 
com o edital.

As inscrições custam R$ 60 
para os cargos de Nível Superior 
e R$ 30 para os de Nível Médio A 
remuneração para os superiores é 
de R$ 3,4 mil e para nível médio R$ 
706 para uma jornada semanal de 44 
horas de trabalho. Os funcionários 
recebem ainda vale-alimentação/
refeição, de acordo com a con-
venção de trabalho da empresa, 
vale-transporte, além de assistência 
média e odontológica extensiva aos 
dependentes legais.

Fundação de Educação 
DAMA contrata: 

2 pessoas cursando ou 
formados em Pedagogia/

Artes Visuais.
Interessados procurar 

Fundação de Educação 

DAMA com currículo.

Endereço: 
Av. Expedicionários, 855 

 Bairro: 
Campo d’Água Verde

Informações: (47) 3622-
3988 (falar com o Sérgio)
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Interiorano pode ter 
cara nova em 2010
Municípios devem aderir a campeonato e formar competição regional

Gracieli Polak
CANOINHAS

ESPORTE NO CAMPO

Uma das principais ações do 
Programa Esporte e Lazer no 
Campo, o Campeonato Interio-
rano de Futebol, pode passar 
por grandes modifi cações em 
2010. Realizado desde 2005 
em Canoinhas, a competição 
depende apenas de liberação de 
verba para passar a acontecer 
em âmbito regional, nos 13 
municípios que compõem o 
Planalto Norte.

De acordo com Gérson 
Dobrochinski, da Fundação Mu-
nicipal de Esportes (FME) de 
Canoinhas, desde o fi nal de 2009 
os coordenadores esportivos 
dos municípios têm se reunido 
para discutir as possibilidades de 
realização do campeonato. “A 

reunião de sexta-feira, 29, foi a 
terceira. Uma já tinha acontecido 
em Bela Vista do Toldo e outra 
em Irineópolis”, conta. 

Aprovado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
(SDR) de Canoinhas e também 
pela de Mafra, o projeto prevê 
a realização, em cada município, 
de um campeonato para defi nir 
os dois clubes classificados, 
na categoria titular. Depois de 
classificadas as duas equipes, 
segundo Dobrochinski, os ti-
mes se enfrentam em uma etapa 
microrregional e depois partem 
para a etapa regional. O objetivo 
da expansão do campeonato para 
os demais municípios é o bom 
resultado que tem apresentado 
em Canoinhas. “Os jogos são 
realizados no interior e o futebol, 
na verdade, é só um meio para 

levar desenvolvimento em outros 
setores”, afi rma.

DEFINIÇÃO HOJE
Uma comissão formada por 32 
pessoas busca hoje garantir os 
recursos necessários para a reali-
zação do campeonato em âmbito 
regional. Dirigentes esportivos 
e secretários de agricultura de 
todos os municípios contam com 
o apoio de dois prefeitos para 
pressionar pela aprovação do 
projeto, em Florianópolis.

Caso não haja liberação da 
verba, a realização do Interiorano 
em Canoinhas não corre o risco 
de não acontecer, segundo a FME. 
De acordo com o calendário da 
entidade, as inscrições devem ser 
abertas no fi nal de fevereiro e a 
expectativa é de que mais de 20 
equipes confi rmem participação. 

EM CANOINHAS, Campeonato é sucesso; hoje comissão busca recursos estaduais em Florianópolis
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Copa Fuck de 

Futebol Máster
A FME realiza em parceria com a 
A.A. Fuck a 3.ª Copa Fuck de Fute-
bol Máster, com inscrições até 26 
de fevereiro. Da competição pode-
rão participar atletas nascidos até 
1975. Os jogos devem acontecer 
aos sábados a partir das 13h45, 
na sede da A.A. Fuck. 

Voleibol em 

duplas na Fuck
Até hoje estão abertas as inscri-
ções para o Torneio de Verão de 
Voleibol de Areia em duplas, nos 
naipes masculino e feminino, 
para os jogos que acontecerão na 
quadra da A.A. Fuck a partir das 
13h30, do sábado, 20.

Futvôlei 

no verão
Estão abertas as inscrições para o 
Torneio de Verão de Futvôlei, ape-
nas no naipe masculino, até 19 de 
fevereiro, para os jogos que devem 
acontecer na quadra da A.A. Fuck 
a partir de 20 de fevereiro.

Treino para o 

Tênis de Mesa
O treinador esportivo da ADC Rige-
sa, Vanderlei Pereira, que também 
é técnico de tênis de mesa de Três 
Barras, participou de um curso inter-
nacional que habilita o profi ssional 
com o reconhecimento de técnico Ní-
vel 1 da Federação Internacional de 
Tênis de Mesa. O curso foi realizado 
na cidade de Piracicaba-SP, de 22 a 
25 de janeiro, no Centro Continental 
FRAN TT, e foi ministrado pelo expert 
da ITTF, Marles Sergio Martins, téc-
nico da seleção do Canadá.

O treinador já possui o curso 
de Técnico Nível 1, da Confede-
ração Brasileira, e agora espera 
receber, depois do estágio de seis 
meses, o certifi cado internacional. 
Para o ano de 2010 diversos trei-
namentos e campeonatos já fazem 
parte do calendário da equipe tres-
barrense, que inicia a temporada 
com a participação na 1ª etapa do 
Circuito Estadual, em março. 
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Liderança passa de mão em 
mão no Catarinense 2010
Joinville, Avaí e Atlético de Ibirama disputam primeira colocação; Figueirense ainda não conseguiu espaço

Gracieli Polak
Kyene Becker
COM AGÊNCIAS

FUTEBOL 2010

No domingo, 31, a liderança era 
do Joinville. Na noite de quarta-
feira, 3, passou para o Atlético 
de Ibirama. Hoje pode estar nas 
mãos do Avaí. Sem nada defi ni-
do, o Catarinense 2010 passou 
da metade do primeiro turno 
ontem, com muitas alterações na 
tabela do campeonato e com vá-
rios favoritos ao primeiro título 
do ano no Estado. 

Com a vitória sobre o Atléti-
co de Ibirama no domingo por 1 
a 0, o Joiniville sentiu o gostinho 
doce de liderar o campeonato, 
mas só por três dias. Na quarta-
feira, 3, o Atlético de Ibirama 
venceu o Brusque por 2 a 0, no 
Estádio Augusto Bauer. A equipe 
conquistou a liderança provisória, 
jogando o Joinville para a vice, 
mas com um jogo a mais. Com 
11 pontos, contra os 13 do líder 
e 12 do vice, o Avaí continua na 
batalha. Ontem, depois do fecha-
mento desta edição, três jogos 
encerraram a rodada: Joinville 
X Metropolitano, Imbituba X 
Juventus e Figueirense X Avaí.

A disputa quente no mo-

mento em que o campeonato 
começa a ser decidido tem em-
prestado emoção aos torcedores 
dos clubes pelo Estado, esquen-
tados com a rivalidade. Fora da 
festa por enquanto, o Figueirense 
busca alçar uma reação e sair da 
incômoda posição de vizinho 
da lanterna, hoje ocupada pelo 
Juventus. 

COPA DO BRASIL

Para o Avaí e a Chapecoense, a 
agenda agora só ocupada com 
o Catarinense sofre alterações a 
partir da próxima semana, com 
o início da disputa pela Copa 
do Brasil. A data e o horário da 
estreia dos dois times já foram 
confi rmadas. Avaí e Chapecoense 
disputarão a primeira rodada da 

competição na quarta-feira, 24, às 
21 horas. O Avaí joga fora de casa 
contra o Ypiranga, em Erechin-
RS, já o Chapecoense recebe o 
Brasiliense, em Chapecó. Se a 
partida terminar com dois gols de 
diferença para o clube visitante, 
ele estará automaticamente clas-
sifi cado para a segunda fase da 
Copa do Brasil. 
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FIGUEIRENSE: No clássico de ontem, as ausências da equipe foram o volante Jeovânio e o meia Marquinho
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Felicidade, descontração e muita emoção 

fi zeram parte da mágica cerimônia de casa-

mento de Dorcélio Crestani Junior e Ma-

riangela Marien Mussi, que trocaram alian-

ças perante seus familiares e amigos na 

Igreja Matriz Cristo Rei de Canoinhas, na 

sexta-feira, 22 de ja-

neiro. Os convidados 

tiveram uma requin-

tada recepção na sede 

social do Canoinhas 

Tênis Clube. 

A noiva, nutricionis-

ta, é fi lha de Edianete 

Mussi e de Mario 

Mussi (in memoriam). 

O noivo, engenheiro, 

é fi lho de Dorcélio e 

Margarida Crestani.

Mariangela e Dorcélio

O casal com os pais e irmãs do noivo, Giseli, Rejane e Viviane

Noivos ladeados dos padrinhos Samuel Magi e Nadiana

Os pais dos noivos e seu sobrinho André Augusto, 

representando o pai da noiva,

Dorcélio e Mariangela com os padrinhos César e Paula

Noivos  com padrinhos Noivos  com padrinhos

Os noivos com o casal Gustavo e Letícia Noivos com os sobrinhos Bruno, Letícia e Laura Beatriz

O casal com Dorcélio Crestani e Margarida, pais do noivo

O jovem casal com a mãe da noiva e seus irmãos Mario, Mauren, 

Mariane e Marcia

OS NOIVOS: Mariangela Mussi e Dorcélio Crestani Junior

Mariangela com sua mãe 

Edianete Mussi
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05/02 - Maria Lucia Pedrassani 
06/02 - Sônia Brautl Novack
06/02 - Bertoldo Kohler 
06/02 - Sandra Gomes Schultz
06/02 - Luis Carlos Carvalho 
            da Silva
06/02 - Esaul Carvalho
06/02 - Vanessa Barbosa
07/02 - Neuza Vieira Leite
07/02 - Adolar Rank
08/02 - Elenise Cornelsen
08/02 - Jose Osvaldir de Carvalho
08/02 - Daniel Sirena
06/02 - Edilso Bisswurn
08/02 - Tatiane Litz
08/02 - Kelly Terezinha Misva
08/02 - Marga Amelia Erzinger
09/02 - Gabrieli Becker
09/02 - Rodrigo Sorg
10/02 - Camile Vitoria Vesoloski
10/02 - Ademar Antonio Schiessl
10/02 - Irene Tadra Sumacoski
10/02 - Gilson Luiz Guimarães
11/02 - Laurita R. Chagas do 
            Rosário
11/02 - Patricia de Lima
11/02 - Osmar Dias Ribeiro
11/02 - Ádella Flenick
11/02 - Ivan de Oliveira

u Aniversariantes

EnfOque

Enéas Antônio Falkievicz cola grau 

amanhã, em Ciências Contábeis. 

Sua madrinha, Clair, e seus primos, 

Larissa e André, desejam muito 

sucesso e uma carreira promissora!

Hoje o casal Arnoldo Libério dos Santos e Maria de Lour-

des dos Santos comemora suas Bodas de Ouro e recebe as 

homenagens de toda sua família, que deseja mais 50 anos de 

felicidades para os dois!
As amigas Marcela e Giorgia fazem aniversário 

juntas, no domingo, 7, Parabéns!

O dentista 

canoinhense 

Márcio Miguel 

Tokarski partici-

pou do Congresso 

Internacional 

de Odontologia 

de São Paulo, 

hoje o segundo 

maior congresso 

de odontologia 

do mundo, de 30 

de janeiro a 3 de 

fevereiro. Sucesso 

e mais inovação 

para o consultório 

u FORMATURA

BRUNO ANTONIO PEREIRA 

colou grau ontem em Direito pelo 

Centro Universitário de Curitiba-

PR. O culto ecumênico acontece 

hoje, às 20h, na Igreja Santo Agos-

tinho. Amanhã acontece o baile 

na Estação Embratel. Desejos de 

muito sucesso dos pais Laércio e 

Jocelyn Pereira.

u PARABÉNS

BRUNO ANTONIO BUR-

GARDT passou no vestibular de 

medicina da UFSC. Desejos de 

felicidades dos pais Argos e Maria 

Elvira da Rocha Burgardt.

u ANIVERSÁRIO I

DÓRIS PANGRATZ LINZ-

MEIER completa idade nova no 

domingo, 7. Desejos de muitas 

felicidades e sucesso! Parabéns!

u ANIVERSÁRIO II

RODRIGO MELO está de ani-

versário no domingo, 7. Felicida-

des!

Ezequiel Kreiling faz aniversário hoje e recebe os parabéns 

de sua esposa, Vanessa, que aniversariou em 10 de janeiro. 

Toda a família deseja muita felicidade para os dois!

Alice Louise Woehl faz a festa para 

comemorar seus 13 anos. Os irmãos, 

Annelise e Cristhian, o tio, Arnaldo, 

e oma Ursula desejam sucesso e 

felicidades. Parabéns!.

Na terça-feira, 2, Karine Michelly 

Bastos comemorou idade nova. Toda 

sua família deseja muitas felicida-

des. Parabéns!

Mariane Muller apaga velinhas e é 

parabenizada por seus pais,  Louri-

val e Adriana, e pela irmã, Lauriane. 

Muitas felicidades!

Robson Veiga Fuck e Kelly Simone Balkoski se casam 

amanhã, na igreja Nossa Senhora de Aparecida. Seus 

familiares desejam felicidades!

Cristian Gabriel Rodrigues faz 

aniversário na segunda-feira, 8. Seu 

pai, Adailton, e seus avós, Hilton e 

Irene, junto com seu primo, Kauã, 

desejam felicidades. Parabéns!

Sofi a Baukat 

completa 

amanhã seu 

1.º aninho. 

Seus pais, 

Eraldo e 

Eliane, de-

sejam muita 

felicidade e 

saúde para a 

princesinha!

Vanessa Ca-

roline Vieira 

completa 

idade nova 

hoje e é para-

benizada por 

seus familia-

res e amigos, 

que desejam 

muito sucesso 

e felicidade!

Parabéns em dose dupla para Anete e 

Catia Luana. Anete fez aniversário na 

quinta-feira, 28, e a fi lha, Catia na, 

quarta-feira, 3. Muita saúde, paz e 

felicidade são os desejos da família!

Sabrina deseja os parabéns para sua 

mãe, junto com seu esposo, João, e 

demais familiares. Felicidades!

Crislaine cola grau amanhã no 

curso de Ciências Contábeis da UnC 

Canoinhas e recebe os parabéns de 

Valquíria, que deseja muito sucesso!

Daniel Gustavo W. Julinski come-

mora seu 1.º aninho no domingo, 7, 

para alegria de seus pais, Simone e 

Eros, e de seu irmãozinho, Bruno. 

Felicidades para o garotinho!

A jovem Merlim Miriane festeja a sua aprova-

ção em Jornalismo pela UFSC. Parabéns!
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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.

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 Cam-
boriu, próx. ao hotel Marambaia, com 2 pa-
vimentos, 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 
academia, 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 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.

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.

COMPRA-SE um terreno pequeno em 
Marcílio Dias, no valor máximo de R$ 5 
mil. Fone: 3622-4646 ou 8807-3247.

VENDE-SE apartamento mobiliado de 
2 quartos, sala, cozinha e banheiro, em 
Joinville, com apenas 2 anos de uso. Óti-
ma localização, entre os supermercados 
Big e Angeloni, no bairro Anita Garibaldi. 
Preço: R$ 125 mil. Fone: 8814-1773.

VENDE-SE terreno rural a 2 km do 
centro de Bela Vista do Toldo, com 7,5 
alqueires: 21/2 desmatado e o restante 
com erva-mate e mata nativa, fundos 
para o rio Paciência. Fone: 8821-7372.

VENDO, por motivo de mudança, loja 
de presentes com ótimas instalações 
e clientela. É a única loja autorizada 
a revender Cacau Show na cidade. 
Endereço: Rua Ozy Mendonça de Lima, 
630. Centro. São Mateus do Sul - PR. 
Fones:(42) 8803-8474 o dia todo ou (42) 
3532-7545 a partir das 19h.

ALUGA-SE Datashow. Tratar: 9938-
3083.

VENDE-SE uma geladeira usada, marca 
Cônsul, 280 lts, marrom. Valor: R$ 130. 
Fone: 3622-6398.

VENDO MB  914  - 2006, MB 1318 – 
2004, MB 1620 – 2003, MB 1620 – 2004 
e MB 1620 – 2005. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.
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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.

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 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 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.

VENDO Corsa MPFI ano 98, por R$ 7,5 
mil de entrada e assumir fi nanciamento 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 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 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 96 
ao ano 2000. Paga-se à vista. Fone: 
9924-2131 ou 3624-0288.

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.

VENDE-SE Celta Super 4 portas, 1.0, 
motor VHC, ano 2003, prata, em ótimo 
estado de conservação, carro de par-
ticular. Valor: R$ 17,5 mil. Aceito troca. 
Fone: 8812-7643, com Patrick.

VENDE-SE Ford Ka 2001, prata, motor 
RoCam. Ótimo estado. Fone: 3622-4459.

VENDO New Civic LXS 1.8 – 2010, vá-
rias cores, fl ex, completo. Valor: R$ 64,5 
mil. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDO Golf Sportline MI 1.6 – 2010, 
preto, completo, c/ar digital, piloto 
automático, bco. em couro e teto solar 
elétrico. Valor: R$ 56 mil ou entrada de 
R$ 29 mil + 63x R$ 554 (consórcio). 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Strada 2007, Flex, cabine 
simples. Fone: 3622-0444.

VENDO Polo Hatch 1.6 4p - 2003 prata, 
completo, ar cond, dir. hid, trio elétrico + 
banco de couro. Valor: R$ 24 mil. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950.

VENDO Celta Spirit 4p – 2007, azul, Flex, 
ar quente, dir. hidráulica. Valor: R$  23.7 
mil. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE moto YBR, ano 2008, cor 
preta, com apenas 9 mil km, todas 
as revisões efetuadas, podendo ser 
fi nanciada em 48x. Fone: 9924-2131 ou 
3624-0288, com Paulo.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ

:: 21/01: Maria Matilde Kohler 

Chimiluk - 88 anos

:: 21/01:  Olívia Calistro 

– 82 anos

:: 21/01: Helena Pires Ribeiro 

– 47 anos

:: 25/01:  Ademir Vicente de 

Lima – 38 anos

:: 30/01: Antonio Dinarte da 

Silva – 54 anos

:: 30/01:  Inocente Nunes 

– 53 anos

:: 03/02: Darci de Oliveira 

Stachuck 

– 76 anos

FUNERÁRIA MÃO AMIGA

:: 28/01: Hercílio Becker  

- 79 anos

:: 28/01: Victor Soupinski 

– 90 anos

:: 31/01: Helena Gude 

– 60 anos

:: 31/01 – Jorge Willi Neto

 – 61 anos

:: 01/02 – Julia Kaleski Jientara 

– 72 anos

:: 02/02 – Antônia Guttervill 

– 88 anos

> Para publicar obituário de 
um ente querido, ligue para 

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

cnorte@newage.com.br

 OBITUÁRIO +

a Associação Pró Ginásio 
Santa Cruz de Canoinhas, 
tendo a mesma fi cado assim 
constituída:

Presidente: Otto Friedrich; 
Vice-presidente: Miguel Proco-
piak; Presidente de Honra. Dr. 
Haroldo Ferreira; 1.º Secretá-
rio: Irmão Reinaldo; 2.º Se-
cretário: Arno Curt Hoffmann; 
1.º Tesoureiro: Harry Schrei-
ber; 2.º Tesoureiro: Leopoldo 
Fallgatter; 1.º Orador: Frei 
Cristóvão Horn; 2.º Orador: 
Pedro Reitz; Conselho Fiscal: 
Dr. Alfredo Scultetus; Estefano 
Wrubleski; Henrique Bartnick; 
Mario Mayer; Wilmar Friedrich; 
Rafael Di Láscio; Cândido 
Freitas; Ludovico Bora e João 
José Pereira.

Otto Friedrich, Presidente.

Irmão Reinaldo, Secretário.

PUBLICADO EM 6 DE 
FEVEREIRO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Dos escombros 
renasce Rio dos 

Pardos
Rio dos Pardos, hoje Santa Bárbara 
de Rio dos Pardos, graças uma Lei 
aprovada pela Câmara de Verea-
dores, de autoria do vereador Tufi  
Nader, está sendo reconstruída. 
Sete casas já estão levantadas e 
dotadas de todo o conforto. Não se 
vê mais vestígios do terrível venda-
val que assolou aquela localidade 
do nosso município. Sob a efi ciente 
administração do presidente da 
CANCA, dr. Paulo Peregrino Fer-
reira, digníssimo Juiz de Direito 
da Comarca, mesmo com poucos 
recursos fi nanceiros que tem, está 
transformando da noite para o dia, 
Rio dos Pardos. Ruas foram abertas 
e alargadas e as casas construídas 
dentro de um padrão moderno.

Dado ou não recebimento 
da verba federal, o dr. Paulo Pe-
regrino está encontrando sérias 
dificuldades para atender todos 
os moradores fl agelados. Muitos 

não tem roupas de cama nem mó-
veis. Estão dentro de seus lares, 
novos, mas ainda sem conforto. 
Na medida do possível, através de 
apelos à população de Canoinhas, 
alguma coisa tem conseguido para 
minorar o sofrimento dos que se 
acham despojados de vestuário. A 
tarefa tem sido árdua e difícil para 
o homem que se propôs fazer de 
Rio dos Pardos uma nova cidade 
– uma nova localidade reconstru-
ída dentro dos melhores preceitos 
de higiene e bem estar, fazendo 
esquecer os efeitos tenebrosos 
da catástrofe que ceifou vidas e 
destruiu casas.

Ginásio Santa Cruz
Recebemos da Associação do 
Ginásio Santa Cruz a seguinte 
comunicação:

Temos a honra de levar ao 
conhecimento público, que em as-
sembleia geral ordinária, realizada 
em 25 de janeiro do corrente ano, 
procedeu-se a eleição da Diretoria 
que dirigirá no período de 1960, 

Em seus primórdios, o prédio 

do Ginásio Santa Cruz, de 

Canoinhas, dirigido por padres 

maristas. Ao fi nal da década de 

1960 o educandário passou à 

administração do governo cata-

rinense, recebendo a denomina-

ção de Colégio Estadual Santa 

Cruz. A edifi cação que continua 

praticamente inalterada em sua 

parte principal foi construída no 

lugar antes chamado Boa Vista, 

na mesma área onde existiram 

a primeira igreja e o primeiro 

cemitério da cidade. A foto é do 

acervo do historiador Fernando 

Tokarski, que também forneceu 

as informações. 

+ Julia Kaleski Jientara – 72 

anos. Agricultora nascida na 
localidade de Rio Claro, interior 
de Major Vieira, Julia se casou 
cedo e mudou para Canoinhas, 
cidade em que construiu sua 
vida e sua família. Do casamen-
to, nasceram três filhas, que su-
portaram com ela a dor da per-
da do primeiro marido, que se 
suicidou. Junto de Lídia, Justina 
e Vitalícia, Júlia se recuperou, 
levantou a família e, mais tarde, 
encontrou outro companheiro, 
com quem teve uma convivên-
cia feliz, apesar das doenças 
que causaram a amputação das 
pernas do esposo.

Viúva há cinco anos, a 
agricultora gastava parte de seu 
tempo com os cuidados com o 
quintal que cultivava na casa, 
que divide com a filha, Justina. 
“Ela nunca desistiu de traba-
lhar, mesmo doente. Não gos-
tava de ficar fazendo o serviço 
de casa, trocava pelo quintal”, 
conta Justina.

Júlia teve câncer, superou a 
doença e voltou para seu quin-
tal. Morreu na segunda-feira, 
1.º, vítima de um derrame, em 
Canoinhas. Para a filha, a mãe 
teve uma boa vida. “Tanto 
sofreu como foi feliz, como 
acontece como todo mundo”, 
conclui Justina.

+ Victor Soupinki – 90 anos. 

Calmo, pacífico, amado pelos 
filhos e netos, Vítor chegou 
aos 90 anos com pouco do que 
tinha sido durante toda a vida. 
Convivendo com o mal de Al-
zheimer, diagnosticado há cinco 
meses, o ex-agricultor, nascido 
em Serra do Lucindo, no inte-
rior de Bela Vista do Toldo, foi 
se esquecendo aos poucos de 
toda a sua vida e ficou apenas 
com a infância.

Ocupando a vida com o 
trabalho no campo, o agricultor 
se casou com Josefa e da união 
nasceram quatro filhos. Aos 63 

anos de idade, ele e a esposa re-
solveram mudar de ares e foram 
para Canoinhas, onde mais tar-
de, em 1993, ele enviuvou. “Ele 
morou um tempo sozinho e 
depois veio para a minha casa”, 
conta a filha, Serafina.

Dos últimos anos do pai, Se-
rafina conta que as lembranças 
foram poucas. “Ele esqueceu de 
tudo, só lembrava da infância. 
Até meu nome trocou”, lembra. 
Faleceu na quinta-feira, 28, por 
complicações relacionadas à 
doença, em Canoinhas.
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Gracieli Polak
CANOINHAS

Luan Santana 

Show acontece no 
domingo, às 20h30; 
cantor participa do 
Domingão do Faustão 
no mesmo dia

AGENDE-SE

Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

:: 12/02 – Carnaval V12, 
Clube Canoinhense e 
Transamérica Hits – Banda 
Ducerê
:: 12, 13 e 14/02 – 30.º 
Rodeio Interestadual do 
CTG Bela Vista: Sexta-feira: 
laçada em dupla (prêmio: 
1 moto 0km)  e baile com 
João Luiz Correa e Gru-
po Campeirismo, Sábado: 
Vaca gorda (prêmio: 1 moto 
0km) e baile com Grupo 
Candieiro. Domingo: baile 
com Marcio Correia e Iberê 
Martins + Grupo Limite 
Zero. A entrada no parque 
será de R$ 3 e dará direito a 
concorrer a uma moto. Ha-
verá também o 1.º Encontro 
Estadual de Cultura Tropei-
ra e Tradicionalismo.
:: 13/02 – Festa Funk, no 
Cine Pop Dance
:: 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
:: 14/02 – Festa da Cuba, 
no Cine Pop Dance
:: 15/02 – Show nacional 
com De Já Vu, na SBO
:: 15/02 – Eu vou de Prê-
mio (segunda de carnaval) 
-  sorteio de um Fiat Prêmio, 
no Cine Pop Dance
:: 15/02 – Carnaval V12, 
Clube Canoinhense e Tran-
samérica Hits – Banda Toq 
Sertanejo
:: 19/02 – Sexta pós-ressa-
ca de carnaval: prévia do 
show de Janaína, no V12 
Music Bar
:: 20/02 – Grupo Talagaço, 

no Salão de Mola, em Major 
Vieira
:: 26/02 – Kalourada UnC 
2010, com banda By Brazil, 
na Firma
:: 27/02 – Sabadão Serta-
nejo, no V12 Music Bar
:: 27/02 – Formatura Escola 
Dama 2010, na Firma
:: 05/03 – Sextaneja com 
Lucas e Alan, no V12 Mu-
sic Bar
:: 14/03 – Grupo Saran-
deeio na festa da locali-
dade do Rio do Pinho, em 
Canoinhas
:: 20/03 – Show nacional 
com a banda Nechivile, 
na Firma
:: 28/03 – Festa na localida-
de de Serra do Lucindo, em 
Bela Vista do Toldo. Anima-
ção do grupo Farrancho
:: 03/04 – Balada de Pás-
coa, no V12 Music Bar
:: 03/05 – Grupo Tchê Sa-
randeio na festa de Santa 
Cruz, em Paciência dos 
Neves, em Canoinhas
:: 17/04 – Grupo Talagaço, 
no Clube 16 de Abril, em 
Itaiópolis
:: 24/04 – Show nacional 
com Michel Teló, na Firma
:: 11/07 – Chiquito e Bor-
doneio na festa em louvor 
a Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, no bairro 
Jardim Esperança, em Ca-
noinhas
:: 17/07 – Os 4 Gaudérios, 
na Sociedade Rui Barbosa, 
em Itaiópolis
:: 25/07 – Os Mateadores, 
na festa da localidade de 
Serra do Lucindo, em Bela 
Vista do Toldo
:: 11/09 – Tchê Chaleira, no 
Musical Rio Negrinho, em 
Rio Negrinho

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Prévia do show 
de Luan Santana, no V12 
Music Bar

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Atração interna-
cional: Los Tiburones, da 
República Dominicana

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Noite do Vídeo 
Clipe, com o Dj Rodrigo, 
de Lages

A FIRMA
Quando? Domingo
O que? Show nacional com 
Luan Santana

SBO
Quando? Domingo
O que? Ivonir Machado e 
Os Novos Garotos

SOCIEDADE BELA VISTA
Quando? Domingo
O que? Grupo Redomão

LOCALIDADE DO 
LAGEADO, Canoinhas
Quando? Domingo
O que? Tarde dançante

COMUNIDADE QUE 
CELEBRA FESTA DO 
PADROEIRO
Quando? Domingo
Em Três Barras:

- Na Capela São Sebastião, 
no bairro João Paulo 2.º. Ani-
mação: grupo Portal Gaúcho

PRÓXIMOS EVENTOS

em Canoinhas

F
ãs do sertanejo universitário, 
se preparem: O cantor mais 
famoso do estilo no momen-

to, Luan Santana, se apresenta em 
Canoinhas no domingo, 7. Dono de 
sucessos como Meteoro, Tô de cara e 
Você não sabe o que é amor, o cantor sul-
matogrossense, de 18 anos, vem pela 
segunda vez à região, desta vez no 
auge do sucesso, com participação 
nos principais programas da televi-
são brasileira e grande repercussão 
nas rádios.

Depois de 300 apresentações por 
todo o Brasil 
em 2009, o 
jovem come-
çou o ano 
n o  m e s m o 
ritmo, divulgando seu 
primeiro DVD, gravado ao vivo 
em Campo Grande, com recorde 
de público. Para divulgar o novo 
trabalho, Luan viaja pelo Brasil e 
hoje se apresenta em São Bento 
do Sul e amanhã em Vidal Ramos. 
No domingo o cantor também faz 
uma participação no programa 
Domingão do Faustão, da Rede Globo 
de Televisão e, segundo o pro-
dutor do show em Canoinhas, 
Silvio dos Santos Madzgalla, 
prometeu fazer uma men-
ção à apresentação no 
programa. 

GRANDE PÚBLICO

Para quem não quer perder, ingres-
sos podem ser adquiridos em 11 
pontos de venda, nas cidades de 
Canoinhas, Três Barras, Papanduva, 
São Mateus do Sul, Monte Castelo, 
Mafra e Irineópolis, a R$ 20 o pri-
meiro lote e R$ 25 o segundo. A 
expectativa do produtor é de que 
muitas pessoas das cidades vizi-
nhas venham ao show, mesmo 
sendo o segundo do cantor na 
cidade. “Na época do primeiro 
show, em agosto, o evento aca-
bou sendo adiado por causa da 
Gripe A e houve pouca divulga-
ção, mas hoje o Luan está no auge 
e muita gente, inclu-
sive das cidades 
vizinhas, deve 
vir para as-
sist i- lo”, 

acredita.
Quatro mil pessoas são espera-

das para o show, programado para 
acontecer a partir das 20h30, no 
Centro de Eventos A Firma.
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>> Marcos é abandonado 

por todos

VIVER A VIDA

“Dia de muito, véspera de pouco”. Em 
breve, o ditado popular cairá como uma 
luva na vida de Marcos (José Mayer). 
Pois se até aqui o empresário vive a 
vida como uma rei, cercado de 
mulheres, paparicado pelas 
filhas e curtindo tudo o 
que o dinheiro pode 
comprar, já, já o cená-
rio será outro. 

Gustavo (Mar-
cello Airoldi) lhe co-
municará que está 
falido e a falta de 
dinheiro é apenas o 
início da derrocada de 
Marcos. Helena (Taís 
Araújo), depois de descobrir 
que o marido a traiu com Dora 
(Giovanna Antonelli), não o perdoa e 
pede a separação. Para piorar, Marcos 
descobre que a modelo está envolvida 
com seu próprio fi lho bastardo, Bruno 
(Thiago Lacerda). 

Depois do choque inicial, Marcos 

até tenta se entender com o fotógrafo, 
mas... Bruno não quer saber de apro-
ximação com o pai que o abandonou 
sem um pingo de remorso. Para se 

consolar, o empresário procura 
Tereza (Lília Cabral), que 

sempre passou por cima de 
seus erros. Mas tem uma 
desagradável surpresa: 
a ex-modelo o destra-
ta com requintes de 
crueldade, como forma 
de se vingar de anos 
de humilhação. E ela 

garante que não há mais 
lugar para Marcos em sua 

vida e que pretende reco-
meçar com outra pessoa. 
Porém, a facada mortal vem 

por último. Até Luciana (Alinne Mo-
raes) vira as costas para o pai. É 
isso mesmo. Ela toma as dores de 
Bruno e não perdoa o fato de ele tê-lo 
abandonado, sem nunca ter revelado 
o segredo à família.

>> Kiko News: Notas que 

mudaram sua vida!
“Notícias” que rolaram na internet sobre artistas e que, 

com certeza, não levaram ninguém a lugar algum. 
É o famoso “kikeu tenho a ver com isso?!”

“DEDICADA: GLÓRIA MARIA 
FAZ COMPRINHAS EM 
FARMÁCIA, NO RIO”

Ah, men-
tira que a 
jornalista 

foi até 
uma dro-
garia? E 
ainda fez 
compras? 
Não brin-
ca! Agora 
só falta 

adivinhar o que ela adquiriu por lá. 
Ganha um doce quem adivinhar!

“SUSANA VIEIRA EXPERIMENTA 
CHAPÉUS DURANTE PASSEIO”

Ah, vá! Ainda 
bem que a 
estrela não 
está experi-
mentando 
um biquíni. 
Seria muita 
indiscrição... 

Calma, 
respira...

“ANTENADA: THATIANA PAGUNG 
FALA NO CELULAR E MEXE NO 

LAPTOP... NA PRAIA!”

Gente, que moça plugada no 
mundo, não? E versátil!!! Consegue 
fi car no celular, no computador e se 
bronzear, tudo ao mesmo tempo! A 

legítima “tecnomusa” do verão!

“CARRO DE MARCELO FARIA 
ENGUIÇA NO LEBLON”

Pois é...! Carro de artista também 
quebra. Essa é da série sem 

comentários, né, gente?

“RODRIGO HILBERT É FLAGRA-
DO EM MOMENTO INFORMAÇÃO”
Uia!!! Que 

fl agra 
esperto, não 
é mesmo?! 
É... Real-
mente, o 

lindo e talen-
toso ator 
não é só 

mais rosto 
bonito da 

TV. Ele lê jornal!!! “Que bom”, como 
diria aquela senhorinha do Pânico!

“BRUNO GAGLIASSO E GIOVANNA 
EWBANK ALMOÇAM E LEVAM O 

CACHORRO A PET SHOP”

Noooossaaaa! Eles almoçam!!! E 
onde mais poderíamos levar um 

cachorro para tomar banho? 
Não responde...
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>> A VOLTA DO 
QUARTO BRANCO?! 

Boninho, diretor-geral do BBB, 
guarda algumas cartas na man-
ga: pode esticar o programa em 
até 3 semanas (dependendo da 
audiência) e prepara com carinho 
o quarto surpresa, um lugar que 
pode ter coisas boas e ruins para 
quem entrar lá, dependendo da 
sorte. Mas as novidades só come-
çam depois do carnaval, quando a 
audiência tende a melhorar...

>> O PALCO É 
      SÓ MEU!

Ivete Sangalo tentou dividir o palco 
com Beyoncé, em Salvador: nada 
feito! Ela não faz dueto nem com 
Jay Z, o marido dela!

>> SEM MAMATA!

Advogado do espólio de Michael Ja-
ckson é claro: não querem pagar ao 
pai do cantor, Joe, mesada que ele 
reivindica de 15 mil dólares mensais. 
O argumento é que Michael nunca 
sustentou o pai quando era vivo, logo 
não deveria fazê-lo agora...

>> PROTEÇÃO TOTAL!
Sasha não tira a bermuda em 
mergulho no mar da Barra (RJ): 
biquíni só na parte de cima! É que 
os seguranças da princesinha 
sabiam que os paparazzi estavam 
espertos e que a patroa Xuxa não 
quer a menina exposta.

>> VATICANO 
      SE RENDE!
No Dia Mundial da Comunicação, 
o Papa Bento 16 recomendou: pa-
dres devem ter blog ou twitter para 
espalhar mensagens do evange-
lho! Não à toa, o Padre Fábio de 
Melo tem seu microblog. E o padre 
Marcelo tem site...
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CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

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

AMANHÃ – Gustavo se declara para Rose 
e pede para ela voltar. Rose não aceita 
as desculpas de Gustavo. Verônica liga 
para Roberto e não percebe que Davi está 
atrás dela ouvindo sua conversa. Tião se 
declara para Rose e não vê Heloísa, que 
termina com ele. Davi conta para Rose 
sobre a conversa que ouviu de Verônica 
e diz que só ela pode impedir Gustavo de 
cair em uma armadilha. Taís fi ca indignada 
ao saber que Rose vai alugar o quarto e 
voltar a fazer faxina. Waldemar reconhece 
Roberto. Gustavo diz a Rose que alugou o 
quartinho dos fundos de sua casa. 

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Helena pede para Rafaela ir brincar 
na piscina. Silvia insiste para que Bruno 
encontre Marcos e o conheça melhor. Be-
tina combina de encontrar Carlos no apar-
tamento dele. Paulo aconselha Ronaldo a 
reconquistar sua mãe. Matilde comenta com 
Flavinho que estranhou o interesse de So-
raia por Garcia. Bruno pergunta por Helena 
para Osmar. Helena comenta com Alice so-
bre os olhares de Rafaela. Luciana acorda, 
vê Miguel na porta do quarto e pede para ele 
entrar. Betina hesita ao chegar na frente do 
prédio de Carlos, mas entra e  o elevador 
para, deixando-a muito afl ita. Jorge aparece 
no quarto de Luciana e fi ca furioso ao vê-la 
pedir um beijo para Miguel. 

HOJE – Maura acorda assustada ao ver 
seu quarto cheio de fl ores. Na mesa, ela vê 
um recado de Bruno. Paulo, Khalid e Laila 
armam um esquema para Tony fugir para 
a Itália. Rafael e Fernanda seguem para o 
barracão. Antônia pega um táxi e os segue. 
Tony e Fernanda se beijam. Antônia denuncia 
Tony. Tony despista os policiais e foge na van 
com Eduardo, Dr. Gilson, Khalid e Laila. Dias 
depois, eles chegam à Vila Salaparuta, onde 
moravam anos atrás. Eduardo aparece com 
Lígia para Tony, que a abraça.

HOJE – Maringoni avista Nelinha na plateia 
e teme ser descoberto. Nelinha tenta falar 
com Maringoni, mas ele foge e é capturado 
por Albano. Leal insiste para que Tamara 
minta para suas fi lhas. Ninguém aparece 
para o chá de Goretti e ela se revolta. Deo-
dora arma uma cilada para Portinho. Marin-
goni tenta escapar de Valadão e sofre um 
acidente. Leal manda reunir sua turma de 
amigos para uma missão. Regeane fl agra 
Deodora com Portinho. Albano encontra 
Maringoni morto em seu esconderijo. Leal 
e Hélia são surpreendidos por Nelinha. 

AMANHÃ – Nelinha confronta o pai e ele 
acaba confessando que mentiu sobre sua 
doença. Albano confi rma que Maringoni está 
morto. Regeane acha que Portinho a traiu 
e fi ca arrasada. Nelinha briga com o pai e 
Albano comemora. Albano ameaça Nara. 
Faustaço se culpa por ter traído a confi ança 
de Nelinha. Zeca cuida de Nelinha. Leal 
assume para as fi lhas que sua doença era 
uma farsa. Hélia se desespera ao ver Zeca 
e Nelinha juntos. 

AS PORTAS DO CÉU

Q
uem acha que é fácil ir para o céu deve 
refl etir e corresponder o amor de Deus atra-
vés de um esforço sincero para fazer o que 

agrada a ele. Tem muitos que pensam em enganar 
com histórias tiranas que quando morre leva em 
sua bagagem coisas impossíveis, que usava um 
colírio tão bom que pingava meia gota em cada 
olho; e assim ele via melhor a necessidade dos 
menos favorecidos. Estamos num ano de eleições. 
Vamos ver tantos palavriados, tantas meias gotas 
e até discursos para o além. Vejam essa história: 
um político está no portão do céu, esperando para 
ser admitido, e São Pedro folheia o Livro Sagrado, 
checando toda a vida dele para ver se ele foi uma 
pessoa de valor. Depois de um tempo, São Pedro 
olha severamente para ele e diz: - Não vejo nada 
que seja realmente ruim em sua vida, mas também 
não há nada realmente bom. Se me provar que fez 
algo realmente bom, você pode entrar. O político 
pensa por alguns instantes e diz: Mas, antes eu 
quero que os bons políticos, que pensam em fazer 

o bem não sigam o caminho dos maus, queremos 
políticos que não pensem em enganar até São Pe-
dro. Veja o que disse para São Pedro:  - Teve uma 
vez que eu vi na estrada uma gangue gigante de 
motoqueiros mexendo com uma garotinha indefesa. 
Uns 50 deles tentavam tirar as roupas da garotinha. 
Parei meu carro, cheio de adesivos, peguei uma 
alavanca de ferro de trocar pneu e fui em direção 
ao líder da gangue. Ele tinha uma corrente amar-
rada da orelha esquerda até o nariz. Enquanto me 
aproximava dele, os membros da gangue foram 
fazendo uma roda em volta de mim. Arranquei a 
correntinha da cara dele e dei-lhe uma pancada 
com a alavanca. O cara foi para o chão com um só 
golpe. Depois disso, eu me virei para todos eles 
e disse: - Deixem a garota em paz. Vão embora, 
antes que eu perca a paciência e acabe com suas 
raças, seus animais! São Pedro, impressionado, 
perguntou: - E quando isso aconteceu? Faz uns 
dez minutos. Concluindo: A verdade consiste mais 
em obras do que em palavras.

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)

A semana promete vida social agitada, 
libriano. Com tantos compromissos sociais, 
cuidado apenas para não se esquecer de 
você. É divertido estar com amigos, mas 

principalmente namorar. Curtir a vida sem se preocupar 
tanto com as responsabilidades que neste momento cha-
mam tanto sua atenção. Relaxe por alguns dias, divirta-se 
e descubra quanto de prazer pode viver.

Faça planos, sagitariano. A sensação de 
segurança é real. Convicção e certeza 
ajudam na hora de conquistar coisas e pes-
soas. É hora de mudar o que não te satisfaz 

mais e tomar atitudes concretas. Fase de profundidade e 
muita intensidade, pedindo mais foco e atenção para não 
desperdiçar tanta energia produtiva. Força e coragem em 
alta, que te levam longe.

Permita-se viver o amor, aquariano. É hora 
de se entregar às relações, demonstrar 
seus sentimentos e viver momentos 
especiais. A sorte está com você, espe-

cialmente nos assuntos do coração. Tenha paciência com 
que ama e permita-se cuidar um pouco mais não apenas 
do outro, mas da relação em si. Nutrir o relacionamento e 
a pessoa amada trará segurança e crescimento.

Hora de ter foco em seus projetos profi ssio-
nais, escorpiano. Fique de olho em antigas 
oportunidades e projetos que podem ser 
retomados nesta fase. lembre-se do que 

aprendeu no passado, pois a experiência adquirida é sua 
aliada e a fonte de toda a segurança e projeção que o mo-
mento promete. Bom momento para propostas e contatos 
profi ssionais.

A vontade de resolver as coisas tende a ser 
intensa, capricorniano. No entanto, use sua 
cautela de sempre ao lidar com os desafi os. 
É preciso concentrar suas energias e ter 

foco no que deseja realizar. Faça tudo com calma e tenha 
jogo de cintura para lidar com mudanças e imprevistos. 
Fase boa para as questões materiais, com possibilidade 
de boas conquistas fi nanceiras.

Peixes (22/2 a 20/3)

Oportunidades profissionais em vista, 
pisciano. É hora de dar mais atenção ao 
trabalho e focar na carreira. Organize-se 
melhor para dar conta do trabalho. é um 

bom momento para rever coisas e organizar papeis. Cuidar 
da saúde é fundamental nesta fase. cuidado para não re-
tomar velhos hábitos já abandonados e é um bom período 
para refazer exames e check ups.

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)

Cuidado para não levar tudo muito para o 
pessoal, ariano. É prudente dar atenção 
as idéias dos outros e perceber que ainda 
que não concorde com tudo que lhe é dito, 

é possível respeitar outras opiniões e fazer concessões. 
A semana é favorável à vida social e a badalação. Estar 
com pessoas tende a ser muito prazeroso e seus desejos 
estão à fl or da pele. Divirta-se.

A semana é favorável a leituras, estudos 
e conversas, geminiano. Tudo que você 
gosta e faz muito bem. Mas é preciso ter 
seriedade e saber o que deve ser dito e o 

que deve ser guardado a sete chaves. Seja cauteloso, por-
tanto, com as palavras, sem deixar de mostrar suas idéias. 
O importante é cuidar bem da forma como se expressa e 
dá opiniões. Bons dias para viagens.

Cuidado com o excesso de egoísmo, 
leonino. Você está ainda mais voltado 
para você e suas necessidades e com isso 
pode não perceber oportunidades para se 

relacionar melhor e fazer boas parcerias. A semana é favo-
rável para organizar coisas e resolver detalhes. Cuidado 
com a ansiedade, o ideal é gastar produtivamente tanta 
energia. Que tal fazer umas caminhadas para relaxar?

Dê um jeito de conciliar vida pessoal e 
profissional, taurino. É importante dar 
atenção à carreira e assuntos sociais, que 
estão em destaque e trazem oportunida-

des. Mas estar com a família, os amigos e as pessoas mais 
próximas são o ponto de equilíbrio e segurança. Aproveite 
estes dias para cuidar de sua casa e fazer algo que torne 
seu lar um ambiente mais aconchegante.

Muita calma nessa hora, canceriano. Cui-
dado para não agir de forma impulsiva e 
sem pensar. Cuidado especial com gastos 
excessivos e para não descontar tanta 

ansiedade em sua alimentação. É prudente observar e 
perceber o que é mais importante para você nesta fase, 
estabelecendo prioridades. Vale a pena conversar com as 
pessoas para resolver pendências e aparar arestas.

Hora de cuidar da saúde, virginiano. Cuide 
mais de você, permita-se curtir o lado bom 
da vida e invista nas atividades intelectu-
ais. Lembre-se de dar atenção especial a 

sua alimentação e outras pequenas coisas que pode fazer 
para melhorar sua qualidade de vida. Boa semana para 
conversar com colegas de trabalho e resolver problemas 
com funcionários.

Horóscopo

CN
ALMÔNDEGA DE CARNE COM ARROZ

INGREDIENTES
.2 xícaras (chá) de arroz cozido
.200g de carne moída
.1 cebola picada
.1 dente de alho picado
.1 ovo
.2 colheres (sopa) de farinha de rosca
.sal e pimenta a gosto
.salsa picada a gosto
.óleo para fritar
.4 xícaras (chá) de molho de tomate

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture o arroz, a carne moída, 
a cebola, o alho, o ovo, a farinha de rosca, o sal, 
a pimenta e a salsa. Modele as almôndegas e 
frite no óleo quente. Em uma panela, coloque 
o molho de tomate, leve ao fogo e deixe ferver. 
Coloque as almôndegas, tampe a panela e 
desligue o fogo. Deixe descansar por 5 minutos 

e sirva em seguida

DICA: Essa receita é econômica, pois leva pouca 
quantidade de carne e rende bastante.

| Preparo: até 30 minutos        | Rendimento: 18 porções        | Calorias: 187 por porção

HOJE – Cristiana denuncia a madeireira para 
Valtério. Nanda e Rafael tentam pegar carona 
na estrada. Bernardo vê Victor e Cristiana 
caminharem para o acampamento e vai atrás. 
Rafael desconfi a do motorista e tenta impedir 
a amiga de entrar no carro. Bernardo ouve 
Valtério falar com Luizão, um dos homens 
que está desmatando o parque. O motorista 
encosta o carro em uma estrada sem saída e 
deixa Nanda e Rafael apavorados. 

MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min



32 VARIEDADES Canoinhas, 5 de fevereiro de 2010

Weinert se reuniu  

com diretoria em 

Chapecó ontem

AURORA

Em assembleia, empresa não 
aborda instalação em Canoi-
nhas, que é mantida como prio-
ridade, segundo o prefeito.

            Página 18

Campeonato 

Interiorano pode 

virar regional

ESPORTE

Ladrões levam 

R$ 7 mil em 

assalto no centro

VIOLÊNCIA

Comissão composta por 13 
município do Planalto Norte 
busca recursos, hoje, em Flo-
rianópolis.

          Página 22

Assalto aconteceu no estacio-
namento do Banco Bradesco 
durante o meio-dia de quarta-
feira, 3.

            Página 18

O QUE É  ROTARY ?
Rotary é uma organização internacional de profi ssionais e empresários líderes 
em suas áreas de atuação, dedicada a desenvolver o companheirismo, a 
aproximar os profi ssionais de todo o mundo e a prestar serviços humanitários. 
Homens e mulheres associados ao Rotary fomentam elevado padrão de ética 
em suas profi ssões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. 
Cerca de 1,2 milhão de rotarianos pertencem a mais de 33.000 Rotary Clubs 
em 207 países e regiões geográfi cas. Rotary é uma entidade humanitária apo-
lítica e sem vínculos religiosos, que atua socialmente desde 1905, e é a única 
organização internacional que tem assento na ONU desde sua criação.

JANTA PROMOVIDA PELO ROTARY CLUB 
DE CANOINHAS E SENHORAS DA CASA 
DA AMIZADE NA FESTA DO TIRO - 2009

No dia 11 de novembro de 2009 o Rotary Club de Canoinhas, juntamente 
com as senhoras da Casa da Amizade, promoveu um jantar que faz parte da 
programação da tradicional festa  anual do Tiro com sede no bairro Campo 
da Água Verde. A renda líquida  de R$ 1.819,00, foi destinada ao lar dos 
idosos. Na foto os companheiros do Rotary Club de Canoinhas e senhoras 
da Casa da Amizade responsáveis por esta ação solidária.

PRÓXIMOS EVENTOS DO ROTARY 
CLUB DE CANOINHAS

Já estão em pleno andamento os preparativos dos próximos eventos e ações 
que serão realizados pelo Rotary Club de Canoinhas. Nas datas 05 e 06 de 
março de 2010 a tradicional campanha da APOCA. Dia 13/03/2010 a funda-
ção do Interact Club patrocinado pelo Rotary Club de Canoinhas que objetiva 
orientar  jovens na prestação de serviços. É integrado por sócios que devem 
encontrar-se na faixa etária de 14 a 18 anos ou estar cursando o segundo 
grau. Dia 17/04/2010 será realizada a 3ª edição do Baile do Rotary Club de 
Canoinhas. Também está em nossos planos o lançamento do evento “Conserto 
da Solidariedade” , o qual no decorrer traremos mais informações. Todas as 
nossas ações se revertem em benefícios a nossa comunidade, pois o Rotary 
Club de Canoinhas é um clube de prestação de serviços humanitários.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Na oportunidade quero agradecer de coração a cada um de vocês compa-
nheiros de Clube e senhoras da Casa da Amizade, pelo apoio que estou 
recebendo desde que assumi orgulhosamente a presidência deste honroso 
Clube, em julho de 2009. Sem dúvida nenhuma, liderar um grupo de pessoas 
como vocês companheiros do Rotary Club de Canoinhas, está sendo para 
mim um dos melhores acontecimentos em minha vida.

“Obrigado pela confi ança de cada um de vocês e principalmente a nossa amizade”.

José Cesar Kogi
Presidente Rotary Club de Canoinhas - Gestão 2009-2010

Comissão de Relações Públicas

ROTARY CLUB 

DE CANOINHAS

DISTRITO 4740

COMEMORAÇÃO | Na sexta-feira, 29, o empresário Zigmung Gelband, um dos 

sócios da empresa Forex S.A., de Três Barras, promoveu um 

jantar em comemoração ao título de cidadão honorário, recebido da Câmara de Vereadores em dezembro de 2009. O 

evento reuniu autoridades, familiares (foto)  e amigos de Gelband, no Restaurante Doces e Fricotes.

CAPACITAÇÃO | Todo o efetivo da Polícia Militar Ambiental de Porto União e Canoinhas 

passou por dois dias de treinamento e novas técnicas de manuseio 

com revolver calibre 38, com o major Schorne, instrutor da PM. Tiros reais e preparação psicológica fi zeram parte da 

treinamento que aconteceu esta semana em Canoinhas. 
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