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Briga entre Mariani e Aguiar
abre espaço para novos nomes
Frente de apoio a Mariani colocou quatro 
nomes à sua disposição para dobradinha

RACHA NO PMDB

O  bate-boca entre o deputado 

federal Mauro Mariani e 

o deputado estadual Antonio 

Aguiar, protagonizado no sába-

do, 20, em Três Barras, sepultou 

qualquer possibilidade de enten-

dimento entre os ex-aliados.

A crise rachou o PMDB e 

fez surgir um grupo de apoio 

a Mariani que colocou quatro 

nomes à disposição do depu-

tado para fazer parceria na 

região.
          Página 6
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A Justiça Eleitoral suspendeu a 
cassação do prefeito de São 

Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e 
de sua vice, Alda Marco Antonio 
(PMDB). Kassab, Alda e oito ve-
readores foram cassados no fi m de 
semana por captação de recursos 
considerados ilícitos na campanha 
de 2008. A defesa sustenta que a 
jurisprudência do TSE permitia as 
doações questionadas.

Justiça suspende 
cassação de Kassab 

<< 22-02

O governador em exercício 
do DF, Paulo Octávio, 

renunciou ao cargo após leitura 
de carta na Câmara Legislati-
va. Acuado por denúncias de 
envolvimento no escândalo do 
mensalão do DEM e pressiona-
do pela cúpula da legenda, ele já 
havia anunciado sua desfi liação 
do partido. O governador José 
Arruda segue preso.

Paulo Octávio renuncia 
ao governo do DF

<< 23-02

O jovem condenado pelo as-
sassinato do menino João 

Hélio foi apresentado à 2.ª Vara da 
Infância do RJ. Antes, o Tribunal de 
Justiça anulara a inclusão do rapaz no 
Programa de Proteção à Criança e ao 
Adolescente Ameaçados por Morte. 
O rapaz estava em um abrigo desde 
a morte de João Hélio em 2007, de 
onde saiu na semana passada por ter 
completado 18 anos.

Jovem condenado por
matar menino se entrega

<< 24-02

Apresidente argentina Cristina 
Kirchner obteve da Cúpula 

de Cáncun (México) o respaldo 
dos presidentes latino-americanos 
e do Caribe para pedir á Grã-Bre-
tanha a devolução das Malvinas à 
Argentina. Uma empresa petrolífe-
ra britânica já começou a explorar 
petróleo nas ilhas que foram pivô 
de uma guerra entre argentinos e 
ingleses em 1982.

Cúpula apoia pedido 
argentino sobre Malvinas

<< 22-02

Pelo menos 42 pessoas morre-
ram durante chuvas torren-

ciais na Ilha da Madeira, arquipé-
lago português na costa noroeste 
da África. As equipes de resgate 
buscam outros 32 desaparecidos. 
O risco de novos deslizamentos 
em Funchal, capital da Ilha da 
Madeira, obrigou o governo local 
a organizar a retirada de dezenas 
de famílias de suas casas. 

Chuvas matam ao menos 
42 na Ilha da Madeira

<< 21-02

O ex-ministro e deputado 
cassado José Dirceu (PT) 

recebeu ao menos R$ 620 mil do 
principal grupo empresarial que 
será benefi ciado caso a Telebrás 
seja reativada, como promete o 
governo. O dinheiro foi pago 
entre 2007 e 2009 pelo empresário 
Nelson dos Santos, dono da Star 
Overseas, companhia sediada nas 
Ilhas Virgens Britânicas.

“Nova” Telebrás benefi cia 
cliente de José Dirceu

<< 22-02

Um grupo de 40 apostadores 
gaúchos comprou cotas de 

um bolão da Mega-Sena e acertou 
os números sorteados, mas não 
receberá os R$ 53,3 milhões a que 
teriam direito, porque a lotérica 
não registrou a aposta. Funcio-
nários admitiram a hipótese de 
erro humano. A lotérica de Novo 
Hamburgo foi fechada pela Caixa, 
que ainda proibiu os bolões.

Grupo acerta a Mega-
Sena, mas perde prêmio

<< 22-02

A intensidade dos raios solares 
atingiu o nível máximo em 

13 capitais brasileiras. A escala 
de radiação varia de 1 a 14, de 
acordo com o Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos 
(Cptec). Em dias ensolarados e de 
céu limpo, a radiação ultravioleta 
chega à Terra com mais força e 
pode aumentar os riscos à saúde, 
como o câncer de pele.

Treze capitais atingem 
máximo de radiação solar

<< 23-02

A morte do preso político 
Orlando Zapata Tamayo, 

que estava em greve de fome 
havia 85 dias, fez sombra ao 
clima festivo da última visita 
oficial que o presidente Lula 
faz a Cuba. Segundo grupos 
de direitos humanos, mais de 
30 oposicionistas foram presos 
ou mantidos em suas casas por 
agentes de segurança.

Cubano morre de fome 
durante visita de Lula 

<< 24-02

O Banco do Brasil registrou 
no ano passado o maior 

lucro da história do setor (R$ 
10,148 bilhões), com alta de 
15,3% na comparação com 2008. 
O Itaú Unibanco detinha a maior 
marca até então, com R$ 10,067 
bilhões em 2009, considerando 
os bancos de capital aberto 
brasileiros. Os dois bancos e o 
Bradesco são os mais rentáveis.

Banco do Brasil bate
recorde do setor

<< 25-02

UM LADRÃO fi cou preso na chaminé de uma churrasqueira ao tentar assaltar um bar na zona norte de São Paulo

ALTOS & BAIXOS
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Fonte: Climatempo

HOJE:

22ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
16ºC

DOMINGO:

24ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

SEGUNDA:

23ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

26ºC

Chuvoso durante o dia e a noite

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perí-

odos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sol com muitas nuvens durante o dia e perío-

dos nublados. Noite com muitas nuvens.

Chuvoso durante o dia e a noite.

PERIGO NA ESTRADA

Moradores da rua Bento de Lima voltam a reclamar da 

situação de abandono por parte da prefeitura. “Segundo 

promessas, era pra ter asfalto já há um bom tempo e até agora 

nada!”, denuncia leitor. “Sem falar que tem valetão aberto há 

quase 30 anos”, emenda. 

303 mil
famílias entraram para a classe A em 2009 no Brasil

12,75%
é até onde os juros vão este ano, segundo economistas

1.658
brasileiros doaram órgãos em 2009

> NÚMEROS

“Seja homem. O senhor é valente para falar à distância, 
mas covarde para falar de frente”
Álvaro Uribe (presidente da Colômbia), discutindo com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em reunião de cúpula no México 

A foto de uma esfera verde 

microscópica envolta por 

fi bras de polímeros com diâ-

metros equivalentes a 1/500 de 

um fi o de cabelo foi a grande 

vencedora de um concurso 

anual promovido pela revista 

Science e pela Fundação Na-

cional da Ciência, dos Estados 

Unidos, para premiar imagens 

científi cas. A foto foi batizada 

de Save our Earth.

Um estudo da Universidade 

da Califórnia em Berkeley 

revela que uma hora de sesta pode 

tornar as pessoas mais inteligentes, 

pois serve para melhorar a capaci-

dade de aprendizagem.

A descoberta reforça a hipótese 

de que o sono facilita o arma-

zenamento da memória a curto 

prazo e permite espaço para novas 

informações, afi rma o principal 

autor da pesquisa. 

Campanha antifumo que 

mostra jovens de joelhos, 

sugerindo que estão fazendo 

sexo oral forçado com um 

cigarro na boca, está gerando 

polêmica na França. O lema da 

campanha diz “Fumar signifi ca 

ser um escravo do tabaco”. Os 

críticos afi rmam que a campa-

nha banaliza o abuso sexual. 

Os autores dizem que buscam 

atingir o público jovem.

O romeno Giuliano Stroe tem 

apenas 5 anos de idade e já 

está no livro dos recordes (Guin-

ness Book) como o garoto mais 

forte do mundo. Não para menos. 

Desde que começou a andar, ele é 

treinado pelo pai. O garoto virou 

uma sensação na internet e já exi-

biu sua força em diversos progra-

mas de TV. Em sua última proeza, 

ele conseguiu fazer 20 fl exões sem 

encostar os pés no chão.

Leitor manda fotos e questiona: “Cadê a lombada eletrônica 

da frente do Caic?”. Para ele, a volta às aulas é motivo de 

preocupação para os pais de alunos do São Cristóvão e Alto do 

Mussi. “Com a retirada da lombada eletrônica que controlava 

a velocidade de veículos que transitavam em frente à escola, o 

trânsito fi cou muito violento e perigoso. Automóveis passam 

em velocidade altíssima, fazendo com que nossas crianças 

corram muito risco ao atravessarem a SC-303”, denuncia o 

leitor. Ele questiona a competência da prefeitura, que deixou a 

lombada ser retirada do local (foi instalada na SC-280) e nem 

ter pintado uma faixa de pedestres no local. “Será que estão 

esperando morrer alguém para tomar uma providência?”, 

questiona.

BENTO DE LIMA

BLITZ

Leitora manda e-mail para reclamar das blitzes da Polícia Militar de Canoinhas. “Canoinhas não é mais aquela cidadezinha pacata, todos já 

sabem, pois temos golpes diários sendo feitos em nossa cidade: assalto no estacionamento de bancos, sequestro relâmpago a empresários, 

arrombamento de lojas, etc. Nossos policiais, no entanto, estão empenhados em multar, multar e multar motoristas e motociclistas trabalhadores 

de nossa cidade. Uma simples viseira erguida é motivo para ganhar multa. Enquanto isso, a bandidagem rola solta. Isso é uma vergonha!”.

Moradores da rua Paulo Olsen, em Três Barras, estão indigna-

dos com o matagal que tomou conta de terrenos que, segun-

do leitores, pertencem a prefeitura e são ocupados pela Associação 

de Servidores Públicos. “Até cobra tem”, denuncia leitor.

PAULO OLSEN
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Foi forte a resistência dos vereadores 
à Proposta de Emenda a Consti-
tuição (PEC) que reduz os limites 

de gastos das Câmaras Municipais, mas 
a proposta foi aprovada, a emenda foi 
promulgada em setembro do ano passado 
e os novos limites estão em vigor desde 
1.º de janeiro. Um balanço preliminar das 
despesas dos Legislativos municipais em 
2009 mostra que a resistência dos vere-
adores era desnecessária. Revela que os 
antigos limites eram muito frouxos – e os 
novos, embora mais rigorosos, 
não mudaram a situação.

Isso porque, em vez 
de conter os gastos 
dos vereadores, esses 
limites estão alimen-
tando sua disposição 
de gastar. Felizmente, 
muitas Câmaras não 
conseguem gastar tudo o 
que a legislação lhes per-
mite e, no fi m do exercício, são 
obrigadas a devolver o que haviam pedido 
em excesso.

É o caso das Câmaras da região, nas 
quais os presidentes fazem questão de 
pompa e circunstância para devolver os 
cheques aos prefeitos.

Até o ano passado, os limites dos gas-
tos das Câmaras Municipais variavam de 
5% das despesas orçamentárias (municípios 
com mais de 500 mil habitantes) a 8% (mu-
nicípios com até 100 mil habitantes). Agora 
o limite mais estrito foi reduzido para 3,5% 
do orçamento (municípios com mais de 8 
milhões de habitantes) e o mais amplo caiu 
para 7%. É nos 7% que se encaixam todas 
as Câmaras da região (entre Mafra e Porto 

União). Para o presidente da Câmara de 
Canoinhas, Wilson Pereira (PMDB), não 
houve alteração, já que a prefeitura sempre 
repassou menos que o limite. Aliás, embora 
os vereadores tenham um salário bastante 
generoso, a Câmara de Canoinhas tem um 
orçamento enxuto, que gira em torno de 6% 
da arrecadação.

Já em Três Barras, onde ano passado 
a Câmara aprovou aumento do repasse 
de 6% para 7,5%, não foi fácil digerir a 
redução forçada, com a qual prefeito Elói 

Quege (PP) sempre concordou. 
Com a nova regra, a decisão 

sobre o imbróglio coube ao 
Congresso. O presidente 
da Câmara, Francisco 
Farias (PTB) diz que o 
acordo em torno dos 7% 
teria sido feito antes, mas 

claro que o surgimento da 
PEC no Congresso forçou o 

acordo.
De qualquer forma, ainda há 

espaço para maior redução em todas as 
Câmaras do País. Isso porque, a Câmara 
usa os recursos que recebe do Executivo 
única e exclusivamente para pagar suas 
despesas com salários e manutenção. Não 
há investimento algum em obras públicas. 
Mas essa discussão, neste momento soa al-
tamente inoportuna, já que em 2012 deve, 
enfi m, voltar a valer o antigo número de 
vereadores. Cidades como Canoinhas ga-
nharão cinco vereadores a mais em relação 
à atual legislatura. A notícia preocupa os 
vereadores desde já, que temem que a 
redução de repasses aliada ao aumento de 
despesas inviabilize a Câmara administra-
tivamente.

EDITORIAL

No limite

Em 

Três Barras, 

onde ano passado 

a Câmara aprovou au-

mento do repasse de 6% 

para 7,5%, não foi fácil 

digerir a redução 

forçada

ARTIGO

D
iante de um aglomerado de cerca de 6,6 
bilhões de seres humanos convivendo 
sobre a Terra, tendo uma perspectiva 

de que até 2030 (ONU) por volta de 66,66% 
das populações viverão em cidades (efeitos 
da globalização), nos desafiamos a pensar em 
algumas consequências que isso gera e pos-
síveis alternativas para amenizar os desastres 
que essa realidade oferece. 

A globalização trata da abertura das frontei-
ras internacionais, seja ela, para relações políti-
cas, tecnológicas... e, em maior espécie, para os 
setores da economia. Outro fator que contribui 
são as instantâneas informações que o globo 
tem acesso, devido à rápida compatibilidade 
da internet. Essa globalização oportunizou o 
dilaceramento de tecnologias de ponta a países 
considerados emergentes e subemergentes, 
constituindo assim uma indústria que a desen-
volve e aprimora constantemente. 

Com a técnica e os mercados em alta 
torna-se cada vez mais necessária a invenção 
de equipamentos que substituam o homem em 
seus serviços braçais, dando agilidade e redu-
ção de custos aos empreendedores, como no 
caso dos maquinários agrícolas que exercem a 
função de milhares de homens diante de uma 
colheita de commodities, fazendo assim com 
que o produtor consiga reduzir seus custos em 
salários e tempo de colheitamento. 

Com essa substituição do homem pela 
máquina, principalmente no campo, surge 
um dos nossos maiores problemas sociais, 
o êxodo rural, ou seja, a transmigração dos 
colonos para as cidades consideradas polos 
industriais. Com essa mudança repentina, o 
trabalhador rural almeja nas cidades emprego 

nas fábricas, sendo que na maioria das vezes 
desqualificado. Sendo assim, o trabalhador 
se submete a longas jornadas de trabalho e 
baixos salários. 

Ganhando pouco o funcionário estará 
submisso a desfrutar de áreas que fiquem ao 
redor do centro, ou melhor, sobrará a ele viver 
na periferia, devido a esse lugar ter os preços 
condizentes com o seu salário. 

As pessoas que compõem a periferia 
estão à margem da violência urbana, falta de 
moradias legalizadas, saúde precária, educa-
ção deficitária, falta de saneamento básico, 
problemas ambientais... sendo que, um dos 
únicos segmentos do Estado que chegam a 
elas é a força policial, com o intuito de mantê-
los sob controle. 

Parece cada vez mais evidente que 
problemas como esses se efetivam também 
diante de cidades com um pequeno ou médio 
número de habitantes, tornando-se um pro-
blema extremante social, dos quais temos que 
criar alternativas para evitá-los e controlá-los 
a partir de programas sócio-educativos e polí-
ticas públicas que dêem conta de estabelecer 
um planejamento de crescimento urbano e 
que consigam estabelecer vínculos com as 
populações rurais para que elas continuem 
no campo.  

Ao olharmos o redor de nossa pequena 
cidade poderemos notar que os fenômenos 
sociais que as megalópoles mundiais apresen-
tam podem ser encontrados diante de nossos 
próprios quintais municipais. 

Felipe Onisto é acadêmico do curso de 
Ciências Sociais da UnC – Canoinhas

Efeitos da globalização e 
megalopolização FELIPE ONISTO 

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

U
m pequeno episódio me ajuda a ilustrar 
o que prevejo do futuro de Canoinhas. 
Permita-me o leitor narrá-lo, pra ver se 

concorda comigo: Em Blumenau, fi m do ano que 
passou, entro num estabelecimento, faço uma 
compra; além do meu interlocutor e alguns au-
xiliares, alguém mais me ouve falar. Ao buscar 
um copo d’água, esse alguém me pergunta: 

“Moras em Canoinhas?” Eu: “Moro e tra-
balho”. Ele: “Sou de São Mateus, morei quatro 
anos em Canoinhas, terra boa, gente boa, 
gostei muito de lá! (continua ele). Saí porque 
recebi proposta de trabalho melhor, mas tenho 
saudades. Aqui o calor é de matar, mas não saio 
pelo emprego. Saudades, Canoinhas é muito 
sossego e gente boa. Aqui as relações são mais 
secas”. Eu: “Molhadas só na enchente” (risos). 
Ele: “E o que me impressionou em Blumenau é 
que mal a água ameaça descer e o pessoal já 
tá limpando tudo, uma semana e ninguém diz 
que teve cheia! Mas afi nal, trabalhas onde?” 
Eu: “UnC”. Ele: “Poxa, mas a tua Universidade 
é muito boa, vai um monte de gente daqui 
estudar lá, só ouço falar bem, vocês estão de 
parabéns”. Estufei o peito, ele se despede. “Mas 
foi um prazer! Então tu és da capital da erva-
mate! Terra boa”. Eu: “Não, não sou da capital 
do mate, sou da capital da UnC”. Ele: (sorriu) 
“É, tens razão, tens razão”.

 Ligando as coisas: Canoinhas mudan-
do, edifi cando, UnC, Fameplan, Facinter, Dama, 
Senai e a maravilha do IF-SC, comecei a pensar 
no futuro de Little Boat. Aliás, Canoinhas podia 
se chamar Caiaques, versão moderna, anatomia 
da inteligência, esse elixir do século 21 que 
estamos produzindo na cidade. O canoinhense 
começa a olhar à frente e se enxergar grande 
no horizonte. Mas assim como o pessoal de 
Blumenau arregaça as mangas e limpa a cidade 
no dia seguinte – depois faz uma festa que vira 
uma grife –, nossa cidade deveria se unir em 
torno da vinda da reitoria da UnC. Essas coisas 
não caem do céu, que Deus gosta mesmo é do 

esforço e da luta e, pegando junto, porque a 
vida é dura e o império do mal só acontece na 
inércia dos homens bons. Deveríamos nos unir 
e garantir a reitoria em Caiaques. Muitos não 
têm ideia do que isso signifi cará ao futuro dos 
nossos fi lhos. Wake up, Little Boat.

Dessa forma, o ranking, não estranhem, 
por ordem será o seguinte: Floripa disparado, 
depois Blumenau, Joinville, Chapecó, Itajaí, 
Canoinhas, Joaçaba, Criciúma e Tubarão. 
Disputando o 10.º lugar estarão cidades como 
Jaraguá do Sul, Concórdia, Rio do Sul e, talvez, 
Lages. Ora, ora, quem diria? Quem preveria 
isso há uma década? Canoinhas como a sexta 
cidade mais estratégica de Santa Catarina. 
Ainda mais se a comunidade de Canoinhas – 
leia-se prefeito, UnC, ACIC/CDL, sindicatos, 
imprensa e gente cabeça - se organizar para 
reivindicar a sede da reitoria da UnC – Luciano 
Muraro me chama a atenção: o movimento 
deve envolver nossos vizinhos de fronteira. 
Concordo e me corrijo, o desenvolvimento é 
regional. 

O leitor não acredita? Pois pode começar 
a mudar de ideia, porque isso não é chute, é 
sociologia na cabeça, leitura da realidade e 
do mundo. Uma frase de Goethe, um gênio da 
raça, tem iluminado a vida de muitos homens 
e mulheres, e diz o seguinte: “Nenhum homem 
jamais foi grande sem ter sonhado um dia ser 
grande”. Lindolf Bell, poeta catarinense, dizia 
próximo: “Menor que meu sonho não posso ser”. 
Isso vale igualmente às cidades. Se os homens 
e mulheres de bem dessa querida cidade se 
derem conta disso, talvez tenhamos de mudar 
de nome um dia e nos chamarão de Cidade de 
Lanchas, Voadeiras, Iates, Navios, Cargueiros, 
ou Transatlânticos. Difícil será a denominação 
de quem vai nascer aqui.

Walter Knaesel Birkner é sociólogo da UnC 
e líder do Grupo de Pesquisa em Desenvolvi-
mento Regional do CNPq

Canoinhas capital do conhecimento
WALTER KNAESEL BIRKNER 
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Vereadores homenagearam três jovens que atuaram na ajuda às vítimas do terremoto

Soldados recebem comenda 

da Câmara de Canoinhas

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

MISSÃO NO HAITI

Os soldados Sandro Ariel Dolla 
e Cristiano Moreira e o cabo 
William Vaz Muhlmann foram 
homenageados pela Câmara de 
Vereadores de Canoinhas em 
sessão solene na terça-feira, 23. 
Eles participaram da Missão das 
Nações Unidas para a Estabi-
lização no Haiti (Minustah, na 
sigla em francês). Os três esta-
vam no país caribenho quando 
aconteceu o terremoto de 12 de 
janeiro que matou mais de 200 
pessoas. 

“Esses soldados marcaram 
o nome de Canoinhas ajudando 
outra nação, na busca por um 
mundo melhor, sem fronteiras, 
em busca da dignidade humana a 
um povo castigado pela tragédia. 
Sua razão de ser está além dos 
muros dos quartéis”, declarou 
o presidente da Câmara, Wilson 
Pereira (PMDB).

Prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) também discursou 
durante a homenagem. “Hoje 
homenageamos três ilustres jo-
vens que ajudaram outra nação, 
dando alento. A eles, oferece-
mos ternura, amor e trabalho”, 
declarou.

Dolla e Moreira são canoi-
nhenses e Muhlmann, apesar de 
ter nascido em São Paulo, veio 
para Canoinhas aos dois anos 
de idade.

Dos três, Dolla foi o único 

a atuar diretamente no auxílio 
às vítimas da tragédia. Moreira e 
Muhlmann trabalhavam na cozi-
nha do alojamento dos soldados 
brasileiros em missão no Haiti.

Os  soldados foram agracia-
dos com a medalha Mérito do 
Contestado.

A MINUSTAH

A Minustah (sigla derivada do 
francês Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation en Haïti), é uma 

missão de paz criada pelo Con-
selho de Segurança das Nações 
Unidas em 30 de abril de 2004 
por meio da resolução 1542, para 
restaurar a ordem no Haiti, após 
um período de insurgência e a 
deposição do presidente Jean-
Bertrand Aristide.

A missão era chefi ada pelo 
diplomata tunisiano Hédi An-
nabi, que faleceu no terremoto 
de 12 de janeiro. Os objetivos 
da missão são estabilizar o país, 

pacifi car e desarmar grupos guer-
rilheiros e rebeldes, promover 
eleições livres e formar o desen-
volvimento institucional e econô-
mico do Haiti. A missão brasileira 
está no país desde junho de 2004 
e a ONU renovou seu mandato 
por um ano em outubro de 2009. 
No início do mês, o Brasil enviou 
mais 1,3 mil soldados para ajudar 
na reconstrução do país. Dessa 
forma, são 2,6 mil soldados bra-
sileiros no Haiti.

PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura 

deve revogar 

licitação
Prefeito de Canoinhas, Leober-
to Weinert (PMDB), disse esta 
semana que é bem provável que 
a prefeitura revogue o processo 
licitatório para pavimentação 
das ruas Duque de Caxias e Es-
tefano Wrubleski. Isso porque 
o processo está embargado por 
liminar emitida pela Justiça. O 
processo foi vencido pela Cons-
trutora Gaos, de Rio do Sul-SC, 
mas a A. Mendes, que foi der-
rotada no processo, entrou com 
ação contestando a capacidade 
da vencedora de produzir massa 
asfática, já que a empresa não 
tem usina. Segundo o prefeito, a 
Gaos comprovou a capacidade, 
mas como o processo está na 
Justiça e uma decisão fi nal pode 
levar meses, acredita que o ca-
minho mais correto seja anular 
a concorrência e abrir outra 
licitação nos próximos dias.

A pavimentação das ruas 
será custeada pelos moradores.

CEI VINÍCIUS

Licitação 

deve sair nos 

próximos dias
Segundo o prefeito de Canoinhas, 
Leoberto Weinert (PMDB), o pro-
cesso licitatório para construção do 
novo prédio do Centro de Educa-
ção Infantil Vinícius de Moraes deve 
abrir nos próximos dias. Ele contou 
que o projeto arquitetônico deve 
ser o mesmo do CEI Tio Patinhas, 
que está na fase fi nal das obras e vai 
atender a mais de 200  crianças do 
Campo d’Água Verde.

A compra do terreno que vai 
sediar o CEI Vinícius de Moraes 
já foi efetivada. Ele será construí-
do ao lado da Associação Espírita 
Lar de Jesus. A obra deve estar 
concluída no início do próximo 
ano letivo, acredita Weinert.

Hoje cerca de 100 crianças 
estudam em uma casa na rua 
Francisco de Paula Pereira na qual, 
conforme reconhece Weinert, 
o ambiente não é apropriado.
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SOLDADOS Moreira e Dolla e o cabo Muhlmann: reconhecimento pelo trabalho realizado depois do terremoto no Haiti
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Aguiar disse que analisa quem deve apoiar e ala de Mariani anuncia pré-candidatos 

Briga entre deputados abre 
espaço para novos candidatos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

TENSÃO NO PMDB

A briga entre o deputado esta-
dual Antonio Aguiar (PMDB) 
e o secretário estadual de 
Infraestrutura e deputado fe-
deral Mauro Mariani (PMDB) 
não se restringiu às páginas 
dos jornais. No sábado, 20, 
os dois bateram boca publica-
mente durante um encontro do 
PMDB em Três Barras.

Aguiar cobrou do secretário 
duas obras que, segundo ele, a 
comunidade pergunta exaus-
tivamente. “Não tenho nada 
contra o secretário Mariani, mas 
estou cansado de pedir pelo 
asfalto de Felipe Schmidt e pelo 
aeroporto de Três Barras. A po-
pulação me cobra diariamente 
e não sei mais o que dizer”, 
provocou Aguiar.

Visivelmente irritado, Ma-
riani chamou Aguiar de men-
tiroso ao afirmar que jamais 
prometeu o asfalto de Felipe 

Schmidt, muito menos a am-
pliação do aeroporto de Três 
Barras, obras sobre a qual não 
existe sequer projeto.

O bate boca foi amenizado 
pelo vice-prefeito de Canoi-
nhas, Beto Faria (PMDB), que 
atribuiu a discussão ao fruto  de 
um partido que debate e acolhe 
todas as ideias.

Prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) acompanhou a briga de 
longe e lamentou: “Ninguém ga-
nha em uma briga como essa”.

FOGO BRANDO

Tanto Aguiar quanto Mariani 
demonstraram cansaço esta 
semana. Os dois finalmente 
concordaram sobre algo. “Não 
quero polemizar ainda mais”, 
foi a declaração ouvida dos dois 
pelo CN. Foi inevitável, no en-
tanto, o estrago no PMDB.

Vereador Wilson Pereira 
(PMDB), que sempre apoiou 
Mariani, lidera uma frente de 
nomes expressivos dentro do 

partido que colocou à disposi-
ção do secretário para concor-
rer a deputado estadual com seu 
apoio. A frente tem o próprio 
vereador, o ex-prefeito de Ma-
jor Vieira, Orildo Severgnini, 
o ex-vereador de Três Barras, 
Milton Andrade, e o vereador 
de Porto União, Sandro Cali-
koski, como pré-candidatos a 
deputado estadual.

Mariani viu com reservas a 
empolgação da militância. “Não 
vou incentivar nenhuma outra 
candidatura com o intuito de 
prejudicar o Aguiar”, disse o 
secretário. Mariani, no entanto, 
admite que não pode impedir 
ninguém de se candidatar.

Por outro lado, Aguiar tam-
bém deve apoiar outro candi-
dato na região, mas não revela 
qual a opção. Sobre a frente 
de apoio a Mariani, Aguiar é 
taxativo: “Quem fala sobre 
candidaturas é o presidente do 
PMDB e o candidato do PMDB 
a deputado estadual na região 

sou eu”.
O presidente municipal do 

PMDB, Ricardo Pereira Martin, 
afirmou ontem que Aguiar é 
candidato nato do PMDB e não 
há possibilidade de ser lança-
do outro candidato. “Como o 
Aguiar já é deputado, é natural 
que ele seja nosso candidato”, 
afirmou. Segundo Martin, o 
presidente microrregional do 
partido, Hilário Damaso da Sil-
veira, também confirmou apoio 
a Aguiar e negou qualquer 
possibilidade de uma segunda 
candidatura.

Ontem à noite, um jantar 
em Joinville reuniu mais de mil 
peemedebistas para comemorar 
os 70 anos do governador Luiz 
Henrique da Silveira (PMDB). 
Martin disse pela manhã que o 
ambiente seria bem adequado 
para a possibilidade de um 
entendimento entre Aguiar e 
Mariani. “Dizem que sou um 
bom bombeiro, então vamos 
ver”, comentou

TRANSPARÊNCIA

Justiça decide 

se Pavan será 

julgado sozinho

O Tribunal de Justiça analisará na 

quarta-feira, 3, se aceita ou não 

o desmembramento da ação que 

envolve o vice-governador Leonel 

Pavan (PSDB) e a Arrows Petró-

leo do Brasil. Se for aceito, as acu-

sações contra o vice-governador 

poderão ser analisadas em separa-

do dos outros denunciados.

Segundo o despacho da re-

latora, desembargadora Salete 

Silva Sommariva, o pedido de 

desmembramento foi solicitado 

pela defesa de Pavan com o ob-

jetivo de acelerar a análise das 

denúncias feitas pelo Ministério 

Público. A defesa argumenta que, 

por ser um agente político, a situ-

ação traz prejuízos a Pavan e, por 

isso, somente o desmembramento 

e o posicionamento do Tribunal 

sobre a aceitação da denúncia po-

deria reverter os efeitos negativos 

surgidos a partir das acusações.

ELEIÇÕES

PT e PR fecham 

acordo em SC

O casamento entre o PT e o PR 

foi selado na quarta-feira, 24, entre 

a senadora Ideli Salvatti (PT), o 

presidente estadual do PR, depu-

tado Nelson Goetten, e o minis-

tro dos Transportes, Alfredo do 

Nascimento (PR). No encontro, 

Goetten apresentou os nomes dos 

empresários Udo Döhler e Ulrich 

Kuhn como candidatos a vice na 

chapa encabeçada por Ideli.

Para a senadora, se for man-

tida a aliança nas condições como 

está hoje, o PR foi o único partido 

que apresentou nomes para com-

por a chapa majoritária.

De acordo com Goetten, 

fi cará a cargo da senadora a deci-

são de quem será escolhido para 

compor a chapa.
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PMDB rachado

 O PMDB LANÇA 2 CANDIDATOS NA REGIÃO?

Deputado Mauro Mariani (PMDB) não gostou nem um pouco 
de a coluna ter publicado que foi ele quem provocou o deputado 
Aguiar. “Há uma inversão das coisas. Foi o Aguiar quem come-
çou. Apenas respondi o que ele disse”, garantiu. Mesmo afi rman-
do que para ele a briga são águas passadas, não se conteve e 
retrucou o deputado ao contestar os 10% dos votos que levou em 
Canoinhas que, segundo Aguiar, não reverteu em 10% das emen-
das que Mariani teve direito como deputado federal. “Só a obra 
da Expedicionários custou R$ 900 mil, o que ultrapassa os 10% 
dos R$ 8 milhões a que tenho direito como deputado federal”, 
justifi cou Mariani. Ele disse ainda que vai mandar mais R$ 500 
mil para Canoinhas para contemplar obras de infraestrutura.

Depois do barraco protagonizado no sábado em Três Barras, 
parece mesmo que os dois vão depor as armas, mas por pouco 
tempo. A campanha promete ser tensa, ainda mais se vingar o 
candidato de segunda via dentro do PMDB, em apoio a Maria-
ni, o que tem poucas chances de acontecer, até porque o próprio 
Mariani não quer saber de carregar um nome nas costas que pode 
trazer mais infortúnios que benefícios. Quem deve estancar a 
sangria no PMDB deve ser o presidente do partido em Canoinhas, 
Ricardo Pereira Martin, de perfi l conciliador ao extremo. Se nem 
ele conseguir isso, o governador Luiz Henrique, que já chamou 
Aguiar para uma conversa, deve entrar em ação.

Do ponto de vista analítico, o PMDB perde e muito com a bri-
ga. Certo está o prefeito Leoberto Weinert que disse que ninguém 
sai ganhando de uma briga. Perde tanto Aguiar, que vai ter de re-
construir sua imagem em cidades como Rio Negrinho e São Bento 
do Sul e perde Mariani, que mina o território canoinhense.

> VISITA: Governador Luiz Henrique e 

o vice Leonel Pavan devem estar em 

Canoinhas na segunda-feira, dia 1.º, 

para inaugurar a Unidade Prisional e 

melhorias no Cedup Vidal Ramos.

> REFERÊNCIA: Vereador Alexey Sa-

chweh (PPS) comemora pesquisa que 

aponta seu nome como o mais lembra-

do entre os vereadores canoinhenses.

> TRÊS BARRAS: Vereadores 

Marcos de Paula e Laudecir Gonçal-

ves (ambos PR) contestam a coluna 

ao dizer que não são ‘inimigos’ do 

prefeito, apenas o fi scalizam.

> FOGO AMIGO: Tem peemedebista 

adorando e tirando proveito da pen-

denga entre Mariani e Aguiar.

> HERDEIRO: Deputado Aguiar 

sempre faz questão de ter o sobri-

nho Adriano ao seu lado em atos 

públicos.

Deputado Antonio Aguiar (PMDB) entregou na sexta-feira, 19, uma kombi para a Associação dos Pais e 
Amigos do Excepcional (Apae) de Canoinhas. A doação foi recebida com festa pelos administradores da 

Associação. Para apagar a imagem de briguento depois do embróglio com Mariani, o deputado marcou pontos 
com o partido ao mediar uma reunião com representantes da Tríplice Aliança na segunda-feira, 22, na busca pelo 
consenso. Segundo o deputado, tudo caminha para uma candidatura única da aliança no Estado.
Na foto, vereador Bene Carvalho (PMDB), Marilu e Antonio Aguiar (PMDB), Ana Helena Procopiak (Apae) e o 
vice-prefeito Beto Faria (PMDB)

Mariani não faz rodeios quando o assunto é a extensão do aeroporto 
de Três Barras. “Nunca prometi, quem diz que prometi, mente. Não 
existe nem projeto, como vou conseguir recursos para uma obra que 
não tem projeto?”, questiona.

E tem mais. Segundo Mariani, ele nunca prometeu asfalto para o 
acesso ao distrito de Felipe Schmidt. “É outra mentira”, afi rma, sem 
citar quem teria afi rmado essa “mentira”.

Aeroporto não sai jáPonte de Marcílio assegurada
Os R$ 900 mil necessários para a obra de reconstrução da ponte 

que liga os distritos de Marcílio Dias (Canoinhas) ao São Cristóvão 
(Três Barras) já estão garantidos, segundo o secretário de Infraestrutura 
Mauro Mariani. Prefeito de Três Barras Elói Quege (PP) não vai precisar 
devolver os R$ 200 mil que já estão na conta da prefeitura. Isso porque, 
o convênio inicial de R$ 500 mil, conseguido pelo deputado estadual 
Antonio Aguiar (PMDB) por meio do Fundosocial, foi ampliado para 
R$ 900 mil. Os R$ 400 mil restantes devem ser liberados nos próximos 
dias, segundo o secretário.

De acordo com Quege, a previsão para a assinatura do convênio 
ampliado deve ocorrer na próxima semana. A partir daí, Quege deve 
abrir o processo licitatório e, segundo estima o prefeito, em 45 dias a 
obra deve ser iniciada.

Articulação
Deputado Antonio Aguiar (PMDB) nega, mas já está articulando 

nos bastidores para trazer à tiracolo outro candidato a deputado federal. 
As especulações sobre o nome do ungido são grandes. Aguiar conversa 
regularmente com Valdir Colatto e Celso Maldaner, mas nega qualquer 
tipo de apoio acertado. Fato é que não vai apoiar Mariani.

    Prefeito de Três Barras, Elói Quege (PP), disse no rádio esta se-
mana que agora não é como no passado “quando se chantageava para 
conseguir algo”, ao se referir aos servidores do Hospital Félix da Costa 
Gomes. “Antes cediam à pressão, mas hoje é diferente”. Luiz Shimoguiri, 
não sem razão, não deve ter gostado nem um pouco da declaração.

Nova estrutura da UnC
O reitor da UnC unifi cada, José Alceu Valério, toma posse na 

segunda-feira, dia 1.º, e deve nomear em Canoinhas Célia Pereira Gomes 
como pró-reitora de campus; Argos Gumbowsky como vice-diretor 
acadêmico; Luis César Sakr como coordenador acadêmico; e Valdecir 
Bechel como coordenador administrativo.
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Nove novos trechos iniciam cobrança em 15 de março; vagas para motos e carga e descarga foram ampliadas

Rotativo entra na 3.ª fase em março

TRÂNSITO

No dia 15 de março, entra 
em funcionamento a terceira 
e última etapa do Rotativo 
Canoinhas, cinco meses de-
pois da implementação do 
sistema, em setembro de 2009. 
Nove novos trechos passam 
a ter  estacionamento pago 
nas principais ruas da cidade, 
de acordo com o gerente da 
Serttel em Canoinhas, José 
Rossi Cordeiro.

Segundo Rossi, a cidade 
entra na última fase já com 

pleno conhecimento do siste-
ma e com menos reclamações 
do que nos primeiros meses. 
“Tivemos mais de 90% de que-
da nas reclamações, porque a 
população se convenceu de que 
a cobrança é positiva”, acredita. 
Desde o começo desta semana, 
segundo o gerente, a empresa 
está realizando a pintura das 
novas vagas e a ampliação das 
destinadas para carga e descarga 
e motocicletas. “Praticamente 

dobramos a quantidade reserva-
da para estes fins”, explica.

Desde quar ta-feira ,  24, 
duas alterações foram realiza-
das pelo Rotativo e já come-
çam a ter validade. Uma delas 
é uma área de escape na rua 
Major Vieira, que abriu uma 
terceira faixa com o intuito de 
melhorar o fluxo de veículos, 
assim como a diminuição da 
barreira de contenção na rua 
Caetano Costa.

PLACAS INDICATIVAS

CONTINUAM VALENDO

Segundo Rossi, a sinalização 
implantada pelo Rotativo não 
tem sido obedecida depois 
das 18h, horário em que a 
cobrança não acontece. “Va-
gas para idosos e deficientes 
f í s i cos  s ão  pa ra  idosos  e 
deficientes físicos, indepen-
dente do horário. O mesmo 
vale para as vagas de motos 
e carga e descarga”, explica 

Rossi.
De acordo com comuni-

cado divulgado pelo Departa-
mento de Trânsito de Canoi-
nhas (Detracan) na segunda-
feira, 22, a penalidade para 
motoristas que descumprirem 
a sinalização horizontal e ver-
tical do rotativo em relação a 
destinação das vagas são as 
previstas no Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB): multa e 
remoção do veículo.

Gracieli Polak

CANOINHAS
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Aparelhos encaixotados há dois anos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

DOADOS PELO ESTADO

CIS/Amurc não consegue colocar os equipamentos em funcionamento
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Em 2008, o Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde da Associação 
dos Municípios da Região do 
Contestado (CIS/Amurc)  re-
cebeu do Governo do Estado 
dois aparelhos capazes de fazer 
exames de alta complexidade. 
O que seria uma boa notícia aos 
moradores da região que preci-
sam fazer exames de endoscopia 
e colonoscopia, não surtiu efeito 
algum. Isso porque os aparelhos 
seguem até hoje encaixotados 
no Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI), para onde o CIS/
Amurc despachou os aparelhos 
por não ter condições de colocá-
los em funcionamento.

Segundo o secretário execu-
tivo do CIS/Amurc, Luiz Cesar 
Batista, como o CDI foi constru-
ído para abrigar aparelhos de res-
sonância magnética, mamografia, 
tomografia, raio X e ultra-som 
(embora apenas a ressonância, 
raio X e ultra-som estejam em 
pleno funcionamento), não há 
salas adequadas para o funciona-
mento dos aparelhos. Por isso, 
o CDI tenta um acordo com o 
Hospital Santa Cruz para que o 
HSC abrigue os equipamentos.

Segundo Batista, houve uma 
tentativa de instalar os aparelhos 
no CDI, mas a iniciativa foi em-
bargada pela Vigilância Sanitária.

MÃO DE OBRA

O segundo obstáculo para que os 
aparelhos sejam desencaixotados 
é a falta de médicos para operá-
los. Com relação ao aparelho 

de endoscopia, o Dr. Ricardo 
Mantelffel já se prontificou a 
operá-lo. Já no caso do aparelho 
de colonoscopia, a situação é mais 
complicada. Dr. Vicente Mazzaro, 
único credenciado para fazer este 
tipo de exame em Canoinhas, diz 
não ter tempo para assumir o 
compromisso.

Segundo a secretária de Saú-
de de Canoinhas, Telma Bley, há 
uma possibilidade de os médicos 
que vão assumir a UTI do HSC 
em março assumirem também os 

novos aparelhos.
Em um consultório particular, 

um exame de colonoscopia pode 
custar até R$ 630. Extremamente 
maçante, o exame é realizado hoje 
em clínicas de Mafra (pelo CIS/
Amurc) e Joinville (pelo SUS).

A viagem se torna um verda-
deiro martírio para quem precisa 
de um exame de colonoscopia, já 
que a pessoa precisa tomar um 
medicamento laxante 24 horas 
antes do exame, a fim de limpar 
o intestino. 
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Funcionários fazem 

manifestação popular

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Instituição pode abrir em 15 de março; prefeito defende que 
responsabilidade é da Fundação Hospitalar que administra a unidade

Cerca de 30 funcionários e po-
pulares participaram, na manhã 
de ontem, de uma mobilização 
pela reabertura da maternidade 
do Hospital Felix da Costa Go-
mes, de Três Barras, fechada em 
dezembro de 2009. Segundo a 
enfermeira da Maternidade, Lu-
ciane Tizatto Weinfurter, a ideia 
da manifestação surgiu para que 
a população se aliasse na luta 
pela reabertura, prevista para 
15 de março. “Nós precisamos 
sensibilizar a classe política e a 
população para que abracem a 
causa”, explica. 

Luciane afi rma que, embora 
seja caracterizada como um pro-
testo, a manifestação visa unir 
forças com a prefeitura e agrade-
cer o apoio prestado, inclusive na 
contratação dos profi ssionais que 
assumem o órgão nas próximas 
semanas. “Foi a prefeitura que 
mediou a contratação dos mé-
dicos e que está dando suporte 
para que ela seja reaberta, por 
isso resolvemos trazer o assunto 
para a população e manifestar 
apoio ao prefeito”, diz.

Entre os manifestantes, Au-
drei Rissa, viúva do médico 
ginecologista Onedir Rissi, res-
ponsável pela implantação do 
sistema de humanização do parto 
e pelos prêmios de excelência re-
cebidos pela entidade, defendeu 
a união da população para que a 
reabertura fosse possível. “É um 
trabalho muito lindo em prol das 
gestantes que deve ser mantido, 
por isso todo mundo tem de se 

unir, lutar para que o trabalho seja 
restabelecido”, fala.

NOVA FUNDAÇÃO
Amparado pelos advogados 

da prefeitura, o prefeito Elói 
Quege (PP) recebeu, visivelmente 
contrariado, os manifestantes. 
Segundo ele, a prefeitura está 
buscando meios legais para in-
tervir na Fundação para que 
possa sanar de vez os problemas 
que atingem a Maternidade e o 
Hospital. “Não há parceria entre 
a prefeitura e a Fundação, não há 
divisão entre as coisas boas e as 
ruins e, principalmente, não exis-
te união. Se temos de responder 
pelas cobranças, vamos assumir 
a responsabilidade legalmente”, 
defendeu. 

De acordo com o prefeito, a 

responsabilidade da prefeitura em 
manter a Fundação é inexistente 
e, mesmo assim, o valor repassado 
à entidade foi de R$ 970 mil em 
2009. “As cobranças não devem 
ser realizadas à prefeitura e, sim, 
a administração da Fundação, que 
não tem sido inefi ciente”, decla-
rou. Segundo Quege, falta ainda 
a compreensão que as entidades 
existem independentemente e 
que falta compromisso profi s-
sional para que se mantenham. 
“Enquanto havia o Dr. Onedir, 
que carregava a Maternidade nas 
costas, ela sobrevivia. Falta quem 
queira assumir o compromisso e 
batalhar pela causa”, afi rmou.

Quatro médicos, segundo o 
prefeito, já foram contratados. A 
reabertura está prevista para 15 
de março.

MATERNIDADE Visite nossa página na internet

www.jornalcorreiodonorte.com.br
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Estudo de Viabilidade Econômica já está concluído segundo o secretário Mauro Mariani; efetivação depende do DNIT

Federalização da SC-280 deve 
custar R$ 80 milhões à União

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

ESTRADAS

Está concluído o Estudo de Viabili-
dade Econômica para federalização 
da SC-280, hoje responsabilidade do 
Estado. A rodovia liga Canoinhas a 
Porto União numa extensão de 75km. 
Segundo o secretário de Infraestrutura, 
Mauro Mariani, esta foi a etapa mais 
demorada do processo, que agora vai 
para o Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes (DNIT), 
que deve bater o martelo sobre a 
federalização.

De acordo com Mariani, a União 
deve desembolsar pelo menos R$ 80 
milhões para recuperar a via.

O CN percorreu a rodovia esta 
semana e constatou situação de aban-
dono. Placas de advertência estão 
escondidas pelo mato, as faixas de 
domínio estão apagadas e pequenos 
buracos dão clara noção do caos que 
deve se transformar a estrada se não 
receber mais nenhum tipo de manu-

tenção. À noite, para complicar ainda 
mais a situação, motoristas reclamam 
da forte neblina.

Mariani garantiu que apesar de o 
processo de federalização ter avança-
do, o Estado vai fazer obras de tapa-
buracos e limpeza das margens. “Não 
faz sentido termos 75km da 280 sob 
domínio do Estado quando todo o 
resto é federal”, disse. 

A BR-280 começa em São Fran-
cisco do Sul e termina em Canoinhas, 
onde começa o trecho estadualizado, 
que vai até Porto União.

POSTO

Sobre o 16.º Grupamento de 
Polícia Rodoviária Estadual que 
funciona na SC-280, no trecho 
próximo a Bela Vista do Toldo, 
Mariani acredita ser possível um 
acordo entre Estado e União para 
que o posto seja mantido, até mes-
mo porque a União vai precisar de 
fi scalização na rodovia. “Isso não 
é problema”, garantiu.

A colação de grau acontece na 
Firma, às 18h30min e o baile 
acontece a partir das 23h30min, 
com a banda Brasil Tropical.
A Escola Técnica Dama e 

professores parabenizam seus 
alunos por mais essa etapa ven-
cida e desejam sucesso em suas 

carreiras.

ESCOLA TÉCNICA DAMA

Formatura

A Escola Técnica Dama forma amanhã, dia 27, 126 novos técnicos.

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

FORMANDOS DE ELETROTÉCNICA FORMANDOS DE MECÂNICA

INSTRUMENTAÇÃO ELETROTÉCNICA E CONTROLE 
DE PROCESSOS FORMANDOS EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

GESTÃO DE PESSOAS E NEGÓCIOSTÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES
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Antecipando a devolução
Por decisão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Irineópolis, com aval de todos os vereadores, ao invés de 
devolver à prefeitura o dinheiro economizado só no fi nal 
do ano, de uma só vez, serão antecipadas parcelas no 
valor de R$ 10 mil, mensalmente. “O objetivo é ajudar a 
administração municipal no processo de recuperação da 
malha viária do interior, nos pontos onde for mais neces-
sário”, disse o presidente Geraldo Orlonski (PSDB). 
 

Ajuda à prefeitura
Durante o mês, a Comissão de Obras e demais verea-
dores, visitam as localidades para verifi car onde as es-
tradas estão mais danifi cadas. A primeira ação da nova 
medida foi a devolução de R$ 10 mil para a prefeitura, 
dia 5 de fevereiro, para recuperação das estradas que 
estavam em piores condições de tráfego, que são as 
que servem as comunidades do Bom Sossego e Boa 
Vista e localidades vizinhas.

O pedido para atender aquelas comunidades partiu do vere-

ador Ademir Galle (PSDB), representante da região de São 

José do Timbózinho, encarregado de entregar o cheque
 

 Prioridades 
A partir daí, será devolvida essa quantia todos os me-
ses ao prefeito, com o fi m de auxiliá-lo na recuperação 
e manutenção das estradas que forem listadas pelos 
vereadores da Comissão de Obras. “Quando as obras 
de recuperação de estradas forem em São Pascoal, 
por exemplo, o dinheiro será entregue ao prefeito pelas 
mãos dos vereadores José Valmor Nicoluzzi e Antônio 
Carlos Senff, e assim por diante”, explicou Orlonski.

Nova antecipação
O presidente da Câmara Municipal, Geraldo Orlonski 
(PSDB), após a sessão ordinária de segunda-feira, 22, 
entregou um cheque no valor de R$ 10 mil à vereadora 
Eleni para repassar à prefeita em exercício Circe Neppel 
Sfair, na manhã de terça-feira, 23. O cheque foi acom-
panhado de ofício assinado por Orlonski, sugerindo 
que o recurso poderá ser utilizado pela prefeitura para 
recuperação das estradas que servem às comunidades 
de Campo do Meio e Aparecida dos Pardos, conforme 
acordo fi rmado com os membros da Comissão de Fi-
nanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. 
- As famílias a serem atendidas do Campo do Meio, são 
as seguintes: Valdir Konopka, José Sérgio Lopes, Oto 
Braz, Admar Bodeque, Edgar Gregório, Lorival Braz e 

Júlio Mohr. 
- As famílias da Aparecida dos Pardos, são: Everaldo Car-
doso de Carvalho, Elsi Cardoso, João Kozowski II, José 
Jankoski, Pedro Marek e de Eduardo, Augustinho, Estnis-
lau, Alexandre, Francisco, Joélcio e Giovani Krezwinski.

A prefeita em exercício, Circe Sfair (à esquerda), e a 

secretária municipal de Finanças, Bernadete Longo (à di-

reita), recebem o cheque das mãos de Eleni Baggenstoss
 

Calendário 
Esportivo

O diretor de esportes do 
município de Irineópolis, 
Sérgio Plugge (foto), em 
ritmo acelerado para 
botar seu bloco na rua. 
Trabalha intensamente, 
até com certa ansie-
dade, para mobilizar 
dirigentes e atletas para 
uma conscientização, 

de que as coisas agora são diferentes, e de que vai fun-
cionar. Aquele marasmo e o descrédito que rondava os 
setores esportivos do município estão com os dias contados. 
A primeira promoção será um campeonato de futsal para 
breve, com duração máxima de 60 dias. Uma reunião para 
acertar detalhes com líderes que pretendem participar do 
certame está marcada par o dia 4 de março, às 18 horas, 
na sala de reuniões da CME, anexa ao Ginásio Municipal 
de Esportes. E vem aí, a pedido de equipes da cidade e do 
interior, um campeonato municipal de campo. 
 

Circe presta contas
A vice-prefeita de Irineópolis, Circe Neppel Sfair (DEM), 
que ocupou a cadeira do prefeito Wanderlei Lezan 
(PMDB), por 20 dias, devolveu a cadeira ao titular em 
ato simples na manhã de ontem. Amanhã, a convite 
do presidente da Câmara Municipal, Geraldo Orlonski 
(PMDB), Circe participará do programa Informativo da 
Câmara, às 11h30 na Rádio Milenar. Ela vai contar o 
que pode e o que não pode fazer neste curto período, 
entrecortado por um feriadão de carnaval e alguns dias 
de chuva. Pelo pouco que se sabe, ela se esforçou ao 
máximo para atender as prioridades da população, 
principalmente dos agricultores, mesmo sem ter as fer-
ramentas necessárias disponíveis para desenvolver os 
trabalhos. Os  detalhes, saberemos durante o programa 
de amanhã pela 87,9.

REQUERIMENTO 
DE LICENÇA 

PRÉVIA

LUIZ CELSO OLISKOVICZ, 
torna público que requereu 
a FATMA Licença Prévia 
para extração e Depósito de 
areia, no Leito do Rio Negro, 
nos municípios de Piên/PR 
e Campo Alegre/SC.

Parabéns para 
JOAQUIM JOSÉ 
KRAUSS, que hoje 
completa 80 anos. 
Seus familiares dese-
jam muita saúde, paz 
e alegria!

DAIANA MARA WALTER come-
mora idade nova amanhã. Para 
ela, os melhores cumprimentos 
e as homenagens de sua famí-
lia, em especial de seu esposo, 
Davi, e de sua fi lha, Emily!

A família do lindo garotinho LUIS 
RODRIGO canta os parabéns em 
sua homenagem, amanhã, para 
comemorar seu primeiro aninho. 
Muitas felicidades!

Na terça-feira, 23, LEANDRO STO-
CLOSKA QUILANTE completou 
mais um ano de vida. Para ele, 
desejos de realização, sucesso e 
alegrias!

Domingo, 28, será muito especial 
para FLAVIA STOCLOSKA. Ela, 
juntamente com seus familiares, 
comemora a passagem de mais um 
aniversário. Felicidades!
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Média é de 15 reclamações diárias, mas maioria gera conciliação imediata entre as partes sem abertura de processo

Procon atendeu mais de mil pessoas
EM 2009

Gracieli Polak

CANOINHAS

A conta de telefone chegou 
mais alta com a inclusão de 
alguns serviços que não foram 
consultados, o cartão de crédito 
que ainda não foi desbloqueado 
já rendeu uma fatura ou a loja 
agiu de má fé e não cumpriu 
o que estava no contrato. Mais 
de mil pessoas procuraram o 
Programa de Defesa do Con-
sumidor (Procon) de Canoinhas 
para registrar reclamações como 
estas em 2009.

Segundo o relatório divulga-
do pelo órgão, no ano passado 
o número de queixas registradas 
aumentou 18%, rendendo 24 
processos inscritos em dívida 
ativa. De acordo com o coorde-
nador do órgão em Canoinhas, 
Giovani Paulo Klempouz, esse 
número diz respeito somente 
às reclamações que originaram 
processos, quando não há con-
ciliação mediada pela entidade 

entre as partes. “Mas muitas 
pessoas chegam aqui, fazem a 
reclamação e a gente resolve sem 
precisar originar um processo”, 
esclarece.

Klempouz alerta que certas 
situações encabeçam a lista das 

queixas prestadas pelos con-
sumidores e que, para isso, é 
preciso estar atento na hora de 
realizar operações comerciais. 
“Ninguém é obrigado a assi-
nar um contrato sem ter cópia 
para si e esta é uma situação 

vivenciada por muitas pessoas”, 
explica. Segundo o coordena-
dor, atualmente a maioria das 
reclamações está relacionada 
com a adesão a empréstimos 
consignados, principalmente 
por aposentados.

PARA RECLAMAR

Quando o consumidor se sentir 
lesado, pode procurar o órgão 
munido do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), Carteira de Iden-
tidade Nacional, comprovante 
de residência e documentos que 
comprovem a relação entre as 
partes. 

Até quarta-feira, 24, 113 
pessoas já tinham procurado 
o Procon neste ano. A consu-
midora Clarice Côrrea foi uma 
das que buscaram a mediação 
do órgão para resolver uma 
situação confl ituosa, depois de 
uma compra em uma loja da 
cidade. “Foi a primeira vez que 
eu procurei pelo serviço e es-
pero que consiga resolver meu 
problema”, diz. 

O Procon atende das 13 
às 18h, na rua Getúlio Vargas, 
esquina com a Coronel Albu-
querque, no antigo Colégio Co-
mercial. Mais informações sobre 
os procedimentos adotados pelo 
órgão podem ser obtidas pelo 
telefone 3624-0927.

KLEMPOUS, coordenador do órgão, afi rma que maioria das reclamações se refere a defi ciências dos serviços bancários
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Em toda comercialização reali-
zada pelos produtores rurais até 
o dia 4 de fevereiro, legalmente 
2,3% do valor bruto comercia-
lizado eram descontados e iam 
para o Fundo de Assistência 
e Previdência do Trabalhador 
Rural (Funrural), que custeava 
ações de seguridade social e do 
Sistema Senar. Depois dessa 
data, a cobrança continuou a 
ser realizada, mas com um dife-
rencial: não é mais considerada 
constitucional.

Um recurso impetrado 
pelo Frigorífico Mataboi, de 
Araquari-MG, recebeu parecer 
favorável do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e mudou o lado 
da moeda da cobrança. No caso 
do frigorífi co, o desconto era 
de 2,5% sobre a receita bruta, 
destinado ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e ao 
Sistema Senar o que, de acordo 
com o processo, confi gurava 
cobrança tributária dupla, de-
pois da unifi cação do sistema 
previdenciário e da instituição 
pela Constituição, em1988. Ou 
seja: o desconto se destinava à 
previdência, mesmo com outra 
tarifação específica para este 
fi m.

O que mudou com a deci-
são do STF? Na prática, pouca 
coisa. A cobrança continua a 
ser realizada, mas a decisão abre 
um precedente jurídico para os 
outros processos em todo o 
País. De acordo com a sentença, 
foi declarada a inconstituciona-
lidade da lei, portanto, qualquer 
ato que for praticado com base 
nela não é válido. Segundo os 
representantes do setor, apoia-
dos na lei, não pode haver mais 
a cobrança da contribuição que, 
legalmente, não existe.

MOBILIZAÇÃO
Por todo o País empresas e co-
operativas seguem o caminho 
trilhado pelo Mataboi. Em 
Mato Grosso, na quarta-feira, 
24, 2,6 mil produtores recebe-
ram confirmação de isenção 
do pagamento conseguida 
pela Associação dos Produ-

tores de Soja (Aprosoja). Em 
Canoinhas, segundo represen-
tante do Sindicato Rural, uma 
ação conjunta dos associados 
já está sendo estudada para 
reverter a cobrança.

A aposentadoria rural não 
se altera com a extinção do 
Fundo.

Tributação continua, mas pode ser contestada juridicamente

Supremo extingue 
cobrança do Funrural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Programa de Revitalização das Atividades Rurais de SC

LEGISLAÇÃO

DESCONTO é de até 2,5% na comercialização bruta, como a do boi gordo
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Este programa do Governo do Estado de Santa Catarina visa sub-
sidiar, total ou parcialmente, os juros em projetos agrícolas de 
investimento. É uma importante política pública à disposição 

dos agricultores e pescadores do Estado de Santa Catarina.
Podem participar desta importante política pública do Governo do 
Estado de Santa Catarina agricultores e pescadores familiares en-
quadrados no Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf) e, 
excepcionalmente, agricultores habilitados no Proger Rural.
Tem como foco solucionar problemas graves que afl igem as famílias 
rurais e pesqueiras, como: a) o fl agelo das estiagens; b) a baixa renda 
das propriedades e as desigualdades regionais. 
O objetivo é incentivar investimentos em captação, armazenagem 
e utilização da água para usos múltiplos nas propriedades rurais 
de Santa Catarina e em atividades, priorizadas pelas Secretarias de 
Desenvolvimento Regionais que aumentam a renda e criam oportu-
nidades de trabalho para as famílias rurais e pesqueiras. 
Na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Canoinhas, se esta-
beleceu como prioridades regionais para aumento da renda a produção 
de leite a pasto, a fruticultura e a mecanização agrícola. 
A vantagem deste programa para os agricultores, é que o Estado 
concederá bônus aos agricultores e pescadores benefi ciados, em 
valor equivalente ao juro total ou parcial do fi nanciamento de in-
vestimento. 
Os agricultores e pescadores que tiverem interesse no fi nanciamento 
ou querem obter outras informações sobre este programa, devem 
procurar os escritórios municipais da Epagri.

Eng° Agrônomo Gilson José Marcinichen Gallotti é gerente regional 

da Epagri - Gerência Regional de Canoinhas

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri Extação Experimental 

de Canoinhas

PROGRAMA REVITALIZAR
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Seminário vai abordar as questões envolvidas na averbação 
de Reserva Legal e na recuperação de Áreas de Preservação 

Evento vai discutir 

critérios ambientais 

TRÊS BARRAS

Promover o diálogo e a cons-
cientização da sociedade sobre 
a necessidade de uniformizar os 
critérios e as exigências ambien-
tais aplicados na produção rural. 
Este é o objetivo do Seminário 
Integrado de Agroecologia, que 
o Ministério Público de Santa Ca-
tarina, a Fundação Ambiental de 
Santa Catarina (Fatma), a Polícia 
Ambiental de Santa Catarina e a 

empresa Rigesa, de Três Barras, 
promovem entre os dias 9 e 11 de 
março, em cinco cidades da região 
do Planalto Norte. A iniciativa 
também conta com o apoio da 
organização não governamental 
Associação de Preservação do 
Meio Ambiente e da Vida (Apre-
mavi).

O evento é direcionado para 
produtores rurais, silvicultores, 
empresas do setor fl orestal e ma-
deireiro, instituições e profi ssio-

nais ligados à questão ambiental, 
organizações ambientais e de 
extensão rural, sindicatos rurais 
e estudantes. As palestras terão 
caráter informativo e abordarão 
questões relacionadas à legislação 
ambiental, à fi scalização, ao licen-
ciamento ambiental e averbação de 
reservas legais, além de uma visão 
socioambiental da recuperação de 
áreas de preservação permanente. 
As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas nos locais do evento.

Começa CDA do Planalto 

Norte em Bela Vista do Toldo

EVENTO

Começou ontem e segue 
hoje o dia todo, em Bela Vis-
ta do Toldo, a quinta edição 
do Campo Demonstrativo 
Alfa no Planalto Nor te. 
O evento envolve funcio-
nários e associados de 12 
municípios catarinenses e 
outros vizinhos, do Paraná. 
Conforme o coordenador 
do evento, engenheiro agrô-
nomo Idimar Cenci, o CDA 
deve reunir 2,5 mil pessoas 
entre associados e clientes da 
Alfa, e tem o mesmo mote 
do realizado em Chapecó, há 
duas semanas: Administração 

Rural, já!    
O CDA do Norte apre-

senta o projeto Fertialfa 
- Agricultura de Precisão 
-,  realizado há três anos 

BELA VISTA DO TOLDO
e que já mapeou via GPS, 
800 hectares. Porém, o tema 
gestão agropecuária é o con-
dutor central das dezenas de 
palestras diárias. Uma das 
novidades no Norte, é a apre-
sentação de trabalhos em ges-
tão da produção leiteira, bem 
como manejo de pastagens, 
ordenha, higiene e cuidados 
com bezerras.

A expectativa é de que 
pelo menos 500 jovens, to-
dos alunos de escolas rurais, 
visitem o evento até o final 
da tarde de hoje. “O CDA do 
Planalto Norte já desfruta de 
marca própria na região. O 
interesse e a grande partici-
pação dos produtores mostra 
que a necessidade de informa-
ção decorrente da evolução 
tecnológica é cada vez maior”, 
avalia Cenci.

Paraná volta ao topo 

da produção de grãos

SAFRA 2010

A colheita de soja avança no 
Paraná com a perspectiva 
de retomada do primeiro lu-
gar nacional da produção de 
grãos, perdido para o Mato 
Grosso no ciclo passado. As 
boas condições climáticas e 
o investimento pesado em 
tecnologia fizeram com que os 
vizinhos ampliassem a quan-
tidade colhida, esforços que, 
segundo estimativa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), devem 
render ao Estado 29,3 milhões 
de toneladas, ou 20,5% da 
produção. 

Apesar da boa produti-
vidade, nem tudo é motivo 
de comemoração. Os preços, 
cotados pelo mercado interna-
cional, estão em queda e são 
alvo de preocupação, graças, 

principalmente, às expecta-
tivas de safras recordes nas 
grandes regiões produtivas do 
mundo.  Os Estados Unidos 
pretendem colher 91 milhões 
de toneladas, o Brasil 66,7 
milhões e a Argentina, 53 
milhões. Como o consumo 
mundial é de 235 milhões de 
toneladas, 60 milhões devem 
ficar estocadas.

CORTESIA

Na quarta-feira, 24, Craig Do-
nuhoe, presidente da Bolsa de 
Chicago, principal reguladora 
mundial do mercado de grãos, 
visitou o interior do Estado. 
Em visita a Cooperativa Agrí-
cola Mourãoense (Coamo), 
maior cooperativa agrícola das 
Américas, em Campo Mourão, 
Donuhoe prestigiou a região, 
que lidera a produção de soja 
no Paraná.

Mesmo com grande safra, preços preocupam

CURITIBA
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Começa a torcida pelo BRASIL

COPA DO MUNDO

2010

Há 104 dias da Copa, o CN começa a contagem regressiva para o início do evento e publica tabela dos jogos

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

F
altam exatamente 104 dias. 
Três meses e meio para que 
grande parte do planeta 

se incendeie com o clima que deve 
pegar fogo na África do Sul, mas a 
Copa já começa a chegar nos lares 
dos brasileiros. A distância que sepa-
ra os torcedores do dia 11 de junho, 

data ofi cial do início das competi-
ções, diminui com o aumento de 
especulações sobre a seleção que 
deverá representar o País na com-
petição, de olho em 11 de julho, 
data marcada para a fi nal.

Na preparação para a Copa, 
amanhã a equipe brasileira, co-
mandada pelo técnico Dunga, 
embarca para o Reino Unido, 
onde joga amistoso contra a Ir-
landa na terça-feira, 2 de março. 
O último amistoso ofi cial da Sele-
ção antes da estreia na Copa, em 

15 de junho contra a Coreia do 
Norte, traça o perfi l que a seleção 
deverá apresentar no mundial. 
Dos 22 jogadores convocados, 
apenas quatro atuam em clubes 
nacionais (Adriano e Kléber-
son, do Flamengo; Gilberto, do 
Cruzeiro e Robinho, do Santos) 
e a maioria é conhecida pela res-
ponsabilidade com que conduziu 
a carreira, ou seja, são os bons 
moços do treinador.

Em enquete realizada pela 
versão online do jornal O Estado 

de São Paulo, 69% dos votantes 
(3,5 mil internautas) acredita 
que Dunga age certo ao preferir 
jogadores comprometidos para 
atuar na seleção, em detrimento 
de sua qualidade técnica. Festas 
como as que aconteciam na época 
de Romário e Renato Gaúcho, 
defi nitivamente, estão fora dos 
planos do ex-capitão da Seleção 
Canarinho para o campeonato 
que pode consagrá-lo ou colocá-
lo de vez no desgosto popular. 
Mas, como a convocação para a 

Copa sai só em maio, ninguém 
está garantido ainda, nem mesmo 
Ronaldinho Gaúcho que fi cou de 
fora até agora, mas faz excelente 
campanha no Milan. A partir 
desta semana o CN começa a 
cobertura da busca pelo hexacam-
peonato e traz para você a tabela 
completa dos jogos, das estreias à 
fi nal, para que a bola não pare de 
rolar nestes poucos mais de 100 
dias que separam a torcida mais 
apaixonada do mundo do maior 
evento de futebol do planeta.

Será que ele vai?

Ronaldinho Gaúcho é a grande 
dúvida dos torcedores para a com-
petição. Em edições anteriores, 

outros craques fi caram pelo meio do 
caminho. Dunga não promete mais 
surpresas para a convocação, mas muita 

água deve rolar nas atuações do 
meia até maio, quando a con-

vocação fi nal será divul-
gada pela Confederação 
Brasileira de Futebol 
(CBF).

ZAKUMI, o dono 

da Copa
De corpo amarelo e cabelo 
verde, o simpático mascote 
da competição, o leopardo 
Zakumi pode facilmente 
ser confundido com a torci-
da brasileira, embora represente 
também as cores dos donos da 
casa.  O nome do leopardo 
se baseou nos termos “za”, 
de “África do Sul” (em um dos idiomas locais), e “kumi”, 
que em diferentes línguas africanas signifi ca “dez”. O termo 
também pode ser interpretado como “vem aqui” em algumas 
línguas africanas.

Robinho promete ser 

uma das estrelas do 

Mundial, jogando pela 

Seleção Brasileira
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ENCONTRO foi promovido pelo programa Roda Livre, da rádio UnC FM

Imprensa debate 
perspectivas para 2010

Maior difi culdade é achar adaptador para o novo modelo de três pinos

Novo padrão de 
tomadas causa dúvidas

Edinei Wassoaski

COM AGÊNCIAS

CONSUMO

Mais de um mês após a sua im-
plantação, a mudança no padrão 
brasileiro de plugues e tomadas 
continua causando transtornos 
ao consumidor. É difícil encon-
trar adaptadores para o novo 
modelo, que conta com três pi-
nos, nas principais lojas de varejo. 
O setor tem grande difi culdade 
para encontrar supridores que 
acompanhem a grande deman-
da. A questão é foco de ação do 
Ministério Público Federal do 
Paraná, que pretende interrom-
per a mudança.

O novo padrão entrou em 
vigor no início de janeiro e, 
segundo o Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), 
tem como objetivo aumentar a 
segurança das instalações elé-
tricas nos lares brasileiros. Os 
novos plugues e tomadas são 
obrigatórios em geladeiras, lava-
doras de roupas, micro-ondas, 
aparelhos de ar condicionado, 
TVs de plasma e LCD e com-
putadores.

Os transtornos são maiores 
nesse último caso - uma vez que, 
para todos os outros, o Inmetro 
recomenda a troca das tomadas, 
em vez do uso de adaptadores. 
Para computadores, porém, exis-
te a necessidade de adaptadores 
para o uso de fi ltros de linha ou 
nobreaks nos padrões antigos ou 
nos padrões americanos (dois pi-
nos chatos e um cilíndrico), mais 
difíceis de encontrar. 

O Inmetro reconhece o 
transtorno, mas diz que é comum 
em um momento de mudança 
como esse. “Temos feito pesqui-
sa em diversos Estados sobre a 
disponibilidade de adaptadores. 
Em um primeiro momento, a 
dificuldade era muito grande. 
Hoje em dia pode haver proble-
mas pontuais, mas a quantidade 
de adaptadores cresceu bastan-
te”, diz o chefe da divisão de 
avaliação da conformidade do 

instituto, Gustavo Kuster.
A mudança demandou in-

vestimentos de fabricantes 
como a Daneva, de Poá-SP, que 
já tem produtos nas lojas e vai 
lançar três novos modelos – um 
deles com o padrão americano, 
muito comum em filtros de 
linha. A empresa criou novas 
linhas, teve um aumento de 
10% no quadro de funcionários 
e diz hoje ter capacidade para 
atender 30% do mercado, com 
a produção de 2 milhões de 
unidades por mês. 

Mesmo diante das garantias 
do Inmetro, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) do Paraná 
ajuizou, no fi m de janeiro, ação 
civil pública pedindo a suspensão 
do processo de padronização de 

tomadas. “Para o MPF, a padro-
nização é equivocada e não foi 
comunicada à população com 
o devido destaque e debate”, 
diz o MPF. Além disso, diz um 
comunicado do órgão, o uso de 
adaptadores prejudica a seguran-
ça, “principal argumento para a 
adoção da nova padronização”.

De fato, é mais fácil achar 
adaptadores não certificados 
em camelôs, que transformam o 
plugue padrão de três pinos em 
um de dois pinos. O Inmetro, 
contudo, não recomenda o uso 
de adaptadores. Kuster diz que, 
no caso dos aparelhos obrigató-
rios, o ideal é trocar a tomada. 
“Nos outros, continuam os dois 
pinos. Os novos plugues entram 
nas tomadas novas e antigas.”

CANOINHAS

Representantes dos quatro jornais 
de Canoinhas (Correio do Norte, 
Diário do Planalto, O Planalto 
e Ótimo) participaram de um 
debate sobre as perspectivas para 
a imprensa em 2010, promovido 
pela rádio UnC FM no programa 
Roda Livre, apresentado ao vivo na 
manhã de quarta-feira, 24.

Os participantes responderam 
a perguntas da radialista Franciele 

Cardoso e de ouvintes sobre impar-
cialidade jornalística, manipulação 
da notícia e a qualidade da imprensa 
nacional, além de comentar sobre as 
persepectivas para o Brasil. “Foi um 
debate extremamente pertinente que 
há tempos deveria ter sido feito. De 
parabéns a UnC FM por proporcionar 
este espaço para a imprensa regional 
fazer uma autoanálise, mais que opor-
tuna”, conclui o editor-chefe do CN, 
Edinei Wassoaski, que representou o 
jornal no programa.
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Rapaz usava dados das vítimas para abrir contas e fazer empréstimos

Canoinhas ajuda 
na prisão de golpista

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

PELA INTERNETTRÂNSITO

Três são detidos 
bêbados

A Polícia Militar deteve três moto-
ristas bêbados na madrugada de 
domingo, 21. A primeira detenção 
ocorreu nos primeiros minutos do 
dia, quando denúncias davam 
conta de que o motorista de 
um Fiat Palio fazia manobras 
perigosas na rua Major Vieira, 
centro de Canoinhas. O motorista 
de 26 anos se recusou a fazer o 
teste de bafômetro, o que levou 
os policiais a lavrarem termo 
circunstanciado.

Pouco depois, na mesma 
rua, um Corsa, placas de Três 
Barras, foi parado ao se constatar 
que o veículo excedia o limite de 
velocidade. O condutor de 20 
anos fez o teste de bafômetro, 
que comprovou seu estado de 
embriaguez.

Na mesma madrugada, na 
rua Coronel Albuquerque, centro 
de Canoinhas, um rapaz de 23 
anos foi detido conduzindo uma 
S10 de maneira perigosa. Ele se 
negou a fazer teste de bafômetro 
e, por isso, vai responder a termo 
circunstanciado.

CADEIA

Cinco detenções 
em um só dia

A Polícia Militar de Canoinhas 
deteve cinco acusados na quarta-
feira, 24. A primeira detenção 
aconteceu pela manhã. Um 
rapaz de 19 anos foi detido na 
rua Miguel Schiessl Sobrinho, 
Campo d’Água Verde. Os poli-
ciais cumpriam ordem do Fórum 
da Comarca, mas acabaram 
prendendo o jovem também por 
outra acusação. Ele teria furtado 
ferramentas que foram encontra-
das em um matagal junto com o 
suspeito.

Na mesma manhã e na mes-
ma rua, um rapaz de 21 anos foi 
detido em cumprimento a manda-
do de prisão. A esposa do rapaz, 
também de 21 anos, começou a 
xingar os policiais e acabou presa 
também por desacato.

À tarde, na rua Coronel 
Albuquerque, uma moça de 20 
anos foi presa em cumprimento 
a mandado de prisão.

Pouco depois, na rua Etelvi-
na de Almeida Pires, bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, um 
rapaz de 17 anos, que tinha um 
mandado e busca e apreensão 
em aberto, foi detido para averi-
guação e liberado em seguida.

CAMPO

Rouba máquina de 
cortar grama e foge

Na manhã de sexta-feira, 19, na rua 
Miguel Schiessl Sobrinho, no bairro 
Campo d’Água Verde, em Canoinhas, 
ocorreu o furto de uma máquina de 
cortar grama. A Polícia foi chamada 
e localizou o autor do furto. Ao ver os 
policiais, o acusado largou a máquina 
e correu conseguindo fugir dos poli-
ciais, que resgataram e devolveram a 
máquina ao proprietário. O suspeito 
não foi localizado.

DE RASPÃO

Homem leva 
tiro no Campo

Um homem de 31 anos foi alvejado 
por um tiro na manhã de sábado, 20, 
na rua Miguel Schiessl Sobrinho, 
Campo d’Água Verde, em Canoi-
nhas. A bala atingiu superfi cialmente 
o ombro direito do homem que foi 
socorrido e encaminhado ao Pronto 
Atendimento Municipal. A Polícia 
apura a autoria do disparo.

MARIA DA PENHA

Marido agressor 
vai para a cadeia

Um homem de 61 anos foi preso 
na tarde de sábado, 20, na rua 
Francisco Cubas, Jardim Espe-
rança, em Canoinhas, por ter 
agredido sua esposa, de 39 anos. 
Ele foi preso com base na Lei 
Maria da Penha, que pune com 
prisão agressores de mulheres.

JARDIM

Caminhão tomba 
em esquina

A má conservação da rua Saulo 
de Carvalho, na esquina com a rua 
Gustavo Brandes, no bairro Jardim 
Esperança, em Canoinhas, levou 
um caminhão Mercedes-Benz, 
placas de Canoinhas, carregado 
de lâminas, a tombar. O motorista, 
de 24 anos, não se feriu. O cami-
nhão teve de ser guinchado.

TRÊS BARRAS

2 atropelamentos 
na semana

Uma moça de 18 anos foi atrope-
lada por um Corsa Sedan, placas 
de Paula Freitas-PR, na manhã de 
segunda-feira, 22, na avenida Rige-
sa, centro de Três Barras. O carro 
era conduzido por uma mulher de 
30 anos. A vítima foi encaminhada 
ao Pronto Atendimento de Três 
Barras e a motorista vai responder 
a termo circunstanciado.

Já na terça-feira, 23, uma 
mulher de 53 anos foi atropelada 
na SC-303, que liga Canoinhas a 
Três Barras, por um Fiat Uno, pla-
cas de Três Barras. O motorista 
de 32 anos vai responder a termo 
circunstanciado.

A Polícia Civil de Canoinhas 
ajudou na  prisão de Jean Pierre 
Loz, 35 anos, acusado de roubo 
e estelionato. A prisão aconteceu 
na segunda-feira, 15 em Gaspar, 
no Vale do Itajaí. Loz é acusado 
de usar o nome de vítimas para 
adquirir cartões de crédito e fa-
zer empréstimos em bancos de 
todo o País. Segundo apurado, 
ele também vendia produtos 
pelo site Mercado Livre a pre-
ços abaixo do custo. Os clientes 
efetuavam as compras e deposi-
tavam o pagamento na conta do 
estelionatário.

Na residência de Loz, a 
Polícia encontrou diversos es-
pelhos de identidade em branco 
do Estado do Paraná, inúmeros 
cheques em branco da Caixa 
Econômica Federal, que estavam 
sem identifi cação do proprietá-

rio e número de conta, além de 
dados pessoais de engenheiros e 
advogados entre outros profi s-
sionais liberais. O golpista já pos-
sui condenação por crimes pela 
internet e também mandados de 
prisão de diversas Comarcas de 
Santa Catarina.

O estelionatário vinha sendo 
investigado há mais de um ano 
por policiais civis da Central de 
Operações Policiais (COP) de 
Itajaí e Blumenau em parceria 
com o Núcleo de Inteligência 
(Nint) da Polícia Civil de Ca-
noinhas.

Segundo o delegado de Ca-
noinhas, Rui Orestes Kuchnir, 
Loz estava sendo investigado 
por estelionato e formação de 
quadrilha praticados na Comar-
ca, inclusive estava com a prisão 
temporária decretada. Ainda 
segundo o delegado, Loz era 
integrante de uma quadrilha de 
falsários desarticulada no início 
do ano pela Polícia Civil de 
Canoinhas e estava desde então 
foragido da Justiça. Esta semana 
ele foi interrogado na 1.ª Dele-
gacia de Polícia Civil de Itajaí, 
onde está preso à disposição da 
Justiça.

O empresário canoinhense An-
tonio Moisés Moreschi, 58 anos, 
morreu na tarde de quarta-feira, 
24, ao ser atingido por uma 
árvore em sua chácara, na loca-
lidade da Pedra Branca, próximo 
da Associação de Recuperação 
e Prevenção de Alcoolismo e 
Outras Drogas (Arad). Segundo 
testemunhas, ele ajudava no cor-
te de algumas árvores exóticas, 

quando ao se afastar da árvore 
que no momento estava sendo 
cortada, foi atingido na cabeça 
por outra árvore que teve sua 
queda provocada pelo impacto 
da primeira árvore. Moreschi foi 
levado ainda com vida em um 
carro particular para o Pronto 
Atendimento Municipal. Ele 
deu entrada na Unidade In-
termediária do Hospital Santa 

Cruz com traumatismo craniano, 
várias fraturas e início de parada 
cardíaca. Acabou não resistindo 
aos ferimentos e morreu pouco 
depois.

Moreschi foi sepultado on-
tem pela manhã no Cemitério 
Municipal.

O empresário, dono da Mo-
reschi Pneus, deixou a esposa, 
quatro fi lhos e três netos.

Uma jovem de 18 anos diz ter 
sido estuprada por um homem 
desconhecido na tarde de segun-
da-feira, 22. Segundo a vítima, 
ela aguardava os irmãos, que 
vinham de ônibus da escola, às 
margens da SC-280, no bairro 
Piedade, quando um homem se 
aproximou dela e perguntou onde 

fi cava o posto de combustíveis 
mais próximo. Ao tentar ajudar, 
a jovem diz ter sido arrastada 
para o mato, onde o acusado a 
teria estuprado. Em seguida, ele 
a teria prendido à uma árvore 
com uma corda e fugido em uma 
motocicleta. A jovem acredita 
que ele teria ido ao sentido Porto 

União.
A Polícia Civil trabalha na 

busca ao suspeito, mas reconhe-
ce a difi culdade, já que os dados 
sobre o suspeito são poucos. 
Ontem, a vítima analisou o ar-
quivo fotográfi co da Polícia com 
fotos de ex-detentos para tentar 
identifi car o acusado.

Empresário morre ao ser atingido por árvore
FATALIDADE

Jovem de 18 anos diz ter sido estuprada

ACUSAÇÃO

LOZ já tinha prisão decretada
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EDITAL
A Fundação do Meio Ambiente – FATMA torna público que se 

encontra disponível para consulta em sua Biblioteca, à Rua Felipe 
Schmidt, 485, Centro, Florianópolis;  na Escola de Educação Básica 
Colombo Machado Sales, Rua Boleslau Polanski, sn, Bairro João Paulo 
II, Três Barras; na Câmara de Vereadores de Três Barras, Rua Prefeito 
Emiliano Uba, 240, Centro, Três Barras, na Intendência Distrital de São 
Cristóvão, Avenida Abraão Mussi, 2.699, Bairro São Cristóvão, Três 
Barras e na Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental da FATMA 
em Canoinhas, Rua Pastor Jorge Veiger, Centro, Canoinhas, cópia do 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, do Aterro de Resíduos 
Industriais Classe II, Municipio de Três Barras  da empresa Mili 
SA. A partir desta data fi ca estabelecido o prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, para o recebimento de comentários relativos ao RIMA e das 
solicitações de Audiência Pública. Este edital atende as Resoluções n. 
º 001/86 e 009/87 do CONAMA e 01/06 CONSEMA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convoca-se todos os associados da Associação Comercial, Industrial 

e Agropecuária de Irineópolis, para a Assembleia Geral Extraordinária, 
que realizar-se-á no dia 03 de Março de 2010, as 19 horas, em primeira 
convocação, nas dependências do Clube Valões, localizada na Colô-
nia Batatal, município de Irinéopolis, para deliberar sobre o seguinte 
assunto:

1 – Prorrogação do mandato da atual diretoria.

Irineópolis/SC 24 de Fevereiro de 2010

ROGÉRIO JOSÉ FLEITH
Presidente

Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Irineópolis
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Irineópolis – SC
FONE: (47) 3625-1115 – Av. 22 de 
julho n. º 111.
e-mail: cdl_ipolis@yahoo.com.br

SOCIEDADE COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA CANOINHAS
AV.  EXPEDICIONÁRIOS, 3075 – BAIRRO CAMPO D’ AGUA VERDE

CEP 89.460-000    CANOINHAS/SC
CNPJ 01.182.796/0001-03  IE 252.988.523

FONE: (47) 3624-0288  E-MAIL: cooperagro@newage.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA 

CANOINHAS, Sr. Manabu Odawara, no uso de suas atribuições, confe-
ridas pelo artigo 23 a 30 do Estatuto Social, CONVOCA todos os seus 
45 Associados, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 24 de Março de 2010 (24/03/2010), em primeira chamada 
às 13:00 horas, com 2/3 de seus associados presentes; em segunda 
chamada às 14:00 horas, com metade mais um de seus associados pre-
sentes; e em terceira e última chamada às 15:00 horas, com a presença 
de no mínimo dez associados, a ser realizada na sala de reuniões da 
AGROSEM - SOCIEDADE COOPERATIVA UNIÃO AGRÍCOLA CANOI-
NHAS, sito à Rodovia SC 477 – Km 3,5, na cidade de Canoinhas/SC, 
para discutirem os seguintes assuntos:

01) Deliberação sobre a prestação de contas do Exercício 2009, 
compreendendo o relatório da gestão, o Balanço e Demonstrativo das 
Sobras e Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal;

02) Destinação dos resultados do Exercício de 2009;
03) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício 

2010;
04) Fixação de honorários dos membros do Conselho de Adminis-

tração para o exercício 2010 retroativo a janeiro 2010;
05) Destinar parte das sobras do Exercício 2009 para aumento de 

capital;
06) Destinar % maior de sobras para conta de Reserva Legal.

Canoinhas, 18 de fevereiro de 2010.

_____________________
Manabu Odawara

Presidente

Multinacional  inaugura 
espaço em Canoinhas

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Planalto 
Norte – SC
Rua Frei Menandro Kamps , S/N- 3° andar – Cxp.173- Centro 
-  Canoinhas – SC
CEP:89460-000 – CNPJ: 04.791.194-0001-41
Fone / Fax: (47) 3622-7743 – sintraf@yahoo.com.br

III CONGRESSO DO SINDICATO REGIONAL DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR PN/CUT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas todos os Agricultores e Agricultoras familiares da 

região do Planalto Norte para participarem do III Congresso a ser realizado 
no dia 08 de Março de 2010 em Canoinhas na Câmara de Vereadores, com 
inicio as 9:00 horas e termino previsto para as 12:00 horas. Dando início 
com a seguinte pauta.

• Palestra sobre código ambientais, com DEMARCO
• Prestação de contas do ano de 2009
• Previsão orçamentária para o ano de 2010
• Apresentação e aprovação de mudanças na anuidade sindical
• Apresentação e aprovação da chapa para a nova direção regional  

e municipal
• Tirada de delegados para o congresso da FETRA / SUL.

Canoinhas, 19 de fevereiro de 2010.

BRIDGESTONE BANDAG

CANOINHAS

A Bridgestone Bandag Tire 
Solutions (BBTS), resultado da 
união entre a maior fabricante 
mundial de pneus e a líder no 
setor de recapagem, inaugura 
espaço atrás da loja da Mallon 
Volkswagen, em Canoinhas, na 
próxima semana.

A instalação da loja em Canoi-
nhas faz parte de uma estratégia da 

empresa de marcar presença no Sul 
do País. Na mesma semana será 
inaugurada uma loja em Mafra e 
outra em União da Vitória-PR.

Dados do Denatran de 2009 
mostram que no Estado, Mafra é 
a 21.ª no número de caminhões, 
com 1.160 veículos e a 20.ª no 
número de ônibus, com 130 
unidades. Já Canoinhas é a 23.ª 
em caminhões, com 1.150 veí-
culos e a 21.ª em ônibus, com 62 

unidades.
As novas lojas vão ofere-

cer pneus novos, serviços para 
freios, serviços de suspensão, 
serviços de lubrifi cação, serviços 
de sistemas elétricos, acessórios, 
soluções de gerenciamento de 
frotas por meio de softwares 
e serviços de recapagem, além 
de conveniência, sendo todos 
exclusivamente para caminhões 
e ônibus.

H1N1

MS amplia 

faixa etária 

para vacinação
 

O ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, anunciou 
ontem a ampliação da estraté-
gia de vacinação contra a gripe 
pandêmica para adultos saudá-
veis de 30 a 39 anos. A partir 
de março, em datas distintas, 
serão vacinados também tra-
balhadores da saúde, indígenas, 
gestantes, crianças de seis meses 
a dois anos incompletos (23 
meses), população de 20 a 39 
anos e doentes crônicos. Esse 
novo público-alvo que acaba de 
ser defi nido será vacinado de 10 
a 21 de maio.

A defi nição da nova faixa 
etária considerou o grupo com 
maior número de hospitaliza-
ções e mortes depois daque-
les já priorizados nas etapas 
anteriormente definidas. A 
maior oferta mundial de vacinas 
também possibilitou a nova 
aquisição. 

Para incluir a população 
de 30 a 39 anos o Ministério 
da Saúde vai adquirir mais 30 
milhões de doses da vacina, 
totalizando 113 milhões de 
doses. A compra será reali-
zada com o aporte de R$ 300 
milhões, que serão liberados 
por Medida Provisória. Os 
recursos também serão utili-
zados para custear os gastos 
com a operacionalização da 
nova etapa. 
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VAGAS 
FEMININAS:

- AUXILIAR ODONTOLÓGICA com 
Ensino Médio e com experiência
- BABÁ para pernoitar 
- BABÁ com experiência
- CAIXA com experiência. Horário 
das 6 às 14 horas
- COSTUREIRA com experiência
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, centro de Canoinhas, 
acima de 25 anos e solteira
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência. Para o centro de Canoi-
nhas, necessário ser casada
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, para Major Vieira
- EMPREGADA DOMÉSTICA /
BABÁ com experiência, p/ o centro 
de Canoinhas, acima de 20 anos
- 2 EMPREGADAS DOMÉSTICAS 
com experiência. Período matutino
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, centro de Canoinhas, 
acima de 20 anos
- EMPREGADA DOMÉSTICA residir 
em São Paulo, com experiência
- EMPREGADA DOMÉSTICA para 
Pernoitar com experiência
- HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS 
ODONTOLÓGICOS, com Ensino 
Médio, acima de 25 anos
- SECRETÁRIA com experiência, 
para escritório de Advocacia
- TELEFONISTA com experiência
- 2 VENDEDORAS com experiência
- ZELADORA com experiência

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major 
Vieira, 837, centro, próximo do 

ginásio da AABB. 
Fone: 3622-5645

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- AUXILIAR DE SUPERMERCADO 
com experiência e Ensino Médio
- CAIXA com experiência. Horário:
 das 6 às 14 horas
- PROJETISTA cursando Ensino 
Superior em Design 

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 com experiência
- ALINHADOR com experiência
- AÇOUGUEIRO com experiência
- CONFERENTE com experiência
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba-SC
- GERENTE com experiência, acima 
de 23 anos, para Major Vieira
- MOTORISTA “C”. com experiência, 
para Canoinhas e região
- MECÂNICO TRATORES E COLHEI-
TADEIRA com experiência
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ VEN-
DEDOR com Ensino Médio
- VENDEDOR EXTERNO com experi-
ência, para 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 IBGE - Instituto Brasileiro de Geo-

gra! a e Estatística

Prazo: até 4 de abril
Cargos: recenseador
Vagas: 191.972 para todo o Brasil. Em 
Canoinhas são 50 vagas
Salário: remuneração por produção 
conforme edital no site
Escolaridade: Ensino Fundamental
Taxa de inscrição: R$ 18
Inscrições: através do site 
www.cesgranrio.org.br ou na agência 
dos Correios

l Banco do Brasil 

Prazo: até 21 de março
Cargos: escriturário 
Vagas: para o Estado da Bahia, Goiás, 
Minas Gerais e Pará
Salário: até R$ 1416,00
Escolaridade: Ensino Médio
Taxa de inscrição: R$ 40
Inscrições: através do site 
www.cesgranrio.org.br

l    Procuradoria Geral do Estado

Prazo: até 5 de abril
Cargos: analista técnico e assistente 
jurídico
Vagas: 40
Salário: até R$ 1,2 mil
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 100
Inscrições: através do site 
http://servpge.fepese.ufsc.br.

PRECISA-SE

VAGAS DIVERSAS: 

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

ENCARREGADO DE SERRARIA:
Com Ensino Médio completo e 
experiência como encarregado em 
serraria ou madeireira.

MOTORISTA: Com CNH categoria 
E, curso do MOP e experiência na 
função. Para trabalhar na cidade 
de Guaramirim. A empresa oferece 
moradia e alimentação.

COLETOR: Para trabalhar na cidade 
de Guaramirim. A empresa oferece 
moradia e alimentação.

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 série). 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.

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.

Emprego 
começa 2010 
em baixa 
Na região, crescimento foi menor que no Estado

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.

NACIONAL

O ano começou com pé esquer-
do para dezenas de trabalhado-
res do Planalto Norte. Somente 
em janeiro, de acordo com 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), 309 pessoas perderam 
o emprego em Canoinhas, en-
quanto 289 foram recolocados 
no mercado de trabalho ou tive-
ram sua primeira oportunidade 
de emprego. A variação relativa 
foi de -0,02 %, enquanto o Es-
tado vivenciou média positiva, 
1,19%.

Depois de um ano de boas 
oportunidades para quem bus-
cou uma colocação no mercado 
de trabalho, o período não foi 
satisfatório no primeiro mês 
de avaliação do Caged. Na re-
gião, a variação relativa foi de 
0,25%, com variação absoluta 
de 87 novos empregos criados.  
Em relação ao mesmo período 
do ano passado, a região apre-
sentou crescimento percentual 

de 0,02%, enquanto o Estado 
cresceu 0,78%. 

Na microrregião, formada 
por 12 municípios do Planalto 
Norte, Papanduva lidera a gera-
ção de empregos, com variação 
relativa de 2,55% em janeiro. Na 
segunda melhor média está Irine-
ópolis, com 2,33% de variação, 
mas são exceções.

DEFICIT

A maioria dos municípios apre-
sentou resultados piores que 
o Estado. Na ponta de baixo, 
Mafra lidera o ranking dos de-
sempregados. Na cidade que teve 
a maior variação da microrregião 
522 pessoas foram desligadas do 
trabalho, enquanto 495 foram 
admitidas, o que resultou na 
perda de 27 empregos. 

Três Barras teve um cresci-
mento módico de 0,13%, menor 
que Major Vieira (0,22%) e Bela 
Vista do Toldo (0,45%). Em 
2009, o crescimento médio do 
emprego na região foi de 3,65%, 
maior que o de Santa Catarina no 
mesmo período, 3,27%.

BALANÇO entre demissões e admissões foi negativo em Canoinhas

SANTA CATARINA

PROCURA-SE serviço como diarista 
ou doméstica. Fone: 3627-2065, falar 
com Marili.
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Taça Planalto começa 
com 26 gols em 5 jogos
Competição reúne equipes de oito cidades; Botafogo e Ouro Verde 

representam Canoinhas

FUTEBOL

Gracieli Polak

CANOINHAS

Oito cidades passaram a com-
petir semanalmente pelo título 
de melhor clube da região. 
Desde domingo, 21, começa-
ram os confrontos da edição 
2010 da Taça Planalto, com-
petição que descentraliza o 
esporte e promove a integra-
ção entre equipes do Planalto 
Norte de Santa Catarina e Sul 
do Paraná.

De acordo com José Júnior 
de Car valho, da Fundação 
Municipal de Esportes (FME) 
de Canoinhas, esta é a terceira 
edição da Taça e, neste ano, 
onze equipes participam da 
disputa: duas de Santa Cecília, 
duas de Rio Negrinho, duas 

de Canoinhas e uma de Porto 
União, Três Barras, Irineópolis, 
Bela Vista do Toldo e São Ma-
teus do Sul. Botafogo e Ouro 
Verde são os representantes 
de Canoinhas que pretendem 
trazer para a cidade o título que 
escapou das mãos do Botafogo 
na edição anterior.

Em 2009, quem levou o 
troféu Antônio Mauro de 
Aguiar Filho foi a equipe do 
Tradição, de Bela Vista do 
Toldo, que neste ano participa 
com a mesma equipe, mas com 
novo nome: Bela Vista. Vin-
dos de uma primeira rodada 
não muito boa, as equipes de 
Canoinhas e a equipe de Bela 
Vista do Toldo têm a chance 
de virar a classificação no final 
de semana.

RODADA QUENTE

No domingo, 28, a segunda 
rodada da competição agita os 
gramados em cinco cidades. Em 
Canoinhas o Ouro Verde enfrenta 
o Modelo no Estádio Municipal 
Benedito Therézio de Carvalho, 
o Ditão, a partir das 15h45. Se-
gundo a FME, o estádio é cedido 
para as equipes que comandam a 
bilheteria e o bar, portanto, ainda 
não há previsão de valores para a 
entrada no estabelecimento.

Também no domingo o 
Independente recebe o Mode-
lo, no Estádio Nereu Moacir 
Guimarães, no Potinga, em São 
Mateus do Sul-PR (confi ra tabelão 
ao lado). O JUBC, único clube que 
ainda não atuou, faz sua estreia 
contra o Nova Cidade, em Santa 
Cecília.

INDEPENDENTE, equipe de São Mateus do Sul-PR, enfrenta o Modelo em casa pela segunda rodada da competição

Velocross em 

Major Vieira

O piloto de velocross de Major 
Vieira, Purga, que conquistou o 
título de campeão nas provas das 
categorias 180 e 230 cilindradas 
em 2009 começou o ano acele-
rando. Na etapa de Abelardo Luz, 
que inicia o Catarinense 2010, o 
piloto conquistou novamente 
o primeiro lugar e começou na 
frente a luta pelo novo título.

Marcílio Dias 

Máster

Até hoje a FME realiza as ins-
crições para a 2.ª Copa Marcílio 
Dias de Futebol Máster, para 
atletas nascidos até 1975. Os 
jogos estão programados para 
acontecer aos sábados, a partir 
das 13h45, no Estádio Wiegan-
do Olsen em Marcílio Dias. O 
congresso técnico da competição 
acontece também na próxima 
sexta-feira, na sala de reuniões 
da FME.

Campeonato 

Interiorano

Na sexta-feira, 5 de março, os 
dirigentes das equipes de futebol 
do interior se reúnem na sala de 
reunião da Fundação Municipal 
de Esportes (FME) para discutir 
os assuntos pertinentes ao cam-
peonato, como o regulamento, 
o início das partidas, a forma 
de disputa  e  os atletas. O cam-
peonato faz parte do Programa 
Esporte e Lazer no Campo.

Passeio 

Ciclístico

A FME realiza, em parceria com a 
UnC, o 2.º Passeio Ciclístico Pedale 
Seguro, no domingo, 14, com sor-
teio de uma bicicleta para os parti-
cipantes. Poderão participar ciclistas 
acima de dez anos para o percurso 
principal e, para as crianças meno-
res haverá um trajeto alternativo. As 
inscrições podem ser feitas pelo site 
www.cni.unc.br.
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Brasil estreia na Taça 
Libertadores com vitórias
Flamengo e Corinthians assumem primeira colocação nos grupos; Cruzeiro é vice em sua chave

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

FUTEBOL INTERNACIONAL

Os clubes brasileiros fi zeram 
bonito na Taça Libertadores 
da América na quarta-feira, 
24, rumo a conquista de mais 
um título para o futebol brasi-
leiro. Corinthians, Cruzeiro e 
Flamengo não decepcionaram 
e garantiram boa colocação 
na principal competição das 
Américas.

No Maracanã com número 
reduzido de torcedores (30 
mil), o rubro negro enfrentou o 
Universidad Catolica Del Chile 
(UCA) e fez bonito. Com atu-
ação brilhante de Léo Moura o 
clube carioca inaugurou o placar 
logo aos dez minutos do primei-
ro tempo, e chegou ao segundo 
dominando a partida. Para ma-
tar de vez o jogo, em uma bela 
jogada no meio-campo, Adriano 
deu um toque de mestre com a 
canhota e marcou o segundo 
do clube, aos 13 do segundo 
tempo. Wagner Love também 
rendeu boas jogadas e, em um 
drible espetacular, se livrou de 
três dentro da área, mas chu-
tou por cima do travessão. O 
mesmo Love ainda perdeu um 
pênalti nos minutos fi nais da 
partida, que não fez falta para 
o Flamengo, que lidera a chave 
8 da competição. 

Já o Corinthians venceu de 
virada a partida de estreia, as-
sumindo a primeira colocação 
no grupo. No primeiro minuto 
do primeiro tempo o Racing, 
do Uruguai, abriu o placar e 
esfriou a empolgação da Fiel. 

Sem deixar se abater, a equipe do 
técnico Mano Menezes marcou 
logo aos dez minutos, com Elias, 
que marcou novamente aos 26 
do segundo tempo e garantiu a 
virada corinthiana.

CRUZEIRO GOLEIA

Em casa, o Cruzeiro também 
fez bonito na competição. Pres-
sionado por um bom resultado, 
o clube mineiro marcou logo 
aos sete minutos, com Thiago 
Ribeiro. Aos 37, no entanto, o 
Colo-Colo reagiu e empatou a 
partida, situação que durou até o 
início do segundo tempo, quando 
o clube da Raposa começou a 
dominar de vez a partida. 

Aos 16 minutos, Kléber, con-

vocado para a Seleção brasileira, 
colocou o Cruzeiro na frente no-
vamente. O nervosismo da equi-
pe chilena se traduziu em duas 
expulsões e, com nove jogadores 
em campo, foi fácil o Cruzeiro 
emplacar mais dois: aos 23, Pedro 
Klen marcou de cabeça e Kléber, 

aos 26, fez mais um, garantindo 4 
a 1 para o clube mineiro. 

Ontem, depois do fecha-
mento desta edição, o São Paulo 
enfrentou o Once Caldas, da 
Colômbia. O Internacional fecha 
a cota de brasileiros na compe-
tição.

LEO MOURA E ADRIANO brilharam na vitória contra o Universidad; time carioca corre atrás do bi na competição
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Sinas                                                           Luan Santana

E daí?                                             Guilherme & Santiago

Não Tem Pra Ninguém                                        Jeito Moleque

Zoodstok                                                   Inimigos da HP

Amanhã Sei Lá                                                Michel Teló

A visão preconceituosa de que 
japonês não expõe sentimen-

tos que alguém pos-
sa ainda ter, cai por 
terra com A Partida. 
Um dos mais belos 
fi lmes dos últimos 
anos, vencedor do 
Oscar de produção 
estrangeira, A Par-

tida conta a história 
de um músico que, 
desiludido com a 
profi ssão, acaba 
‘trabalhando para 
sobreviver’, ocupação da maioria 

O drama dos Walker chega a 4.ª temporadaOrgulho da profi ssão
dos frustrados profi ssionalmente. É 
aí que ele descobre sua verdadeira 

vocação. Não vou contar a 
ocupação que ele assume 
pra não estragar a surpre-
sa. Só posso dizer que o 
inusitado se funde com o 
belo num fi lme que mexe 
com o espectador e faz 
pensar como poucos.
Tocantes as interpretações 
de Masahiro Motoki e 
Tsutomu Yamazaki. Um 
fi lme para não esquecer 

tão fácil, tamanhas são as 
marcas que deixa na alma.   
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u 1º ANINHO

SOCIAL

26/02 - Genésia Sirena
26/02 - Geogia Micheline Silveira
26/02 - Maria Beatriz T. Camargo da Cruz
27/02 - Dirceu Francisco dos Santos
27/02 - Orlando Muller
27/02 - Eleomar Ferreira Chagas
27/02 - Lirian Margarete B. Oliveira
28/02 - Conrado Frederiko Dransfeld
28/02 - Lucas Kaue Lisboa Metka
28/02 - José Altair Barbosa
28/02 - Ivonir Fernandes
28/02 - Jaqueline Pereira
28/02 - Sônia Damaso Vachtel
28/02 - Felipe Eduardo Flenick
28/02 - Maria Sirlei Chagas Vieira
28/02 - Miguel Antonio Ferraz
28/02 - Manoel Ivo Tischler
01/03 - Claudimir Novak
01/03 - Fermina de Paula e Silva
            Carvalho
01/03 - Vilma Maria Paulo
01/03 - Romeu Back
01/03 - João França Machado
02/03 - Rosemar da Rosa de Lima
02/03 - Inês Leal de Barros
02/03 - Mauri Loik
03/03 - Eliana Soares de Souza
03/03 - Iolanda Martins Nunes
04/03 - Tereza de Jesus de Lima
04/03 - Condejak Gutervill Misva
04/03 - Tereza Correia Nascimento
04/03 - Pedro Piechontkoski
04/03 - Willian Novack
04/03 - Eduardo Mello de Lima Becker

u Aniversariantes

EnfOque

Andrieli Vale-

gurski Rodrigues 

completou idade 

nova, ontem. Seu 

esposo, Vagner, 

seu fi lho, Kauã, 

e seus pais, Irene 

e Hilton, e de-

mais familiares, 

desejam muitas 

felicidades!

A 17.ª edição da Pescaria da Quaresma aconteceu na Chácara da Avenida, desde a sexta-feira, 19, até o domingo, 21, 

reunindo dezenas de amigos.

Lucas Kauê aniversaria no domin-

go, 28. Para ele, desejos de muitas 

felicidades de sua mãe, Kelly, de seu 

padrasto, Zeca, e das irmãs, Kayne e 

Heloísa. Parabéns!

Waldemira Ostroski comemora 

idade nova, hoje. Muita paz, saúde e 

felicidade são os votos de seus netos, 

Jennifer, Fátima e Paulo. Parabéns!

No domingo, 28, Manoel Ivo Tisch-

ler, o vovô Neco, completa 67 anos. 

Sua esposa, seus fi lhos e fi lhas, gen-

ros, noras e netos desejam muitas 

felicidades!

Ana Carla Rocha completa idade 

nova e se forma em Gestão de Pesso-

as e Negócios. Seus pais, Blaudinor 

e Maria Aparecida, desejam muito 

sucesso. Parabéns!

Daiana Heloíse Hopfner se formou 

em Direito na sexta-feira, 19, em 

Caçador. Felicidade e sucesso na 

carreira!

Goreti Protska comemorou mais um 

ano de vida, ontem. Seu esposo, Má-

rio, e seus fi lhos, Marcelo e Marcos, 

desejam muita saúde e felicidade!

Em solenidade ofi cial a governadora do Distrito LD-5 Cal, do Lions Clube, 

Lisete Zynger, efetuou a entrega da carta constitutiva do estandarte, sino e 

martelo à Universidade do Contestado, com a presença do professor Argos 

Gumbowsky, na mesma ocasião empossado no clube.

O garotinho Luiz Felipe completa 

seu primeiro aninho no domingo, 

28. Seus pais, Danilo e Rosangela, e 

sua irmã Emilly, e demais familiares, 

desejam muita prosperidade na vida 

do garotinho!

A equipe de vendas da Aroma da Terra, composta por Gilberto, Salete, 

Cristiane, Lurdes, Janete e Amélia, participaram de um treinamento no Hotel 

Monthez, em Brusque. Sucesso!

- Na quarta-feira, 24, EUNICE 

GAPSKI comemorou mais um ani-

versário. Parabéns pela data!

- FABIANA SZYDOLSKI ani-

versaria no domingo, 28. Sua irmã, 

Janice, seu cunhado, José, e seus 

sobrinhos, Jéssica e Juliano, a para-

benizam pela data. Felicidades!
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LIGUE: 3622-1571

CLASSIFICADOS GRÁTIS

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 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 casa de alvenaria com 2 
quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, toda murada 
com grade na frente. Aceito carro no ne-
gócio. Fone: 3622-3093 ou 8842-2527.

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

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

VENDE-SE 3 avestruzes, 2 fêmeas e 1 
macho. Fone: 8833-6012 com Elaine.

VENDE-SE um fi lhote macho de cachor-
ro da raça Pintcher, no valor de R$ 130. 
Fone: 3627-2308.

COMPRO lote na parte alta da cidade, 
até R$ 30 mil, pago à vista. Fone: 3622-
0767 ou 8432-1680.

VENDE-SE sobrado de alvenaria com 
354m², com 1 sala comercial embaixo e 
em cima apartamento com 3 banheiros, 
3 quartos, sala, cozinha, copa, área de 
serviço com terreno, medindo 1.400m². 
Fone: 9193-1438.

IMPERDÍVEL. Vende-se terreno com 
425m² em ótima localização na rua 
João Tomachitz no valor de R$ 30 mil. 
Fone: 8815-7015.

VENDE-SE móveis: estante grande 
na cor mogno por R$ 250, jogo de 
sofá 2 e 3 lugares por R$ 80, jogo de 
cozinha compacto+aéreo+balcão c/ pia 
inox (branco) por R$ 480 e mesa p/ 6 
lugares cerejeira por R$ 190. Todos em 
ótimo estado. Entrego no local. Motivo: 
mudança. Fone: 9103-0807.

TRABALHAMOS com empréstimos 
consignados, juros abaixo do mercado e 
retiramos seu nome do negativo. Ligue 
e converse conosco, plantão 24 horas. 
Fone: 9639-4963 com Joana.

VENDO toda linha de ferramentas para 
ofi cina mecânica. Valor: R$ 15 mil, mas 
vendo por R$ 7 mil. Fone: 3624-1396, 
ligar até às 12 horas.

VENDE-SE mesa de vidro com 6 cadei-
ras. Fone: 3622-4518.

VENDE-SE máquina de sorvete italiano, 
freezer e liquidifi cador industrial, em 
ótimo estado. Fone: 9976-5050.

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.

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 - apenas R$ 350. Todos 
novos e com manuais. Tratar: 9103-0807.

VENDE-SE bicicleta Caloi 10 por R$ 
250, ótimo estado. Fone: 3622-6398.

VENDE-SE 180 escoras de eucalipto 
para construção com 3 metros. Valor: R$ 
300. Fone: 3622-6329 ou 9181-3865.

ALUGA-SE Datashow. Tratar: 9938-3083.

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

DOA-SE uma cadela, branca com 
mancha marrom no olho direito, com 3 
anos idade, Pit Bull (não é pura) dócil, 
brincalhona, ótimo cão de guarda em 
terreno fechado. Motivo: mudança para 
apartamento. Fone: 9103-0807.

TRATORES

VENDO caminhão agrale 7.500 TD ano 
94, ótimo estado. Fone: 9155-1248.

VENDO trator MF 290 4x4 ano 91 per-
feito estado e trator Valmet, modelo 85. 
Fone: 9155-1248. 

VENDO carreta para trator com ca-
pacidade 8.000 kg, chassi caminhão, 
carroceria de madeira - 4.5 mts. Fone: 
9155-1248.

VENDO carreta para trator, caçamba 
basculante, capacidade 8.000 kg , chas-
si caminhão. Fone: 9155-1248.

VENDO 1 plantadeira plantio direto, 5 
linhas, Jumil ano 98, perfeito funciona-
mento. Fone: 9155-1248.
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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 Kadett GL 97, 1.8, ótimo es-
tado.  Valor: R$ 12 mil. Fone: 3622-5538.

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$ 50 
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.

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.

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 com-
pleto, 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 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.

VENDE-SE Uno ELX, ano 95, azul, 
vidro e trava elétrica, limpador e de-
sembaçador traseiro, insulfi lm, pneus 
novos, todo revisado e doc. Ok. Valor: 
R$ 9,5 mil – fi nanciável. 
Fone: 9176-8380.

VENDE-SE Prisma ano 2009, cor preta,  
estado de novo. Fone: 3622-4518.

Publicação de classifi cados somente 
até às 18 horas de terça-feira. 
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FUNERÁRIA ANJO GABRIEL

21/02: Laíde Corrêa da Silva 
– 78 anos

FUNERÁRIA MÃO AMIGA

21/02: Ladislau Lesnioski – 57 

anos

22/02: Orlando Zoreck – 42 

anos

22/02: Elcio Henrique Estácio 

dos Santos – 43 anos

22/02: Avelino Mecabo – 64 

anos

23/02: Lourenço Huk – 67 anos

> Para publicar obituário de 
um ente querido, ligue para 

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

cnorte@newage.com.br

 OBITUÁRIO +

almente a fi lial de Canoinhas 
tem um estoque de 6 milhões 
de cruzeiros.

Agradecemos ao sr. Zirol-
do a atenção que nos dispen-
sou e almejamos feliz êxito 
em nossa cidade, à fi lial das 
Pernambucanas.

PUBLICADO EM 27 DE 
FEVEREIRO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Comercial 
Pedrassani inicia 
a construção da 

Agência Ford
Brevemente veremos concluída 
a majestosa agência dos pro-
dutos Ford, em nossa cidade. 
Os concessionários Comercial 
Pedrassani Ltda, com a aqui-
sição do terreno que pertencia 
ao Elite Tenis Club localizaram 
a agência no ponto mais central 
da cidade, dado ser esquina e 
terreno plano.

A Agência Ford que em 
todos os municípios onde têm 
seus concessionários organi-
zados com a distribuição de 
todos os produtos, prédio pró-
prio e obedecendo uma planta 
confeccionada pelos técnicos 
da direção da Ford no Brasil, 
com a iniciativa da Comercial 
Pedrassani, Canoinhas também 
ganhará um prédio de alvenaria 
que contribuirá para o seu cres-
cente desenvolvimento.

As Casas 
Pernambucanas 

tem uma filial em 
Canoinhas

Dia 16 do corrente, foi inaugu-
rada nesta cidade, uma fi lial das 
tradicionais e bem organizadas 
Casas Pernambucanas, orga-
nização nacional que orgulha o 
comércio de tecidos do nosso 
País. Adotando um programa de 
trabalho através de propaganda 

Em data imprecisa, uma concentração religiosa em Canoinhas, na praça Oswaldo de Oliveira, diante da 

igreja matriz Cristo Rei. No segundo plano, da direita para a esquerda, o prédio onde funciona a “Farmá-

cia Vital”, sucedido pela casa de Paulo Fallgatter e bem à esquerda a residência e relojoaria de Rodolfo 

Scheide. No alto da imagem percebe-se parte dos bairros Sossego e Jardim Esperança praticamente 

despovoados. A foto é do acervo do professor Fernando Tokarski, que também forneceu as informações.

+ ORLANDO ZORECK, 42 

ANOS: Nascido em Canoinhas, 
trabalhou desde cedo, ajudando 
o pai, como pedreiro. Aos 20 
anos se casou com Elizete, com 
quem teve cinco filhos – três 
meninos e duas meninas. O mais 
novo tem 10 anos. Dono de uma 
saúde de ferro, Zoreck começou 
a se preocupar uma semana antes, 
com dores que atribuía ao fígado. 
Ao consultar o médico ouviu que 
dificilmente morreria do coração. 
Uma semana depois foi internado 
às pressas e cinco horas depois 
morreu por conta de uma parada 
cardíaca na Unidade Intermediá-
ria do Hospital Santa Cruz.

Para os filhos ficou a lem-
brança do pai brincalhão e aten-
cioso. “Ele apelidava todo mundo 
e se preocupava muito com a 
gente”, conta a filha mais velha, 
Francieli.

Orlando gostava muito de 
ajudar os outros. “Era capaz de 
tirar dele para ajudar quem preci-
sava”, conta a filha.

+ LADISLAU LESNIOSKI, 

57 ANOS: Nasceu e morreu na 
localidade de Rodeio Grande, em 
Monte Castelo. Neste intervalo de 
tempo rodou a região trabalhando 
em serviços braçais. Chegou até 
a trabalhar como boia-fria. Nos 
dois últimos anos passou de casa 
para o hospital, por conta de um 

tumor no esôfago, que acabou 
abreviando sua vida.

Das lembranças do irmão, 
Augusto, a mais tocante foi o fato 
de, mesmo doente, ele ter cons-
truído a própria casa, por mais 
simples que seja. Separado e pai 
de cinco filhos – duas mulheres 
e três homens – vivia sozinho, 
mas um filho lhe dava assistência. 
“Fez uma bonita horta em volta 
de sua casa, apesar de não poder 
comer”, conta Augusto. O irmão 
conta ainda que Ladislau era uma 
pessoa muito boa e honesta.

falada e escrita, as Casas Pernam-
bucanas se tornaram conhecidas 
em todos os rincões do Brasil, 
principalmente com os famosos 
tecidos marca “Olho” genuinamente 
brasileiro.

A fi lial de Canoinhas tem como 
gerente o sr. Ziroldo Cristen, que 
com a habitual gentileza que carac-
teriza todos os chefes de venda das 
Pernambucanas atendeu a nossa 
reportagem e disse de sua inten-
ção em trazer para a fi lial, todas 
as marcas de tecidos fabricados 
pela Casas Pernambucanas. Atu-
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PROFESSOR RESPONDE 

Coluna que estreia nesta edição busca esclarecer dúvidas sobre gramática

AGENDE-SE

Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

A FIRMA
Quando? Hoje
O que? Kalourada UnC 2010, 
com banda By Brazil
Quando? Amanhã
O que? Formatura Escola Dama 
2010 – entrada com convite

CHANNEL SUMMER BAR
Quando? Amanhã
O que? Private Vibe

CINE POP DANCE
O Cine volta com a programação 

normal no sábado de Páscoa

SBO
A SBO volta com a programação 

normal no domingo de Páscoa

V12 Music Bar
Quando? Amanhã
O que? Sabadão Sertanejo com 
Felipe e Daniel

COMUNIDADES QUE CELE-
BRAM FESTA DO PADROEIRO
Não há festas no interior neste 

fi nal de semana

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 27/02 – Private Vibe, na Chan-
nel Summer Bar
:: 05/03 – Sextaneja com Lucas 
e Alan, no V12 Music Bar
:: 07/03 – Festa na igreja São 
Francisco, no Campo d’Água 
Verde, em Canoinhas
:: 14/03 – Grupo Sarandeeio na 
festa da localidade do Rio do 
Pinho, em Canoinhas
:: 20/03 – Show nacional com a 
banda Nechivile, na Firma
:: 28/03 – Festa na localidade de 
Serra do Lucindo, em Bela Vista 
do Toldo. Animação do grupo 
Farrancho
:: 03/04 – Show nacional com 
Luigi Mangini, no Clube Palácio, 
em Major Vieira
:: 03/04 – Balada de Páscoa, no 
V12 Music Bar
:: 04/04 – Tchê Campeiro, na SBO
:: 10/04 – Banda By Brazil, na SBO
:: 03/05 – Grupo Tchê Sarandeio 
na festa de Santa Cruz, em Paci-
ência dos Neves, em Canoinhas
:: 17/04 – Grupo Talagaço, no 
Clube 16 de Abril, em Itaiópolis
:: 09/04 – Ladies First com Tequi-
leiros, no V12 Music Bar
:: 24/04 – Show nacional com 
Michel Teló, na Firma
:: 11/07 – Chiquito e Bordoneio na 
festa em louvor a Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, no bairro 
Jardim Esperança, em Canoinhas

perguntas dos leitores

LÍNGUA PORTUGUESA

A partir desta edição 
o CN traz sema-
nalmente a coluna 

Como é que se escreve?.
Assinada pelo profes-

sor de Língua Portuguesa, 
Ederson Mota, considerado 
regionalmente como uma 
das maiores autoridades no 
assunto, a coluna visa escla-
recer dúvidas dos leitores 
sobre o tema. Vai abordar 
ainda questões do dia a 
dia relacionados ao uso da 
língua portuguesa e servir 
como um ombudsman do 
próprio jornal, apontando 
erros de gramática em re-
portagens e editoriais. Os 
leitores que quiserem tirar 
dúvidas podem mandar e-
mail para cnorte@newage.
com.br ou edersonmota@
bol.com.br.

Para esta edição de es-
treia (página 31), Mota con-
versou com o CN sobre a 
coluna. Acompanhe.

O brasileiro conhece a língua 
portuguesa?

Pode-se afi rmar que conhece 
a língua portuguesa contex-
tualizada, geralmente ane-
xada  a questões de sobre-
vivência e socialização. Mas 
na sua amplitude vocabular 
e com relação aos recursos 
que possui, são poucos os 
usuários que a prestigiam.

Onde está a defi ciência? Nas esco-
las ou em casa?

As defi ciências têm várias ori-
gens, tais como os programas 
mínimos adotados pelas escolas, 
a má formação dos profi ssionais 
da área, o meio familiar que exa-
gera na linguagem coloquial e 
simplifi cada e a falta de qualidade 
demonstrada pelos meios 
de comunicação que 
não mantêm um 
equilíbrio no as-
pecto correção 
em suas produ-
ções.

Para o senhor é 
importante que a 
imprensa demonstre 
preocupação com o uso 
correto da língua?

É essencial o papel da impren-
sa no processo de atualização 
e aperfeiçoamento da língua 

portuguesa no Brasil, porque 
ao mesmo tempo que informa, 
dedica-se a ensinar, e o registro 
escrito do idioma de forma cor-
reta serve de parâmetro didático-
pedagógico.

Pesquisa realizada pela Fecomércio-
RJ revela que aumentou nos últimos 
dois anos a parcela de pessoas 

desinteressadas em atividades 
culturais. 60% dos entrevis-

tados disseram não ter o 
hábito da leitura. Na sua 
opinião, porque o brasi-
leiro lê tão pouco?

O povo brasileiro 
não cultua o hábi-
to da leitura, porque 

ainda não encontrou 
uma razão para fazê-lo, 

e não foi capaz de com-
preender as possibilidades de 
desenvolvimento pessoal e co-
letivo proporcionados por esta 
atividade intelectual. Quando a 

criança, em seu lar, convive 
com pais e irmãos leitores 
geralmente adota o mesmo 
procedimento, e assim na 
escola, quando a criança en-
contra professores leitores 
e a leitura deixa de ser um 
dever, passando a ser um 
prazer. O desenvolvimento 
do conhecimento no País 
depende em grande parte 
de cidadãos leitores, que 
questionam, criticam, apre-
sentam sugestões e resolvem 
seus problemas.

Qual sua opinião sobre o novo 
acordo ortográfi co entre Brasil 
e Portugal?

Apesar das críticas, acredito 
que foi um avanço em busca 
da integração e do fortale-
cimento do idioma mun-
dialmente. É claro, existem 
as diferenças culturais e as 
infl uências étnicas, mas ago-
ra pode-se dizer que a língua 
portuguesa é um idioma 
de cultura, moderna, com 
normas defi nidas e rica em 
possibilidades de fluência 
vocabular.

O que o senhor espera com 
a coluna que estreia hoje no 
CN?

A receptividade dos leitores 
e a melhoria gradativa do 
falar e escrever, refl exos da 
organização do pensamento 
criativo e correto. O fi lósofo 
grego Protágoras afi rmava 
que “O pensamento faz a 
grandeza do homem” ou a 
sua pequenez.     

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

“O 
povo 

brasileiro 
não cultua o 

hábito da leitura, 
porque ainda não 
encontrou uma 

razão para 
fazê-lo”

MOTA: “O desenvolvimento do conhecimento depende dos cidadãos leitores”
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M U LT I M Í D I A CRUZADAS
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CN
COCADA AMERICANA

INGREDIENTES

Creme de baunilha:
. 1 lata de leite condensado
. 2 gemas
. 1 coco fresco ralado
. 1 colher (chá) de baunilha

Creme de chocolate:
. 1 lata de creme de leite
. 1 xícara (chá) de achocolatado
. 1/2 colher (sopa) de manteiga

Suspiro:
. 3 claras
. 1 pitada de sal
. 6 colheres (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO: Creme de baunilha: Misture os 
ingredientes e leve ao fogo baixo até formar uma cocada 
mole. Transfi ra para um refratário e reserve. Creme de 
chocolate: Em uma panela misture o creme de leite sem 
soro com o achocolatado e a manteiga. Leve ao fogo 
baixo e mexa sem deixar ferver. Despeje sobre a cocada 
e reserve. Suspiro: Bata as claras em neve com o sal, 
acrescente o açúcar aos poucos e bata mais até formar 
um suspiro. Cubra o creme de chocolate com o suspiro 
e leve ao forno por dez minutos, aproximadamente. Sirva 
na temperatura ambiente.

| Preparo: 30 a 45 minutos        
| Rendimento: 8 porções  | Calorias: 413 por porção

Nem as perseguições do ressentido noivo, Jorge (Mateus Solano), e a 
resistência de Ingrid (Natália do Vale) irão impedir que o romance entre a 
ex-modelo e Miguel (Mateus Solano) role com força total. As noites de amor 
com o médico darão a Luciana a certeza de que poderá levar uma vida 
conjugal plenamente satisfatória. E ela não hesitará quando Miguel a pedir 
em casamento. Felizes como nunca, os dois viverão uma romântica lua de 
mel em Paris, na França. E, na volta, uma surpresa! A modelo descobrirá 
que espera um fi lho do marido. Como não é comum a gravidez em mulheres 
tetraplégicas, o casal não evitou e é surpreendido com a novidade. Apesar 
de felizes, tanto Tereza (Lília Cabral) quanto Miguel se preocupam com os 
riscos que Luciana poderá correr se levar a gestação adiante. Na consulta 
que realiza com o doutor Ricardo (Max Fercondini), será aconselhada por 
ele a não seguir com a gestação. Só que, encantada com a possibilidade de 
ser mãe, coisa que ela não mais acreditava que poderia acontecer, Luciana 
nem pensa nos perigos que poderá vir a enfrentar. E, na primeira ultrassono-
grafi a, outra incrível novidade: ela descobre que está grávida de dois bebês. 
Depois de dar à luz gêmeos, Luciana, sempre com o incentivo de Miguel, 
voltará a atuar como modelo, se realizando como mãe, mulher e profi ssional 
e mostrando o valor que uma pessoa com defi ciência pode ter.

>> Luciana grávida de gêmeos
>> MESMO MORTO, 
MICHAEL JACKSON 
É PROCESSADO 

Esta semana em Los Angeles, um 
escritório de advogados abriu um 
processo contra o astro do pop. 
Segundo o site TMZ, o grupo está re-
querendo a quantia de US$ 628.718 
correspondente a honorários, que 
não foram pagos quando Michael 
ainda estava vivo. Segundo o site, 
a soma das dívidas do cantor que 
estão sendo cobradas em processos 
chegam a US$ 26,5 milhões.

>> ASSUMIDO

Robert Pattinson finalmente abriu o 
jogo e confi rmou o namoro com Kris-
ten Stewart. Os protagonistas da saga 
Crepúsculo evitaram ser vistos juntos 
chegando separados à cerimônia de 
entrega do Bafta no domingo, 21, em 
Londres. Durante a entrega dos prêmios 
da academia britânica de cinema, Ro-
bert e Kristen se sentaram em lugares 
bem distantes para fugir dos cliques. 
A confi rmação do romance aconteceu 
no jantar depois da premiação, em que 
Kristen levou a estatueta de Atriz Reve-
lação. Pattinson confessou ao jornal The 
Sun que, apesar de ser extremamente 
difícil, ele e Kristen estão juntos sim, mas 
que não chegam juntos a eventos por 
causa do assédio dos fãs.

A cantora Nicole Scherzinger e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton reataram 
o namoro. O casal havia terminado em janeiro deste ano em função da falta de 
tempo de ambos. Parece que a crise foi resolvida, pois o casal pretende se casar 
em breve. Segundo o jornal The Sun durante uma tarde de compras em Hollywood 
Nicole teria dito à uma vendedora que este ano compraria seu vestido de noiva.

>> Juntos novamente

VIVER A VIDA
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MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

HOJE - Niemann fi nge ter superado suas 
mágoas e propõe a Leal um acordo. Iolan-
da recebe o apoio das Marias em relação 
a Joca e Goretti se irrita. Hélia suspeita da 
mudança de Niemann. Nieman comemora 
o sucesso de seu plano. Goretti apresenta 
seu plano de ação para o Titã e Leal fi ca 
contente com o resultado. Ramón confessa 
que Ditta ainda o atrai. Leal diz a Hélia que 
vai se aposentar.

RESUMO DAS

Novelas HOJE - Jorge faz comen-
tários irônicos que dei-
xam Miguel e Luciana 
desconfortáveis na 
festa. Soraia diz para 
Lucas que Garcia vai 
vender o restaurante. 
Ariane dá carona para Jor-
ge. Luciana comenta com Miguel que fi cou 
feliz em conhecer Camila. Gustavo vê Malu 
conversando com um rapaz e se aproxima. 
Luciana tem sua primeira sessão de hidrotera-
pia. Clarisse diz à mãe que Carlos a olha com 
interesse. Malu liga para Gustavo.

AMANHÃ -Tereza comenta com Marcos que 
pretende conversar com Dr. Moretti sobre o 
tratamento com células-tronco. Miguel explica 
para Alice, Luciana, Helena, Marcos e Tereza 
as diferenças entre os tipos de lesão medular. 
Glória e Edite chegam a Búzios. Alice pergunta 
para Helena como vai fi car a situação de Bru-
no se ela se entender com Marcos. Marcos e 
Tereza relembram tempos de casados. Lucas 
incendeia restaurante de Garcia. 

HOJE – Cristiana empurra Victor. Bernardo 
diz à moça que ela tem de se decidir para 
que ele possa acreditar nos sentimentos 
dela. Bimba e Rita se beijam. Cristiana chora 
ao lembrar do que Bernardo disse. Paulo 
Roberto conversa com Bernardo sobre o 
que aconteceu no hospital. Glória denuncia 
Lise para os jornais e exige sua demissão. 
Glória chega ao Primeira Opção e Livramen-
to. Bernardo dá um ultimato em Cristiana 
para que ela assuma o namoro deles.

OCUPAR-SE E NÃO PREOCUPAR-SE

O
cupar-se é fazer bom uso do nosso tempo, 
planejar a vida e executar o que foi planejado. 
A preocupação envolve aflição, ansiedade 

e desgasta o espírito. Evitar o comodismo porque 
atrofi a nossa capacidade de lutar... Empenhar-se na 
luta realizando todas as nossas possibilidades, jamais 
esperando que os outros façam por nós o que nós 
mesmos devemos e podemos fazer. Tem gente que é 
quase igual a velha chorona que há muitos anos, vivia 
numa pequena cidade e vendia bolinhos caseiros na 
rua e era conhecida por todos como “a velha chorona”, 
pois ela passava o dia lamentando e a choramingar. Por 
causa disso, a velha acabava perdendo muitos clientes 
que não tinham paciência para aturar suas lamúrias. Até 
que um dia um sábio professor que, todos os dias, a 
caminho do trabalho, passava junto a velha, começou 
a fi car intrigado com tanta choradeira e perguntou-lhe 
qual era a causa. – “Tenho dois fi lhos, um faz delicadas 
sandálias e o outro, faz guarda-chuvas. Quando faz sol, 
penso que ninguém comprará guarda-chuvas de meu 
fi lho, e ele e sua família vão passar necessidade. Quan-

do chove, penso no meu outro fi lho que faz sandálias, e 
que ninguém vai comprá-las. Então, ele também vai ter 
difi culdade para sustentar sua família”. O professor, com 
muita capacidade, sorriu e disse: - “O que a senhora tem 
de fazer é mudar de perspectiva, ver as coisas de outra 
maneira. Repare: quando o sol brilha, seu fi lho que faz 
sandálias venderá muito, e isso é muito bom. Quando 
chove, seu fi lho que faz guarda-chuvas venderá muito, 
e isso também é muito bom”. E aí dizem as más línguas 
que a velha chorona teve alguma difi culdade em com-
preender as sugestões do professor. Mas acabou por 
compreender e... Aceitar. Desde então, a velha passa 
todos os dias, quer chova, quer faça sol, sorrindo feliz 
e apregoando os seus bolinhos caseiros. E os clientes, 
atraídos pela sua boa disposição, aumentam cada vez 
mais. Os bolinhos já nem dão para as encomendas. 
E você... Chora? Por quê? É que muitas vezes; uns 
pensam muito e nada fazem; outros se atiram à ação 
sem pensar e sem refl etir. O certo é pensar para saber 
com clareza o que pretendemos e depois fazer com 
decisão o que claramente conhecemos.

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)

Que tal planejar uma viagem, libriano? 
Ainda que seja mais para frente, o que vale 
neste momento é pensar nisso. Fazer isso 
desliga um pouco você das responsabilida-

des e permite que aproveite melhor seu dia a dia. Por sinal, 
sua rotina pode fi car mais proveitosa nesta fase e também 
mais agradável, basta fazer tudo com mais amor e prazer. 
Divirta-se em tudo que faz.

A semana enfatiza as relações pessoais, 
sagitariano. Em especial casamento e 
família. Estar com as pessoas mais pró-
ximas alimenta sua alma e você promove 

bons momentos e sensações para todos. Organize-se de 
tal forma que os compromissos profi ssionais permitam este 
tempo para estar com sua família e fi car com as pessoas 
queridas. Pense mais em você.

Bom momento para cuidar das fi nanças, 
aquariano. É hora de colocar os pés no 
chão e cuidar de sua vida material e dos 
assuntos mais concretos. No que diz 

respeito ao amor, bom momento para expressar seus 
sentimentos e fi rmar compromissos. Mostre mais o que 
sente e permita-se profundidade nas relações. O prazer 
que terá em troca vale a pena.

Hora de namorar, escorpiano. Prazer e se-
xualidade em alta, prometendo ótimos mo-
mentos a dois. É hora de viver intensamente 
o amor e o prazer e buscar a satisfação de 

seus desejos de forma romântica. Eventos sociais e festas 
são positivos nesta semana. Portanto, convites são bem 
vindos. Priorize os assuntos pessoais, em especial os que 
tenham a ver com o amor.

Comunique-se, capricorniano. Principal-
mente com seus contatos profissionais 
ou pessoas que possam trazer boas no-
vidades a você. É um bom momento para 

cuidar de sua rotina e correr atrás de novas oportunidades 
profi ssionais. Veja o que precisa ser mudado ou fortalecido 
em seu trabalho e mãos à obra. No assunto comunicação 
você está favorecido e tende a ser mais ouvido.

Peixes (22/2 a 20/3)

Os assuntos pessoais são os mais impor-
tantes ao longo desta semana, pisciano. 
Cuide de você, de sua saúde, de sua casa 
e de sua família. Priorize-se e não vá além 

de seus limites, para evitar desgastes. Passe mais tempo 
em casa, cuide dos assuntos domésticos e descanse se 
for possível. Mas não deixe de pensar no futuro. Lembre-se 
que o foco do momento é você.

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)

Hora de refletir sobre suas relações, 
ariano. Na verdade o momento pede que 
pense a respeito do que gera prazer e con-
verse sobre isso. Perceba suas emoções 

mais profundas e dedique algum tempo para pensar sobre 
o que sente e o que quer. A vantagem é que está mais fácil 
colocar isso em palavras, seja apenas para sua constatação 
ou até para dizer para quem está perto.

Olhos bem abertos para as oportunidades 
profi ssionais, geminiano. Por sinal, todas 
oportunidades importantes para seu futuro 
estão mais perto de você. Mantenha-se 

alerta e preste atenção. Uma boa notícia pode vir logo 
no início da semana, pedindo uma redefi nição de alguns 
projetos futuros. Confi e que a realização de um grande 
sonho está bem perto de você.

Recolha-se um pouco, leonino. É hora 
de recarregar suas baterias, e para isso 
é preciso se resguardar um pouco mais. 
Mas algum contato com seus amigos e 

as pessoas em geral pode trazer boas idéias e alguma 
animação. De qualquer forma, é importante respeitar seus 
desejos e vontades e seguir seu ritmo natural. É bem posi-
tivo fazer uma pequena mudança em sua rotina.

Hora de consolidar seus valores, taurino. 
Fica mais claro o que é importante para 
você e vale sair em busca de sua conquis-
ta. Nestes dias, estar com seus amigos é 

mais do que agradável, é também fundamental para ter 
clareza de seus ideais. Isto porque a troca com as pessoas 
clareia sua mente e ajuda na melhor defi nição dos seus 
planos e metas para o futuro.

O romantismo está no ar, canceriano. 
Namore, paquere, se divirta no que diz 
respeito ao amor. O clima é de confi ança 
e otimismo, e também de conquistas. 

Vale dar mais um passo, tomar a iniciativa e dizer o que 
sente. Se não consegue colocar em palavras, ao menos 
demonstre em atitudes. Isso deixará você confi ante e trará 
bons momentos a dois. É hora de viver o amor.

Faça contatos profi ssionais, virginiano. A 
semana favorece o contato com clientes 
e as parcerias em geral. Hora de ser 
mais objetivo e focar em seus projetos, 

especialmente os ligados à sua carreira. Alimente suas 
relações pois as oportunidades surgem das pessoas. Por 
falar em relações e pessoas, deixe algum tempo livre para 
fi car na companhia de quem você ama.

Horóscopo

HOJE – Tarcísio conta sobre o sumiço de Glória 
e Rose vai até o colégio. Ela coloca Glória de 
castigo e a menina pede ajuda para Verônica. 
A vilã convence a fi lha de Rose a fugir e se hos-
pedar em um hotel. Alcino questiona Roberto 
durante uma reunião e ele fi ca sem saber o 
que dizer. Domenico avisa Rose que a polícia 
está indo até a mansão para resgatar Gustavo 
e Verônica ouve a conversa escondida. A polícia 
invade o quarto onde Gustavo está e Rose corre 
até ele. Verônica chega em seguida. 

HOJE – Gustavo confi rma a versão de Verônica 
e conta que reatou com a ex-mulher. Rose não 
entende. Verônica chega com Gustavo a Aro-
mas e ele a elege presidente da empresa. Alcino 
convida todos da Aromas para o casamento de 
Débora e Pedro. Verônica fala de Glória para 
Roberto, que fi ca com medo do que a vilã pode 
fazer. Roberto avisa Rose sobre Verônica e diz 
que vai levá-la até Glória. 

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

HOJE – Uma médica chega à clínica e diz 
a Bruno que Fernanda está grávida de sete 
meses. Fernanda revela que Tony é o pai. 
Tony conta sobre a gravidez para Lígia, que 
fi ca chocada, e se oferece para Bruno em troca 
da liberdade de Fernanda. Bruno o manda ir 
ao bunker e afi rma que vai matar Tony, que 
entra na clínica. Bruno o leva ao quarto onde 
Fernanda está. Tony diz a Fernanda que eles 
vão fi car juntos quando Antônio nascer. Khalid, 
Laila, Domi, Tucci, Macute e muitos outros 
homens escondem-se entre árvores. 

PODER PARALELO - RECORD

I – EMBASAMENTO:  
- Assinado em Lisboa, em 16-12-1990.
-  Decreto legislativo número 54, de 18-04-1995.
-  Aceito por Portugal em 17-05-2008.
-  Decreto presidencial número 6.585/08, de 29-
09-2008.

II – VIGÊNCIA:          
-  A partir de janeiro de 2009.
-  As duas normas, a de 1971 e a de 2009, serão 
aceitas até  2012 em vestibulares, concursos e 
outras ações, sendo necessário defi nir a norma 
predominante.
-  Até 2010, todos os livros didáticos serão editados, 
obedecendo à nova ortografi a.

III – OBJETIVO:          
-  Integrar as diversas ramificações do idioma 
português, respeitando-se a diversidade cultural 
das diferentes nações: Brasil, Portugal, Angola, 
São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique e Timor Leste. 

IV – ALFABETO: 
Passa a ter 26 letras, com o acréscimo do K, W, Y .  
Estas letras já eram utilizadas em km (quilômetro), 
kg (quilograma), W (watt), nomes estrangeiros e 
derivados como show, kung fu, Kafka, kafkiano, 
Wagner e outros.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

V -   O TREMA:      
Este deixa de existir, por isso palavras como 
tranquilo, linguiça, aguentar, quinquênio, eloquente, 
cinquenta passam a ser grafadas sem o sinal sobre 
a vogal u, porém, a pronúncia continua a mesma.
Atenção: o trema permanece em nomes próprios 
e seus derivados, tais como Bütner, Köhler, Müller 
e outros.

Continua na próxima edição. 
Boa semana!

A LÍNGUA PORTUGUESA E O ACORDO ORTOGRÁFICO 2009                                              
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SC-280 ROTATIVO

Federalização deve 

custar R$ 80 milhões 

aos cofres da União
À espera de que a União assuma sua 
manutenção, a rodovia está abandona-
da. Placas estão escondidas pelo mato 
(foto), as faixas apagadas e os buracos 
aumentam a cada dia.               

Página 11

Sistema pago entra 

em sua terceira fase 

em 15 de março

Nove novos trechos passam a ser 
cobrados. Sinalização deve ser res-
peitada, mesmo após o horário de 
cobrança, orientam responsáveis 
pelo trânsito de Canoinhas.        

Página 8

PESQUISA aponta preferência por PORCÃO
Vereador foi reconhecido por seu trabalho e pela conduta ética-moral, segundo Instituto Tiradentes, que ouviu 325 pessoas

Vereador Alexey Sachweh (PPS), 
o Porcão, foi escolhido pela 
maioria das pessoas consultadas 
em Canoinhas por pesquisa do 
Instituto Tiradentes, como o 

nome mais lembrado quando 
se fala em atuação na Câmara e 
conduta ética-moral.

A pesquisa, realizada em 
cidades de todo o País, busca 

à gastança descontrolada do di-
nheiro público. Até hoje, o pouco 
que recebeu por diárias, doou a 
entidades sociais, foi terminan-
temente contra a compra de um 
carro exclusivo para os vereado-
res e sempre que viaja a serviço 
da Câmara, usa o próprio carro. 
Combateu com determinação 
também a contratação frustrada 
de 10 assessores – um assessor 
para cada vereador –, projeto 
que acabou soterrado depois de 

forte pressão da opinião pública, 
apoiada por Porcão.

Preocupado com questões 
ambientais, o vereador já apresen-
tou vários projetos neste sentido, 
como o Ecotubos, que permite a 
utilização de pneus velhos para 
formar redes de esgoto e o projeto 
“Água da chuva”, que estabelece 
que construções com mais de 100 
m² comportem cisternas de arma-
zenamento de água da chuva para 
utilização em banheiros.

INFORME PUBLICITÁRIO

apontar os vereadores mais bem 
avaliados pelos eleitores.

Para celebrar o reconhecimen-
to, Porcão receberá a comenda do 
mérito Presidente Getúlio Vargas, 
representada por um colar de 
ouro.

A entrega da comenda será 
feita em sessão solene ao final 
do 33.º Congresso Brasileiro de 
Prefeitos, Vereadores, Secretários 
e Assessores Municipais, que acon-
tece em 26  de março no Auditório 
do hotel Torres da Cachoeira, em 
Florianópolis. O evento terá a pre-
sença de personalidades políticas 
de todo o País.

Para o vereador, o prêmio foi 
recebido com surpresa. “Trabalho 
sempre em favor da comunidade, 
mas nunca espero recompensa”, 
afi rmou. Ele lembra que, ao contrá-
rio de muitos prêmios ditos sérios, 
a Comenda do Instituto Tiradentes 
não representa custo nenhum para 
o premiado, o que poderia suscitar 
suspeitas de fraude.

MORAL
Porcão é conhecido pelo combate 
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