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As vendas da indústria catarinen-

se fecharam 2009 com queda 

de 6,6% em relação ao mesmo perí-

odo de 2008. Segundo levantamento 

da Federação das Indústrias (Fiesc) 

com 200 médias e grandes empresas, 

de janeiro a dezembro de 2009, dos 

16 setores pesquisados, 11 tiveram 

queda nas vendas. O segmento 

com melhor desempenho foi o de 

máquinas e equipamentos.

Vendas da indústria 
catarinense caem 6,6% 

<< 8-02

Foi enterrado em Recife-PE o 

corpo do estudante universitário 

Alcides do Nascimento Lins, morto 

na frente de sua casa. Lins foi o pri-

meiro colocado entre os estudantes 

de escola pública no vestibular 2007 

da Universidade Federal de Per-

nambuco (UFPE). Ele fazia o curso 

de biomedicina, com formatura 

prevista para 2011, e estagiava no 

Hemocentro de Pernambuco.

Estudante de medicina é 
morto por engano no PE

<< 8-02

Em mais um episódio da crise 

da Toyota, a fabricante japo-

nesa anunciou o recall de quase 

meio milhão de veículos híbridos 

(movidos a gasolina e eletricida-

de) da marca Prius e de outros 

modelos também híbridos para 

consertar uma falha no sistema de 

freio. Do total de 437 mil veículos 

que apresentam danos, cerca de 

223 mil estão no Japão.

Recall da Toyota já atinge 
8,5 milhões de carros

<< 9-02

Diante do impasse nas con-

versas para tratar o urânio 

do Irã em outro país, o presidente 

Mahmoud Ahmadinejad orde-

nou a assessores nucleares que 

passem a enriquecer o elemento 

a um grau de 20% a partir desta 

semana, aproximando Teerã dos 

90% necessários à fabricação da 

bomba. Ahmadinejad disse que 

um acordo ainda é possível.

Irã determina aumento do 
enriquecimento de urânio

<< 8-02

O ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso com-

parou a ministra da Casa Civil, 

Dilma Rousseff, a um boneco 

manipulado pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Ele recomen-

dou que os tucanos não tenham 

medo da popularidade de Lula, 

a quem chamou de ventríloquo 

de Dilma. A ministra respondeu: 

“Vamos comparar obras”.

FHC conclama PSDB e 
chama Dilma de “boneco”

<< 7-02

O intenso calor registrado nos 

últimos dias provocou a 

morte de ao menos 32 pessoas com 

idades entre 60 e 90 anos na cidade 

de Santos (litoral de São Paulo). De 

acordo com a Secretaria da Saúde, 

as mortes aconteceram entre segun-

da-feira, 8 e terça-feira, 9. As vítimas 

já tinham problemas crônicos de 

saúde como diabetes, hipertensão 

e problemas cardíacos.

Onda de calor mata 32
pessoas em Santos

<< 9-02

Investigado por comandar um 

suposto esquema de corrupção 

no governo do Distrito Federal, o 

governador José Roberto Arruda 

é acusado agora de usar a Polícia 

Civil para atrapalhar a investiga-

ção de grampo contra adversários. 

A PC é suspeita de abafar a prisão 

de dois policiais que tentavam 

monitorar com escutas gabinetes 

de deputados da oposição.

Governador do DF é 
acusado de arapongagem

<< 8-02

AVolkswagen também entrou 

na onda dos recalls. Proprietá-

rios do novo Gol e Voyage podem 

agendar em uma concessionária da 

marca, a inspeção dos rolamentos 

das rodas traseiras. O recall abrange 

193.620 unidades em todo o Brasil. 

A montadora constatou a possibi-

lidade de insufi ciência de engra-

xamento no rolamento das rodas 

traseiras em algumas unidades.

Volks convoca recall de 
quase 200 mil veículos 

<< 10-02

O governador de São Paulo, 

José Serra, ofereceu como 

parceria à cantora Madonna a 

estrutura de um programa que 

foi desidratado em seu governo: o 

Escola da Família. Fundadora da 

ONG Success for Kids, Madonna 

solicitou audiência com Serra para 

propor a adoção de seu programa 

educacional -baseado em princípios 

cabalísticos- na rede estadual.

Serra propõe parceria a 
Madonna em ação social

<< 10-02

O Congresso discute projeto 

que irá permitir ao trabalha-

dor usar recursos do FGTS para 

comprar apartamento para os fi -

lhos maiores de 21 anos que sejam 

casados ou tenham comprovada 

relação estável. A Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado 

aprovou projeto nesse sentido que 

segue agora para a Comissão de 

Assuntos Sociais.

Projeto libera FGTS 
para imóveis de fi lhos

<< 10-02

UMA MORTE: Helicóptero da Rede Record caiu na manhã de quarta-feira, 10, no pátio do Jockey Club, em SP
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Fonte: Climatempo

HOJE:

28ºC

Manhã Tarde Noite
21ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

19ºC

DOMINGO:

30ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

SEGUNDA:

30ºC

Manhã Tarde Noite

20ºC

29ºC

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

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

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

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

DE QUEM É A CULPA?

Leitora indignada com uma revenda de veículos de Canoinhas 

que simplesmente não tem assistência técnica nos fi ns de 

semana. “ Um absurdo, simplesmente não se pode ter problemas 

com o carro no fi m de semana”, denuncia. Para completar o ab-

surdo, a leitora conta que recebeu assistência  de uma concorrente 

que fi ca em frente à revenda.

15.000� � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � 25%� � � � � 
 � � � � � � � � � 
 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 	 � � � �41%� � � � � 
 	 � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � �> NÚMEROS

“Em vez de falar da obra, os críticos escolheram contestar o direito que 
todo cineasta tem de fazer um fi lme sobre o assunto que bem entender”
Cineasta Luiz Carlos Barreto, ao defender o fi lme feito pelo fi lho, Fábio, Lula, o Filho do Brasil, em artigo na Folha de S.Paulo

A tarifa de celular no Brasil 
é a segunda mais cara do 

mundo. Com R$ 0,45 por minu-
to, o País só perde para a África 
do Sul (R$ 0,50) e paga uma ta-
rifa que é mais de quatro vezes 
a cobrada nos Estados Unidos 
(R$ 0,10 em média). Uma das 
razões do preço elevado é que 
o governo não abre mão de 
impostos, que correspondem a 
42% do valor total pago.

Especialista da USP divulgou 

estudo que aponta curvas 

com falhas como causadoras de 

vários acidentes de trânsito. As 

falhas, segundo Sérgio Ejzenberg, 

estão nos próprios manuais de 

projetos para a construção de 

curvas e determinação das ve-

locidades, que ignoram, dentre 

outros fatores, a possibilidade de 

tombamento lateral de caminhões 

e ônibus.

A Receita Federal do Brasil 
publicou esta semana a 

instrução normativa 1.007, que 
dispõe sobre a apresentação da 
Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto sobre a Renda da Pes-
soa Física, referente ao exer-
cício de 2010, ano-calendário 
de 2009. A declaração deve 
ser apresentada no período 
de 1º de março e 30 de abril 
de 2010.

O norte-americano Francis 

Coleman, de 40 anos, ligou 

para a TV WFMZ e convidou a 

emissora para fi lmar um roubo a 

banco que ele cometeria na cidade 

de Bethlehem, no Estado da Pen-

silvânia (EUA). Um produtor da 

WFMZ contou que Coleman dei-

xou seu nome e número de telefone 

quando ligou. A emissora relatou a 

ameaça à polícia, que foi até a casa 

de Coleman e o prendeu.

Leitor questiona quem é o responsável pela limpeza da calçada da rua 

Roberto Ehlke, em frente a empresa Lavrasul. “Os pedestres têm de 

desviar o matagal pra poder andar pela calçada”, explica o leitor.

Enquanto do lado direito o mato impera, do lado esquerdo, os cami-

nhões de carga e descarga impedem a visão dos motoristas que vêm da 

Henrique Sorg ao estacionarem mais da metade dos veículos na rua.

FALTA DE ÁGUA

Moradores do bairro Alto da Tijuca se queixam da falta de água 

nestes dias de verão. “Tem dias em que falta água às 9h e só volta 

à noite, é um caos”, denuncia leitora.

A Casan já começou, como mostra a foto ao lado, a instalação de uma 

bomba na rua Três de Maio, a fi m de impulsionar o envio de água para 

o bairro. Segundo a Casan, a obra estará pronta nos próximos dias.
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A 
eleição para reitor da Univer-

sidade do Contestado (UnC), 

agora unificada, realizada na 

quarta-feira, 10, deixa pelo menos duas 

grandes lições: uma para a comunidade 

acadêmica e a outra para a sociedade em 

geral.

Faltou militância para discutir o 

assunto a exaustão. O organograma 

da nova UnC deixa claro ser o reitor o 

detentor de maior poder dentro da estru-

tura. Não se questiona a competência do 

reitor eleito, mas sim a falta de 

discussões sobre as prerro-

gativas do cargo.

Enquanto em uni-

versidades respeitadas 

internacionalmente 

como a USP a esco-

lha do reitor se dá em 

dois turnos e depois 

de exaustivos debates, 

a UnC, de fato, limitou o 

debate (se é que uma conver-

sação possa ser assim chamada) a 

uma dúzia de lideranças, como oportu-

namente lembrou o vice-diretor pre-

sidente da UnC Canoinhas (que assim 

como todos os ocupantes de cargos de 

chefia, deixa a função no fim do mês), 

José Armindo Longhi, em artigo publi-

cado pelo CN na semana passada.

A culpa pela falta do debate, no 

entanto, não é de quem articulou a elei-

ção, mas de quem voluntariamente se 

excluiu do processo. Enquanto Caçador 

viu acadêmicos e professores desafiando 

o autoritarismo em protestos em fren-

te à sede do campus, os demais campi 

não viram sequer um esboço de reação 

das comunidades docente e acadêmica. 

Faltou militância.

Marquês de Maricá dizia que a me-

diocridade é elemento inerente a demo-

cracia. Não há declaração mais oportuna 

para se citar do que neste momento em 

que tendo a oportunidade de questionar 

e participar de um processo tão impor-

tante, que determinará o destino de tanta 

gente, vejamos uma comunidade acadê-

mica aparentemente acéfala vegetando 

diante de um momento crucial para o 

destino da UnC.

Mais politizada, mas não 

menos omissa, a classe 

docente se limita a co-

chichar pelos corredores 

e a fomentar intrigas 

que não levarão a lugar 

nenhum. Falar por falar, 

de nada adianta, é preci-

sa agir.

A ação, no entanto, se 

viesse, chegaria tarde. Só resta 

agora torcer para que o novo reitor tenha 

sabedoria e coerência o suficiente para 

assumir tamanha responsabilidade.

Fica para as comunidades acadê-

mica e docente a lição de que de nada 

adianta vivermos em uma sociedade 

democratizada quando os resquícios da 

ditadura ainda nos impedem de exercê-

la plenamente. O medo de retaliação 

– ou o comodismo mesmo – é uma das 

mais crueis heranças da ditadura que, 

infelizmente, não se limita a UnC, mas 

está impregnada no imaginário coleti-

vo.

Quiçá um dia vivamos numa socie-

dade plenamente democrática.   

EDITORIAL

Faltou engajamento

A 

culpa pela 

falta do debate, 

no entanto, não é 

de quem articulou a 

eleição, mas de quem 

voluntariamente se 

excluiu do pro-

cesso

ARTIGO

N
uma ação entre amigos lançada na 
semana que passou podemos ler “abra 
seu coração e colabore com o Lar do 

Idoso da Pia União de Santo Antonio”. Muitos 
talvez se perguntem: que Lar é esse? Onde se 
localiza? Quais os seus objetivos? Ninguém, 
no entanto, desconhece o trabalho caritativo 
da Pia União de Santo Antonio ao longo dos 
seus 57 anos de existência. Foram incontáveis 
cestas básicas, remédios, fraldas, auxílios 
maiores a doentes sem as mínimas condições 
de se tratarem.

Além disso, foram feitas doações à Mater-
nidade do Hospital Santa Cruz, Arad, Apoca e 
outras instituições. Seu maior trabalho, porém, 
foi a manutenção ao longo de 30 anos do abrigo 
para menores, a casa Dr. Rolando Malucelli, 
por onde passaram e tiveram toda assistência 
necessária, centenas de crianças vítimas da 
pobreza, oriundas de lares desajustados.

Quero crer que a maioria dos canoinhen-
ses ainda tenha lembranças daquele tempo e 
das atividades desenvolvidas pela associação 
que sempre foi auxiliada pelo magnânimo e ge-
neroso povo de Canoinhas. Por esse trabalho 
tão digno e maravilhoso recebemos no ano 
2000 o diploma e troféu, conferindo a entidade 
o título de Amigo de Santa Catarina.

Mas tudo acabou com o advento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
que em seu artigo 101 limitava o regime de 
internato, com exigências que na época não 
podíamos cumprir. E a casa e patrimônio, o 
que fazer?

Diante de um pedido da Comissão da Pa-
róquia e através de contrato cedemos o imóvel 

com todos os seus pertences, pelo prazo de 
cinco anos, para que fosse ocupado e servisse 
para uma escola de formação para padres, ou 
seja, um seminário. Mas foi breve o tempo de 
funcionamento do mesmo.

Os anos se passaram e a preocupação da 
Pia União por ser detentora de um patrimônio 
adquirido a duras penas e com o auxílio maciço 
da comunidade, foi levando a uma séria refl e-
xão: o imóvel desocupado e se deteriorando. 
Mas a solução chegou.

Em assembleia geral fi cou decidido por 
unanimidade de votos a adaptação da casa 
para um Lar de Idosos, projeto apresentado 
pela voluntária Mafalda Engel, que está de-
dicando todo o seu tempo disponível, com 
muito amor, para juntos atingirmos a nossa 
meta. Com imensa alegria recebemos integral 
apoio do nobre deputado  Aguiar e sua esposa, 
Marilú, que nos repassaram uma subvenção 
social no valor de R$ 35 mil, que já estão 
sendo aplicados na adaptação dos banheiros, 
cozinha e refeitório. Outro grande apoio que 
nos fortalece ainda mais estamos recebendo 
do seleto grupo do Rotary Club e senhoras da 
Casa da Amizade de Canoinhas.

Não podemos deixar de enaltecer a dire-
ção e funcionários do Cedup, sempre prontos 
a nos ajudar, assim como a Associação dos 
Contabilistas, pelo valioso apoio. A todos cita-
dos e aos que doaram brindes nossa profunda 
gratidão extensiva aos que trabalham no ano-
nimato. Deus lhes pague!

Arlete Maria Voigt é presidente da Pia 
União de Santo Antônio de Canoinhas

Pia União de Santo Antonio: nova 
meta ARLETE MARIA VOIGT

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

N
a edição 2920, de 22 de janeiro do CN, o 
professor, Doutor e sociólogo Walter Kna-
esel Birkner, escreveu um artigo apresen-

tando números que demonstram a supremacia do 
campus da UnC Canoinhas no desenvolvimento 
de projetos de pesquisa. Dr. Walter ressalta as 
qualidades dos pesquisadores e cientistas lotados 
no campus de Canoinhas e fi naliza convocando 
a comunidade canoinhense a fi car atenta ao pro-
cesso de escolha do local a ser instalada a sede 
administrativa da UnC, pois este processo deverá 
levar em consideração a observância de critérios 
claros, que primem pela excelência administrativa 
em detrimento da velha politicagem.

Na condição de alunos do curso de Mes-
trado em Desenvolvimento Regional, tivemos a 
oportunidade de acompanhar a elaboração de 
alguns projetos que o campus de Canoinhas 
enviou a Fapesc. Gostaríamos de nos manifestar 
ressaltando a importância que estes projetos têm 
para o desenvolvimento de Canoinhas e região. 
Primeiramente cabe esclarecer, que ao contrário 
do que muita gente pensa, a UnC Canoinhas 
não irá receber dinheiro para pagar professores 
ou custear suas despesas na efetivação dos 
projetos aprovados. Os recursos dos projetos 
da Fapesc são para apoio estrutural e logístico. 
A UnC Canoinhas colocará boa parte de seus 
profi ssionais e estruturas a serviço da realização 
destes projetos. 

Quando o Dr. Walter escreve em seu artigo 
que 47% dos projetos aprovados foram desen-
volvidos no campus de Canoinhas, demonstra 
em números que Canoinhas detém metade 
da excelência administrativa na elaboração e 
aprovação de projetos dentre os cinco (agora 
quatro) campi. 

Certamente se um dos critérios a serem 

observados para a escolha do local da sede 
administrativa da UnC for a excelência na ela-
boração e aprovação de projetos, os números 
não deixam dúvidas da supremacia do campus 
de Canoinhas.

Na página 13 da edição do dia 22 de janei-
ro, o CN publicou a matéria intitulada Pesquisa 
aponta aprovação da descentralização. A referida 
pesquisa foi encomendada pelo Governo do Es-
tado de Santa Catarina a UnC Canoinhas. O Dr. 
Walter Knaesel Birkner coordenou a pesquisa que 
contou com a participação de alunos do curso de 
Mestrado em Desenvolvimento Regional.

Não faremos aqui a discussão dos dados da 
pesquisa, pois a edição do dia 22 de janeiro já o 
fez. O que pretendemos é chamar a atenção para 
o fato de que existem inúmeras universidades 
no Estado de Santa Catarina. Muitas delas de 
excelente qualidade. A pergunta que queremos 
fazer é uma só: Por que a UnC Canoinhas foi 
escolhida para realizar uma pesquisa de avaliação 
sobre a principal política do atual Governo do 
Estado? A resposta é evidente: Reconhecimento 
da competência deste campus, não só por parte 
da comunidade e alunos, mas também pelas 
elites políticas.

Finalizamos afirmando, que se um dos 
critérios for a excelência no desenvolvimento de 
projetos, não temos dúvidas de que o campus de 
Canoinhas vai receber a sede administrativa da 
UnC. Afi nal, até o Governo do Estado de Santa 
Catarina reconhece que o campus da UnC Ca-
noinhas é garantia de competência administrativa 
na execução de projetos de pesquisa.

Adilson Boell e Danielly Borguezan são mes-
trandos em Desenvolvimento Regional pela Univer-
sidade do Contestado Canoinhas/Marcílio Dias

Por que o campus de Canoinhas 
merece receber a sede 

ADILSON BOELL/ DANIELLY BORGUEZAN 
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Presidente diz que página virtual é prioridade, mas precisa defi nir de que modo

Site está há mais de dois 

anos sendo reestruturado

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

LEGISLATIVO

Enquanto Câmaras de Vereadores 
como a de Irineópolis perceberam 
a importância de democratizar o 
acesso ao legislativo por meio da In-
ternet, ao lançar no ano passado um 
site recheado de informações, com 
cópias de todas as atas de reuniões 
e transmissões on-line das sessões, 
a Câmara de Canoinhas rema con-
tra a maré. Há mais de dois anos 
o site, que já era precário, exibe 
a mesma mensagem. Ao acessar 
http://www.canoinhas.sc.gov.br/, 
o internauta dá sempre com a mes-
ma imagem recheada pelas frases: 
“Este site está sendo re-estruturado. 
Breve novos serviços”. Até mesmo 
a grafi a está incorreta. A palavra 
‘reestruturado’ não tem hífen.

Segundo o presidente da Câ-
mara, que assumiu há duas semanas, 
Wilson Pereira (PMDB), a reativa-
ção do site é uma das prioridades 
de seu mandato. Ele admite que o 
processo só não avança por conta 
de divergência entre funcionários da 
Casa. O secretário Luiz Lacowitz, 
antes responsável pelo site, diz que 
a Câmara tem hoje um funcionário 
incumbido de cuidar do site. Trata-
se do assessor de tecnologia de 
informação Gabriel Munhoz que, 
por sua vez, diz que é responsável 
por hardware e não por softwares, 
que seria o caso do site. Munhoz 
diz que mesmo assim, já viu com 
um grupo de amigos a possibilidade 
de remodelar o site, inclusive com 

rádio e tevê, que transmitiriam com 
um pequeno atraso as sessões da 
Câmara. Ele afi rma, no entanto, 
que o processo aguarda posição de 
Lacowitz, que já estaria trabalhan-
do na implantação de um software 
fornecido pelo Senado Federal, 
denominado Interlegis.

De qualquer forma, Pereira 
garante que em no máximo 40 dias, 
a questão estará resolvida e o site 
completamente reformulado.

CUSTO

Pereira admite que o investimento 
é pequeno para os padrões da 
Câmara. Um site nos moldes do 
da Câmara de Irineópolis custa em 
média R$ 2,5 mil para ser montado 
e permite postagem de vídeos, 
áudios e traz imagens em fl ash na 
página principal. Por meio do site 
é possível ouvir as sessões e os 
vídeos são postados logo após o 
término de cada reunião.

O site traz ainda links impor-
tantes como “prestação de contas”, 
“atas das sessões” e contato com 
os vereadores.

A ideia de transmitir as sessões 
da Câmara de Canoinhas on-line é 
antiga. Foi cogitada pela primeira vez 
em 2006, quando Silmar Golanovski 
(PMDB) era presidente da Câmara. 
A mesma ideia foi repisada pelos 
demais presidentes, mas até hoje ne-
nhum colocou sequer o site no ar.
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REESTRUTURAÇÃO: Site da Câmara de Vereadores de Canoinhas exibe a mesma mensagem há mais de dois anos

TRANSPARÊNCIA

Pavan assume 

só em abril
O vice-governador Leonel Pavan 
(PSDB) anunciou esta semana 
que deve assumir o governo do 
Estado em abril, quando Luiz 
Henrique (PMDB) se afasta 
para concorrer a uma vaga no 
Senado. Pavan espera que até lá 
o Tribunal de Justiça tenha dado 
um desfecho para a Operação 
Transparência, que resultou em 
denúncia de favorecimento ilícito 
contra ele.

Na quarta-feira, 10, o secre-
tário da Fazenda, Antonio Gava-
zzoni fez uma defesa enfática de 
Pavan ao depor na Assembleia 
Legislativa.  

CANOINHAS

LHs inaugura 

UPA em março
O governador Luis Henrique da 
Silveira inaugura no próximo dia 
1.º de março a Unidade Prisional 
Avançada (UPA) de Canoinhas, 
pronta desde o fi nal do ano pas-
sado e também diversas obras 
no Centro de Educação Profi s-
sional (Cedup) Vidal Ramos. De 
acordo com a SDR Canoinhas, o 
governador vai inaugurar a UPA 
no bairro Piedade às 15h e às 
16h30 a comitiva se desloca até 
o distrito de Marcílio Dias onde 
serão entregues diversas obras 
e equipamentos que totalizam 
investimentos de mais de R$ 1,5 
milhão no Cedup Vidal Ramos. 

IRINEÓPOLIS

PT empossa 

nova executiva
Em reunião do diretório muni-
cipal na sexta-feira, 5, o presi-
dente do PT de Irineópolis, José 
Cocharski, transmitiu o cargo ao 
presidente eleito, Guido Tretto, e 
deu posse a 14 membros da nova 
executiva do partido.

Na pauta dos trabalhos, a mo-
bilização da militância para eleger 
a senadora Ideli Salvatti para o 
Governo do Estado; o deputado 
Cláudio Vignatti para o Senado e 
a ministra Dilma Rousseff  para a 
presidência da República.
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Anúncio foi feito pela governadora do Rio Grande do Sul em reunião com a Abef; empresa não endoçou declaração

Aurora nega investimento no RS

Edinei Wassoaski

CHAPECÓ

POLÊMICA

A Coopercentral Aurora emitiu 
nota no meio da semana negan-
do a informação divulgada na 
sexta-feira, 5, pelo jornal Cor-
reio do Povo, de Porto Alegre, 
dando conta da retomada do 
investimento de R$ 400 milhões 
na cidade de Carazinho, região 
norte do Rio Grande do Sul. A 
aprovação do projeto havia sido 
anunciada junto com o investi-
mento em Canoinhas, também 

de R$ 400 milhões, em outubro 
de 2007. A princípio as duas uni-
dades seriam construídas simul-
taneamente, segundo a empresa.

A reportagem do Correio do 
Povo se pautou na fala da gover-
nadora Yeda Crusius (PMDB), 
que em reunião com represen-
tantes da Associação Brasileira 
dos Produtores e Exportadores 
de Frangos (Abef), disse que o 
investimento em Carazinho es-
tava confi rmado.

A Aurora diz que o inves-
timento em Carazinho está no 

mesmo estágio do de Canoinhas: 
está mantido, mas sem data para 
começar.

Segundo a assessoria, ne-
nhum representante da Aurora 
participou da reunião ocorrida 
na quinta-feira, 4, dia em que o 
prefeito de Canoinhas, Leoberto 
Weinert (PMDB), se reuniu com 
diretores da Aurora. Ao sair da 
reunião, Weinert concedeu en-
trevista por telefone ao CN afi r-
mando que segundo a diretoria, o 
investimento em Canoinhas está 
mantido, mas não há previsão de 

início das obras. “Pode sair daqui 
a seis meses, como pode fi car 
para o ano que vem”, afi rmou 
o prefeito, que saiu animado 
da reunião. Ele explicou que a 
Aurora está em processo de ca-
pitalização. “Eles buscam fontes 
de fi nanciamento. Tendo fontes 
eles começam antes (o projeto)”, 
afi rmou 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 
frigorífi co de aves.

CÂMARA REPERCUTE
A notícia foi motivo de discus-
são na Câmara de Vereadores 
na segunda-feira ,  8.  Paulo 
Glinski (DEM) sugeriu que 
os vereadores enviassem uma 
carta para a Aurora pedindo 
explicações sobre os motivos 
que teriam levado a empresa a 
iniciar o investimento em Ca-
razinho, deixando Canoinhas 
“para trás”.

Na terça-feira, 9, ao saber 
da negativa da empresa, Glinski 
reconsiderou o pedido.

Cinco caminhões novos foram entregues esta semana; nos próximos dias chegam uma retroescavadeira, uma escavadeira e uma pá carregadeira

Município vai investir mais de R$ 2,5 milhões em maquinário

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

CANOINHAS

A prefeitura de Canoinhas 
recebeu na quarta-feira, 10, 
cinco caminhões de um pa-
cote que engloba ainda uma 
retroescavadeira, uma esca-
vadeira hidráulica, uma pá 
carregadeira e uma motoni-
veladora. No total,  devem 
ser investidos mais de R$ 
2,5 milhões em maquinário, 
visando dar maior celeridade 
a Secretaria de Obras.

Os caminhões têm diferen-
tes funções – um rebocador, três 
trucados e um ‘no toco’. Cada 
conjunto caminhão/caçamba 
custou R$ 165,8 mil. Segun-
do o vice-prefeito Beto Faria 
(PMDB), por meio do pregão 
eletrônico, foi possível uma 
economia de cerca de R$ 50 mil 

por conjunto. O valor total de 
investimentos nesta primeira 
etapa gira em torno de R$ 1 

milhão.
Segundo Faria, o inves-

timento é resultado de um 

f inanciamento conseguido 
junto ao Banco do Brasil por 
meio do Programa de Inter-

venções Viárias (Provias) do 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Social (BNDES).

Faria salientou ainda, que 
o financiamento foi possível 
porque a prefeitura oferece 
condições de assumir com-
promissos financeiros e agra-
deceu o apoio recebido da 
Câmara de Vereadores.

PAVIMENTAÇÃO
É por meio de financiamento 
do BNDES também que a 
prefeitura pretende asfaltar 
11 ruas do município. A pri-
meira, que será paga pelos 
moradores, será a Duque de 
Caxias, uma das piores vias 
do município, completamente 
esburacada. A pavimentação 
já está em fase de licitação e 
deve começar nas próximas 
semanas.

FARIA recebe chaves do representante de uma das fornecedoras: cinco novos caminhões já estão em serviço
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Cronômetro cá e lá

A UPA DE CANOINHAS ESTÁ MESMO PRONTA?

Não é só na Câmara de Canoinhas que o bicho pega por conta 

do tempo usado por cada vereador. Na Câmara de Mafra, que co-

meçou o ano legislativo  semana passada, com o grande desafi o de 

decidir o futuro político do prefeito João Alfredo Herbst (PMDB), 

dois vereadores se retiraram do plenário na terça-feira, 2, depois de 

serem impedidos de falar pelo presidente da Casa, Pedro Machado 

(PMDB), que alegou cumprimento do regimento interno.

O arranca-rabo, na verdade, tem como pano de fundo a 

tensão que tomou conta da Câmara depois que duas CPIs foram 

criadas para investigar as denúncias contra o prefeito.

Em Canoinhas, Beto Passos (PT) chegou a chamar de “cro-

nômetro maldito”, o aparelho que pressiona os edis a se man-

terem dentro dos 2, 3 ou 5 minutos, dependendo do expediente. 

Passos chegou a propor que as sessões sejam diárias, já que, 

segundo ele, falta tempo para discutir os assuntos de interesse da 

população.

Pereira se limitou a dizer que está cumprindo o regimento, e 

que se algum vereador desejar mudar a redação do documento, 

que proponha a alteração aos colegas.

Com perfi l ordenador, Pereira determinou também prazo para 

que os vereadores se inscrevam para usar a palavra ou apresentar 

requerimentos, o que contrariou Bene Carvalho (PMDB), que na 

sessão de terça-feira, 9, pediu revisão da norma. Pereira cedeu 

prazo de no máximo uma hora antes da sessão, considerando que 

é necessário um mínimo de tempo para a elaboração da ata que, 

por sinal, geralmente sai com inúmeros erros de grafi a e formata-

ção. Como escrevi antes, os ânimos exaltados prometem um ano 

efervecente.

> MARTÍRIO: A EEB Rodolfo Zippe-
rer vai começar o ano letivo na velha 
e podre escola. A sede nova vai fi car 
para março.

> CARNAVAL: A prefeitura de 
Canoinhas entra em recesso hoje e 
retorna somente na quarta-feira, 17, 
às 13h30.

> PRESTAÇÃO DE CONTAS: Verea-
dor João Grein (PT) reúne a comuni-
dade do Salto d’Água Verde amanhã 
à noite no salão paroquial do distrito.

> 1.º DE MARÇO: Governador LHS 
deve inaugurar a Unidade Prisional 
Avançada de Canoinhas.

> POLÊMICA: Vereador Beto Passos 
(PT) pediu que a Polícia Militar não 
seja tão radical, parando e multando 
em blitze, até mesmo motociclistas 
que estão com a viseira erguida.

Lideranças do Campo d’Água Verde se reuniram com o deputado Antonio Aguiar (PMDB -  na foto sentado) e o 
vereador João Grein (PT - em pé, no centro) na sexta-feira, 5. Pediram empenho dos políticos em conseguir uma 

espécie de patrulha mecanizada, com retroescavadeira, patrola e caçamba, que fi que exclusivamente a disposição do 
bairro mais populoso da cidade. O motivo é óbvio. Sobram buracos e as valetas laterais estão entupidas de lixo.
Foram convidados todos os vereadores, o prefeito e o secretário regional. Leoberto Weinert (PMDB) e Edmilson 
Verka (PSDB) não foram para evitar o confronto, já que o clima entre os dois não está nada bom. depois do 
atrito da semana passada por causa da patrulha mecanizada da Barra Mansa. 

A América Latina Logística (ALL) não entregou à Frente Parlamen-
tar das Ferrovias, o estudo de demanda para responder de uma vez por 
todas se assume de vez a ferrovia que corta o Planalto Norte. A informa-
ção é do gabinete do presidente da Frente, deputado Pedro Uczai (PT), 
que está sem fala porque se recupera de uma cirurgia na garganta.

O desdém da empresa parece ser a gota d’água para que ela seja 
expurgada de vez e a União reassuma a ferrovia.

Acordo descumpridoSalto alto
Canoinhas é realmente pródiga em comportar picaretas e afi ns. Se 

não, vejam só. Tem gente que hoje critica visceralmente o secretário de 
Obras Fernando de Oliveira (nem sempre sem  razão), mas que não faz 
muita questão de lembrar o povo de que já sentou na mesma cadeira do 
secretário, com resultados igualmente medíocres. Pior: criou um testa 
de ferro que deu sequência ao serviço igualmente medíocre e que hoje, 
igualmente critica o secretário de Obras, o que leva a concluir que um 
tatu cheira o outro na eterna roda da vida pública.

Gontarek escapa
O PP virou a página da novela “eleição da Câmara”, em reunião da 

executiva realizada no sábado, 6. Para a executiva, que passa agora a ser 
presidida por Agostinho Machado, o assunto vai fi car no passado porque, 
de fato, o partido não se reuniu para analisar a questão no momento 
em que Miguel Gontarek decidiu se licenciar e dar a vaga para Neno 
Pangratz, o que desencadeou todo o processo.

A executiva deixou claro, no entanto, que decisões de tamanha im-
portância, a partir de agora, terão de receber parecer do partido.

  Machado assumiu no lugar de João Rosa Müller, que está em 

tratamento médico. Müller tem viajado todas as semanas para receber 

medicação agressiva em Joinville, o que o deixa bastante debilitado.

Oposição se multiplica
Prefeito de Três Barras, Elói Quege (PP), tem motivos de preocu-

pação com a Câmara. Terminou 2009 tendo Gerson de Souza (PSDB) 
como seu principal rival e começou 2010 com mais dois inimigos. Marcos 
Rogério de Paula, o Marquinhos (PR), está mesmo decidido a se fi rmar 
como vereador de oposição a exemplo de seu colega de partido, Laudecir 
Gonçalves, o Barriga, o mais votado nas urnas, que se rebelou contra 
o prefeito esta semana.

    A direção do Hospital Santa Cruz se reuniu esta semana com uma 
empresa de Curitiba-PR, que deve mesmo ser a responsável por prestar 
serviços à UTI do HSC. A previsão é de que a Unidade comece a funcionar 
efetivamente na primeira quinzena de março.
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Foco de 
dengue é 
encontrado em 
Marcílio Dias
Gracieli Polak

CANOINHAS

RISCO

Demorou, mas a dengue voltou 
a mostrar as caras na região. De 
acordo com a Gerência de Saúde 
de Canoinhas, na semana passada 
foi encontrado um foco do mos-
quito em um ponto estratégico em 
Marcílio Dias, reconhecido e ex-
terminado pelos agentes de saúde, 
situação que coloca o município 
em alerta contra a doença, mesmo 
que nenhum caso de contaminação 
tenha sido registrado.

Segundo Augusta Wendt, do 
laboratório de entomologia da 
26.ª Gerência de Saúde, Canoinhas 
permanece sem nenhum registro 
de casos autócnes, ou seja, de pa-
cientes que adquiriram a doença 
aqui. “No ano passado não tive-
mos nenhuma ocorrência de focos 
na região, mas o monitoramento 
continua, para que não haja casos 
da doença aqui”, explica.

O foco descoberto em Marcí-
lio Dias, de acordo com Augusta, 
embora já tenha sido eliminado, 
aumenta a preocupação em relação 
à doença e coloca a Gerência em 
alerta. “Nós temos problemas, 
como o acúmulo de lixo em terre-
nos baldios, que podem se trans-
formar em focos do mosquito”, 
conta. 

EPIDEMIA

Enquanto a região registra o 
primeiro foco de dengue do ano, 
Mato Grosso sofre com uma 
infestação que chega aos níveis 
de epidemia. Até ontem, mais de 
13 mil pessoas haviam contraído 
a doença no Estado. São Paulo 
e Paraná também apresentaram 
níveis alarmantes de contami-
nação.

Para combater o mosquito 
transmissor da doença, o Mi-
nistério da Saúde recomenda a 
tomada de alguns cuidados, como 
a limpeza dos vasos de plantas 
domésticos, prováveis criadores 
do Aedes Aegypt (confi ra quadro 
ao lado). Com as chuvas cons-
tantes e as altas temperaturas, o 
acúmulo de água parada, mesmo 
em pequenas quantidades, pode 
desencadear a  reprodução do 
transmissor.  Arte CN

CUIDADOS PARA EVITAR A DENGUE
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Maternidade não deve reabrir este mês 

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Fechada desde dezembro, a Mater-
nidade do Hospital Félix da Costa 
Gomes, de Três Barras, não deverá 
abrir as portas novamente ainda em 
fevereiro, como informou a gerência 
de saúde e a direção da entidade ao 
CN, na edição de 30 de janeiro. 

De acordo com a gerente de 
Saúde de Três Barras, vereadora Sio-
mara Mulhmann Corrêa (PP), com 
a abertura do processo seletivo para 
contratação de médicos especialistas 
em ginecologia e obstetrícia, a pre-
feitura visava a reabertura imediata 
da entidade, mas teve problemas. 
“Tivemos apenas uma inscrição e 
a candidata não compareceu no dia 
da prova”, relata Siomara. A situa-
ção inesperada mina as chances de 
a Maternidade ser reaberta em um 
prazo curto de tempo. “Já abrimos 
novamente o processo e estamos 
divulgando no Conselho Regional 
de Medicina e nas universidades, 
mas está difícil”, diz.

Diante da gravidade da situação, 
a Secretaria procurou pelos antigos 
profi ssionais que atuavam no órgão, 
segundo Siomara, para tentar negociar 
uma possível volta para a entidade. 
“Estamos em processo de negocia-
ção e tentando resolver a situação da 
maneira mais breve possível, tentando 
cumprir algumas exigências”, diz. 
Entre as necessidades apontadas pelos 
profi ssionais está a composição de 
uma equipe completa, com pediatra 
e anestesista, a readequação do cen-
tro cirúrgico e a implantação de uma 
Agência de Sangue.

DIFICULDADES

De acordo com o administrador do 
Hospital, Osnei Adriano de Olivei-
ra, as exigências que estiverem ao 
alcance da instituição deverão ser 
cumpridas, como a equipe de pro-
fi ssionais. “A metragem da sala de 
cirurgia realmente é menor do que a 
recomendada, mas foi aprovada pela 
Vigilância Sanitária Estadual, não é 

irregular”, destaca. A implantação da 
Agência de Sangue, segundo Olivei-
ra, possivelmente deve ser inviabili-
zada. “Esse tipo de investimento só 
pode ser realizado em instituições 
com um número superior a 60 par-

tos/mês”, esclarece Oliveira.
Até abril Três Barras mantém 

convênio com o Hospital Santa 
Cruz para realização dos partos. A 
entidade registra, mensalmente, 40 
nascimentos em média.

Processo seletivo não teve interessados; antiga equipe pode 
voltar a trabalhar 

PORTAS FECHADAS: Situação deve permancer por tempo indeterminado
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Reitor toma posse no dia 1.º de março, quando deve anunciar equipe 

Valério: “Demissões só 

em última instância”

Edinei Wassoaski
CAÇADOR

ELEIÇÃO NA UnC

Vinte dos 24 membros do cole-
giado compareceram na eleição 
do novo reitor da Fundação 
Universidade do Contestado 
realizada na quarta-feira, 10, na 
sede da reitoria em Caçador. 
Todos aprovaram o único can-
didato, o professor José Alceu 
Valério, hoje diretor-presidente 
do campus de Mafra.

Valério deve tomar posse 
no dia 1.º de março, na sede da 
Reitoria que, pelo menos até o 
fi nal do primeiro semestre, per-
manece em Caçador.

Segundo o presidente da co-
missão eleitoral, professor Mário 
Kuchinski, não houve nenhum 
incidente e o processo se deu 
da maneira mais harmoniosa 
possível.

Valério falou ontem ao CN, 
por telefone, sobre a eleição. 
“Consolidamos mais uma eta-
pa”, ao se referir ao processo 
que unifi cou o CNPJ dos quatro 
campi da UnC (Canoinhas, Ma-
fra, Curitibanos e Concórdia). 
Abaixo, os principais trechos da 
entrevista.

REITORIA

Valério afi rmou que a sede da 
Reitoria deve permanecer em 
Caçador pelo menos até a meta-
de do ano. Sobre a possibilidade 
de Canoinhas sediar a nova sede 
administrativa dos campi, o rei-
tor admite que Canoinhas tem 
predicados importantes como o 
mestrado em desenvolvimento 
regional e o trabalho de extensão 
e pesquisa, mas frisa que não tem 
favoritos e que a decisão deve ser 
colegiada.

DEMISSÕES

“Estamos fazendo um levanta-
mento de funcionários por se-
tores. A princípio tentaremos re-
manejar, deixando as demissões 
para última instância”, afi rma 
Valério. Ele lembra, no entanto, 
que a despeito do processo de 

unificação, muitos cursos não 
fecharam turma, resultando em 
perda de horas/aula para os 
professores.

CARGOS

Dentro da nova estrutura, Valério 
terá direito a nomear o vice-reitor 
de administração e planejamento, 
vice-reitor acadêmico e os pró-
reitores de cada campi. Abaixo 
dos pró-reitores estarão subordi-
nados um diretor administrativo 
e um diretor acadêmico.

Segundo Valério, nenhum 
cargo está definido ainda. O 

anúncio dos nomes deve ocorrer 
na última semana deste mês.

CRÍTICAS

Sobre as críticas ao processo 
eleitoral, publicadas pelo CN em 
artigo do vice-diretor-presidente 
da UnC Canoinhas, Armindo 
José Longhi, Valério evita o 
confronto ao afi rmar que nos 
próximos quatro anos o processo 
pode sofrer ajustes dentro do que 
está sendo sugerido. Ele lembra, 
no entanto, que o Ministério 
Público acompanhou e aprovou 
o processo eleitoral.

O vereador José Misrael Falkie-
vecz (PSDB), de Major Vieira, 
conseguiu reverter sentença de 
primeiro grau e obteve a apro-
vação de suas contas da campa-
nha de 2008 na segunda-feira, 
8, após o Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina jul-
gar o recurso dele procedente 
por unanimidade. 

Falkievecz teve suas contas 
desaprovadas pelo juízo eleitoral 
de Canoinhas (8ª Zona) por ar-
recadar recursos e ter despesas 
de campanha sem expedir recibo 
eleitoral. No recurso ao TRESC, 
ele alegou que a falta dos recibos 
seria responsabilidade do diretório 
municipal do seu partido, que não 
compôs comitê fi nanceiro e, por 
consequência, não obteve e tam-
pouco repassou os documentos. 

O vereador acrescentou que 
as doações que recebeu do Comitê 
Financeiro Único do PMDB, que 
integrava a coligação, “estariam 
devidamente contabilizadas e que 
a irregularidade verifi cada seria 
meramente formal”.  Com base na 
Resolução TSE nº 22.715/2008, 
o juiz-relator Samir Oséas Saad 

afi rmou que o vereador tem razão 
ao responsabilizar o partido pelo 
não fornecimento dos recibos. No 
entanto, ressaltou que a inércia do 
diretório “não é, por si só, sufi cien-
te para justifi car a negligência do 
candidato, que poderia ter instado 
o partido a cumprir sua obrigação, 
ou mesmo informado ao Juízo 
Eleitoral de origem acerca da falha 
verifi cada”. 

O relator declarou que 
Falkievecz deveria ter registra-
do suas arrecadações com re-
cibos mesmo tendo obtido “o 
singelo montante de R$ 110,20 
em receita estimável” por meio 
de doações feitas pelo Comitê 
Financeiro Único do PMDB. 

Saad observou, porém, 
que foi possível constatar a 
regularidade da receita infor-
mada pelo vereador no exame 
das contas do comitê. Diante 
deste fato e do pequeno valor 
envolvido, o juiz entendeu que 
a irregularidade de Falkievecz 
merece ser relevada e votou 
pela aprovação das contas, sen-
do acompanhado pelo restante 
da Corte.

MAJOR VIEIRA

Vereador consegue 

aprovar contas no TRESC

VALÉRIO: “Tentaremos remanejar, deixando as demissões para última instância”
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>> NIVER DE CASAMENTO
Com uma recepção em alto estilo para a família e amizades mais chegadas, dia 4 de fevereiro, na residência do jovem 
casal Rafael e Fernanda Crestani, os prezados amigos Adalberto e Antonia Crestani, comemoraram 32 anos de feliz 
união conjugal. Delicioso jantar com pratos elaborados com maestria pela gourmet Tereza Rocha completou a agradável 
noitada de confraternização. “Beto” e “Tonha” receberam diversas homenagens, entre elas da amiga de juventude Maria 
Lúcia Schuster Colombo. Parabéns e votos de vida longa com saúde, paz e felicidade ao casal.

Convidados especiais dos fi lhos do casal 

(foto) Thiago e Rafael, os jovens médicos de 

Cafelândia-PR, Denis, Maicon e Sérgio Grigo

A partir da esquerda, em pé, Juliana no colo do pai, Rafael Crestani, Mil-

ton Mendes, Thiago e Patrícia Crestani, Vivaldo e Dirce Crestani, e Eliete 

e Diego Maurício Kochan. Em primeiro plano, Fernanda com a sobrinha 

Mônica, Antonia e Adalberto com os netos Vinicius e João Pedro

>> FLÁVIA DANIELLE 
E NILDO JULIANO

...Mais felizes do que nunca!!! 
– Somos loucos um pelo outro!!!

As frases impressas no convite de casamento 
de Flávia Danielle Latsch Grossl e Nildo Ju-
liano Brand, expressaram exatamente o que 
todos da família e convidados viram e ouviram 
durante o ato religioso do enlace, realizado na 
“caliente” tarde de sábado, 6, na Igreja Lutera-
na de Irineópolis. Momento bonito, carregado 
de emoção e alegria. Na Sociedade Recreativa 
e Cultural, com belíssima decoração assinada 
pela mãe do noivo, Sueli Sandra Krüger, uma 
festa de comemoração e de confraternização 
memoráveis.

A partir da esquerda, Elaine Carla Longo e Jeferson Grellmann, os 

noivos Flavia e Nildo, Karin e Fernando Batschauer, Monica Adami e 

José Augusto Bochardt e Israela Colombo

A partir da esquerda, Thaíse Dal Lago, Sabrynna 

Orlonski, Flávia Danielle, Elizangela Grossl, Maria Lúcia 

Schuster Colombo e Magali Carneiro

Oscar Grossl Júnior, Ary Carneiro Júnior, Nildo e Flávia, 

Geraldo Orlonski, Sabrynna Orlonski, Valci Orlonski, Luiz 

Fernando Paques Buzato e Polyanna Orlonski

A partir da esquerda, Maria Lúcia Schuster Colombo, 

Magali Carneiro, Sueli Sandra Krüger (mãe do noivo), Ary 

Carneiro Júnior e Nildo Brand (pai do noivo)

Nildo e Flávia, Maria Lúcia, Walfrida Latsch Grossl (mãe 

da noiva), Magali e Ary Caneiro Júnior

Parabéns para o 
jovem EDILMAR 

ANTUNES SUDA, 
que completou 
idade nova na 

quarta-feira, 10. 
Parabéns! Seus 

pais, Leomar e Ro-
seli, e sua esposa, 

Patrícia, desejam 
sucesso!

O jovem casal RUDMAR E SILVANA se uniu em matrimônio, em uma 
linda cerimônia realizada no sábado, 6. Muitas realizações nesta nova 

etapa de suas vidas é o que deseja toda a família!
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Felicidades para a 
querida BIANCA, 

que hoje festeja seus 
cinco anos. Muitas 

alegrias, realizações 
e luz em seu caminho 

são os desejos de 
seus pais,  Marina e 

Eder. 

A encantadora 
GABRIELLI MARIA 
recebeu todo o cari-
nho  pela passagem 
do seu aniversário, na 
sexta-feira, 5. Toda 
sua família deseja 
muitas felicidades! 

PARABÉNS!
Felicidades a Ercílio Dias, que hoje completa mais um ano de idade. 
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Assunto causou polêmica na Câmara de Vereadores de Irineópolis; perda é calculada em R$ 300 mil

Quedas de energia preocupam setor 
FUMICULTURA

Gracieli Polak

Lúcio Colombo

IRINEÓPOLIS

Falta de energia elétrica no interior da 
região nesta época do ano signifi ca 
apenas uma coisa para os fumicul-
tores: prejuízo. O crescimento da 
quantidade de estufas de secagem do 
produto movidas à energia elétrica, 
conhecidas como LL (loose leaf, ou 
folha solta, na tradução livre) tornou 
o processo completamente depen-
dente do fornecimento de energia, 
um problema quando há constantes 
quedas, como as que estão aconte-
cendo no interior de Irineópolis. 

Na sessão de segunda-feira, 
8, da Câmara de Vereadores, o 
presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais, vereador Ademir 
Galle (PSDB), abordou a questão 
e voltou a reclamar do descaso da 
Centrais Elétricas de Santa Catarina 
(Celesc) em relação ao município de 
Irineópolis. “Os fumicultores e os 
produtores de leite estão sendo sacri-
fi cados e perdendo muito dinheiro”, 

disse. Segundo Galle, a diretoria do 
Sindicato dos Produtores Rurais 
vai realizar reuniões nas localidades 
polos do município, Rio Branco, 
São Roque e Pedra Branca, com os 
produtores que tiveram ou estão 
acumulando prejuízos com a falta de 
energia elétrica em suas propriedades 
para discutir o problema. 

De acordo com o vereador, 
somente da quinta-feira, 4, para a 

sexta-feira, 5, foram 18 horas de 
interrupção de energia, tempo sufi -
ciente para comprometer a secagem 
de uma estufada de fumo. No auge 
da safra, uma estufa pode abrigar 
cerca de 1,5 mil quilos de fumo 
seco, quantidade que pode render 
até R$ 9 mil.

Para o presidente da Câmara, 
Geraldo Orlonski (PSDB), que 
trabalha como orientador de uma 

empresa fumageira, a questão deve 
ser levada para outras instâncias para 
proteger o lucro dos fumicultores. 
“Sugeri a todos para que se mobili-
zem do ponto de vista jurídico para 
moverem ações individuais contra a 
empresa”, afi rmou.

Entre as reivindicações dos 
vereadores está a locação de um 
plantonista da empresa na cidade e 
a atenção aos pedidos de restabele-

cimento de energia.

LIGUE PARA 0800

De acordo com Luiz Cláudio Car-
dozo, da Celesc de Mafra, a empresa 
está ciente das reclamações sobre 
o atendimento em Irineópolis e 
está montando um esquema para 
cobrir as deficiências. “Estamos 
remanejando pessoal para cobrir a 
área, porque estamos no limite de 
pessoal”, explica.

Segundo Cardozo, os usuários 
devem entrar em contato com a 
empresa imediatamente após a 
queda de energia, pelo telefone 
0800 480191, não tentar ligar nos 
escritórios. “É a melhor forma de 
fazer uma reclamação, porque é 
um documento que a gente tem de 
cumprir em determinado prazo”, 
explica.

Na fumicultura, a perda real 
estimada pelos produtores é de 
R$ 300 mil. Na produção de leite 
quatro mil litros foram perdidos na 
última queda de energia, estimam 
produtores.

ESTUFAS dependem de energia para secagem no sistema loose leaf (LL); vereadores estudam ação judicial
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Estimativa da safra cresce 7,2% em relação a 2009, segundo IBGE

143,7 mi de toneladas 
devem ser colhidas 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Uso do solo e sua relação 
com o desenvolvimento local

O solo é a grande interface física, ou seja, é um elemento que 
contacta com a atmosfera gasosa, rios e mares, rochas, plantas, 
animais e, eventualmente, com lençóis de água. Através dessa 

verdade, visualiza-se facilmente a grande importância desse ente para o 
meio ambiente como tal, e, principalmente, para o ambiente produtivo.
O armazenamento da água no ambiente dá-se pela passagem da água 
através do solo. A maior parte do CO2 fi xada do planeta está nos compo-
nentes da matéria orgânica do solo. Uma biodiversidade quase infi nita, 
essencial a estabilidade dos sistemas, é mantida no solo. A transmissão 
dos nutrientes minerais provenientes do intemperismo das rochas faz-se 
através do solo. E, entre outros ainda, é o grande suporte ao desenvol-
vimento das plantas e animais, que desenvolvem a milagrosa fi xação 
energética e a construção da matéria viva do planeta.
É preciso ter límpida consciência da importância desse ente físico quando 
se pensa em propor desenvolvimento local, sobretudo com racionalidade, 
com expectativa de durabilidade e com a possibilidade de melhor distribui-
ção da riqueza gerada.
Considerando-se que desenvolvimento local pressupõe desenvolver a 
partir do local, com as disponibilidades locais maximizadas, a avaliação da 
qualidade do solo é fator primeiro a ser analisado. Nem sempre tem sido 
assim, ou melhor, quase nunca tem sido assim. A qualidade do solo, via 
de regra, é posto como de fácil manuseio com o uso de insumos sintéticos 
disponíveis para tal. Esse pensar é compreensível diante do paradigma 
desenvolvimentista sob o qual vivemos, entretanto, é, em parte, contrário 
ao princípio do desenvolvimento local. Portanto, gerar e manter a riqueza 
gerada no local requer avaliações mais detalhadas no que diz respeito ao 
recurso solo.
A fertilidade do solo para o desenvolvimento local pode ser construída a 
partir das potencialidades do próprio solo, com contribuição signifi cativa 
de insumos locais. Nesse sentido, as práticas de manejo do solo rigoro-
samente aplicadas, expondo todo o potencial produtivo do mesmo, são 
ações básicas e fundamentais para a obtenção do resultado, e, o que é 
mais importante, está ao alcance dos produtores rurais. A organização 
comunitária com o fi m de produzir sementes de plantas de cobertura, o 
uso de rotação de culturas até mesmo entre propriedades, a aplicação 
de insumos alternativos com ação de longo prazo, entre tantas outras de 
domínio técnico-científi co e disponíveis às populações, são exemplos de 
práticas para o uso e o manejo racional do solo.

É engano pensar ser possível construir solidez sobre base fraca.

José Alfredo da Fonseca é engenheiro agrônomo MSC da Epagri – Es-
tação Experimental de Canoinhas
Fone: (47) 3624-1144. E-mail: fonseca@epagri.sc.gov.br

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

SAFRA 2010

O recorde já esperado para a sa-
fra 2009/2010 poderá ser ainda 
maior, de acordo com levanta-
mento de safra publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), na terça-
feira, 9, apesar da grande redução 
de área plantada.

Mais de três milhões de 
toneladas foram acrescidas à 
estimativa realizada em dezem-
bro pelo órgão, mesmo com a 
pouca rentabilidade averiguada 
na colheita da safra de soja no 
Mato Grosso, iniciada em ja-
neiro. Também na terça-feira, a 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) divulgou 
novo levantamento, também 
positivo.

Para o órgão, responsável 
pela regulamentação dos es-
toques internos dos produtos 
agrícolas, a expectativa positiva 
se mantém, apesar do clima que 
começa a preocupar agricultores. 
O levantamento aponta aumento 
de 1,2% na estimativa divulgada 
em janeiro, de 141,35 milhões de 
toneladas.

Confi rmadas as previsões, a 
safra deste ano deve chegar perto 
do recorde histórico registrado 
em 2007/2008, com 144 milhões 
de toneladas colhidas, com a soja 
encabeçando a lista da maior 
produção.

SOJA RECORDE

Seis culturas tiveram crescimento 
expressivo, segundo o IBGE. 
Dos produtos cultivados na re-
gião, soja, arroz, feijão 1.ª safra e 
milho 2.ª safra terão incremento 
na produção. A maior variação 
fi ca por conta do feijão, que terá 
dois milhões de toneladas colhi-
das, 29% a mais que em 2009, 
embora a soja represente o maior 

volume de colheita. O aumento 
na área plantada com soja, aliado 
ao bom desempenho da cultura 
graças à estabilidade das chuvas 
nas regiões produtoras, torna a 
oleaginosa o grande produto do 
período, com acréscimo de 16% 
em relação ao ciclo anterior, 
quando a produção alcançou 
57,17 milhões de toneladas.  

Na Bolsa de Chicago, regu-
ladora do  mercado externo de 

grãos, a semana foi marcada pela 
baixa nos estoque nos Estados 
Unidos, o que resultou em alta na 
cotação da commoditie. No Bra-
sil, com o avanço da colheita em 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Paraná, os preços caíram. 
No mercado físico, a saca de 60 
kg da oleaginosa foi cotada a R$ 
26,3 em Sorriso-MT, enquanto 
em Ponta Grossa-PR alcançou 
R$ 37,5.

SOJA colhida neste ano pode bater recorde em relação a safra 2007/2008
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Variação foi de mais de 1,7 mil, segundo o Cadastro Geral de Empregados (Caged), que agrega dados de todo o País

Região criou mais empregos 
que o Estado em 2009

Gracieli Polak

CANOINHAS

Q
ue crise, que nada. O 
ano de 2009 signifi cou, 
para muita gente, uma 

oportunidade de conquistar um 
emprego, mesmo em meio ao 
cenário de insegurança propi-
ciado com a queda nos inves-
timentos em grande parte do 
mundo.

No Planalto Norte, de acor-
do com dados divulgados pelo 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), o ano 
foi bom para quem tentou um 
espaço ou uma nova colocação 
no mercado de trabalho formal, 
mais que em relação ao restante 
do Estado. Enquanto em Santa 
Catarina a variação relativa en-
tre admissões e demissões foi 
de 3,27%, a microrregião de 
Canoinhas apresentou variação 
de 4,94%, o que signifi ca que, 
em 2009, 17.011 pessoas foram 
admitidas na região, enquanto  
15.364 foram demitidas, um 
saldo positivo de mais de 1,7 
mil empregos.

Na região, a cidade com 
maior variação em relação ao 
ano de 2008 é Major Vieira, 
15,57%, o que corresponde a 
57 empregos a mais. Na som-
bra de Major Vieira vem Bela 
Vista do Toldo, com 12,79% 
de variação e saldo positivo 
de 28 novos empregos no ano. 
Irineópolis, terceira colocada 
com variação de 7,92%, apre-
senta um saldo positivo de 40 
empregos. 

PRIMEIRO 

EMPREGO

Em Canoinhas, que criou 345 
empregos, contra 209 em 2008, 
mais de 700 pessoas tiveram a 
primeira oportunidade, de acor-
do com o Caged, enquanto em 
Três Barras 130 pessoas tiveram 
a mesma chance. As profi ssões 
mais requisitadas foram alimen-
tador de linha de produção e au-
xiliar de escritório. Nenhum dos 

municípios da região apresentou 
queda nos níveis de emprego.

Se mesmo em crise 2009 
foi um ano bom para o mer-
cado de trabalho, a expecta-
tiva é de que 2010 seja ainda 
melhor.  Ainda sem dados 
consolidados para o primeiro 
mês, a boa perspectiva de 
crescimento já se reflete na 
Carteira de Trabalho. O es-
tudante Augusto das Chagas 
Walter, aos 18 anos, conseguiu 
o primeiro emprego com car-
teira assinada há poucos dias 
e comemora a oportunidade. 
“Era a chance que eu estava 
esperando, agora é preciso 
caprichar”, avalia.

* Leia mais sobre mercado 
de trabalho na Sala D (páginas 
16 e 17) LINHA DE PRODUÇÃO, especialmente de madeireiras, foi a que mais empregos criou em 2009 na região
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Editorial

contato: salad@cni.unc.br
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O SalaD é uma produção do Grupo de Pesquisa em 
Desenvolvimento Regional da UnC- Canoinhas, registrado no 
Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq 
Diagramação: Dorva Saibel 

Pra entrar de cabeça

Talento, eis uma palavra en-
deusada pelo mercado de 
trabalho e motivo de guerra 

entre empresários pelo mundo 
afora. Qual a empresa que não 
gostaria de ter no seu quadro, ta-
lento sobrando? Bem, aí está uma 
das razões deste inferno fi nanceiro 
por onde o mundo se enfi ou.

Nos últimos 15 anos, espe-
cialmente, choveu palestrante 
ganhando muito dinheiro para 
doutrinar e gravar na alma do ser 
humano trabalhador e na cabeça 
do empresariado, a necessidade 
vital de se investir tudo no talento 
dos colaboradores.  

Foi uma febre que fomentou o 
aparecimento de novos ricos, gente 
que soube muito bem aproveitar a 
situação e a estreiteza de visão das 
pessoas que dominam o mercado 
de trabalho, e se fi zeram na vida. O 
problema está aí: a doutrina estava 
errada, pois desviou o foco fácil e 
obviamente para a sobrevivência do 
modelo e não do ser humano.

E foi justamente o talento, im-
pregnado de ganância, que empur-
rou o mundo para o estado em que 
ele se encontra: economias inteiras 
afundadas na própria saliva. Pro-
fi ssionais saídos das “melhores” 
escolas do mundo quase enter-
raram países inteiros, afetando 
ainda mais as classes menos fa-
vorecidas. Procurem nos técnicos 
que provocaram a quebradeira do 
sistema fi nanceiro internacional e 
descobrirão inúmeros MBAs.

Pois bem, que se aprenda a 
lição de uma vez para sempre! O 
talento não pode jamais ser tão 
valorizado em detrimento à ética, 
ao conjunto de valores morais que 
formam o ser humano. É o modelo 
que está errado, o padrão tem que 
ser reconstruído! E de dentro para 
fora! E a Universidade deve liderar 
uma revolução no ensino. Está 
mais do que na hora de se aprender 
com os erros. Adiantou o quê tanto 
investimento, se o SER HUMANO, 
está fi cando MENOS EVOLUÍDO a 
cada cotidiano que se vive? 

Crianças-monstros estão sendo 
entregues pelos pais na sociedade 
e seja lá o que o homem quiser. 
As escolas e universidades preci-
sam ser remodeladas, as famílias 
precisam ser repensadas. Jovens 
talentosos e murchos de caráter 
estão tomando conta do mercado 
de trabalho. 

O empresário está errado ao su-
pervalorizar o talento e dispensar a 
conduta moral do indivíduo. No fi nal, 
todos acabam perdendo: o negócio, 
a cidade, o país, o planeta. Talento 
sem ética evoluída é como pneu 
careca: você nunca sabe quando, 
como e onde vai parar.

Há que se reconsiderar urgen-
temente o modelo que escolhemos 
para viver, pois o comportamento 
desequilibrado do homem está deto-
nando a vida como a conhecemos. 

Tecnologia, performance, su-
peração, sobrevivência, sucesso 
e outros conceitos sociais devem 
passar por uma reengenharia.

E tudo isso aí em cima, nasce na 
família. Pais que não deveriam ser 
pais o são. A construção do caráter 
está largada na mão do acaso. 
Conceitos simples como o “mal” e o 
“bem”, por mais incrível que pareça, 
estão sendo colocados num mesmo 
nível, confundindo as crianças e o 
jovem. A isso chamo Síndrome da 
Ética Doentia (SED). Isso é fi losofi a, 
minha gente. E a fi losofi a é o DNA 
da universidade.

Hora de investir sim na recons-
trução do ser humano, no fomento e 
valorização da atitude mental digna, 
no valor moral como carro-chefe 
da vida na Terra. É muito talento 
e caráter podre. Esse é o perfi l de 
psicopatas que estão liderando 
povos. Até que um dia, um desses 
talentos aperte o botão errado 
porque o desejava profundamente, 
desesperançado de si mesmo e 
deserto de Deus.

Gilmar Luiz Monticelli
Jornalista, Cronista e Palestrante
Assessor de Comunicação
Coordenador do Amor Exigente em 
Concórdia.

  

“As profissões constituem um 
tipo de grupo (...) ou de ‘comunidade 
de consciência’ organizada na esfera 
ocupacional. Possui cada uma delas 
sua cultura ocupacional particular, 
seus heróis fundadores, seu dialeto 
próprio, seus rituais coletivos e mi-
tos. Seu recurso cultural específi co 
é alguma forma de expertise sobre 
a qual detêm o monopólio e que é 
supostamente atestada pela posse 
de credenciais acadêmicas”. 

Nesta perspectiva, o livro, escri-
to por Marli Diniz, socióloga, 

especialista na área da Sociologia 
das Profissões, se propõe a tratar, 
a partir de Anthony Giddens, Harry 
Braverman, Max Weber, temas 
constantes nas discussões da-
queles que estão, ou que almejam 
adentrar no mercado de trabalho, 
tais como: monopólios profissio-
nais, constituições das profissões, 
estratégias profissionais, inflação 
de diplomas, perda de status das 
profissões, papel das profissões, 
posição do Estado diante destas. 
A autora lança mão de perguntas 
do tipo: “Serão as profissões meras 
ocupações?”, “Grupos de Status?”, 
“Estratos dentro de classes?”, “Uma 
classe social?”, para entender o 
posicionamento, a contribuição das 
profissões na sociedade.

O livro é sistematizado de duas 
formas: na primeira parte, compos-
ta pelos três primeiros capítulos, a 
autora elucida e conceitua o tema 
das profissões. São expostos mo-
delos de análise, através de con-
ceitos chaves, como o “proletariza-
ção” e “desprofissionalização”. Na 

segunda parte, composta pelos 
cinco capítulos finais, a autora se 
propõe a um reposicionamento, 
por um viés empírico e compa-
rado, dos temas trabalhados na 
primeira parte, fazendo uso de 
dados históricos, pesquisas e 
estatísticas. 

Entender conceitos como 
“autonomia”, “burocratização”, 
“escassez”, apresentados no livro, 
é condição para excelência de 
administradores, advogados, con-
tabilistas, fi lósofos, sociólogos e 
porque não acadêmicos, para não 
caírem no banal, na degeneração, 
na “degradação” que circundam 
as diversas ocupações.

Carlos Cesar Porto de Oliveira.
Acadêmico da 2.ª Fase do curso 
de Ciências Sociais – Ênfase em 
Desenvolvimento Regional.

Tornou-se lugar comum nos 
discursos de analistas so-
ciais, empresários, econo-

mistas, administradores, educa-
dores e comunicadores, entre 
outros, partirem do pressuposto 
de que o mundo em que vivemos 
caracteriza-se pela complexidade 
das relações nas quais se move a 
vida de bilhões de seres humanos 
na cotidianidade.  O pressuposto é 
válido, mesmo que não represente 
novidade, se levarmos em conside-
ração que aquilo que chamamos de 
mundo sempre se constituiu a partir 
das relações e interações que os 
seres humanos estabelecem entre 
si há milhares de anos como condi-
ção de luta pela sobrevivência, de 
busca de melhores perspectivas de 
vida, de felicidade. 

Neste sentido, nos diversos 
contextos relacionais que se cons-
tituíram como totalidade de mundo, 
de sentido e fi nalidade existencial, 
os seres humanos foram desa-
fi ados a responder e a constituir 
relações políticas, econômicas, 
sociais e culturais específi cas, que 
acomodassem suas expectativas 
vitais. Ou seja, a constituição de 
um kosmos, de uma determinada 
ordem que justifi casse a primazia 
da vida humana diante do conjunto 
da vida natural que se apresenta 

em seu em torno, e que em grande 
medida, permanece presa as ne-
cessidades cegas da natureza.

Sob esta perspectiva, o mundo 
que se constitui neste primeiro 
decênio do segundo milênio da 
civilização ocidental é o resultado 
de relações e interações humanas 
nas mais diversas esferas da vida 
social constituídas ao longo dos 
séculos 19 e 20.  Talvez se possa 
dizer que nestes últimos 200 anos, 
alcançamos um grau de complexi-
dade civilizatória jamais presencia-
das em outros contextos de mundo 
que nos antecederam. Quase a 
totalidade das tecnologias que são 
utilizadas e interferem em nossa 
forma de ser e estar no mundo em 
todas as esferas da vida social e 
individual, foram desenvolvidas 
neste período. 

De meados do século 19 aos 
nossos dias, convivemos com um 
mundo que se constitui em torno 
de uma racionalidade científi ca e 
técnica avassaladoras, e que afi r-
ma em alto e bom tom que o que 
importa é fazer. Um recente slogan 
publicitário pertencente a uma em-
presa privada em educação supe-
rior é sintomático neste contexto: 
“Não basta saber, é preciso saber 
fazer”. É esta ênfase num saber 
técnico e excessivamente prag-

mático que foi denominado como 
“razão instrumental” por cientistas 
sociais e fi lósofos pertencentes a 
Escola de Frankfurt.  

A razão instrumental carac-
teriza-se pelo esvaziamento da 
centralidade humana de seu pró-
prio fazer. Ou seja, a ciência e a 
técnica tornaram-se um fi m em si 
mesmo. Que se faça tudo o que 
cientifi camente e tecnicamente for 
alcançado pelo engenho humano. 
“A execução técnica dispensa o de-
bate e a justifi cativa ética”.  Nesta 
mesma direção, também a econo-
mia tornou-se um fi m em si mes-
mo, globalizada, financeirizada, 
suprime fronteiras, povos e suas 
especifi cidades culturais, dispensa 
massas de trabalhadores, determi-
na quem obterá cidadania global 
pela sua capacidade de produção e 
consumo, e quem não terá acesso 
e direito a esta cidadania.

É diante destas complexidades e 
desafi os que constitui nosso mundo, 
que se constata o crescente anseio 
por uma visão e ação, na política, na 
economia, na educação, na cultura, 
fundada numa racionalidade que te-
nha como pressuposto a centralida-
de da condição humana. O homem 
é um fi m e si mesmo, a ciência, a 
técnica, a economia, somente se 
justifi cam se estiverem a serviço do 

nomia do Mundo espera de seus 
mais ambiciosos profissionais, 
desperta o imediato esforço inter-
pretativo de quem pensa o mundo. 
Eis que no mesmo periódico, o 
colunista, professor e consultor de 
empresas Eugenio Mussak avisa 
que os administradores precisam 
urgentemente estudar filosofia 
clássica. Aparece ali uma chave 
analítica.

Ora, não fossem suficientes as 
mencionadas advertências e algu-
ma leitura anterior, eis que o editor 
Daniel Franklin da The economist 
- licenciada para a Carta Capital, 
fevereiro/2010, anuncia que os 
MBA entrarão em declínio a partir 
de 2010. A janela da matéria em 

grifo na página 142 anuncia que “o 
declínio do MBA vai cortar o supri-
mento de bobagens na fonte”.

Como interpretar esses so-
breavisos? Pois bem, quando a 
mencionada diretora  sugere o 
mestrado, ela pensa no líder do 
século 21 de que tanto precisam 
e procuram as empresas que dão 
certo. Esse líder é o cara do diá-
logo, do ouvir, agregar e liberar a 
criatividade, a ética e a coopera-
ção dos seus comandados. Para 
tanto, ele não pode ser apenas um 
especialista bitolado. Está claro 
que a especialização continua im-
portante. Sem ela não se entende 
o desenvolvimento econômico do 
século 20. Não obstante, o admi-
nistrador do 21 precisa da filosofia 
para despertá-lo às sinapses que 
acontecem aos que relacionam 
várias áreas do conhecimento. 
Na pós-graduação, só mestrados 
e doutorados o tem feito.

É urgente, e isso vale pra muita 
gente, que homens e mulheres do 
século 21 compreendam: o século 
20 foi a era da especialização, de 
fazer as coisas sem olhar para os 
lados. E isso foi, reconheça-se, 
necessário.  Mas o século 21 é o 
século da inteligência aberta,  for-
mação generalista, capaz de com-
preender que a sobrevivência e o 
bem-estar dependerão da sinergia 
entre economia, meio ambiente, 
sociedade, política e cultura. Com 
as exceções de sempre, quem não 

entender isso no século presente 
será um pássaro fora do ninho.

Fica mais e mais evidente, o 
mundo é outro, plural, democrático 
e lounge, até que venha a próxima 
guerra. Ouvi de um experiente 
assessor da Brasil Foods, Gilmar 
Monticelli, a explicação de que a 
crise financeira mundial foi pro-
duzida pelos MBA de Wall Street. 
Fiquei perplexo, mas não surpre-
so. Quando li a previsão da The 
Economist/Carta Capital, lembrei 
do que recomendou certo doutor 
internacional das organizações 
numa coluna da Carta Capital há 
dez anos: listando quatorze obras 
da administração do século 20, 
pedia que o resto fosse queimado 
numa grande fogueira, para o bem 
do capitalismo. Um paralelo com a 
sociologia brasileira permitiria algo 
parecido, mas isso já é outra histó-
ria. As coisas nunca são tão sim-
ples e nada está perdido, nem os 
MBA. É possível que a alternativa 
à falência dos Master of Business 
Administration seja a sua revisão, 
estimulando o diálogo, a formação 
de redes, o bate-papo do happy 
hour e a cooperação criativa. E 
chega de tapeação com os alunos. 
Será bom para o capitalismo e 
para os seres humanos.  

 
Walter Knaesel Birkner
Sociólogo da UnC, autor de Segurança 
nacional e desenvolvimento global em 
Golbery do Couto e Silva, Itajaí, Univali, 
2002.

Faça um Mestrado

Prezados leitores do Sala D: 
no século 21, 2010 é o ano 
da emergência defi nitiva de 

um novo líder mundial. Sim, o Zé 
Carioca, o irmão “macaquito” de 
los hermanos, o cara que o um 
dia, disse De Gaule, não era sério 
– e na época não era mesmo: o 
Brasileiro. Que fi gura somos nós! 
Quem somos nós? Essa será 
uma das mais importanes tarefas 
das ciências sociais brasileiras na 
próxima década mas, por hora, 
falemos daquilo que esse cara 
precisa saber e fazer para ajudar o 
seu hóspede, que retrato! Quantas 
praias, campos e montanhas e 
edifícios e chaminés e gente es-
tudando pra saber o que saber e 
fazer, para crescer com o País.

E essa relação entre o saber 
e o fazer terá de mudar, é o que 
sugere o artigo do fi lósofo Sandro 
Luiz Bazzanella, chamando à aten-
ção para o que o universo empre-
sarial dos que serão competitivos 
neste século estão percebendo: 
que os profi ssionais das organiza-
ções privadas e públicas precisam 
de formação humanística.

Ora, não é por coincidência 
que outros dois textos vão na 
mesma linha. O artigo do sociólogo 
Walter Knaesel faz referência ao 
editorial da revista The Economist/
Carta Capital. Prognosticando os 
rumos da formação superior para 
o mercado brasileiro emergente, 
o autor propõe uma revisão dos 
MBA que, segundo certa imprensa 
especializada, estariam com os 
dias contados.

Nessa linha, o executivo da 
Brasil Foods, Gilmar Monticcelli, 
acusa os MBA de serem o cerne 
explicativo da maior crise fi nancei-

ra mundial, detonada em 2008. O 
autor sugere que a falta de uma 
formação humanista (leia-se, 
fi losofi a, sociologia, antropologia, 
ciência política, economia política, 
geografia, história e literatura) 
seria o fundo ideológico por trás 
de um comportamento coletivo 
de milionários precoces – leia-se, 
os garotos de Wall Street, sem o 
menor escrúpulo. Segundo o olhar 
de um certo analista econômico, o 
lema desse pessoal, que em inglês 
se conhece pela giria IGBH-YGBH, 
demonstra todo o desprezo e ir-
responsabilidade social de quem 
seria capaz de vender a mãe para 
ganhar um troco na bolsa de ra-
ções para gatos. Para Monticcelli, 
Bazzanella e Knaesel Birkner, a 
ascendência das humanidades 
sobre as técnicas de maximização 
da mais valia e os artifícios de 
proteção do privado em detrimento 
do público deverão dar a tônica 
das formações profi ssionais nas 
primeiras décadas deste século. 

Se o leitor reparar nos co-
merciais das TVs pagas e em 
revistas de negócios e de política, 
começará a perceber que as cor-
porações e os governos mudaram 
o foco: agora é o ser humano em 
primeiro lugar. Repare-se também 
no que dizem e como agem líderes 
como Obama e Lula, entre outros. 
Agora pense o leitor em qual é a 
principal difi culdade das empresas 
nacionais. Pensou? Sim, e sem 
mão de obra qualifi cada, criativa 
e ética, teremos de enfrentar cada 
vez mais o paradoxo do desempre-
go e das vagas não preenchidas 
num País que se anuncia a quinta 
potência econômica do século. É 
a hora da coruja.  

A edição de novembro de 
2009 da revista Você S/A 
traz importante matéria de 

capa intitulada É hora de crescer 
com o Brasil. Trata, sumariamente, 
das oportunidades do mercado 
de trabalho, da qualificação pro-
fissional e de que profissionais 
o mercado demandará. Chama 
particularmente à atenção a frase 
da presidente do Hospital e Ma-
ternidade São Luiz, de São Paulo. 
Diz ela: “Invista na educação. Se 
você for jovem, faça um mestrado 
e não um MBA, e cultive o contato 
com pessoas...”

O significado oculto dessa frase 
solta, numa matéria muito ilustrati-
va sobre o que a futura quinta eco-

As ciências sociais e os desafios profissionais contemporâneos
mundo humano. 

Empresas, empreendimen-
tos públicos e privados compro-
metidas com os desafios con-
temporâneos, apontam para a 
necessidade de contratação de 
profissionais que tenham uma 
consistente formação humanista, 
para além de sua formação téc-
nica específi ca. Capacidade de 
interpretação, refl exão, análise e 
compreensão da dinâmica social 
em curso é condição sine qua 
non para o exercício profi ssional 
bem-sucedido. O desenvolvimento 
destas potencialidades humanas 
é a espinha dorsal do curso de 
Ciências Sociais, o que o torna  
reconhecido e necessário na for-
mação profi ssional dos homens 
e das mulheres que têm e terão 
o desafio de renovar o mundo 
em cada uma de suas decisões. 
Decisões que pela centralidade 
da dimensão humana são por 
excelência éticas e políticas, as 
quais devem estar submetidas às 
pretensões científi cas e sua con-
sequente realização técnica. 

Professores Eduardo Gomes de Melo 
e Sandro Luiz Bazzanella
Coordenador e vice-coordenador do 
curso de Ciências Sociais.
UnC - Canoinhas

O talento, a ética e a universidade na 
era do Deus me livre!
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Variação para mesmo produto chega a 100% em Canoinhas, segundo sondagem feita pelo CN nesta semana

Volta às aulas movimenta comércio

Gracieli Polak
CANOINHAS

CONSUMO

Com a lista na mão e os fi lhos a 
tiracolo, o período de compras 
escolares chega perto do fim 
com um retrospecto bom para o 
comércio e para os alunos, que 
com os materiais completos, 
esperam pelo início das aulas. A 
procura pelos produtos das listas 
fornecidas pelas escolas trouxe 
movimento extra às lojas e maior 
vazão no bolso dos consumi-
dores, que alegam aumento em 
relação ao ano passado.

Para Mara dos Santos, que 
na tarde de quarta-feira, 10, fazia 
a escolha dos materiais para os 
fi lhos, o preço está mais salga-
do que no ano passado. “Está 
custando um pouquinho mais, 
deu para sentir”, diz. Entre as 
diversas opções de materiais dis-
poníveis nas lojas e papelarias da 
cidade, a fi lha, Kelly, escolheu um 
caderno com a estampa desejada, 
aproveitando que a lista deste ano 

Uma parceria entre diversas empresas e 

pessoas possibilitou a realização de um 

curso de qualifi cação profi ssional na 

área de vendas e atendimento ao públi-

co para 31 moradores do Loteamento 

Jardim Santa Cruz. O curso realizado 

entre os dias 1.º e 5 de fevereiro foi 

ministrado pela Job Center Recursos 

Humanos de forma gratuita para todos 

os participantes, na maioria jovens de-

foi menor. “Meus fi lhos ainda 
têm o que sobrou do ano pas-
sado, então muita coisa não foi 
preciso comprar”, conta.

Uma pesquisa realizada pelo 

Procon de Santa Catarina revela 
que a variação dos preços na 
Capital, Florianópolis, chegou a 
400%, de acordo com o mate-
rial em questão e sugere que os 

consumidores pesquisem antes 
de adquirir a lista completa. De 
acordo com Sorlene Trevisani, 
gerente de uma loja que oferece 
material escolar, a pesquisa não 

FORMATURA

sempregados e sem nenhum experiência 

profi ssional, inclusive alguns portadores 

de necessidades especiais. O evento foi 

idealizado pela líder comunitária Marli 

Ferreira dos Santos com o objetivo de 

oferecer mais uma opção de qualifi -

cação profi ssional aos moradores do 

bairro que sofrem com o desemprego. 

O treinamento aconteceu no salão da 

igreja e contou com atividades teóricas 

e práticas. Após o curso todos os alu-

nos foram encaminhados para prestar 

estágios em empresas comerciais da 

cidade com o objetivo de colocar em 

prática aquilo que aprenderam em 

sala de aula. “Acreditamos que com o 

curso e com o estágio os participantes 

terão mais chances de conseguir uma 

oportunidade de trabalho”, disse 

Marli. As empresas interessadas em 

oferecer uma oportunidade de estágio 

ou trabalho aos alunos podem entrar 

em contato pelo telefone 3622-5645 

ou 9197-2339.

tem sido o forte dos consumido-
res neste ano. “A maioria chega 
na loja e faz a compra direto. 
Outros vêm, pesquisam e acabam 
voltando”, relata.

De acordo com uma pes-
quisa informal realizada pelo CN 
nas principais lojas do centro de 
Canoinhas, o custo médio de um 
caderno de dez matérias, capa dura 
e estampa popular, um dos mate-
riais mais consumidos, é de R$ 6. 
Na loja mais barata o produto foi 
encontrado a R$ 3,99, enquanto 
na mais cara o custo é de R$ 7,99, 
uma diferença percentual de 100%. 
Na comparação com produtos de 
primeira linha, com acabamento 
superior e estampas de personagens, 
a diferença é exorbitante. O preço 
médio do produto com 200 páginas, 
com estampas, é de R$ 20.

DE VOLTA

Os alunos das redes estadual 
e municipal voltam à ativa na 
quarta-feira de Cinzas, 17, logo 
no período matutino.

Moradores do Jardim Santa Cruz 

recebem qualifi cação em vendas

ALUNOS que concluíram o curso já estão aptos para o mercado de trabalho e aguardam oportunidade

CANOINHAS

RETORNO NA QUARTA DE CINZAS: Variedade de materiais tornou a escolha de estudantes como Kelly mais difícil
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Dos cinco suspeitos, três estão detidos no Presídio Regional de Mafra

Polícia Civil 
desbarata quadrilha

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ASSALTO À SUPERMERCADO

A Polícia Civil de Canoinhas 
apresentou na quarta-feira, 10, 
dois dos três presos acusados de 
terem roubado mais de R$ 200 
mil dos supermercados Bom 
Dia 1 e da Avenida no dia 6 de 
dezembro do ano passado.

As prisões começaram em 8 
de janeiro, quando Olívio Gon-
çalves Junior, conhecido como 
Cunha, foi detido em Curitiba-
PR. Ele revelou o esquema que 
resultou na prisão de João dos 
Santos, detido na terça-feira, 
9, também em Curitiba, e de 
João Batista Steidel Filho, preso 
em sua casa em Três Barras, na 
quarta-feira, 10.

Outros dois acusados se-
guem foragidos: Sandro Cercal, 
que teria dado suporte a ação da 
quadrilha e um quinto elemento 
ainda não identifi cado, que teria 
mantido o empresário e dois 
empregados em cárcere privado 
enquanto João dos Santos e Olí-
vio Gonçalves tinham ido com 
o fi lho do empresário até um 
dos supermercados para roubar 
o dinheiro.

Com Santos, a Polícia en-
controu R$ 6 mil. Segundo o 
acusado, a quadrilha roubou R$ 
80 mil.

QUEBRA-CABEÇAS

Para desbaratar a quadrilha que 
cometeu um dos assaltos mais 
ousados dos últimos anos em 
Canoinhas, o delegado Rui Ores-
tes Kuchnir passou noites em 
claro montando um verdadei-
ro quebra-cabeça. “O difícil é 
identificá-los geralmente, mas 
neste caso tivemos o inverso. 
Conseguimos identifi car, mas foi 
mais difícil prendê-los”, revela o 
delegado.

Cunha foi preso em Curitiba 
com apoio da Divisão de Nar-
cóticos do Paraná e da Central 
de Operações Policiais (COP) 
de Itajaí. Cunha foi um dos que 
obrigou o fi lho do empresário a 
abrir o cofre. Segundo Kuchnir, 
ele já tem antecedentes criminais 
por roubo a banco e porte ilegal 
de arma.

No mesmo dia, um erro de 
pouso do helicóptero da Polícia 
afugentou João dos Santos, que 
estava no bairro Costa e Silva, 
em Joinville-SC. O helicóptero 
pousou uma quadra antes da casa 
onde estava Santos.

A investigação prosseguiu e 
em um mês Santos foi preso na 
porta giratória de uma agência 
bancária de Curitiba. Ele tentava 
compensar um cheque de R$ 
27 mil, fruto de um golpe que 
ele havia aplicado. A prisão teve 

apoio do COP de Curitiba. Foi 
Santos quem entregou todo o 
esquema confessando, inclusive, 
ter sido ele o segundo acusado 
de ter acompanhado o fi lho do 
empresário até a sede do super-
mercado. Ele também possui an-
tecedentes por roubo e sequestro 
e é foragido do Presídio de Rio 
do Sul desde 2004.

No dia seguinte, Steidel, que 
como mora em Três Barras fez 
todo o levantamento dos hábitos 
da família, foi preso em sua casa 
no Alto do Mussi, sem oferecer 
resistência.

O CN tentou ouvir os acu-
sados, mas eles se limitaram 
a declarar que só falarão em 
juízo. Eles foram recambiados 
para o Presídio de Mafra, onde 
fi carão a disposição da Justiça. 
Eles devem ser indiciados por 
roubo, sequestro e formação de 
quadrilha.

A Polícia segue no rastro dos 
outros dois foragidos. 

Segundo Kuchnir, a quadri-
lha desbaratada é de altíssima 
periculosidade e tem como es-
pecialidade recrutar bandidos em 
Curitiba e Joinville para cometer 
roubos em cidades menores.

A operação teve apoio do 
delegado geral da PC, Mauricio 
Eskudlark e do delegado Mauro 
Cândido dos Santos.

TRÊS BARRAS

Quatro feridos 

em acidentes
Três pessoas fi caram feridas em 
um acidente envolvendo um Corsa 
e um Fiesta na tarde de domingo, 
7, na SC-303, em Três Barras. As 
três vítimas – dois homens de 24 e 
39 anos e uma mulher de 27 anos 
– foram socorridas pelo Corpo de 
Bombeiros. O condutor do Fiesta, 
de 33 anos, nada sofreu.

No mesmo dia, um Prisma, 
placas de Três Barras bateu em 
uma motocicleta Bizz, placa de 
Três Barras. O motociclista fi cou 
bastante ferido. Já no carro ne-
nhum dos cinco ocupantes fi cou 
ferido.

MARIA DA PENHA

Agressores

são detidos
Na noite de domingo, 7, na rua Ca-
noinhas, bairro São Cristóvão, em 
Três Barras, a Polícia deteve um ho-
mem de 34 anos, que havia agredido 
a esposa de 44 anos e a enteada 
de 14 anos. A menina precisou ser 
atendida pelo Corpo de Bombeiros 
por causa dos ferimentos.

Já na noite de terça-feira, 9, 
na rua Roberto Ehlke, em Canoi-
nhas, um senhor de 46 anos foi 
preso. Ele estava bêbado, quebrou 
móveis da casa e tentou agredir 
a esposa.

Os agressores foram presos 
com base na Lei Maria da Penha.

INUSITADO

Ladrões abatem 

boi na estrada
Na manhã de quarta-feira, 10, a 
Polícia atendeu a denúncia de um 
senhor de 61 anos na rua João Ma-
ria Borges, bairro São Cristóvão, 
em Três Barras. Ele se queixava 
que um boi de sua propriedade 
havia sido furtado. A Polícia não 
localizou os suspeitos, mas en-
controu os restos mortais do boi 
próximo a linha férrea.

FLAGRANTE

Jogo do bicho 

em Canoinhas
A Polícia fez dois flagrantes de 
jogo de bicho em Canoinhas 
na quarta-feira, 10. A primeira 
aconteceu logo no início da 
tarde, na rua Duque de Caxias, 
quando um motociclista de 27 
anos foi flagrado com várias 
apostas.

Pouco depois, na rua Mare-
chal Floriano, o dono de um bar 
de 22 anos foi detido por fazer 
as apostas. Vários volantes dos 
jogos foram encontrados no bar. 
Os dois responderão a termo cir-
cunstanciado.

CENTRO

Carro pega 

fogo na rua

No fi m da tarde de quinta-feira, 4, o 
motor de um Fiat Strada, placas de 
Curitiba-PR, fundiu e o veículo pegou 
fogo em frente ao Supermercado 
Queluz, na rua Coronel Albuquerque, 
centro de Canoinhas. 

Os bombeiros foram chamados 
para controlar o incêndio e a Polícia 
Militar fez a segurança do local.

TRÊS BARRAS

Assalto a mão 

armada
Na noite de quinta-feira, 4, na rua 
Chopim, bairro São Cristóvão, em 
Três Barras, um homem de 35 anos 
chamou a Polícia para relatar que 
havia sido assaltado por um rapaz 
armado com um revólver. Ele teria 
roubado celulares, relógio, dinheiro 
e documentos. Até o momento, o 
assaltante não foi encontrado.

FURTO

Veículo é 

encontrado 
Na manhã de segunda-feira, 8, em 
um matagal às margens da BR-280, 
na localidade da Campininha, em 
Três Barras, a Polícia encontrou um 
Fiat Uno, placas de São Mateus do 
Sul-PR, bastante danifi cado.

A Polícia apurou que o veículo 
havia sido furtado dois dias antes em 
São Mateus do Sul. A Polícia Civil fez 
a entrega do veículo ao proprietário.

FLAGRANTE

Foragido volta 

para a cadeia
Na noite de segunda-feira, 8, em ron-
das pela rua Santo Antônio, bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, policiais 
militares reconheceram um foragido 
do Presídio Regional de Mafra. O 
rapaz de 24 anos foi detido e recam-
biado para o Presídio.

BRIGA

Esfaqueia e 

responde a TC
Na noite de sexta-feira, 5, na rua 
Adão Santarém, em Três Barras, a 
Polícia e o Corpo de Bombeiros foram 
chamados para atender a um rapaz 
de 19 anos que foi ferido com uma 
faca no tórax e em um dos braços. 
Ele apontou como responsável pela 
tentativa de homicídio, um rapaz de 
33 anos, que vai responder a termo 
circunstanciado.
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Boato sobre mortes 
termina em condenação
Site publicou que rapazes teriam comido churrasco envenenado com arsênico

ITAIÓPOLIS

COOPERATIVA DE CRÉDITO RU-
RAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁ-
RIA 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 Irineópolis – 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 Irineópo-
lis, sito a  Avenida 22 de julho, nº 
215, Centro, em Irineópolis/SC. A 
instalação da Assembleia será às 
07:00 horas, em Primeira Convo-
cação, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) do número 
dos associados 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 Extraordinária:

Reforma Estatutária:

1- Artigo 4 – Discussão sobre 
alteração do prazo para realização 
de operações de crédito junto à Co-
operativa, conforme possibilidade 
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, parágra-
fos e alíneas seguintes do vigente 
Estatuto Social.

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

4- Artigo 20, § 6 – Discussão 
de alteração do artigo 20, § 6 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 20, § 7 – Discussão 

de inclusão do § 7 que trata sobre o 
capital social de cada associado. 

6- Artigo 34 – Discussão de 
inclusão do artigo 34 que trata so-
bre a administração em regime de 
cogestão, conforme possibilidade 
instituída pela Lei complementar 
130 de 17/04/09, bem como reor-
denar os demais capítulos, artigos, 
parágrafos e alíneas seguintes do 
vigente Estatuto Social.

7- Artigo 35 – Discussão sobre 
alteração do artigo 35 que trata 
sobre a realização da Assembleia 
Geral Ordinária, conforme possibi-
lidade instituída pela Lei comple-
mentar 130 de 17/04/09.

8- Artigo 49 – Discussão sobre 
alteração do mandato e renovação 
do Conselho Fiscal, conforme 
possibilidade instituída pela Lei 
complementar 130 de 17/04/09.

09- Artigo 64 – Discussão 
sobre a inclusão do artigo 64 que 
trata sobre a possibilidade de 
compensação de perdas com so-
bras do exercício futuro, conforme 
possibilidade instituída pela Lei 
complementar 130 de 17/04/09, 
bem como reordenar os demais 
capítulos, artigos, parágrafos e 
alíneas seguintes do vigente Es-
tatuto Social.

Em Regime de Assembleia 
Geral Ordinária:

1º - Prestação de contas dos 
órgãos da administração, acompa-
nhada do parecer do Conselho Fis-
cal, compreendendo: Relatório da 
gestão; balanço dos dois semes-
tres do exercício; demonstrativo 
das sobras apuradas ou das perdas 
decorrentes da insufi ciência das 
contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade e parecer 
das auditorias; 

2º - Destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insufi ciência das 
contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade, deduzin-
do-se, no primeiro caso as parcelas 
para os Fundos Estatutários;

3º - Eleição dos componentes 
do Conselho de Administração com 
mandato até a Assembleia Geral 
Ordinária de 2013 e do Conselho 
Fiscal, com mandato até a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2013;

4º - Fixação de honorários, 
gratifi cações e cédulas de presen-
ça para o Conselho de Administra-
ção e Conselho Fiscal;

5º - Autorização para tomada 
de empréstimos e Avais junto ao 
Banco do Brasil, BNDES, BRDE 
e outras Instituições Financeiras 
para repassar ao quadro social;

6º - Autorização para a obten-
ção pela Cooperativa Central de 
Crédito Rural com Interação Soli-
dária - CRESOL CENTRAL SC/RS 
de linha de crédito junto ao Banco 
do Brasil, BNDES, BRDE e outras 
instituições financeiras para re-
passe ao quadro social com fi ança 
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 Regional de Servi-
ços – Cresol Base Serrana SC;

8º - Demissão de Associa-
dos;

9º - Assuntos Gerais de inte-
resse da sociedade; 

OBS: 1- Para efeito de quorum 
legal, a CRESOL 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 Irineópolis/
SC, por não haver espaço sufi cien-
te na sede social da Cooperativa. 

Irineópolis/SC, 12 de fevereiro 
de 2010.

ANTÔNIO CARLOS SENFF
Presidente

Edinei Wassoaski
ITAIÓPOLIS

A diretoria do site Joaçaba News 
foi condenado a pagar multa e 
publicar em jornais de circulação 
estadual uma retratação desmen-
tindo falsa notícia veiculada pelo 
site entre fevereiro de 2008 e 9 
de novembro de 2009. A ação foi 
movida pela Associação Brasilei-
ra de Preservadores de Madeira 
(ABPM) que trocou a multa por 
um espaço mensal para divulgar 
suas informações no site.

A suposta reportagem inti-
tulada Churrasco envenenado mata 

jovens no Planalto Norte dava conta 
da morte de três rapazes mora-
dores de Itaiópolis em decorrên-
cia de um churrasco. O motivo 
da morte não seria exatamente a 
carne. Segundo o texto, a lenha 
com a qual o churrasco teria 
sido assado, era de um poste. 
O site afi rmava que postes são 
tratados por autoclave, método 
que mistura cobre, cobalto e 
arsênico. O resultado teria sido 
a morte dos três rapazes por 
envenenamento.

No início de 2009, o CN 

recebeu por e-mail um texto 
supostamente escrito pelo en-
genheiro do Departamento 
de Operações do Sistema de 
Telecomunicações da Eletrosul, 
Alberto Vitor, alertando para a 
suposta reportagem do site.

Ao investigar o caso, a re-
portagem do CN ouviu de Vitor 
que ele estava sendo vítima de 
uma fraude. “Alguém que não 
tem o que fazer está usando 
meu nome para inventar isso”, 
disse o engenheiro.

A reportagem do CN en-
trou em contato com o Hos-
pital Santo Antonio e o Corpo 
de Bombeiros de Itaiópolis. 
Ninguém conhecia caso de 
morte que tivesse ocorrido em 
circunstância semelhante na 
cidade. Considerando que Itai-
ópolis tem pouco mais de 19 mil 
habitantes, é difícil imaginar que 
três mortes simultâneas tenham 
passado despercebidas até mes-
mo pelos funcionários do único 
hospital da cidade.

FUNDAMENTO

Verdade ou não, essa história mere-
ce ao menos um alerta. A empresa 

Grein e Grein, instalada em Monte 
Castelo, é uma das que fabrica pos-
tes de madeira e efetua o processo 
de autoclave, atendendo todas as 
exigências ambientais. 

Otília Grein, proprietária 
da empresa explicou ao CN 
que realmente esta madeira é 
envenenada e é bem possível 
que pessoas que inalem a fu-
maça da queima dessa madeira 
venham a morrer. Embora 
sempre que vende este tipo de 
madeira, a empresa esclarece 
os compradores de que a ma-
deira não pode ser queimada, 
especialmente para se cozinhar 
alimentos. Essa madeira tam-
bém não pode ser serrada ou 
furada sem recolhimento dos 
resíduos e nenhum alimento 
deve ser cultivado próximo aos 
locais de implantação de postes 
ou outros elementos fabricados 
com esta madeira. A queima é 
totalmente proibitiva porque a 
simples inalação dos gases po-
derá ser fatal. No entanto, até 
hoje, não há registro de morte 
por envenenamento em decor-
rência da queima de madeira 
de postes.
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VAGAS FEMININAS:

- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO com 
Ensino Médio e experiência
- AGENTE DE NEGÓCIOS com 
Ensino Médio e carteira AB
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO com 
formação em Administração ou 
Contábeis
- BABÁ PARA PERNOITAR com 
experiência
- 2 BABÁS com experiência
- COSTUREIRA com experiência
- DIARISTA com experiência, para o 
centro de Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA/BABÁ 
com experiência, para o centro de 
Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência. Meio período
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência, para o centro de 
Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência para o bairro Tricolim
- EMPREGADA DOMÉSTICA para 
residir em São Paulo, com experi-
ência
- 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, 

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:

- 2 AUXILIARES DE PRODUÇÃO com 
Ensino Médio e experiência
- AJUDANTE DE ELETRICISTA com 
Ensino Médio
- ALINHADOR com experiência
- AÇOUGUEIRO com experiência
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO com 
experiência para Massaranduba-SC
- GARÇOM com experiência. Horário 
das 16h30min à meia-noite
- MOTORISTA “C” com experiência
- MECÂNICO P/ TRATORES E CO-
LHEITADEIRA com experiência
- MECÂNICO AUTOMOTIVO com ex-
periência, para Massaranduba-SC
- MECÂNICO DE MOTOS com ex-
periência
- MECÂNICO INDUSTRIAL com 
experiência
- SERVIÇOS GERAIS: horário: das 10 
às 13 horas e das 14 às 19 horas
- SERVIÇOS GERAIS, área: hoteleira, 
para São Paulo. Salário:+/- R$ 850, 
alimentação e moradia livre
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA/VEN-
DEDOR com Ensino Médio
- VENDEDOR EXTERNO com experi-
ência para a área de bebidas

Vagas disponíveis na Job Center 

Recursos Humanos, rua Major Vieira, 

837, centro, próximo do ginásio da 

AABB. Fone: 3622-5645

> CONCURSOS

l Prefeitura de Canoinhas
Prazo: até 19 de fevereiro
Cargos: professores-técnicos de Educa-
ção Física temporários 
Vagas: 12
Salário: até R$ 1074,15
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: não informada
Inscrições: na sede da Fundação 
Municipal de Esportes, que fica na rua 
Senador Felipe Schimidt, s/nº (Estádio 
Municipal Benedito Therézio de Carva-
lho Júnior).

l ECT - Correios
Prazo: prorrogado até 19 de fevereiro
Cargos: vários
Vagas: 1037
Salário: até R$ 706,48 para 
carteiro e operador de tr iagem e 
transbordo e para atendente comer-
cial, e cargos de Nível Superior até R$ 
3.431,06
Escolaridade: Superior e Ensino Mé-
dio
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

l    Secretaria de Saúde de SC
Prazo: até 24 de fevereiro
Cargos: médico, nutricionista, enfermei-
ro e terapeuta ocupacional
Vagas: 27
Salário: até R$ 4 mil
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: Como será um pro-
cesso seletivo, não haverá cobrança pelo 
envio de currículo
Inscrições: através do site 
www.saude.sc.gov.br

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 Funda-
mental completo (8ª serie). Expe-
riência na função e curso de NR10 
com certifi cado. 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 comple-
to 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.

IBGE abre 
mais de 191 
mil vagas 
Região tem 121 oportunidades; inscrições 

para concurso começam em 26 de fevereiro

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: DJO-
NATHAN – Jaraguá 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.

VOCÊ é dinâmica e gosta de vender?
Então torne-se revendedora ou consul-
tora de cosméticos. Tratar pelo fone: 
3622-5137 ou 8442-4060.

Um dos processos seletivos mais es-
perados do ano, pela quantidade de 
vagas, foi lançado ofi cialmente pela 
Fundação Cesgranrio no começo 
do mês. A partir do dia 26 de feve-
reiro estarão abertas as inscrições 
para contratação temporária como 
recenseador, do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), 
para atuação no Censo 2010.

Nos municípios da região, 121 
vagas estão abertas (confi ra quadro 
ao lado), 50 somente em Canoi-
nhas.  Segundo o coordenador 
da Sub- Área de Mafra, Edmilson 
B. Marinho Júnior, o órgão está 
verifi cando a documentação dos 
selecionados no teste realizado 
em 2009 para atuar como coorde-
nadores do Censo e espera a nova 
seleção, com as provas previstas 
para 30 de maio. “Agora serão se-
lecionados os recenseadores, para 
que o processo comece em 1.º de 
agosto”, explica.

Os recenseadores, segundo o 
IBGE, terão ganhos proporcionais 

à quantidade de entrevistas produ-
zidas. “O salário será por produção, 
calculado de acordo com a quanti-
dade de entrevistas feitas”, esclarece 
Marinho Júnior. 

INSCRIÇÕES
Pela internet ou nos postos auto-
rizados, as inscrições custam R$ 
18. Pela internet será possível a 
inscrição até 4 de abril, enquanto 
nos postos poderá ser realizada 
somente até 19 de março. Pessoas 
que comprovadamente não tenham 
condições de pagar a inscrição po-
derão pedir a isenção da taxa, até 4 
de março, pela internet, mediante 
preenchimento de requerimento 
de isenção.
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Nova temporada inicia 
com muitas novidades
Primeira corrida será no Bahrein, em 14 de março; quatro brasileiros estão inscritos

Kyene Becker
COM AGÊNCIAS

FÓRMULA 1
Natiele em 

Jaraguá do Sul

Treinando e colecionando títulos 
municipais, regionais e estaduais há 
cinco anos, a aluna-atleta Natiele 
Corrêa partiu para treinamento em 
um clube de Jaraguá do Sul. Natie-
le foi uma das atletas descobertas 
pelo professor de educação física 
Daniel Laurentino Pinto (foto), 
técnico do vitorioso time femini-
no da escola E.B.M. Guilhermina 
Veiga Ferreira, representante do 
município de Canoinhas. 

Diretor em 

Irineópolis
   
O desportista, ex-jogador do 
Esporte Clube Iguaçu, Sérgio 
Plugge, 56 anos, acaba de ser 
nomeado o primeiro diretor de 
Esportes e Lazer de Irineópolis. 
Plugge terá como missão a re-
estruturação dos vários departa-
mentos esportivos da Comissão 
Municipal de Esportes (CME), 
que nos últimos anos fi cou com 
as suas atividades praticamente 
paralisadas, limitando-se a pro-
mover algumas competições 
domésticas sem relevância. 

Caminhada da 

mulher em março

Faltando menos de um mês para as 
comemorações do Dia Internacio-
nal da Mulher, uma reunião realizada 
na quinta-feira, 4, decidiu a data da  
4.ª Caminhada da Mulher, que neste 
ano deve acontecer no domingo, 7. 
Serão quatro quilômetros, com saída 
e chegada no Estádio Municipal 
Benedito Therézio de Carvalho, o 
Ditão, a partir das 8h30. Os locais de 
inscrição e o regulamento deverão 
ser divulgados em breve. 

A Fórmula 1 está de cara nova, 
mais uma vez. Novas equipes, 
novas regras, novos pilotos e 
a festa em 2010 promete ser 
grande. A Federação Inter-
nacional de Automobilismo 
(FIA) já aprovou mudanças 
para a competição este ano, 
começando com o novo sis-
tema de pontuação. Em 2009, 
apenas os oito primeiros car-
ros pontuavam e a diferença 
de pontos entre o primeiro e 
o segundo carro era de apenas 
cinco pontos. Com a nova 
regra, agora os dez primeiros 
carros pontuam e a diferença 

de pontos entre o primeiro e 
o segundo será de sete pon-
tos, valorizando a vitória, não 
a regularidade (confira quadro 
abaixo). 

Mudanças anunciadas so-
bre a forma de abastecimento e 
a utilização dos jogos de pneus 
prometem afetar drasticamente 
o jogo. O abastecimento está 
extinto da Fórmula 1 a partir 
deste ano, obrigando os pilotos 
a largarem com o tanque cheio 
e administrarem o consumo 
durante a corrida, os dez pi-
lotos que se classificarem para 
a última etapa do treino (Q3) 
serão obrigados a largar com o 
mesmo pneu da classificação.

Para 2011, novas regras de-
vem começar a vigorar. Os di-
fusores duplos serão proibidos 
e a altura máxima de cada peça 
deverá ser reduzida de 175mm 
para 125mm, aumentando 
ainda mais a competitividade 
e estimulando a definição de 
estratégias pelas equipes.

FATOR HUMANO

Fora das pistas, a surpresa é o 
retorno do piloto alemão Mi-

chael Schumacher, que disputa 
o título esse ano pela Mercedes 
(antiga Brawn GP) ao lado do 
também alemão Nico Rosberg. 
Com a saída das equipes BMW 
e Toyota, a F1 tem quatro 
equipes estreantes no grid: 
Campos, USF1, Virgin e Lotus, 
além do retorno da equipe Sau-
ber. Ao todo serão 13 equipes 
em busca do título e quatro 
brasileiros nas pistas: Felipe 
Massa e Rubens Barrichello, 
veteranos, e os estreantes Bru-
no Senna e Lucas Di Grassi. A 
abertura da temporada 2010 
acontece no Bahrein, no dia 
14 de março, às 9 horas, com 
transmissão pela Rede Globo 
de Televisão.

SCHUMACHER posa ao lado de Rosberg, seu companheiro na Mercedes; alemão não resistiu e voltou à Fórmula 1 
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Partidas mornas inauguram 
nova edição da Copa do Brasil
Competição começou na quarta-feira, 10; 64 clubes de 26 Estados e do Distrito Federal disputam o título

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

FUTEBOL 2010

Desde quarta-feira, 10, equipes 
de futebol de todo o País se 
enfrentam em busca do segundo 
maior título brasileiro: a Copa do 
Brasil. Programada para iniciar 
em duas etapas, apenas 28 equi-
pes se enfrentaram nesta sema-
na, em uma rodada de poucos 
gols e vitórias simples. 

A próxima rodada está mar-
cada para o dia 24, desta vez com 
20 confrontos. Nesta primeira 
rodada, três clubes deram adeus 
ao campeonato depois de 90 
minutos.

A regra da Copa do Brasil é 
clara: venceu por dois gols ou mais 
de diferença no primeiro con-
fronto fora de casa, classifi cação 
garantida. Nesta primeira etapa, 
três clubes aproveitaram a regra e 
dispensaram o jogo de volta, em 
casa. O Grêmio venceu o Araguaia 
por 3 a 1, enquanto o Bahia venceu 
o Vitória-ES por 2 a 0. O terceiro 
classifi cado foi o Atlético-GO, que 
derrotou o Assu por 3 a 0, maior 
goleada da noite.

DE FORA

Não espere para acompanhar 
o desempenho do Corinthians, 
atual campeão, ou do Flamen-
go, campeão do Brasileiro, na 
Copa do Brasil. Neste ano, os 
representantes com estes nomes 
são clubes “genéricos”, vindo de 
outros Estados. Os 64 clubes 
que disputam o torneio vêm 
dos 26 Estados e também do 
Distrito Federal. Desde a edição 
de 2001, os times que participam 

da Libertadores da América não 
disputam a Copa do Brasil no 
mesmo ano, devido ao confl ito 
de datas com a competição con-
tinental.

Por conta do regulamento, o 
atual campeão da Copa do Brasil 

nunca disputa a próxima edição, 
devido à classifi cação para a Li-
bertadores. Grêmio e Cruzeiro 
são os maiores detentores de 
títulos, com quatro taças cada. 
Depois aparece Corinthians, 
com três, e Flamengo, com dois. 

Fluminense, Palmeiras, Sport, In-
ternacional, Criciúma, Juventude, 
Santo André e Paulista.

O título deste ano, assim 
como aconteceu em 2006, só 
deve ser decidido depois da Copa 
do Mundo, em junho.

BORGES, atacante do Grêmio, comemorou boa fase: clube se classifi cou no primeiro jogo contra o Araguaia
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G
uerra ao Terror estreou nos cine-
mas na semana passada quase 

um ano depois de seu lançamento 
em DVD. O faro dos distribuidores 
não detectou o que a Academia de 
Hollywood coroou 
como um dos maiores  
êxitos do Oscar - re-
corde de indicações ao 
lado de Avatar (9 no 
total, incluindo melhor 
fi lme).
Caso o Cine Queluz 
não exiba o fi lme, você 
tem a chance de vê-lo 
em DVD. Vale a pena.
Ao renunciar a qual-
quer artifício manjado 
do cinema de guerra, 
a diretora Kathryn Bigelow fez um 
clássico. O fi lme não é fácil de dige-
rir. É bem possível que você fi que 
atordoado ao fi nal. Em tom de falso 
documentário, Kathryn acompanha o 
dia a dia de um esquadrão antibom-

bas em missão no Iraque. Não há 
cenas emocionantes de tiros ininter-
ruptos. A tensão reside nas emoções 
reprimidas e na loucura da guerra 
disfarçada com heroísmo pelos sol-

dados.
Kathryn, escolhida pelo 
sindicato melhor diretora 
de 2009, fi lma com certa 
distância, parece não se 
interessar pelo que pen-
sam os soldados e é jus-
tamente aí que consegue 
exprimir deles a essência 
de Guerra ao Terror: tirar 
da guerra qualquer res-
quício de sedução.
A conclusão é triste e ób-

via: Quando as metralha-
doras e os tanques são colocados em 
ação, perde-se qualquer razão, nada 
se explica, explode no ser humano o 
instinto animal de defesa ao ponto de 
você não saber mais pelo que exata-
mente está lutando.
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Pink no Grammy 2010
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Wagner Montes quebra cenário

Sexta temporada de Lost começa enrolada
Guerra ao terror perturba

Bastardos Inglórios inova

O
uitro favorito ao Oscar (com 8 
indicações) chega as prateleiras 

das locadoras esta semana. Bastardos 
Inglórios, na minha modéstia opinião é 
o momento perfeito pra 
Academia de Hollywood 
reconhecer o talento 
de Quentim Tarantino. 
O diretor atinge aqui 
o auge de sua carreira 
coroada por sucessos 
como Cães de Aluguel e 
Pulp Fiction.
   Ambientado durante 
a 2.ª Guerra Mundial, o 
fi lme mostra um esqua-
drão de assassinos de nazistas  que 
caça o alto staff de Hitler até chegar 
ao pescoço do sanguinário ditador 
responsável pela morte de mais de 6 
milhões de judeus.

    A história do esquadrão é fi ctícia, 
mas é justamente isso que faz do fi lme 
inovador. Dos baldes de películas sobre 
o nazismo que você viu até hoje, o 

máximo de ousadia dos 
roteiristas era criar uma 
história de amor com a 
guerra como pano de 
fundo.
    Tarantino vai bem 
além. Cria um esqua-
drão cheio de persona-
gens peculiares, home-
nageia o cinema, revela 
o talento irrepreensível 
de Christoph Waltz, 

ironiza o nazismo e recria o fi m do 
führer.
    Emfi m, a grande obra-prima de 
Tarantino. Pra mim, o melhor fi lme 
de 2009!
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Atenção: Não leia se você ainda não viu o episódio 1 da 6.ª temporada do seriado

C
ada vez que se fala da 
expectativa em torno da 

última temporada de Lost fi co 
imaginando como é difícil para 
os realizadores contentar os 
fãs da série capazes de forçar 
o presidente Barack Obama 
a adiar um discurso para não 
atrapalhar a estreia do seriado 
que criou a maior legião de afi -
cionados ao redor do mundo.
O episódio 1 da 6.ª temporada, 
exibido esta semana no Brasil, 
apenas com uma semana de in-
tervalo com a ABC, justamente 

para evitar a ação dos lostmania-
cos que na mesma madrugada 
da estreia legendam e postam 
o vídeo na net, começou enro-
lada. Já sabemos, no entanto, 
que a possibilidade de a série 
acabar com a ilha inundada são 
grandes. Mas que realidade pa-
ralela é essa que deleta o aciden-
te aéreo? Ainda não sabemos. 
A temporada começou com 
mais perguntas que respostas. 
A mais intrigante, no entan-
to, diz respeito a John Locke.
A artimanha de Benjamim Linus 

- matar Locke e ressuscitá-lo na 
ilha - não deu certo e ele acabou 
vítima de sua ambição ao fazer 
o que o clone de Locke queria.
Descobrimos, enfi m, que a 
fumaça negra tem identida-
de e endereço. Jacob, que 
mal apareceu, morreu, ter-
mina aqui sua participação?
Acho que não. Ele é a chave para 
descobrirmos toda a verdade.
Foi um pouco decepcionan-
te esse início de tempora-
da. Esperamos mais respos-
tas nos próximos capítulos.

John Locke virou

fumaça negra
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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
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12/02 - Tais Subdtil Pontes

12/02 - Alan Cesar Fuck Ruthes

12/02 - Wellinton Dion Fuck Ruthes

12/02 - Wilson Cardoso

13/02 - Rodrigo Sirena

14/02 - Ovidio Cordeiro

14/02 - Jéssica Gonçalves

14/02 - Débora Rodrigues

14/02 - Leonor Lisbôa Malicoski

14/02 - Efrein Stein

14/02 - Dr. Adair Ditrich

14/02 - Maria Regina Krauss Carvalho

14/02 - Giovana da Rosa Geviski

15/02 - Adelaide Bueno Cardoso

15/02 - Rose Aparecida  Krailink

16/02 - Luiziomar Gonçalves 

            Fernandes

14/02 - Sezinda Ap. Santos

16/02 - Emily da Silva Gassner

16/02 - Sandra Lucia Bisswurn

16/02 - Eloir Francisco Marcondes

16/02 - José Pilaty

16/02 - Silvana Massaneiro Rosa

17/02 - Liliane Neppel

17/02 - Marilda Pereira de Matos

17/02 - Alaíde Guedes Carvalho

17/02 - Murillo Ruan Guttervil

17/02 - Moacir José Muller

17/02 - Adriane Muller da Rosa

18/02 - Bruna Luiza Misva

u Aniversariantes

EnfOque

O Senac fez o encerramento do curso de oratória na Pizzaria Dragoon. Du-

rante a noite, os formandos realizaram seus discursos na presença de todos e 

puderam mostrar as técnicas aprendidas durante o curso. Parabéns!

Márcio Garrett e Ana Maria Goral se casam amanhã, na 

Capela Nossa Senhora do Carmo, na localidade de Rio 

do Pinho. Os familiares desejam felicidades ao casal!

Eloi Giovane Muchalovski e Daiane Celina Erzinger se 

casaram no sábado, 6, na Igreja Luterana. Felicidades 

para o jovem casal!

A colunista do 

CN em Bela 

Vista do Toldo, 

Ana Cláudia 

Kaminski, 

aniversaria hoje. 

Seu namorado, 

Adriano, também 

completa idade 

nova hoje e o ca-

sal completa dois 

anos de namoro. 

Parabéns!
Ecilda Pereira de Souza e sua irmã gêmea, Zenilda de Souza 

Felski, completam 82 anos hoje . Seus familiares as parabeni-

zam e desejam muitas felicidades!

Cerca de 200 alunos da unidade do Senai em Canoinhas iniciaram o 

semestre letivo de 2010 na segunda-feira, 8. Nos próximos meses, os 

alunos de diversos cursos terão à disposição laboratórios modernos e 

professores com experiência no mercado.

Arlete Maria 

Voigt, pre-

sidente da 

Pia União de 

Santo Antonio, 

e César Kogi, 

presidente do 

Rotary Club 

Canoinhas, 

celebram a 

união das duas 

entidades na 

ativação do 

Lar do Idoso.

Eduardo Carlo Karvat completou 

cinco aninhos na quarta-feira, 10. 

Seus pais, Jonas e Silmara, e sua 

irmã, Isabela, desejam muita saúde e 

muitas alegrias. Parabéns!

Danieli Schimidberger (na foto com 

a sobrinha Stefany) aniversaria 

amanhã. Sua família deseja muita 

felicidade!

Hoje aniversaria Paulo Henrique 

Pospor. Toda família deseja muita 

saúde, paz e alegrias em sua vida!

Clarine Emanuele completou seu 

primeiro aninho na quarta-feira, 

10. Seus avós, Leonel e Fátima, 

e os tios, Patrick e Isabele, lhe 

desejam felicidades!

u 1º ANINHO

Parabéns para Leandro Martins 

que, na segunda-feira, 8, comemorou 

idade nova.  Muita felicidade e saúde 

é o que desejam seus familiares!

Na segunda-feira, 8, Ana Lúcia da 

Silva completou idade nova. Seus 

familiares desejam felicidades!

Diemili Kauane Vesoloski aniversa-

riou ontem e é parabenizada por seus 

pais, Beto e Luciane. Felicidades!
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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

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 apartamento com 2 quar-
tos, próximo a UnC. Tratar na Casa das 
Noivas ou pelo fone: 8844-2209.

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

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

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 com-
pleta. Valor a combinar. Aceita-se carro 
ou moto no negócio. Fone: 9928-7045.

VENDE-SE sobrado com 161m2, terreno 
de 526m² e todo murado, 3 qts, 2 salas, 
2 banheiros, cozinha, copa, lavanderia, 
garagem e portão eletrônico. Local tran-
quilo, imóvel bem fechado e seguro para 
crianças. Valor: R$ 149 mil quitada ou R$ 
70 mil + fi nanciamento (aceita-se carro 
no negócio), na rua Severo de Andrade, 
320. Fone: 9103-0807 ou 9115-6401.

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
VENDE-SE caminhão Mercedes 1313, 
turbinado, ano 71, truck, graneleiro com 
pneumático, direção hidráulica e 9 pneus 
novos. Valor: R$ 30 mil. Estuda-se proposta. 
Fone: 9959-8523.

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 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.

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 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.

ALUGO casa com 3 quartos (1 suíte), 
sala com sofá embutido e lareira, área de 
serviço com tanque, 2 banheiros, garagem 
para 2 carros. Localizado na rua Willibaldo 
Hoffmann, bairro Tricolim. Fone: 3622-
4284 ou 9175-9973 com Jorge ou Cláudia.

VENDO terreno com 480m² e casa de 
alvenaria medindo 102m², na rua Gusta-
vo Brandes, 385, em Canoinhas. 
Valor: R$ 65 mil. Fone: 9171-5264.

VENDO terreno com área de 4800m, com 
casa de madeira não averbada, localizado 
na rua José Samuel Schimidt, Alto da Tiju-
ca. Valor: R$ 103 mil com a casa ou R$ 99 
mil sem a casa. Fone: 9171-5264. VENDO casa de alvenaria de aprox. 211 

m², terreno com a área de aprox. 1450m², 
localizada na rua Bernardo Olsen, prox. 
a escola. Valor: R$ 150 mil ou R$ 110 mil 
sem a casa. Fone: 9171-5264

VENDO casa madeira, situada na rua 
Alvino Voigt, fundos, 680, Campo d’Água 
Verde. Valor: R$ 20 mil. Fone: 9171-5264.

VENDO Play 2 c/ 1 controle por 
R$ 360 e com 2 cont. por R$ 400. 
Câmera Digital Kodak 12.1 M-180 de 
R$ 599 por R$ 400 com capa e 2 Gb 
memória. 
Celular MP-9 RJ-103 com teclado e 
toque de tela, TV, 2 chips, 2 Gb - ape-
nas R$ 350. 
Todas as mercadorias novas e com 
manuais. Tratar: 9103-0807.

VENDE-SE uma geladeira marca Pros-
dócimo 310 litros. Valor: R$ 200. Fone: 
3622-8725.

VENDO 1 mesa com 4 cadeiras; 1 cama 
com colchão, 1 bicicleta feminina, 1 bici-
cleta infantil, 1 fogão 4 bocas, 1 TV 29” 
tela plana, 1 rack para TV e toda linha 
de ferramentas para ofi cina mecânica. 
Fone: 3624-1396 a partir das 15 horas.
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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.

VENDO Gol ano 98, pneus novos, me-
cânica a toda prova, estofamento per-
feito, pára-choque da cor do carro, doc. 
OK, branco, marcador de Km digital. À 
vista 11,9 mil ou R$ 1,9 mil + 48x de R$ 
395. Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.VENDE-SE Ford Courier, prata, 1998,  

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

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

VENDE-SE 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.

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 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 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.

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

VENDE-SE Ranger - 4cc, gás., cabine 
dupla, rodas esportivas, protetor caçam-
ba, ar, trava, alarme, dir, Sto. Antonio, 
estribo, econômica e toda revisada. 
Aceita-se troca por 2 carros devido a 
mudança e trabalho. Fone: 9103-0807.

VENDE-SE Escort SW GLX, 99, com-
pleto. Preço: R$ 8 mil + 20 parcelas. 
Fone: 3624-0920 ou 9162-1171.

VENDE-SE uma Van. Fones: 3627-
2598, 3624-0426 ou 8843-1025, com 
Chicão.

VENDE-SE Golf 2003, prata, completo. 
Fone: 8818-6263.

VENDE-SE Tempra 97-2.0, 8V, branco, 
ar cond., dir. hidr., vidros e travas elétri-
cas, em ótimo estado de conservação. 
Tratar com Célio: 8447-8853.
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FUNERÁRIA ANJO GABRIEL

:: 04/02 – Alvinda da Rocha – 

81 anos

FUNERÁRIA MÃO AMIGA

:: 03/02 – Neusa Lima de 

Camargo – 43 anos

:: 04/02 – Henrique Ramos 

– 82 anos

:: 05/02 – Maria Elizabete 

Vieira – 50 anos

> Para publicar obituário de 
um ente querido, ligue para 

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

cnorte@newage.com.br

 OBITUÁRIO +

Escotismo
A Chefi a avisa aos Escoteiros 
de Canoinhas para que se pre-
parem para uma grande excur-
são ou acampamento durante 
os dias de Carnaval.

Reunião preparatória no dia 
21 do corrente às 13 horas na 
sede Escoteira, comparecimento 
obrigatório para os Escoteiros.

Canoinhas, 12-2-1960
Linovale M. Moreira – Chefe 

Escoteiro

PUBLICADO EM 13 DE 
FEVEREIRO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Bodas de Ouro
Comemoraram sábado último, 
dia 6 do fl uente, suas Bodas de 
Ouro, pelo feliz aniversário de 50 
anos de casados, o benquisto 
e estimado casal canoinhense 
sr. Estanislau e sra. Francisca 
Gurginski.

Naquela data tão festiva, o 
distinto casal, recebeu em missa 
solene, às 8 horas, mandada 
rezar na Matriz Cristo Rei – onde 
se fez ouvir o Coro “Santa Cecília” 
– as santas bênçãos.

No dia das comemorações, 
o sr. Estanislau contava com 71 
anos de idade e sua exma. espo-
sa com 69 anos.

Possuem 13 fi lhos, 49 netos 
e 2 bisnetos.

Filhos: João, Anita, José, 
Julia, Polonia, Ladislau, Carolina, 
Estefano, Vanda, Silvestre, Ricar-
do, Leocádio e Tadeu.

O casal Gurginski e fi lhos, 
agradecem a todos os parentes e 
amigos pelo comparecimento às 
festas das Bodas de Ouro.

Ao distinto casal canoinhen-
se os nossos mais efusivos pa-
rabéns.

Bodas de Prata
Cercado do carinho de seus 
fi lhos e netos, comemorou suas 
Bodas de Prata, dia 9 do an-
dante, o casal dna. Maria e sr. 
Siegfried Olsen, atacadistas do 
comércio de frutas em nossa 
cidade.

Ao casal Siegfried Olsen e 
seus familiares, embora tardia-
mente, nossos votos de felici-
dades.

Em 06 de fevereiro de 1960, na localidade de Salto do Água Verde, familiares e convidados se reúnem em 
torno de Estanislau Gurginski e Francisca Wezcionek nas comemorações das bodas de ouro do casal. A 
grafi a original do sobrenome polaco Gurginski é Gurżynski, mas como a maioria dos patronímicos, sofreu 
alterações no Brasil. A foto e as informações são do historiador Fernando Tokarski

+ ELVIRA SCHIESSL DAS 

NEVES, 74 anos: Nascida na 
localidade da Imbuia, em Bela 
Vista do Toldo, sempre ajudou os 
pais na lavoura. Ainda na Imbuia, 
conheceu João Maria Neves, com 
quem se casou e teve nove fi lhos. 
“Um a cada dois anos”, como 
conta a nora Rita. No intervalo 
entre um fi lho e outro, a família se 
mudou para Colônia Ouro Verde, 
onde Elvira passou maior parte 
de seu tempo. Dos nove fi lhos 
(seis homens e três mulheres), 
apenas dois não se renderam a 
agricultura.

Depois de uma vida dedi-
cada à família, Elvira faleceu no 
domingo, 7, em decorrência de 
complicações pulmonares.

A lembrança que deixa, se-
gundo sua nora, é de uma pessoa 
simples e humilde, que nuca 
teve inimizades e sempre tratou 
a todos com muito carinho e 
atenção.

+ HENRIQUE RAMOS, 82 

anos: Nascido em Blumenau, 
veio para Canoinhas com 18 
anos. Aqui trabalhou com os Ir-
mãos Zugman, na antiga fábrica 
de camas que fi cava na rua Fran-
cisco de Paula Pereira. Cresceu 
profi ssionalmente junto com a 
empresa e em poucos anos já es-
tava gerenciando a Empresa Zug-

man (hoje Lavrasul), cargo que 
exerceu por mais de 30 anos.

Casado com Laura Ramos, 
teve três filhos (um homem e 
duas mulheres), oito netos e dois 
bisnetos.

Aposentado há mais de 15 
anos, faleceu na quinta-feira, 4, 
de complicações pulmonares e 
cardíacas. Para o fi lho, Henrique 
Filho, fi ca a lembrança de um 
grande herói e amigo verdadeiro. 
“Ele sempre se deu bem com as 
pessoas e foi um grande líder”, 
conta.

Cine Teatro 
Vera Cruz 
apresenta:

Domingo às 20,15 horas – Imp. até 
14 anos

OKLAHOMA
Em cinemascope – c/ Gordon Mac 

Era, Gloria Grahame, Gene Nelson, 
Charlotte Grenwood e Edie Albert.
“Uma grandiosa super produção 
detentora dos maiores recordes 

mundiais” Ação! Romance! Espeta-
cular montagem!

Encantadoras melodias!



29VARIEDADESCanoinhas, 12 de fevereiro de 2010

Gracieli Polak
CANOINHAS/BELA VISTA

CARNAVAL 

Festas e matinê 
nos clubes são as 
atrações na cidade

AGENDE-SE

Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

:: 19/02 – Sexta pós-res-
saca 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 Bra-
zil, na Firma
:: 27/02 – Sabadão Serta-
nejo, no V12 Music Bar
:: 27/02 – Formatura 
Escola Dama 2010, na 
Firma
:: 27/02 – Private Vibe, na 
Channel Summer Bar
:: 05/03 – Sextaneja com 
Lucas e Alan, no V12 
Music 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 locali-
dade de Serra do Lucindo, 
em Bela Vista do Toldo. 

Animação do grupo Far-
rancho
:: 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 nacio-
nal 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 
Canoinhas
:: 17/07 – Os 4 Gaudérios, 
na Sociedade Rui Barbo-
sa, 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

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Festa Funk
Quando? Domingo
O que? Festa da Cuba
Quando? Segunda
O que? Eu Vou de 
Prêmio – sorteio de um 
Fiat Prêmio
Matinês para crianças: 
no domingo e na terça-
feira de carnaval

CLUBE CANOINHEN-
SE
Quando? Hoje
O que? Carnaval V12, 
Clube Canoinhense e 
Transamérica Hits – 
Banda Ducerê
Quando? Domingo
O que? Matinê a partir 
das 14 horas
Quando? Segunda
O que? Carnaval V12, 
Clube Canoinhense e 
Transamérica Hits com 
Fernando Lima e banda

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão com o 
Grupo Coração Gaúcho 
(Pode Pegá)
Quando? Segunda
O que? Show nacional 
com a banda Dijavú do 
Brasil

30.º RODEIO INTE-
RESTADUAL DO CTG 
BELA VISTA
Hoje: laçada em dupla 
(prêmio: 1 moto 0km) 
e baile com João Luiz 
Correa e Grupo Cam-
peirismo 
Amanhã: Vaca gorda 
(prêmio: 1 moto 0km) e 
baile com Grupo Can-
dieiro. 
Domingo: baile com 
Marcio Correia e Iberê 
Martins + Grupo Limite 
Zero. A entrada no par-
que será de R$ 3 e dará 
direito a concorrer a 
uma moto. Haverá tam-
bém durante o rodeio o 
1.º Encontro Estadual 
de Cultura Tropeira e 
Tradicionalismo.

FESTA DA COSTELA
Quando? Domingo
Onde? Na Divisa, em 
São Mateus do Sul – 
com 2,5 mil quilos de 
costela
Animação: Grupo 
Farrancho

CENTRO DE EVENTOS 
RAÍZES DA TRADI-
ÇÃO, Mafra
Quando? Amanhã
O que? Os Monarcas

PRÓXIMOS EVENTOS

O
fi cialmente, o carnaval é 
somente na terça-feira, 
15, mas a folia já começou 

em Canoinhas e promete esquentar 
o fi nal de semana.  O esquenta de 
carnaval da V12 Music Bar abriu a 
festa na quarta-feira, 10, e hoje o 
Clube Canoinhense abre para qua-
tro dias de festa, começando pela 
apresentação da banda de pagode 
Ducerê.

Amanhã a festa no Canoinhense 

fi ca por conta do DJ Eder, enquanto 
o Cine Pop Dance faz a Festa Funk 
(confi ra programação ao lado).  No do-
mingo, 14, a tradicional matinê faz 
o Canoinhense abrir às 15 horas, 
sem restrição de idade. A Sociedade 
Benefi cente Operária (SBO) faz seu 
tradicional bailão com o Grupo Co-
ração Gaúcho e na segunda-feira, 15, 
a casa reabre, desta vez com a Banda 
Djavù Original do Brasil, com o DJ 
Cabral. Os ingressos para todas as 
atrações variam de R$ 10 a R$ 15, 
antecipados.

Novamente, nenhuma ativi-
dade de rua está programada para 
acontecer na cidade, à semelhança 
de outros anos. A opção para 
quem quiser curtir o feriadão ao 
ar livre, na região, pode ser tradi-

cionalista.

TEM RODEIO

O 30.º Rodeio Interestadual do 
Centro de Tradições Gaúchas (CTG) 
Bela Vista, de Bela Vista do Toldo, 
também começa hoje. João Luiz 
Correa e Grupo Campeirismo se 
apresentam no salão de bailes, abrin-
do a festa, que amanhã tem Impacto 
de Galpão e Candieiro. No domingo, 
14, último dia de competições, Gru-
po Limite Zero e Marcio Correa e 
Iberê encerram a festa.  Neste ano, a 
entrada no parque será cobrada (R$ 
3) mas haverá sorteio de uma moto 
0 KM para os visitantes.

Na terça-feira, dia oficial de 
Carnaval, não há festas programadas 
para Canoinhas.

chega com o maior

RODEIO da região

Is
ab

el
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ALÉM das tradicionais competições e bailes, o 

CTG Bela Vista promove este ano o 1.º 

Encontro Estadual da Cultura e do Tropeirismo
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>> Quando o passado 

bate à porta
Confi ra os detalhes de Passione, 

a substituta de Viver a Vida

Tony Ramos voltará a encar-
nar um papel cujo nascimento 
é envolto em mistério. Se, em 
Caminho das Índias, seu per-
sonagem, Opash, não sabia quem 
era o pai, na próxima trama das 
9, ele vai ignorar a existência da 
mãe, Bete (Fernanda Montene-
gro). É em torno desse fato que 
girará Passione, novela de Silvio 
de Abreu que estreia em maio. A 
história começa quando Eugênio 
(Mauro Mendonça), à beira da 
morte, revela à esposa, Bete, que 
seu primeiro fi lho não morreu. 
Ele pede perdão e explica que 
não suportou a ideia de criar o 
fi lho dela com outro – é que, 
ao se conhecerem, Bete estava 
grávida. Eugênio diz ainda que, após o parto, entregou o bebê a 
um casal de italianos. Eugênio morre, deixando Bete transtornada. 
A milionária fi ca sem saber onde está o primogênito e, pior, como 
contar à família que há mais um herdeiro. Como seus fi lhos, Saulo 
(Werner Schünemann), Gerson (Marcello Antony) e Melina (Ma-
yana Moura), reagirão à descoberta de mais um irmão? Bete, claro, 
investiga e descobre que seu fi lho é viúvo, camponês, vive na Itália 
e atende pelo apelido de Totó. A revelação mexe com a vida de Totó 
e com as famílias, os amigos e os vizinhos dos envolvidos, na Itália 
e no Brasil. E, como em todo bom folhetim, a história despertará 
a ambição dos vilões, que, desta vez, serão vividos por Reynaldo 
Gianecchini (Fred) e Mariana Ximenes (Clara).

>> Hollywood

>> SAI PRA LÁ

A vida imita a arte, diz o ditado... Em 
Viver a Vida, Renata e Isabel vivem 
às turras. E, por trás das câmeras, a 
situação não é muito diferente. Isso 
mesmo. Suas intérpretes, Bárbara 
Paz e Adriana Birolli, não se bicam de 
jeito nenhum! Contratadas para parti-
cipar de um mesmo evento, as atrizes 
pediram para se sentar em lados 
opostos. É, vai ver que é por isso que 
as cenas de brigas e discussões entre 
as duas passam tanta verdade, né?!!

>> CADA UM NA SUA
A separação de Dudu Nobre e Adriana 
Bombom fi cou assim: ele continuará 
morando na casa onde viveu com a 
ex. Aliás, ainda estão sob o mesmo 
teto! E, para quem está com peninha 
da Bombom, veja só: ela sai do ca-
samento com três apartamentos, um 
carro zero e, é lógico, pensão.

>> CARTÃO
      VERMELHO

Xiii.... O antigo namorado de Sheila 
Mello teve que sair do apartamento 
dela! É que Xuxa, seu colega em A 
Fazenda 2, é o novo dono do pedaço 
e do coração da loira.

>> ESCANTEIO
Melhor que não existisse, mas dos 
males, o menor. O programa Pega-
dinhas Picantes de segunda-feira no 
SBT, só foi ao ar na terça, bem no 
meio da madrugada. Depois da série 
Desaparecidos. Entrou no ar às 2h15 
e saiu às 2h45.

>> TECNOLOGIA
Segundo cálculos da equipe técnica 
da Bandeirantes, o percurso da Fór-
mula Indy em São Paulo irá receber 
cerca de 20 quilômetros de cabos de 
fi bra ótica – meio de transmissão que 
possibilita qualidades bem superiores 
de áudio e vídeo.
Para a cobertura da prova, marcada 
para 14 de março, a emissora vai 
mobilizar um total de 33 câmeras em 
alta defi nição.

>> PATRÃO 
A nova programação do SBT estreia 
em 1º de março, mas não foi 100% 
aprovada. Falta Silvio Santos bater o 
martelo. 

O segundo fi lme da franquia Tropa de Elite ganhou reforços vindos de 
Hollywood. A produção do fi lme contratou profi ssionais dos Estados Unidos 
para comandar as cenas de ação do longa de José Padilha, que terá direito 

a explosões e muito tiroteio. “Queremos dar o maior realismo possível às 
cenas de ação. Não queremos que nada pareça irreal. Assim como busca-
mos os melhores profi ssionais de efeitos especiais do mercado, optamos 
também por preparar nossos atores com a equipe do Cati, que já prestou 
consultoria de segurança para a guarda do Vaticano, Nasa e a ‘tropa de 
elite’ dos Estados Unidos, a Swat”, declarou Marcos Prado, produtor do 

fi lme, à imprensa. Bruno Van Zeebroek, William Boggs, Rene Diamante e 
Keith Woulard, que já trabalharam em Transformers, Homem-Aranha, Che 

Guevara e O Curioso Caso de Benjamin Button, nesta ordem, são os envol-
vidos no Tropa 2. O fi lme deve estrear nos cinemas no fi nal deste ano.
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CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

TEMPOS MODERNOS - GLOBO PODER PARALELO - RECORD

AMANHÃ – Davi responde às acusações. 
Alcino diz a Mari para irem à Aromas contar 
o que Verônica fez contra Davi. Alcino inva-
de a sala de Gustavo e acusa Verônica de 
querer separá-lo de todos. Débora sai cho-
rando da sala de Irmã Andréia ao ser obri-
gada a ir embora com a mãe. Ela e Pedro 
resolvem fugir. 
Gustavo não 
acredita em Al-
cino. Verônica 
convence Gus-
tavo a conver-
sar com Davi 
na hora em que 
ele está falan-
do com Nuno. 
Davi começa a 
explicar o que 
acon teceu  a 
Nuno. 

RESUMO DAS

Novelas HOJE – Bru-
no diz a Tony 
que quer tro-
car Gigi por 
ele. Tony se 
despede de 
Lígia e Edu-
ardo. Pedro 
e Leonardo 
visitam Nina 
na pr isão. 
L e o n a r d o 
avisa a Nina 
que entrou 
com pedido 
de habbeas 
corpus novamente. Já no Brasil, Tony 
conversa com Téo, que pede para eles 
agirem juntos. Bruno manda Tony ir sozi-
nho ao encontro de Gigi. Bruno revela que 
sequestrou Gigi para obrigar Tony a voltar 
para o Brasil. Tony é algemado a mando de 
Bruno. Um homem solta Gigi emuma rua 
deserta. Bruno diz a Tony que agora ele é 
refém das FARC. 

HOJE – Nara aceita o pedido de Zeca. 
Nelinha fica chocada. Ditta pede ajuda 
a Leal para se aproximar de Led. Nara 
se diverte com o sofrimento de Neli-
nha. Albano e Portinho treinam para 
se enfrentarem. Leal revela a Zuppo e 
Faustaço estar preocupado com Neli-
nha. Lindomar se declara para Lavínnia 
e deixa a médica surpresa. Hélia sente 
ciúmes ao ver Leal almoçando com 
Tamara. Tamara procura Hélia e revela 
que Leal está mesmo doente.

AMANHÃ – Hélia reluta em acreditar 
que Leal esteja doente. Iolanda diz 
a Miranda que vai acabar cedendo à 
chantagem de Goretti e decide comu-
nicar a Leal seu pedido de demissão. 
Tamara pede que Hélia finja não saber 
da doença de Leal. Nelinha pergunta 
a Tertuliana por que sua mãe não era 
feliz. Leal fica desconfiado com uma vi-
sita de Hélia. Lindomar pede demissão 
a Lavínnia. Nelinha fica perplexa ao ver 
Leal e Hélia juntos. 

CATARATA IMAGINÁRIA

Écoisa que se adquire com o tempo. Catarata 
só dá no olho? Há um tipo de catarata que não 
atinge o olho, mas a mente. Muita gente, com 

o passar do tempo, perde o foco da vida e fi ca extra-
viado, sem rumo, não consegue discernir bem o que 
acontece ao seu redor. Mistura tudo e fi ca desfocado, 
com visão distorcida da realidade. Isso acontece em 
várias situações. Por exemplo, no mundo dos negócios, 
veja-se a questão da corrupção, gente se aproveitando 
de cargos ou vantagens que tem sobre outros, e rouba, 
recebe propina como se fosse a coisa mais sadia do 
mundo. Essa catarata faz um mal danado: a ética e 
a moral. Destrói os pilares da convivência humana, 
corrói valores que sustentam o sentido da vida. Colírio 
para catarata de candidatos. Voto: Por exemplo, você 
conhece a história da joalheria? Pois bem... - Então o 
senhor confessa que forçou a porta da joalheria com 
um pé-de-cabra? - Sim, confesso meritíssimo! - E o 
senhor está arrependido? Não, meritíssimo, só queria 
cumprir o último desejo de meu pai... - Como assim? 
Seu pai queria que o senhor fosse ladrão? - Não, mas 
o sonho dele era que eu abrisse uma joalheria. Mais 
uma história. Que catarata! Essa não. A mãe entra 

no quarto de sua fi lha única e encontra uma carta 
em cima da cama. Pensando no pior (fuga da fi lha) 
a mãe, com as mãos trêmulas, começa a ler a carta, 
que diz o seguinte: “É com muito pesar que informo 
que fui embora de casa com meu namorado, que tem 
o apelido de Catarata. Estou apaixonada, ele é lindo, 
com todos os piercings, as tatoos e aquele jipe ma-
ravilhoso. Mas, mamãe, não é só isso, estou grávida 
e o Catarata disse que seremos muito felizes em seu 
trailer. Ele quer ter muito mais fi lhos comigo e é isso 
que sempre sonhei. Aprendi com ele que a maconha 
não faz mal a ninguém, e por isso nunca faltará no 
nosso cantinho, assim como a cocaína e o ecstasy. 
Disse que viveremos em harmonia com todos nossos 
fi lhos e a gangue dele. Não se preocupe mamãe, eu 
já sou uma mocinha, tenho 15 anos e sei me cuidar 
bem. Um dia eu volto para que você conheça seus 
netos. Um superbeijo e até qualquer dia. Assinado: 
sua fi lha querida”. Ps.: Mãezinha, não se assuste. Isso 
é tudo mentira e eu tô na casa da vizinha. Só queria 
te mostrar que existem coisas piores na vida que as 
notas do meu boletim, que está na primeira gaveta 
da minha mesa.

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)

Você tende a estar extremamente român-
tico e sensível, libriano. Seja criativo para 
impressionar quem você ama e encontre 
novas maneiras de declarar seu amor. 

A arte e a beleza fazem parte destes dias. É um bom 
momento para se envolver em assuntos nestas áreas. 
Sua inspiração está em alta e você pode ter idéias muito 
positivas sobre como melhorar sua vida.

Você tende a se sentir muito poderoso, 
sagitariano. Semana de conquistas e 
realizações. Boas notícias e ganhos extra 
podem trazer alegria e sensação de missão 

cumprida. Com a comunicação em alta, tende a fazer bons 
contatos e parcerias. Momento de paz e harmonia em casa 
e com a família. Hora de pensar alto e apostar em sonhos 
maiores.

Harmonia no amor, aquariano. A semana 
favorece o compromisso e pede que passe 
mais tempo nos assuntos do coração. Fale 
mais de seus sentimentos e ouça o que 

o outro tem para dizer. Ser feliz pode ser uma escolha. 
Fase de popularidade no trabalho. Algum acontecimento 
profi ssional deixa você em evidência e destaque e você 
pode até receber algo material por conta disso.

Assuntos importantes ficam evidentes, 
escorpiano. Nesta semana, você pode 
receber uma notícias importante ou viver 
algum fato marcante. É hora de pensar em 

você e suas necessidades e traçar metas claras em relação 
ao que quer conquistar. Cuide de você, dê atenção para 
suas necessidades pessoais e não deixe que o excesso 
de preocupação te desgaste.

Seja prático, capricorniano. Use sua 
habilidade natural de lidar com tudo de 
forma concreta para resolver problemas, 
pendências e situações que precisam de 

solução. Momento de se mostrar mais e de estar mais 
presente em eventos sociais. O contato com grupo e pes-
soas está bem favorecido e vale a pena marcar encontros 
sociais e profi ssionais.

Peixes (22/2 a 20/3)

Se está pensando em fazer algum curso a 
hora é essa, pisciano. A semana favorece 
inicio de cursos e atividades intelectuais. 
A busca por autoconhecimento perma-

nece uma constante em sua vida nesta fase e vale a 
pena investir nisso. Por sinal, vale a pena investir em 
você e seus potenciais e talentos. É hora de crescer 
e ser feliz.

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)

Melhor priorizar o pensamento do que a 
ação, ariano. O mais indicado para esta 
semana é planejar e se organizar e agir o 
mínimo possível. Aproveite estes dias para 

resolver coisas que vem adiando e solucionar problemas. 
Reserve um tempo para estar com amigos e também se 
tiver pendências com eles é hora de resolver. Se quer 
mudar algo, pense em como fazer isso.

Use a abuse da criatividade, geminiano. 
Muitas idéias interessantes devem surgir 
nestes dias. Anote o que não for possível 
fazer de pronto, pois você está antenado 

com situações que ainda acontecerão no futuro. Seus in-
sights tendem a ser reveladores. É uma semana muito boa 
para planejar futuras viagens, já tomando as providências 
que forem necessárias.

Hora de se relacionar, leonino. Fique mais 
próximo das pessoas de quem você gosta 
e que querem estar com você. Isso vale 
principalmente para casamento, parcerias 

e relações familiares. A semana promete fertilidade, mas 
também muita introspecção. Vale a pena estar com as 
pessoas, mas se reservar um pouco mais, mantendo 
alguns assuntos ainda em segredo.

Idealismo em alta, taurino. Assim como 
sua intuição, que está a mil. Use mais sua 
sensibilidade e o romantismo que tende a 
vir com força total nesta fase. Apesar de 

possível falta de clareza e excesso de idealização, vale a 
pena apostar mais em seus sonhos e se permitir sonhar 
e imaginar a vida como você quer. É hora de pensar no 
futuro com otimismo e alegria.

O foco da semana é o amor, canceriano. 
Uma intensidade emocional tende a 
tomar conta, fazendo com que aumente 
sua vontade de dar e receber amor. Faça 

programas divertidos e busque ativamente o prazer. É 
hora de perceber mais seus desejos e vontades e lutar 
pelo que quer. Bom momento para mudar comportamentos 
nas relações afetivas.

Bons contatos profi ssionais, virginiano. 
Fique atento a propostas que tendem a 
surgir nesta fase. Por sinal, você tende 
a fazer ótimas parcerias neste momento 

e nesta semana muita coisa pode ser concretizada. Sua 
rotina profi ssional fi ca mais fl uida e prazerosa se souber 
se organizar melhor. Para lidar com tantos assuntos, seja 
fl exível e criativo.

Horóscopo

CN
CAROLINAS RECHEADAS DE DOCE DE LEITE

INGREDIENTES:
.1 xícara (chá) de água
.3 colheres (sopa) de margarina
.1 colher (sopa) de açúcar
.1 xícara (chá) de farinha de trigo
.4 ovos

RECHEIO:
.400 g de doce de leite
.Açúcar de confeiteiro para polvilhar

MODO DE PREPARO: Em uma panela ponha 
a água, a margarina e o açúcar. Leve ao fogo e 
deixe ferver. Ponha de uma só vez a farinha de 
trigo e mexa rapidamente até que forme uma bola 
e se desgrude do fundo da panela. Desligue o 
fogo e acrescente os ovos um a um, mexendo 
rigorosamente a cada adição. Deixe a massa 
esfriar, ponha em um saco de confeitar e faça 
as carolinas sobre uma assadeira untada. Leve 

para assar até dourar. Deixe esfriar, corte-as ao 
meio e recheie. Na hora de servir, polvilhe com 
o açúcar de confeiteiro.

DICA: Você pode variar o recheio usando creme 
de chocolate ou chantilly.

| Preparo: de 30 a 45 minutos        | Rendimento: 6 porções        | Calorias: 87 por porção

HOJE – Victor diz que vai esperar Cristiana se 
decepcionar com Bernardo. Beto fi ca espantado 
quando Bernardo diz que está apaixonado por 
Cristiana. Antônio dá fl ores para Arlete. Bia e 
Tati veem Bernardo e Cristiana combinando um 
encontro. Alê confessa para Maria Cláudia que 
gosta dela, mas tem medo. Bia diz a Tati que já 
tem um plano para separar Cristiana e Bernar-
do. Os Vikings Bronzeados vencem o jogo e 
Bernardo chama Cristiana para comemorar. 

MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min

A EMISSORA NÃO DIVULGOU OS 
CAPÍTULOS DA SEMANA

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min
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que o Estado

MERCADO DE TRABALHO
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Aurora nega 

investimento em 
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POLÊMICA

Polícia desbarata 

quadrilha que 

roubou mercado
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