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Aperta fiscalização de alvarás

FORÇA TAREFA: As Polícias Civil e Militar, vigilantes sanitários, bombeiros e fi scal do Procon começaram ontem a percorrer o comércio de Canoinhas em ação que visa coibir excessos         Página 19
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O sismo que atingiu o Chile na 

madrugada de sábado atingiu 

2 milhões de pessoas, segundo o go-

verno. O terremoto é o quinto mais 

forte do planeta e atingiu principal-

mente o centro do país; mortos são 

mais de 800. O terremoto danifi cou 

500 mil moradias e afetou estradas, 

comunicações e energia. A presi-

dente Michelle Bachelet declarou 

estado de catástrofe.

Tremor de 8,8 graus no 
Chile mata mais de 800

<< 28-02

Os partidos políticos terão 

de discriminar a origem e o 

destino dos recursos repassados a 

candidatos e comitês fi nanceiros 

durante a campanha deste ano, 

o que poderá tornar mais difícil 

a prática das chamadas doações 

ocultas. Além disso, ao pedir o 

registro de uma candidatura, os 

políticos terão de apresentar cer-

tidão criminal digitalizada.

TSE confirma regra que 
barra doações ocultas

  << 2-03

Os eleitores poderão consul-

tar pela internet, nas elei-

ções deste ano, a “fi cha criminal” 

dos candidatos. O Tribunal Supe-

rior Eleitoral aprovou a obrigação 

de os políticos apresentarem, no 

pedido de registro da candidatura, 

documentos informando deta-

lhadamente o teor e a situação de 

eventuais processos criminais a 

que respondam.

TSE aprova divulgar 
‘lista suja’ na Internet

 << 2-03

A pré-candidata a presidente 

pelo PT, Dilma Rousseff, 

registrou crescimento de cinco 

pontos percentuais na sua taxa de 

intenções de voto de dezembro 

para cá. Atingiu 28% e encurtou 

de 14 para 4 pontos percentuais 

a distância que a separa de seu 

principal adversário, José Serra, do 

PSDB, hoje com 32%, segundo 

pesquisa Datafolha.

Dilma cresce e já 
encosta em José Serra

<< 28-02

A declaração do Imposto 

de Renda 2010 começou 

com congestionamento no site 

da Receita Federal, que resultou 

na impossibilidade de baixar o 

programa da Receitanet. Quem 

enviar a declaração nos primeiros 

dias, e tiver restituição, terá mais 

chance de receber o dinheiro nos 

primeiros lotes -mensalmente, a 

partir de 15 de junho. 

Declaração do IR inicia 
com problemas no site

 << 1º-03

O desmatamento na Caatinga 

atingiu 16.576 quilômetros 

quadrados entre 2002 e 2008, o 

que corresponde a 11 vezes a 

área da cidade de São Paulo. Da 

cobertura original do bioma - que 

é de 826.411 km² -, 45,39% da 

área já foi desmatada, o equiva-

lente aos territórios dos Estados 

do Maranhão e do Rio de Janeiro 

somados.

Catinga perdeu 45% 
de sua área original

<< 2-03

Os livros perderam um de 

seus seguidores mais fiéis. 

José Mindlin, o empresário que 

atravessou a vida na companhia da 

leitura, morreu de falência múltipla 

de órgãos, no hospital Albert Eins-

tein. Internado desde 9 de janeiro, o 

bibliófi lo, que tinha 95 anos, passou 

os últimos dias sedado. Ele era 

dono de uma das maiores bibliote-

cas particulares do País.

Aos 95 anos, morre 
o bibliófi lo José Mindlin

<< 28-02

Os aposentados poderão ter o 

benefício da isenção adicional 

do Imposto de Renda a partir dos 60 

anos - e não somente aos 65 anos, 

como é hoje. O benefício foi apro-

vado pela Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado. Pelas regras 

atuais, quando completam 65 anos , 

os aposentados passam a ter direito 

ao dobro da isenção do IR concedi-

da aos demais trabalhadores. 

Aposentados podem ter 
IR menor aos 60 anos 

<< 2-03

Um grave acidente de trânsito 

causou a morte de três mili-

tares do Batalhão da Polícia Mili-

tar Rodoviária Estadual (BPMRv). 

O acidente aconteceu na rodovia 

SC-302, em Alfredo Wagner. 

As vítimas são o coronel Paulo 

Ekke Moukarzel, comandante do 

BPMRv; o major Cláudio Oliveira 

Nolasco; e o sargento Oliveira 

Ribeiro da Silva Filho.

Acidente mata três 
militares na SC-302

  << 3-03

A secretária de Estado dos 

EUA, Hillary Clinton, e o 

chanceler Celso Amorim expu-

seram publicamente as diver-

gências dos dois países quanto 

ao Irã. Hillary defendeu que “o 

tempo de ação internacional 

(contra o Irã) é agora”. Amorim 

comparou a pressão dos EUA 

à que antecedeu a invasão do 

Iraque.

No Brasil, Hilary Clinton 
pressiona contra o Irã

<< 3-03

TERREMOTO NO CHILE: Carros virados sobre rodovia elevada que desabou nas proximidades de Santiago
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Fonte: Climatempo

HOJE:

28ºC

Manhã Tarde Noite
15ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

16ºC

DOMINGO:

27ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

SEGUNDA:

27ºC

Manhã Tarde Noite

18ºC

29ºC

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

Sol e aumento de nuvens de manhã. Panca-
das de chuva à tarde. À noite, tempo aberto.

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

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

DESCASO

Moradores da rua Álvaro Soares Machado agradecem o empenho e agilidade da prefeitu-
ra em pavimentar a via que sofria há anos com buracos que difi cultavam o trânsito.

221 mil
carros foram vendidos no Brasil em fevereiro

12,8 milhões
de computadores devem ser vendidos em 2010 no País

40%
a mais de cruzeiristas viajaram este ano

> NÚMEROS

“Isso é sério? Que ridículo”
Paris Hilton, comentando em seu twitter a proibição da publicidade da cerveja Devassa na qual ela aparece em cenas 

sensuais. A ordem partiu do Conar mediante liminar que acusa a campanha de sexista e de excesso de apelo sexual

Uma pesquisa divulgada 
pela revista especializada 

Social Psychology Quarterly mostrou 
que os homens que traem suas 
parceiras tendem a ter o QI 
mais baixo, enquanto ser fi el 
é sinal de que eles são mais 
inteligentes e “evoluídos”. De 
acordo com a pesquisa, o ate-
ísmo e o liberalismo político 
também são características de 
homens com o QI alto.

Maltratar animais domésticos 
ou deixar de prestar os mí-

nimos cuidados pode dar dor de 
cabeça a donos de cães em Casca-
vel-PR (447 km de Canoinhas). A 
Justiça condenou a dona de casa 
Geneci Martins de Lima a pagar 
multa de R$ 465 por tratar com 
descaso Dora, uma cadela da raça 
cocker. Hoje com quatro anos, 
Dora está com a saúde perfeita e 
foi colocada para adoção.

A menina chinesa Pang 
Ya, de dois anos (à esq.),  

nasceu com 4 kg, mas desde 
então começou a engordar 
numa velocidade alarmante. 
Aos 8 meses, ela tinha 20 kg, e 
hoje tem 41,5 kg. Os médicos 
não conseguiram descobrir o 
motivo da doença. Segundo 
seus pais, Pang Ya come bas-
tante, em comparação com 
seus colegas.

A 4.ª  Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu que a cobrança, feita pe-
los bancos, de tarifa pela emissão 
de boleto bancário ou fi cha de 
compensação é abusiva. Para os 
ministros, que rejeitaram recurso 
do ABN Amro Real e do Banco 
do Nordeste do Brasil, a taxa 
constitui vantagem exagerada 
dos bancos em detrimento dos 
consumidores.

Moradores das localidades de São João da Barra, Formiga e Cani-
vete, em Mafra, mandam fotos do descaso com as ruas de acesso 

às localidades. “Já está na hora de colher nossa produção de soja e de 
milho e não sabemos como fazer para transportar a produção, já foram 
feitas diversas reclamações na prefeitura e até agora nada”, reclama 
leitor. “Doença é outra preocupação , em caso de emergência é morte 
na certa, temos gestantes , hipertensos, diabéticos , a até mesmo vitimas 
de acidentes de trabalho nas localidades sem condições mínimas de 
sair daqui para procurar um médico”, lembra.
Ainda de acordo com o leitor, uma empresa de Canoinhas é a principal 
responsável por “acabar com a estrada”.

ELOGIAR TAMBÉM É PRECISO
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Q
uando em agosto do ano pas-

sado o Cine Queluz foi inau-

gurado em Canoinhas, poucos 

se deram conta da pequena revolução 

cultural que a cidade viveu. De repen-

te, os canoinhenses pararam de tentar 

achar opções de entretenimento mais 

tranquilas em casa, invariavelmente 

recorrendo a tevê e DVDs. Eis que 

surgia uma opção de lazer realmen-

te para quem busca aliar diversão e 

cultura.

Seis meses depois, outra 

pequena revolução cultu-

ral se ensaia na região.

O Ministério da 

Cultura divulgou 

no mês passado, 

conforme noticiou o 

CN, uma lista de 150 

cidades selecionadas 

no edital nacional Cine 

Mais Cultura, voltado à 

exibição pública de filmes em 

municípios com até 20 mil habitantes, 

com a contemplação de 14 municípios 

catarinenses, três do Planalto Norte. 

Como a prioridade foi atender locali-

dades rurais e urbanas que não pos-

suem cinema, cidades como Bela Vista 

do Toldo, Major Vieira e Três Barras 

foram selecionadas. As administrações 

municipais receberão do Governo Fe-

deral kits contendo tela para projeção, 

projetor multimídia, aparelho de DVD 

player, mesa de som de quatro canais, 

duas caixas de som, dois amplificado-

res, microfone sem fio, entre outros 

equipamentos. Também poderão esco-

lher até 104 DVDs de obras brasileiras 

do catálogo da Programadora Brasil 

(filmes de ficção, documentário e ani-

mação em curta, média e longa metra-

gens). Em contrapartida, as prefeituras 

se comprometeram a disponibilizar 

espaço para o funcionamento dos Ci-

nes e dois técnicos responsáveis pela 

manutenção e operação. No Brasil, 

apenas 8% dos municípios possuem 

salas comerciais de cinema. A situação 

é agravada pelo alto preço do ingresso, 

que dificulta o acesso popular, mesmo 

nas cidades onde há salas de 

projeção. O programa Cine 

Mais Cultura tem o obje-

tivo de mudar um pouco 

essa realidade, já que 

promove o acesso 

gratuito da população 

às obras audiovisuais e, 

ao mesmo tempo, incen-

tiva e apoia a produção 

nacional.

Dessa forma, o que antes 

era pouco provável até mesmo numa 

cidade com 53 mil habitantes como é o 

caso de Canoinhas, se torna realidade 

em cidades interioranas com menos 

de 20 mil habitantes. Imaginar um 

cinema em Bela Vista do Toldo, Major 

Vieira e Três Barras parecia até bem 

pouco tempo delírio de algum cinéfilo 

desavisado.

Graças a uma bem sacada estra-

tégia do Ministério da Cultura, no 

entanto, esse devaneio se torna rea-

lidade. Resta saber se o público vai 

corresponder a tamanho privilégio e 

prestigiar os novos cinemas que estão 

por vir.

EDITORIAL

Mais cultura

Resta saber 

se o público vai 

corresponder a tama-

nho privilégio e presti-

giar os novos cinemas 

que estão por vir

ARTIGO

A
ntes temos que nos fazer a pergunta: 
Existe pós-modernidade? Pois, a pós-
modernidade é muito mais que avanços 

tecnológicos. São conhecimentos de racionalida-
de, refl exão analítica e refl exão sociológica que 
os indivíduos fazem a quaisquer circunstâncias 
para esse mundo globalizado e de consumo. Falta 
muito para se chegar a pós-modernidade. Pós-
modernidade: Moralidade sem código de ética é 
um texto extraído do livro Ética pós-moderna, de 
Zygmunt Bauman. Não podemos fi car esperando 
as soluções ou uma ética, diante de visões polí-
ticas dos legisladores muito menos esperar que 
os fi lósofos respondam tudo.  

O contexto hoje é que vivemos em dois 
mundos. Como cita Alan Wolfe,  a moralidade e 
a prática “negociante entre agentes instruídos ca-
pazes de crescimento, de um lado, e uma cultura 
capaz, de mudança”. A moralidade pelos agentes 
que pensam a economia e articulam e preservam 
o ecossistema com uma forma ética. 

Será que eles são éticos mesmo? Mais o 
desenvolvimento do nosso País esta avançando 
e a população apoia o governo Lula. Por que 
nos preocuparmos tanto com a ética se for para 
o desenvolvimento do Estado? 

O poder de decisões e desenvolvimento 
passam por uma lógica que Maquiavel chama de 
Virtù, “Alguns comentadores a entenderam assim, 
mais não creio que seja a melhor resposta. É certo 
que a virtù comporta um elemento intelectivo, 
como a prudência, mas não se reduz a ele porque, 
como acabamos de ver quando falávamos de 
resistência, a virtù é também uma disposição de 
caráter, mais ou menos o que Aristóteles chama-
ria de virtude ética”, citado na revista Discutindo 

Filosofi a, especial Maquiavel, de 2010.
A compreensão de moralidade dos indivíduos 

está em constante confusão, o que chamamos de 
ambivalente. Não conseguimos entender o que 
é moral, pois a realidade é confusa e tem várias 
visões que perpassam nosso dia a dia. As ações 
que fazemos hoje não precisam ser citadas para 
sermos pessoas coerentes, justas e preocupadas 
com a fome e as desigualdades sociais para le-
vantar a nossa autoestima individual. Este meio 
é um jeito assistencialista.

Nossas atitudes de hoje são moduladas 
pela modernidade. Por esse motivo temos de 
nos desligar das paixões e nos libertarmos, que-
brando em algumas ocasiões o código de ética 
que Bauman cita no livro Em Busca da Política. 
Não necessariamente o código da ética mais sim 
no sentido da liberdade. “A arte da política se for 
democrática, é a arte de desmontar os limites à 
liberdade dos cidadãos; mas é também a arte 
da autolimitação: a de libertar os indivíduos para 
capacitá-los a traçar, individual ou coletivamente”. 
A modernidade leva o sujeito a um vazio que não 
valoriza mais a amizade e o amor ao próximo, 
tornando um indivíduo consumista, em outro 
sentido, ótimo para o mercado.

A modernidade sujeitou quebrarmos a ideia 
de ética ao pensar que ser ético é sermos sujeitos 
generosos e bons. Ser ético é muito mais que isso, 
é ser um indivíduo virtuoso e articulado, aberto 
para negociação em vários campos de atividade. 
Para mim a pós-modernidade seria o inverso de 
tudo isso que propus.

Wilson Luis Corrêa é acadêmico do curso de 
Ciências Sociais da UnC-Canoinhas 

Pós Modernidade: Moralidade sem 
código de ética WILSON LUIS CORRÊA 

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

A irritante indefi nição da UnC por anunciar 
sua nova sede da reitoria tem permitido, 
paradoxalmente, uma extraordinária 

oportunidade de análise e conjecturas sobre qual 
a cidade a merecer a distinção. Fim de 2009, 
essa ansiedade produziu um documento funda-
dor, a Carta de Canoinhas, publicada no Jornal 
Transparência, além de dois artigos, publicados 
também no CN. Depois disso, vieram outros, de 
professores e alunos, mais a divulgação de um 
interessantíssimo resultado de edital da Fapesc, 
e agora mais uma percepção consequente, que 
procuro apresentar aqui.

A Carta de Canoinhas e os dois artigos reivin-
dicavam, e chamavam a atenção para a defi nição 
de um critério meritocrático de escolha da nova 
sede da reitoria. Deles, seguiram outros artigos 
de alunos do Mestrado em Desenvolvimento e 
do curso de Ciências Sociais. Todos culminam 
na defesa de que o critério esteja pautado na 
meritocracia acadêmica e sugerem que nesse 
ponto Canoinhas dá um baile, por apresentar 
os melhores índices de ensino, pesquisa e ex-
tensão. Não haveria o que contestar, sendo isso 
reconhecido por muita gente séria dos outros 
campi da UnC.

O edital 012/2009 da Fapesc, que aprovou 
projetos de pesquisa às universidades catari-
nenses, caiu como chuva na lavoura, regando o 
argumento do mérito acadêmico. Mostra que a 
UnC fi cou entre as melhores do Estado e que me-
tade dos seus projetos é de Canoinhas. Isto quer 
dizer que a UnC Canoinhas representou sozinha 
o esforço somado dos outros quatro campi. É isso, 
entre outros quesitos igualmente bem-sucedidos, 
que credencia Canoinhas à sede da reitoria, afi nal, 
os números falam por si.

Constatação feita, certa lucidez e isenção 
nos levam a perguntar onde estaria a origem 
desse diferencial. Não há apenas uma resposta, 
mas não seria incorreto, embora um tanto abs-
trato, dizer que isso reside no processo histórico, 
encontro de muitas pessoas, seus interesses, 
ideais e determinação. Mas é o tipo de resposta 
cuja análise valeria um livro. Num artigo, é mais 

prudente destacar um ponto, um ato, uma insti-
tuição, ou uma pessoa. 

O que faz da UnC-Canoinhas ser o que é, 
concentrando metade do volume de pesquisa de 
todos os campi, deve ser identifi cado na sua dis-
posição em relação a esse fator universitário. Há 
muitos anos, a UnC Canoinhas, e só ela, criou um 
Fundo de Apoio à Pesquisa, incentivando profes-
sores e alunos a promoverem pesquisa científi ca. 
O resultado mais ilustrativo até aqui é dos editais 
da Fapesc para alunos universitários: pasme o 
leitor, absolutamente todos os aprovados são de 
Canoinhas. Simplesmente, criamos uma cultura 
investigativa aqui, e somente nós podemos irradiá-
la a outros campi, daí a importância da reitoria aqui. 
A sequência desse processo redundou na criação 
do primeiro programa de mestrado da Universidade 
do Contestado recomendado pela Capes. A maioria 
dos projetos de Canoinhas dele provê. 

Por último, considero importante reconhecer 
o empenho dos professores Argos Gumbowsky, di-
retor acadêmico, e Hamilton Wendt, ex-presidente. 
Embora muitos assegurem o desenvolvimento da 
pesquisa por aqui, cabe observar que foi no uso da 
autoridade que os cargos lhes conferiram, que essa 
bem-aventurada cultura de pesquisa progrediu. 
Um confl ito ali não seria surpresa, o que é normal 
nos jogos de poder das organizações. A UnC está 
cheia desses casos de soma zero, em prejuízo 
de seu projeto. Mas houve lucidez e o conceito 
de universidade prevaleceu. Não obstante, o teor 
disso nos ensina: coisas não vêm ao acaso, nem 
caem dos céus, porque Deus condena a preguiça. 
São o fruto do trabalho honesto e determinado. 
Somos exemplo aos outros. 

Agora, usemos nosso caro exemplo para 
a política e admitamos: não seremos a sede da 
reitoria pela graça do Senhor, que espera de nós 
mais que a mansidão. Nem pela justiça dos outros. 
A história é feita pelos homens, não por todos, mas 
por aqueles que não suportam ser dominados.   

 
Walter Knaesel é sociólogo e professor do 

Curso de Ciências Sociais e do Mestrado em 
Desenvolvimento    

O diferencial da UnC-Canoinhas
WALTER KNAESEL 
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Prefeito entende que já existe participação popular na discussão sobre destino da água: “Poder de veto só a Justiça tem”

Vereadores derrubam veto de Weinert

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

MUNICIPALIZAÇÃO DA ÁGUA

Vereadores de Canoinhas der-
rubaram por unanimidade na 
sessão de terça-feira, 2, veto 
do prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) ao projeto de lei que 
obriga o Executivo a encaminhar 
para aprovação da Câmara todo 
e qualquer projeto que vislumbre 
terceirização ou municipalização 
de serviços. A lei visa, especifi -
camente, permitir a intervenção 

dos vereadores no processo de 
municipalização da água e es-
goto, tecla na qual Weinert bate 
desde o primeiro ano do primeiro 
mandato.

Antes da derrubada do veto, 
os vereadores reagiram com 
indignação à atitude do prefeito. 
“Não tem como a Câmara não 
participar desse processo”, afi r-
mou Paulo Glinski (DEM), que 
lembrou que além de não querer 
que os vereadores intervenham 
no processo de municipalização 

da água, o prefeito não cumpre 
leis aprovadas pela Câmara. 
“Vamos fazer um levantamento 
de leis que o prefeito não cum-
pre e encaminhar ao Ministério 
Público, se o prefeito não con-
corda, que entre na Justiça”, 
conclamou.

Beto Passos (PT) foi além: 
“Somos dez bananas ou dez 
vereadores? Qual a importância 
do trabalho do vereador? Assim, 
fi camos numa situação delicada 
diante da população”, declarou.

Tarciso de Lima (PP) tam-
bém reagiu com indignação: 
“É nosso dever participar deste 
processo (de municipalização da 
água)”, afi rmou.

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Weinert justifi cou o veto dizendo 
que a Lei 11.445, que estabe-
lece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, já prevê a 
participação popular na tomada 
de decisões e que, por isso, não 
vê necessidade de a Câmara 

aprovar uma lei. “Não trabalho 
em benefício de dez, trabalho 
em benefício da comunidade”, 
declarou. Weinert promete, no 
entanto, ouvir os vereadores 
sobre o processo. Perguntado 
se a Câmara terá poder de veto, 
Weinert responde: “Poder de 
veto só a Justiça tem”.

Segundo Paulo Glinski, se o 
prefeito quiser ignorar a derruba-
da do veto pelos vereadores, terá 
de entrar na Justiça para não ver 
o projeto virar lei.

Governador LHS inaugura UPA sob protesto
Moradores cobram asfalto e limpeza do matagal em torno da Unidade Prisional Avançada que até ontem havia recebido 30 presos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Protesto pacífico marcou a 
inauguração da Unidade Pri-
sional Avançada (UPA) na 
segunda-feira, dia 1.º. O ato 
foi prestigiado pelo governa-
dor Luiz Henrique da Silveira 
(PMDB), que fi cou chateado 
ao ser abordado por moradores 
que cobravam mais segurança 
para os vizinhos da UPA. “Hoje 
não é dia de reclamar, é dia de 
festa”, disse ao receber um 
abaixo-assinado com mais de 
mil assinaturas pedindo que o 
prometido asfalto de acesso a 
UPA seja feito e que o matagal 
que invadiu as laterais do pre-
sídio seja limpo. “Garantiram 
a segurança dos presos, mas 
a nossa segurança não”, pro-

testou Joel Cordeiro Wagner, 
vizinho do presídio. Jucelma de 
Barros, que entregou o abaixo-
assinado ao governador, fi cou 
decepcionada. “O governador 
disse que dia de inauguração 
não é de protesto, mas ele só 
vem para cá para inaugurações”, 
lembrou.

O Governo do Estado in-
vestiu R$ 1,7 milhão na UPA de 
Canoinhas. O terreno foi doado 
pela prefeitura e equipamentos 
como sistema de alarme e vídeo, 
iluminação e rádios de comu-
nicação interna foram doados 
pelo Conselho da Comunida-
de. Sem estes equipamentos o 
presídio não teria entrado em 
funcionamento esta semana. O 
Ministério Público já havia avi-
sado que entraria com ação civil 
pública caso a UPA começasse a 

funcionar sem os equipamentos 
necessários.

Foram entregues ainda qua-
tro viaturas para a UPA. “Desde 
2003, o Governo do Estado 
ampliou de 4,1 mil para 9 mil 

vagas no sistema e cerca de 700 
deverão ser abertas até o fi nal 
deste ano”, informou Luiz Hen-
rique em seu discurso.

Os primeiros presos come-
çaram a chegar na terça-feira, 2. 

São 72 vagas que serão ocupadas 
exclusivamente por detentos da 
Comarca. A princípio vieram os 
presos com melhor comporta-
mento. As visitas, por enquanto, 
estão suspensas.

CEDUP
Ainda em Canoinhas, Luiz 
Henrique inaugurou obras de 
melhoria no Centro de Educa-
ção Vidal Ramos, que recebeu 
R$ 1,5 milhão em investimentos. 
Entre elas, uma quadra coberta 
de 900 metros quadrados, sala 
de aula, laboratório de ordenha 
e sala de recebimento de ovos. 
Também participaram das so-
lenidades prefeitos da região e 
o deputado estadual Antônio 
Aguiar (PMDB), cujo fi lho, fa-
lecido em um acidente em 2007, 
deu nome ao ginásio.

GOVERNADOR LHS, Elton Neumann (diretor do presídio), Weinert e Aguiar
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Candidato a prefeito por duas vezes, João Rosa Müller foi vitimado por um câncer

Morre ex-presidente da 
Universidade do Contestado

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

MEMÓRIA

Foi sepultado no fim da tarde 
de quarta-feira, 3, o corpo 
do ex-diretor presidente da 
Universidade do Contestado, 
campus Canoinhas, João Rosa 
Müller. Ele morreu aos 56 anos 
na noite de terça-feira, 2, de 
falência múltipla dos órgãos 
provocada por um câncer no 
pâncreas, contra o qual lutava 
desde dezembro.

Müller fi cou conhecido por 
ter administrado a UnC na fase 
de maior crescimento da uni-
versidade. Foi durante suas duas 
gestões, entre os anos de 1996 e 
2004, que a UnC criou o núcleo 
de Marcílio Dias. Reportagem da 
assessoria de imprensa da UnC à 
época da saída de Müller da dire-
ção, em 2004, revela que sua ad-
ministração começou com a UnC 
tendo cinco cursos. Em 2004, 
havia 26 cursos. Neste período 
o patrimônio da UnC deu um 
salto de R$ 881 mil para R$ 10,1 
milhões, crescimento de 1.150%. 
O número de acadêmicos foi de 
1,1 mil para 3,3 mil. Em termos 
de estrutura dos cursos, deixou 
a direção com 23 laboratórios 
setoriais (quando assumiu eram 
oito), além do Núcleo de Práticas 
Jurídicas, Hospital Veterinário, 
Clínica Escola de Psicologia e 
ateliê de artes.

Entre os anos de 2000 e 
2002 foi diretor do Colégio Santa 
Cruz, período no qual a escola 
passou pela maior reforma de 
sua história.

Mestre em Matemática, a sala 
de aula sempre foi um dos seus 
ambientes preferidos. Dirigiu 
ainda, a Escola Luiz Davet, de 
Major Vieira, e foi chefe da divi-
são de pessoal da antiga Unidade 
de Coordenação Regional de 
Educação (Ucre), hoje conhecida 
pela sigla CRE.

POLÍTICA

Müller se envolveu na política em 

1998, quando a pedido de Espe-
ridião Amin (PP) se candidatou a 
deputado estadual. Foi candidato 
a prefeito de Canoinhas por duas 
vezes (2004 e 2008). Respeitado 
pelos adversários e admirado pe-
los correligionários do PP, Müller 
presidiu o partido em Canoinhas 
durante vários mandatos. Deixou 
a direção do partido somente 
em janeiro deste ano, quando 

começou as  sessões de quimio-
terapia. “O PP perde um grande 
líder regional”, reconheceu o 
prefeito de Três Barras, Elói 
Quege (PP). Para o presidente 
da Câmara de Canoinhas, Wilson 
Pereira (PMDB), que chegou a 
dividir apartamento com Mül-
ler em Florianópolis, “Além de 
um grande professor, era um 
grande político. Percebia-se a 

preocupação que ele tinha com 
Canoinhas”. Prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB), que venceu 
duas eleições disputadas com 
Müller, enaltece o espírito de 
liderança do progressista. “Foi 
também um grande professor”, 
lembra.

Para a deputada federal An-
gela Amin (PP), Müller foi um 
grande batalhador por Canoi-
nhas. “Foi incansável defendendo 
o Planalto Norte”, reconhece.

Apesar de professor e políti-
co admirável, Müller sempre dei-
xou bem claro que a prioridade 
em sua vida era a esposa Evelin 
e as fi lhas Helen, Kelly e Karin. 
“Se tivesse que pedir um pai para 
Deus, certamente não ousaria pe-
dir um pai tão maravilhoso como 
foi o meu”, disse Kelly. 

ELEIÇÕES

PP reúne 

militância hoje 

em Canoinhas

O Partido Progressista (PP) re-
úne hoje, às 17h30, no auditório 
do Planalto Hotel, em Canoi-
nhas, a militância para discutir 
eleições. Estarão presentes a de-
putada federal e pré-candidata 
ao governo, Angela Amin, o ex-
governador Esperidião Amin, o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Joinville, Eni 
Voltolini, e o deputado estadual 
Silvio Dreveck, entre outras 
lideranças do partido.

Ainda hoje, às 12h, acon-
tece um almoço na Sociedade 
25 de Julho, em Porto União, 
seguida de uma reunião de 
trabalho.

A caravana progressista 
tem ainda mais um compro-
misso hoje. Às 20h, um jantar 
no Restaurante Araucária, em 
Mafra, encerra os compromis-
sos do dia.

Amanhã, a caravana segue 
para reuniões em Rio Negrinho 
e Campo Alegre.

TRAJETÓRIA

1 2 3

4

7

8
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      1 - Em 1962, aos 9 anos       2 - Aos 22 anos, usando barba          3 - Casamento com Evelin, 
em 1978         4 - Com as fi lhas Kelly, Helen e Karin e a esposa, fantasiados de imigrantes
     5 - Em Santarém-PA, onde participou do projeto Rondon, em 1978        6 - Recebendo 
título ‘Heróis do Contestado’ em 2001        7 - Em viagem a Alemanha pela Universidade do 
Contestado                   8 - No casamento da fi lha Helen, em 2002, mãe de seu único neto
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Tensão total

 Qual a dimensão da falta que Müller fará ao PP?

Discussão entre os vereadores Tarciso de Lima (PP) e Wilson 

Pereira (PMDB) na sessão de terça-feira, 2, dá um sinal de como anda 

o clima nos bastidores da Câmara. Lima tenta provar sua inocência na 

Justiça no processo que o acusa de desviar dinheiro da Câmara. Lima 

alega que foi ele mesmo quem denunciou o desvio que teria sido 

orquestrado por um funcionário contratado por um ex-presidente 

da Câmara. Pelo que deu a entender, ele busca documentos que 

o ajudem a provar sua inocência e vem encontrando difi culdades 

para garimpar os papéis. “Temporariamente sumiram as pastas de 

2009 e depois apareceram. As pastas com as portarias de 2002 não 

estão na Câmara. Não estão em setor nenhum. Peço que o presi-

dente mande fazer busca das portarias”, disse Lima.

Pereira afi rmou que não há obstrução nenhuma por parte da 

presidência e que os funcionários têm ordens para entregar aos 

vereadores qualquer documento que eles solicitem.

A conversa esquentou quando Pereira lembrou o mandato de 

sua mãe (entre 2001 e 2004), que, segundo ele, seguidamente tinha 

seus pedidos de documentação negados pela presidência da Câma-

ra. Lima entendeu que fosse uma indireta e afi rmou que, enquanto 

presidente da Câmara, sempre cedeu todos os documentos que a en-

tão vereadora Anita solicitava. Anita, inclusive, fi cou presa um dia 

na Câmara vasculhando documentos, porque os funcionários não 

perceberam sua presença, fecharam o prédio e foram embora.

Vale lembrar que, de tanto fuçar, foi justamente Anita quem 

denunciou à Polícia o esquema de desvio de dinheiro da Câmara. 

Antes, garante Lima, ele teria feito a denúncia ao Tribunal de Contas.

Por mais amena que tenha sido a discussão entre Pereira e 

Lima, parece mesmo ser a ponta de um iceberg prestes a emergir.

> PT: Beto Passos foi aclamado 

pré-candidato a deputado estadual 

e João Grein pré-candidato a federal 

em encontro realizado em Mafra no 

sábado, 27.

> PLEITO: Antonio Aguiar (PMDB) 

pediu ao governador LHS empenho na 

implementação de um centro de recu-

peração de viciados em Canoinhas.

> NOVIDADE: Os eleitores que esti-

verem fora do seu domicílio eleitoral 

poderão votar em trânsito este ano.

> INDEFINIÇÃO: Está faltando um 

pouco de boa vontade da Justiça em 

resolver a situação da tão aguarda-

da pavimentação da rua Duque de 

Caxias.

> UMA LÁGRIMA: Para João Rosa 

Müller. Político íntegro, pai exemplar, 

professor dedicado e homem honesto.

A foto, feita durante a inauguração da Unidade Prisional Avançada de Canoinhas (UPA), mostra um dos duelos 

que promete se estabelecer nas prévias das eleições deste ano. Luiz Henrique (D), ou mais provavelmente 

seu vice, Leonel Pavan (PSDB), terá de intervir a favor da candidatura de Antonio Aguiar (C) na região caso 

Edmilson Verka (E) siga em frente com seu projeto de candidatura a deputado estadual.

 Verka já disse em mais de uma ocasião que as coisas não podem ser confundidas, mas como a Tríplice Aliança 

parece determinada a vingar ainda no primeiro turno, a chance de Aguiar apelar para forças superiores para se 

ver livre da candidatura de Verka são grandes.

Chefe da Polícia Civil, delegado Maurício Eskudlark, garantiu a ins-

talação de uma Delegacia da Mulher em Canoinhas ainda neste mês. A 

declaração ocorreu durante a inaguração da Unidade Prisional Avançada 

(UPA) na segunda-feira, dia 1.º.

Delegacia da MulherMínimo do mínimo
Vereador Paulo Glinski (DEM) afi rmou esta semana que tem fun-

cionário da prefeitura recebendo R$ 497,78 por mês, salário abaixo do 

mínimo nacional, que está em R$ 510. “Nunca, nenhum prefeito da 

história de Canoinhas deixou de aplicar reposição salarial nacional”, 

alfi netou.

De pires na mão
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) não perdeu tempo e de pires na 

mão chorou as pitangas ao governador Luiz Henrique (PMDB) durante 

sua passagem por Canoinhas. Pediu auxílio de R$ 433 mil para concluir 

dois ginásios de esportes e entregou projeto de pavimentação do aces-

so ao distrito de Felipe Schmidt pela SC-280. LHS se comprometeu a 

escarafunchar os cofres do Estado em busca de verba.

Transporte escolar
Vereador Beto Passos (PT) relatou um caso no mínimo curioso esta 

semana. Segundo ele, prefeito Leoberto Weinert (PMDB) determinou 

que, a pedido de uma família, o ônibus escolar adentrasse 400m em uma 

propriedade do bairro Piedade. O motorista, no entanto, disse ser impos-

sível a manobra porque a estrada está intransitável.

   Falando em estradas, vereador Bene Carvalho (PMDB) disse esta 

semana que se sentiu um peão de rodeio em cima de um touro ao se 

aventurar em uma Kombi da prefeitura pela estrada da Barra Mansa. Pa-

trulha mecanizada deve atender permamentemente a via só em abril.

    Governador Luiz Henrique (PMDB) fez questão de citar o ex-prefeito 
Ico Costa (PMDB) ao avistá-lo na inauguração da UPA. “Eis um grande 
homem que muito fez por Canoinhas”, afi rmou.

Propaganda
Prefeito Leoberto Weinert vai pagar para dar entrevistas em rádio FM. 

O processo licitatório foi aberto esta semana. O edital exige que a rádio 

entreviste o prefeito seis vezes por mês pelo tempo de cinco minutos 

cada. O espaço pode ser usado ainda por secretários e o vice-prefeito. As 

entrevistas devem custar R$ 22,6 mil aos cofres públicos durante o ano.
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Grandes escritores, cantores e pensadores já exaltaram 

o ser mulher.

Mulher é vida, é começo, meio e fi m.

Uns as consideram frágeis,

Mas são fortes e ágeis...

Vão a luta sem receio

De cara pintada ou de cara lavada...

São seres quase angelicais,

Prestimosas, cordiais...

Não conseguem manter uma lágrima

Diante de um fi lme de amor,

Mas conseguem manter a serenidade

Diante de sua dor...

Enigmática?

Pragmática?

Não... Apenas mulher...

Que sonha acordada com um mundo melhor,

Aonde ela não seja julgada por sua aparência,

Mas sim por sua competência...

Para a mulher não existe idade,

Dentro dela sempre existirá uma beldade...

Mulher fi lha...  Mulher progenitora...

Mulher que prepara a armadilha

E se torna sedutora...

Existem várias mulheres dentro de apenas uma,

E feliz daquele que desvendar sua alma nua e crua...

Hoje proponho largarmos as convenções,

Sejamos apenas aquilo que quisermos ser

Amantes, amigas, irmãs;

Independente do que venham a dizer... Sou mulher...

E você?...

HOMENAGEM À MULHERACIDENTE

Carro de 

Manaus capota

Márcio Luiz Groskopf, 32 
anos, capotou sua caminho-
neta Hillux, placas de Manaus-
AM, na manhã de sexta-feira, 
26, na BR-280, em Três Bar-
ras. Sua esposa, Angelita, que 
viajava no banco do carona, 
sofreu fratura na clavícula. Ela 
foi encaminhada ao Hospital 
Félix da Costa Gomes.

FARTURA DE BAIXO

Peças de moto 

encontradas
Um plantador de soja da lo-
calidade de Fartura de Baixo 
encontrou no meio da planta-
ção peças de uma motocicleta 
CG Fan preta, sem placa. Ele 
acionou a Polícia, que recolheu 
as peças e investiga o caso.

ATROPELAMENTO

Vítima estava 

na faixa

Um garoto de oito anos foi atro-

pelado na rua Coronel Albuquer-

que, esquina com Felipe Schimidt, 

na terça-feira, 2. Segundo a vítima, 

o veículo Polo, placas LZU 3145, 

de Canoinhas, o atingiu enquanto 

atravessava a faixa de pedestres. 

Atendido pelo Corpo de Bombei-

ros, o menino foi encaminhado ao 

Pronto Atendimento.

ATENTADO

Abatem, mas 

não levam

Um rapaz de 29 anos se 
assustou ao ouvir um tiro 
na sua propriedade, na es-
trada geral da Pedra Branca, 
em Canoinhas, na noite de 
segunda-feira, dia 1.º. Se-
gundo ele, ao sair de casa, 
avistou três homens fugin-
do. Ao vistoriar o chiqueiro 
que mantém, o homem 
avistou um porco baleado. 
A Polícia foi chamada, mas 
não localizou os acusados.

À
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
Rua Pastor George Weger nº 570 – Centro
Canoinhas – SC.

AUTO POSTO PWIEDADE LTDA., pessoa jurídica de direito pri-
vado, estabelecido na Rodovia BR 280, Km 235,5, Bairro Aparecida, 
município de Canoinhas, estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob 
nº 02.192.473/0001 - 63, comunica que recebeu da Fundação do Meio 
Ambiente – FATMA, a Licença Ambiental Operação - LAO, referente a 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, 
situada no endereço acima, referente ao processo PAB/028/CODAM-
PN.

AUTO POSTO PWIEDADE LTDA
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Árvores
Maioria das farmácias 
não cumpre regras

Gracieli Polak
CANOINHAS

LEGISLAÇÃO

Remédios não podem estar nos balcões e alimentos estão proibidos

Sem remédios no balcão e 
sem alimentos nas prateleiras. 
As novas regras para a venda 
de produtos em farmácias, 
que entraram em vigor há 
duas semanas, visam, segun-
do a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
levar mais informação para 
os consumidores e refrear o 
consumo de medicamentos 
sem orientação. A resolução, 
além de impedir o acesso 
aos medicamentos isentos de 
prescrição médica, proíbe a 
comercialização de alimentos 
e bebidas nas farmácias, ou 
seja, decreta o fim da venda 
de guloseimas como sorvetes 
e chocolates.

Antes mesmo de a reso-
lução entrar em vigor a Asso-
ciação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias (Abra-
farma) entrou com recurso 
no Tribunal Regional Federal 
(TRF) para vetar a proibição, 
por isso a situação não foi 
alterada em grande parte das 
farmácias e drogarias.

Em Canoinhas,  a lguns 
estabelecimentos também não 
precisaram passar pelas adap-
tações. Segundo o proprietário 
da Nativa Farma, Marcelo 
Muller Pasda, a situação per-
manece inalterada enquanto a 

liminar garante este direito. “O 
que for legal nós acataremos, 
mas, por enquanto, temos a li-
minar que nos assegura o direi-
to de vender outros produtos”, 
explica. Outras redes também 
continuam a comercial izar 
alimentos, amparadas pelas 
liminares conseguidas pelos 
órgãos representativos.

MAIS ORIENTAÇÃO
Na Farmácia Genérica, se-
gundo a farmacêutica Thayse 
Tischner, as novas regras não 
foram facilmente assimiladas 

pelo estabelecimento, porque 
mesmo antes das alterações, a 
Genérica não trabalhava com a 
venda de conveniências. “Nós 
tivemos apenas de recolher 
alguns medicamentos para 
dentro do balcão, sem transtor-
nos”, afirma. Para a farmacêu-
tica, as novas medidas são boas 
porque diminuem a automedi-
cação e priorizam a orientação 
feita por profissionais. “Com o 
pedido pelo remédio sempre há 
uma conversa sobre o uso e as 
recomendações e isso é muito 
positivo”, ressalta. 

Admiradas pelas fl ores, nozes ou frutos, ou simplesmente pela forma, estas 
árvores também têm várias qualidades medicinais e são usadas há muito 

tempo como fi toterápicos.

1- Magnólia (magnólia officinallis): 
Mais conhecida como árvore ornamental, 
a magnólia é uma planta tônica amarga 
usada para melhorar a digestão e os pro-
blemas menstruais e hepáticos.

2- Carvalho (Quercus robur): A casca 
seca do carvalho é um adstringente usado 
para reduzir infl amações, hemorragias, 
tratar diarreia  e problemas de pele.

3- Nogueira (Juglans nigra): A casca dos frutos da nogueira-preta é usada 
tradicionalmente para tratar infestação por vermes e parasitas intestinais.

4- Crátego (Crataegus sp): Planta aromática e revigorante usada para tratar 
problemas circulatórios e cardíacos na medicina europeia e na chinesa.

5- Salgueiro-branco (Salix Alba): As propriedades analgésicas e anti-
infl amatórias da casca do salgueiro-branco são úteis no tratamento da artrite 
e de dores das e da cabeça.

6- Oliveira (Olea europaea): A oliveira, além de produzir fruto e óleo ma-
ravilhosos, também é uma planta que baixa a pressão, com propriedades 
antioxidantes.

7- Castanha-da-Índia (Aesculus hippocastanum): A semente da castanha-
da-í ndia produz um importante medicamento circulatório, usado para tratar 
veias varicosas, úlceras das pernas e outros problemas dos vasos sanguí-
neos. 

8- Mamica-de-cadela (Zanthoxylum americanum): Esta planta é receitada 
pelos herboristas para tratar problemas circulatórios, como veias varicosas e 
doença de Raynaud.

9- Hamamélis (Hamamelis virginiana): Calmante e anti-infl amatória, a hama-
mélis é usada topicamente em problemas vasculares e cutâneos. Sua natureza 
adstringente a torna útil no tratamento da diarreia e da menstruação intensa.

CUIDADO: Com exceção do uso tópico da hamamélis, não use estas plantas 
se estiver grávida ou amamentando, a não ser sob recomendação médica.



10 VARIEDADES Canoinhas, 5 de março de 2010SAÚDE

Dengue cresce mais 

de 100% em um ano

Gracieli Polak
CANOINHAS

Canoinhas, que encontrou foco há três semanas, se mantém estável

CONTAMINAÇÃO

Em alerta, o Estado de Mato 
Grosso declarou ontem vi-
venc i a r  uma ep idemia  de 
dengue. Somente nos primei-
ros dois meses do ano, mais 
de 20 mil pessoas, de acordo 
com a Secretaria de Saúde, já 
foram infectadas com a doen-
ça, resultando em 26 mortes 
confirmadas.

No Paraná, a doença cau-
sada pelo mosquito Aedes 
Aegypt colocou em alerta 150 
cidades que, com o aumento 
de pessoas  contaminadas, 
estão em processo de mutirão 
para a eliminação dos focos 
do mosquito. Em Canoinhas, 
que há três semanas regis-
trou um foco do mosquito 
no distrito de Marcílio Dias, 
segundo Augusta Wendt, do 
laboratório de entomologia 
da 26.ª Gerência de Saúde, 
os  cuidados per manecem, 
mas não foram ampliados por 
causa do aumento dos casos 
no País. “Todo ano o sistema 
de vigilância é o mesmo e 
as armadilhas são checadas 
periodicamente e, depois da-
quele foco, não apareceu mais 
nada”, relata.

SEM CONTAMINAÇÕES
Nenhum caso de dengue au-
tóctone (em que a contami-
nação aconteceu na cidade) 
foi registrado até hoje em 
Canoinhas. Em 2009, nem 
mesmo um foco do mosquito 
foi encontrado no município 

e nas imediações.
Em um ano, segundo da-

dos do Ministério da Saúde 
(MS), a dengue cresceu 109%. 
Para o ministro José Gomes 
Temporão, em pronunciamen-
to na terça-feira, 2, enquanto 
a vacina contra a doença não 
chega aos brasileiros, a so-
lução para vencer a guerra é 
outra. “Não tem mágica, essa 
doença sem mosquito não 
acontece”, declarou. LIXO ao ar livre pode originar focos
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Empresa, que cobrou R$ 468 por cada patrocínio, diz que vai refazê-las

Novas placas têm até 
erros de português

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ALÉM DE FEIAS...

Além de serem de gosto duvido-
so, as placas que foram instaladas 
em boa parte das ruas centrais e 
dos bairros de Canoinhas trazem 
um bônus digno de coleciona-
dores de erros de português. 
Publicadas na semana passada 
pelo colunista Biluka, do jornal 
O Planalto, fotos mostram que 
nas ruas Basílio Humenhuk e 
Valmor Ivo Galotti, o nome do 
patrocinador apresenta erro de 
português. A Universidade do 
Contestado teve o “s” trocado 
por um “c” (Univercidade). 
Segundo o diretor administra-
tivo da UnC, Valdecir Bechel, 
a Universidade está atrás de 
quem fez as placas para pedir a 
substituição. “Eles pediram que 
nós mandássemos uma arte, 
mas como o setor de marketing 
estava passando por uma fase de 
transição, receio que a arte não 
tenha sido enviada e eles fi zeram 
por conta”, acredita.

A empresa que venceu o 
processo licitatório para elabo-
ração e instalação das placas é de 
Seara (a 300km de Canoinhas). 
Segundo o setor de licitações 

da prefeitura, a empresa pode 
cobrar até R$ 500 dos patro-
cinadores por uma placa com 
pedestal, no centro da cidade. A 
cada contrato fechado, ela tem a 
obrigação de instalar outras cinco 
placas, iguais às que contêm erro, 
nos bairros.

O CN conversou ontem com 
o dono da empresa responsável 
pelas placas, Deoclésio Paludo, 
que está em Canoinhas. Ele disse 
que está atrás de um autônomo 
que contratou para instalar as 

placas. Segundo ele, o subalterno 
tinha recomendação de não ins-
talar as placas. “Quem colocou, 
não devia ter colocado”, afi rmou. 
Ele só não explicou como as 
placas saíram com a grafi a errada 
de Seara. Paludo está cobrando 
R$ 498 por patrocínio, o que 
inclui uma placa com pedestal 
no centro e outras cinco em 
bairros. “Ainda não fechamos 
tudo, estamos fazendo visitas em 
busca de mais patrocinadores”, 
esclareceu. 

“O bem que fi zemos na véspera é o que nos traz a felicidade pela manhã.”

Feliz Aniversário!
01/03 Albino Kaminski
01/03 Arlete Niejelski Kaminski
01/03 Maria Roselene Lessak
01/03 Marília Raphalski 
03/03 Claudete Cembranel

04/03 Lucilene Dembinski
04/03 Carolaine Ossowski 
04/03 Adilson Poloniski
05/03 Sirlei S. Melechenco 
06/03 Samuel Damaso da Silveira 

Ontem comemorou seu aniversário 
a querida CAROLAINE 

OSSOSWSKI. Muitas felicidades!

Na segunda-feira, 8, OSMAIR SCHER-
MACK completa mais um ano de vida. 
Sua esposa, Sorlene, e seus fi lhos, 
Tayllor e Nicolas, desejam muitas 
felicidades!

Parabéns!

Felicidades!
Os aniversariantes do 
mês de março, SOLIEL, 
SIOMARA, ARLETE, 
BALTAZAR, VOVÔ 
BENTO, TEREZINHA E 
OTILIA recebem os para-
béns e os votos de muita 
saúde e paz. Que Deus 
sempre olhe por cada um 
de vocês, é o desejo de  
de Sorlene Schermack 

PLACAS com erros estão nas ruas Basílio Humenhuk e Valmor Ivo Galotti
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Cedup - Escola Referência

O secretário regional Edmilson Verka (PSDB), em sua 
mensagem durante a inauguração das obras no Cedup 
Vidal Ramos, na segunda-feira, dia 1.º, disse que essa 
é uma escola técnica modelo  e referência para Santa 
Catarina e para os demais Estados brasileiros, já que 
recebe estudantes de todo o País. “O local já é um centro 
de educação profi ssional reconhecido e agora tem sua 
capacidade ampliada para atender com melhor qualidade 
as aulas técnicas, além do setor esportivo e na educação 
física”, explicou. Destacou em particular a nova sala de or-
denha, de 96 metros quadrados, aparelhada com modernos 
equipamentos com tecnologia de primeiro mundo.
     Verka lembrou que o investimento total de R$ 1,49 
milhão no Cedup Vidal Ramos é mais uma prova de que o 
processo de descentralização implantado pelo governador 
Luiz Henrique da Silveira é uma realidade incontestável. 
“Temos que agradecer o empenho do secretário Paulo 
Bauer que descentralizou os recursos  para a SDR realizar 
essas obras. Agradeço de coração ao governador Luiz 
Henrique que tem um carinho especial pela nossa região. 
Estas obras fazem parte da marca registrada da descen-
tralização que fez história em Canoinhas e nas outras 35 
SDRs espalhadas pelo Estado”,  afi rmou Verka. 

Quadra Coberta para 
São Pascoal

O presidente da Câmara Municipal, Geraldo Orlonski 
(PSDB, foto), durante a sessão de segunda-feira, dia 1.º, 
informou aos vereadores que o secretário de Estado da 
Educação, Paulo Bauer, destinou recursos fi nanceiros 
no valor de R$ 225 mil para a construção de uma quadra 
coberta de esportes no Núcleo Escolar Adolfo Konder, 
localidade de São Pascoal.
    Ele explicou que esse dinheiro foi um compromisso 
assumido pelo secretário Bauer, durante a audiência que 
concedeu aos vereadores no dia 29 de abril do ano passa-
do. Estavam presentes, representando o legislativo, além 
de Orlonski, os vereadores José Valmor Nicoluzzi (PMDB), 
representando a localidade de São Pascoal; Eleni Baum 
Baggenstoss (PSDB), e Ademir Galle (PSDB). Naquela 
oportunidade, Bauer havia consentido em liberar R$ 350 
mil. Teve de reduzir esta quantia porque conseguiu um 
volume de recursos menor que o previsto inicialmente 
(apenas R$ 4 milhões) para ser distribuído em mais de 
20 municípios.

Polyanna e Luiz Fernando
Destaque na coluna de hoje para a jovem Polyanna 
Orlonski, fi lha de Geraldo e Valci Latsch Orlonski, ele pre-
sidente da Câmara Municipal de Irineópolis. “Poly” acaba 

de colar grau em Letras, Português/Inglês pela Faculdade 
Santa Angélica, de Ponta Grossa. Ela é formada em Jor-
nalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e já 
está cursando Administração Pública.

Polyanna recebendo o abraço do seu namorado, Luiz Fer-
nando Buzato, que dia 28 de fevereiro também colou grau 
em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa

  

Carlos Silva – Mais um curso

O vereador irineopolitano Carlos Roberto Rodrigues da 
Silva (PPS, foto) bacharel em Optometria e em Gestão 
Pública pela Universidade do Contestado – Campus Ca-
noinhas, acaba de ser classifi cado em primeiro lugar na 
seleção para o programa de Mestrado em Desenvolvimento 
Regional pela UnC – Campus Canoinhas, concorrendo 
inclusive com mestres já consagrados. Parabéns ao jo-
vem parlamentar/estudante, que não mede esforços para 
adquirir mais conhecimento e qualifi cação em diversos 
setores profi ssionais.
  

Circe Neppel Sfair 

A vice-prefeita de Irineópolis, Circe Neppel Sfair (DEM), du-
rante o período como interina no cargo de prefeita, entre os 
dias 5 e 25 de fevereiro, entre as dezenas de compromissos 
de sua apertada agenda, encontrou um tempinho para fazer 
uma visita ofi cial ao secretário regional, Edmilson Verka 
(foto). O secretário assumiu o compromisso de intervir junto 
ao secretário de Estado da Agricultura, Antônio Ceron, para 
acelerar o processo de liberação de recursos fi nanceiros 
no valor de R$ 20 mil, para a compra de um novo botijão 
de sêmem para a Secretaria Municipal da Agricultura. Circe 
explicou que o objetivo é ajudar os produtores de leite, a 
melhorar e ampliar o plantel de gado leiteiro, visando o 
incremento da produção no município. 

8 DE MARÇO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Inútil tentar decifrar as mulheres, esse universo de emoções, 

sensibilidade e força.

Fundamental é entender e admirar essa mulher que rompeu 

barreiras, enfrentou o mundo e mostrou o seu valor.

O importante é perceber que essa mulher alcançou tudo isso 

sem abrir mão do mais importante.... SER MULHER.

Aniversariantes:

01/03 - Vilma Maria Paulo
04/03 - Arlete Metka Schermack
07/03 - Nelson Ferreira Ramos

SOLIDARIEDADE

- Participe da campanha do agasalho para o inverno 2010 promovida pelos 
acadêmicos de secretariado da Fatec e Cáritas Esperança. O encerra-
mento é amanhã, com pedágio das 10h às 12h e das 13h às 16 h, com 
coleta em frente ao Museu e também nas residências. Seja solidário!

No sábado, 27, DELCIO DOS 

SANTOS recebeu uma surpresa  
de toda sua família e de seus 
amigos, que se reuniram para 
comemorar seu aniversário. Pa-
rabéns pela data!

MARIA IZABEL DA COSTA recebe, 
amanhã, as homenagens de seus 
familiares pelo seu aniversário. 
Continue sempre sendo esta pes-
soa de fi bra e adorada por todos. 
Parabéns!

DIEGO aniversaria 
no domingo, 7. 

Muitas felicidades!
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Investimento na 
área e assimilação 
dos agricultores 
ainda é desafi o

Turismo rural é opção 
de diversificação

Gracieli Polak
CANOINHAS/BELA VISTA

NOVAS ALTERNATIVAS
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Melhoramento de plantas 
e a produção de alimentos

De alguns quartos para o per-
noite de raros visitantes surgiu 
a Pousada Bom Retiro, em Bela 
Vista do Toldo, há mais de 15 
anos. Mesmo com as melhorias 
no lugar e na divulgação do atra-
tivo, ainda hoje, a concepção de 
uma pousada turística na cidade 
não é bem assimilada, mas isto 
porque, segundo a proprietária 
Rosita Maria Pereira Schimboski, 
somente agora as pessoas come-
çam a perceber o potencial que 
a região tem.

Pioneiros na área no Planal-
to Norte, Rosita e seu marido, 
Evaldo, começaram a construir 
por conta própria a estrutura que 
hoje pode abrigar até 20 pesso-
as, mas foram se aprimorando 
na atividade com o passar do 
tempo. “Fomos fazendo cur-
sos, visitando outros lugares e 
aprendendo como tem de fazer”, 
explica Rosita, que acredita que 
ainda é necessário que mais pes-
soas se interessem pela atividade 
e ajudem a construir um circuito 
turístico na região. “Só aqui em 
Bela Vista já tem mais duas pou-
sadas, mas falta ter estrutura para 
atender os turistas que queiram 

conhecer a região”, defende.

VIABILIDADE

Paulo Roberto Hupalo, professor 
da disciplina de Turismo Rural do 
curso técnico em Agronegócios 
promovido pela Escola Técnica 
Dama, foi acompanhado da tur-
ma de estudantes a três empre-
endimentos do gênero na região, 
inclusive a pousada de Evaldo e 
Rosita. De acordo com Hupalo, 
a região tem muito potencial 
para o turismo, mas ainda falta 
abrir os olhos dos agricultores 

para essa forma de agregação de 
valor ao meio rural. “É possível 
desenvolver o turismo na região 
sem deixar de lado a vocação 
agrícola”, defende.

Segundo o professor, uma 
modalidade de turismo hoje 
bastante em alta, o turismo de 
conhecimento, sequer necessita 
de muitos investimentos nas 
propriedades. “Tem muita gente 
disposta a acompanhar o dia a dia 
nas propriedades, aprender como 
se tira leite ou acompanhar uma 
plantação”, ressalta.

ALUNOS DA DAMA visitam empreendimentos turísticos; mais pessoas precisam investir na atividade na região

D
e acordo com a teoria de Malthus (1798), a população mundial 
cresceria de forma geométrica (2, 4, 8, 16...), enquanto a pro-
dução de alimentos cresceria de forma aritmética (2, 4, 6, 8...). 

Desta forma, haveria falta de alimento nos séculos 19 e 20. Isso não 
ocorreu. O principal motivo da alta produção de alimentos na atualida-
de é o aprimoramento tecnológico na agropecuária. A produtividade 
das principais culturas aumentou acentuadamente nas últimas quatro 
décadas, em especial devido à melhoria do manejo de plantas e ao 
melhoramento vegetal. Neste período, nas culturas de milho, soja, tri-
go e arroz (base da alimentação humana), houve aumentos médios de 
produtividade na ordem de 300%. É bem verdade que houve aumento 
do consumo de fertilizantes, energia e pesticidas para que isso fosse 
possível. No entanto, é indubitável que esse aumento de produtividade 
garantiu e garante suprimento adequado de alimentos. 
Numa visão de futuro, estima-se que no ano de 2035 haverá cerca de 
9,5 bilhões de habitantes no planeta, cerca de 3 bilhões a mais do que 
a população atual. Frente a esse crescimento populacional, cientistas 
calculam que será necessário aumento da área cultivada em 1 bilhão 
de hectares para que seja possível produzir o alimento a ser requerido. 
Esse aumento de cultivo conduz à destruição de determinados ecos-
sistemas. Outra possibilidade, talvez mais inteligente, é o aumento da 
produtividade em áreas já cultivadas. Esse aumento de produtividade 
requer o emprego de muito conhecimento, a fi m de produzir muitos 
alimentos, com adequada qualidade, em pouca área. Para tal, é 
imprescindível o uso de cultivares adaptadas e melhoradas para cada 
região do planeta. 
Nesse cenário, o melhoramento de plantas tem papel fundamental na 
obtenção de plantas produtivas, que necessitem cada vez menos nu-
trientes e água e que produzam alimento de qualidade. Desafi o que se 
torna ainda maior frente às mudanças climáticas que estão ocorrendo 
no planeta. Assim, é indiscutível o papel da pesquisa pública e privada 
na área de melhoramento vegetal, com intuito de garantir a segurança 
alimentar da população no presente e no futuro.

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

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri - Estação Experimental 
de Canoinhas
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8 de março: Dia Internacional da Mulher
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Gracieli Polak
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Nos 100 anos da instituição da data comemorativa e depois de muitas conquistas, antigos desejos femininos permanecem inalterados

Mais que independência, elas querem

N
a segunda-feira, 8, o 
Dia Internacional da 
Mulher completa cem 

anos de história, com muitos 
avanços a serem comemorados 
por mulheres de muitos lugares do 
mundo. Criado em uma conferên-
cia em Copenhage, na Dinamarca, 
para homenagear os movimentos 
feministas que, no início do século 
passado, já lutavam por melhores 
condições de vida e trabalho, a 
data foi ofi cialmente incluída no 
calendário de comemoração e 
seu objetivo não se perdeu com o 
tempo: hoje é usada para relem-
brar as conquistas e reafi rmar os 
anseios femininos.

Neste um século de existên-
cia, a data vivenciou o surgimento 
de novos tipos de mulheres, com 
direitos que aos poucos foram se 
igualando aos dos homens. Pri-
meiro foi o direito ao voto, depois 
a ocupação maciça no mercado 
de trabalho e, agora, uma luta 
pela igualdade de condições em 
todos os âmbitos – até mesmo 
dentro de casa. Com o mundo 
de possibilidades pela frente, a 
luta das mulheres, hoje, está em 
conquistar um espaço no mercado 

de trabalho e, porque não, voltar a 
ter o direito de ser mãe antes dos 
30 e colocar a construção de uma 
família na frente de qualquer outro 
desejo. O CN conversou com duas 
mulheres distintas, mas com muita 
coisa em comum.

Opção: 
       FAMÍLIA

Com um sorriso largo no rosto, 
Cristiane Tokarski Klutckowsky 
conta que não cumpriu o que 
estava programada para ela: não 
estudou, não fez carreira e não 
se tornou independente, mas 
que nem por isso não trilhou seu 
próprio caminho. Cris, como é 
chamada, decidiu se casar cedo, 
antes de completar a maioridade. 
Aos 17, dividindo as agulhas, bor-
dou com o marido o vestido de 
casamento e subiu ao altar, ainda 
antes de terminar o Ensino Médio, 
contrariando os desejos da mãe, 
que queria vê-la na faculdade.

Depois de casada até tentou 
começar um curso superior, mas 
os enjoos que anunciavam a che-
gada da fi lha, Letícia, foram deci-
sivos para que ela não ingressasse 
na universidade. Ela e o marido, 
com a fi lha pequena, começaram 
a plantar lavouras e a tentar a vida 
no campo. “Mas parece que nada 
dava certo e a gente só levava 
prejuízo”, recorda. Quando a fi lha 
chegou à idade escolar, ela tentou 

um emprego na cidade, mesmo 
não se sentindo qualifi cada para 
tanto. “Cheguei só com a cara e 
coragem, porque não imaginava 
que ia ter um lugar para mim, só 
com o 2.º grau e vinda do inte-
rior”, conta. Mas teve.

Ela começou a trabalhar em 
uma das lojas mais tradicionais da 
cidade, de locação de vestidos para 
festas. Pegou amor pelo trabalho, 
ascendeu profi ssionalmente e, em 
pouco tempo, passou a gerenciar 

o empreendimento. Mais de dez 
anos depois, a dona da loja resol-
veu fechar o comércio e ir embora. 
Cris queria continuar ali. “Eu não 
achava justo depositar todo o 
esforço em uma coisa para, de re-
pente, acabar tudo e a gente ter de 
começar de novo”, lamenta. Com 
a ajuda do sogro, ela e o marido 
compraram a loja e, de funcioná-
ria, ela passou a proprietária. “Foi 
isso que Deus escolheu pra mim 
e eu não me arrependo de nada, 

nem de ter casado tão nova. Eu 
sou apaixonada por casamentos 
e sei que toda mulher, no fundo, 
quer isso também”, defende.

De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), o número 
de casamentos cresce no País 
desde 2005 e o aumento, também 
observado por Cris, é justifi cado. 
“Toda mulher sonha com isso em 
algum momento da vida, então 
tem de correr atrás mesmo”, de-

fende. Mãe de Letícia e Monique, 
ela quer, assim como sua mãe, que 
cada uma estude e consiga sucesso 
na carreira profi ssional, mas algo 
mais. “Elas também têm de saber 
colocar a mão na massa, cuidar de 
uma casa, mas vão estudar antes 
de encontrar o príncipe delas. 
Tomara que seja como o pai”, 
torce. Arrependimento por não 
ter podido estudar, ela não tem. 
“Não era realmente uma coisa que 
eu queria ou teria conseguido. A 
gente é assim: quando quer, luta 
mesmo!”, defende.

Parada 
      estratégica

Diferente de Cris nos trejeitos, com 
roupas largas e jogando bola com os 
meninos, a jovem Caroline Bayerl 
também decidiu o que queria para 
sua vida bem cedo: ser jogadora 
profissional. Passou por quase 
todos os clubes da região e, aos 16 
anos, começou a jogar futsal para 
o Inter, de Porto Alegre. Quando 
a avó fi cou doente, resolveu voltar 
para casa e dar um tempo no sonho 

REALIZAÇÃO PESSOAL

que começava a ser construído, mas 
o tempo durou pouco. Mais uma 
vez ela correu atrás e conseguiu 
bons resultados.

Carol passou nos testes do Co-
rinthians, do Santos e do Palmeiras 
para atuar nos gramados brasilei-
ros. Quando se decidiu pelo Co-
rinthians, a família não autorizou 
sua ida e ela teve de se conformar 

em fi car por aqui mesmo. Não por 
muito tempo. Escondida, a garota 
voltou ao Santos e passou por 
uma nova seleção. Para iniciar sua 
carreira profi ssional e jogar com 
a atacante Cristiane, da seleção 
brasileira feminina, só dependia da 

CRIS optou por marido e fi lhas e deixou universidade para trás, mas não se arrepende. Hoje ela é dona de seu negócio

CAROL trocou a bola pelo fi lho: carreira pode esperar, Anthony Diogo não

convocação do clube. Esperando 
pela convocação, continuou a vida 
em Canoinhas.

Quando a ligação do clube 
paulista chegou, Carol estava grávi-
da de sete meses. “Não pude ir e me 
sentia frustrada por ver meu corpo, 
que eu sempre cultuei, e não queria 
perder minha liberdade, que era o 
que mais importava para mim”, 
conta. O diagnóstico de gravidez 
veio só aos sete meses, depois de 
Carol tratar de uma infecção, um 
cisto e, por último, ter recebido o 
diagnóstico de um tumor no útero. 
“Como eu sempre tive o corpo 
bem defi nido, malhado, a barriga 
só apareceu mais tarde. Fiz os testes 
grávida”, explica.

       Mais 
independência

Da revolta pelo sonho que não seria 
concretizado, nasceu sua identidade 
como mulher e, com o fi lho nos bra-
ços, a bola fi cou em segundo plano. 
“Hoje eu penso antes nele que em 
mim e não é por dever. Quando eu 
vejo as medalhas, dá saudade, mas 
o futebol perto dele é como se não 

www.cnmulher.blogspot.com

E você, o que acha de 

mulheres, como Cris e 

Carol, que colocaram 

os fi lhos em primeiro 

plano, ainda na 

juventude?

É melhor esperar para ter fi -
lhos ou a solução é não tê-los?
Acesse o blog do CN Mulher 

e dê sua opinião.

tivesse existido”, diz, mesmo tendo 
recebido a notícia que as portas do 
Santos ainda estão abertas para ela.

    Precoce
 
Fugindo dos fi lhos precoces, 

hoje a idade média da primeira 
gestação ainda não está estatisti-
camente embasada no País, mas é 
notório o crescimento dos casos 
de gravidez tardia - depois dos 35 
anos de idade - para uma média de 
2,4 fi lhos por mulher. 

       OPINE
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8 de março: Dia Internacional da Mulher8 de março: Dia Internacional da Mulher
ENERGIA ELÉTRICA

Celesc lança 

fatura econômica 

A Celesc Distribuição implantou no 

mês de janeiro o processo de leitu-

ra, impressão e entrega simultânea 

da fatura de energia. Todos os 2,3 

milhões de consumidores de baixa 

tensão terão o novo modelo de 

conta até junho. Isso signifi ca uma 

economia de R$ 20 milhões por ano 

à estatal. Em janeiro, as primeiras 

faturas simultâneas foram entregues 

nos municípios de Blumenau, Rio 

do Sul, Videira, Joaçaba e Con-

córdia. A segunda etapa acontece 

em Criciúma, Tubarão e Itajaí. Em 

Canoinhas, a alteração ocorre nos 

próximos dias.
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MP e a Polícia vão fi scalizar fechamentos de bares, restaurantes e boates

Horário em alvarás 
terá de ser cumprido

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

FORÇA-TAREFA SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Rapaz de 

17 executa 

menino de 10
Crime chocou cidade de 
12,5 mil habitantes

A população pacata de São João 
do Triunfo-PR (a 70km de Canoi-
nhas) ainda não se conforma com 
a violência de um crime registrado 
na sexta-feira, 26, na localidade 
de Cochilhão do Santa Rosa. Um 
rapaz de 17 anos matou com uma 
pancada na cabeça um menino de 
10 anos. Segundo o acusado, que 
confessou o crime, ele teria brigado 
com o menino e teria “perdido a 
cabeça”. A Polícia, no entanto, tra-
balha com a hipótese de abuso se-
xual. Segundo o delegado-chefe de 
São João do Triunfo, Eric Guedes, 
o menino foi encontrado seminu e 
com as calças arriadas.

O acusado está detido na carce-
ragem da Delegacia de São Mateus 
do Sul, aguardando que a Justiça se 
pronuncie sobre seu destino. O mais 
provável é que ele seja encaminhado 
para um centro de reabilitação de 
jovens, já que sua idade não permite 
que ele seja levado a júri popular ou 
até mesmo preso.

MONTE CASTELO

Motociclista morre 
em acidente na 116

O motociclista Luiz Alberto do 
Nascimento, 57 anos, morreu na 
manhã de sábado, 27, após a 
moto que pilotava se envolver em 
um acidente de trânsito com um 
caminhão no km 107,4 na BR-116 
em Monte Castelo. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Nas-
cimento chegou a ser atendido 
pelo resgate da Autopista, mas 
morreu a caminho do hospital. O 
motorista do caminhão, Feliseu 
Schiochet, 41 anos, não ficou 
ferido no acidente.

A partir de abril, bares, restau-
rantes, lanchonetes e boates 
terão de cumprir rigorosamen-
te o horário de fechamento 
discriminado nos alvarás. A 
determinação é do Ministério 
Público, que conta com o apoio 
das Polícias Civil e Militar para 
cumprimento da lei. A tolerância 
este mês ocorre porque todos os 
alvarás emitidos no ano passado 
venceram em 28 de fevereiro 
deste ano, com tolerância de um 
mês para ser renovado. A partir 
da renovação, uma tabela padrão 
de horários será estabelecida (veja 

abaixo) e os que não cumprirem 
receberão sanções que vão desde 
advertência até o fechamento do 
estabelecimento.

Segundo o comandante 
da PM, tenente coronel Mário 
Renato Erzinger, a ação visa 
regularizar a emissão de alvarás, 
já que havia muitos horários 
de fechamento diferentes. O 
CN apurou que há locais com 
alvarás discriminando horário 
de funcionamento “indetermi-
nado”, o que contraria a lei de 
emissão de alvarás. Amparados 
nestes documentos, bares abrem 
dia e noite sem que a Polícia 
Militar possa intervir. Erzinger 
acredita que a medida reduza o 
número de ocorrências, já que 

muitos casos de perturbação de 
sossego ocorrem por conta de 
bares abertos de madrugada e 
clientes que bebem e cometem 
arruaças.

De acordo com o promotor 
de Justiça Márcio Cota, a ação 
visa ainda reprimir a exploração 
da prostituição. “Se tiver locais 
com alvará para bar, mas que 
exploram a prostituição, serão 
fechados”, garante.

SEM BEBIDA NO POSTO

Segundo o supervisor de alvarás 
da Polícia Civil, Leandro Vier, 
antes de a Polícia conceder al-
vará, o Corpo de Bombeiros e 
a Vigilância Sanitária também 
têm de dar seu aval para o fun-
cionamento do local. Por isso, 
uma força tarefa entre Ministério 
Público, Polícias, bombeiros e 

O empresário Ademir Pereira e seu fi lho 

reconheceram na sexta-feira, 26, um dos 

três assaltantes que levaram R$ 200 mil 

da rede de supermercados Bom Dia em 

dezembro passado. Olívio Gonçalves 

Junior, conhecido como Cunha, foi 

detido em Curitiba-PR, no dia 8 de 

janeiro, mas só na semana passada foi 

recambiado para Canoinhas a fi m de fa-

zer a acareação. Segundo o delegado Rui 

Orestes Kuchnir, as vítimas já haviam 

reconhecido o acusado por foto, mas 

faltava o reconhecimento ao vivo.

Seguem foragidos outros dois 

acusados. Sandro Cercal, que teria 

dado suporte a ação da quadrilha e um 

quinto elemento ainda não identifi ca-

do, que teria mantido o empresário e 

dois empregados em cárcere privado 

enquanto outros dois membros da 

quadrilha tinham ido com o fi lho do 

empresário até um dos supermercados 

para roubar o dinheiro.

Além de Olívio, estão presos 

João Batista Steidel Filho e João dos 

Santos.

Vítimas reconhecem mais um assaltanteCASO BOM DIA

FISCAIS vistoriaram bares e restaurantes do centro na manhã de ontem

Vigilância Sanitária começou a 
percorrer os estabelecimentos 
comerciais ontem para acelerar 
a renovação dos alvarás.

Outra medida acertada foi a 
proibição da venda de bebidas 
alcoólicas em postos de com-
bustíveis depois da meia-noite. 
O posto só pode vender se for a 
granel, com a garantia de que o 
cliente não vai beber nas depen-
dências do posto.

CANOINHAS

OLÍVIO Gonçalves Junior (E), conhecido como Cunha, foi preso em Curitiba

SÃO MATEUS DO SUL

DUPLA INFRAÇÃO

Sem carteira e 
com maconha

Na manhã de quinta-feira, 25, a Polí-
cia deteve na rua Miguel Schiessl So-
brinho, no Campo d’Água Verde, um 
motociclista de 48 anos que estava 
sem carteira de habilitação e portava 
dois cigarros de maconha. Ele vai 
responder a termo circunstanciado.

102 GRAMAS

Homem é detido 
com maconha

Um homem de 29 anos foi detido 
na SC-303, em Três Barras, na 
tarde de quinta-feira, 25, com 102 
gramas de maconha. Ele tentou fu-
gir, mas acabou preso em fl agrante 
por suspeita de tráfi co de drogas.

FLAGRANTE

Jogo do bicho no 
centro e Três Barras

Um homem de 50 anos foi fl agrado 
fazendo apostas de jogo do bicho 
em um estabelecimento comercial 
da rua Vidal Ramos na quinta-feira, 
25. Ele e o cliente, de 52 anos, vão 
responder a termo circunstanciado.

No local também foi apreendido 
dinheiro, cheques, volantes de apostas 
e resultados, além de blocos relaciona-
dos à contravenção do jogo de bicho.

Na tarde de terça-feira, 2, a 
Polícia cumpriu quatro mandados de 
busca e apreensão no bairro Jardim 
Zilda, em Três Barras, e no centro de 
Canoinhas Todos os envolvidos irão 
responder a termo circunstanciado. 

PARADO

Veículo é encontrado 
depenado

A Polícia encontrou na noite de 
sexta-feira, 26, um Gol, placas 
KCU 9452, abandonado na estrada 
geral do Parado, em Canoinhas. 
Segundo a Polícia, o carro estava 
sem as cinco rodas e dentro havia 
um pé de cabra, uma chave de 
fenda grande e dois paralelepí-
pedos. O carro foi levado para o 
Instituto Geral de Perícias (IGP) e 
o proprietário foi acionado.

MISTÉRIO

Jovem não sabe 
quem o baleou

Um jovem de 17 anos foi encontrado 
baleado no braço na noite de sába-
do, 27. Ele estava dentro de uma ca-
mionete. Populares o levaram para 
o Pronto Atendimento Municipal de 
Canoinhas e acionaram a Polícia, 
que investiga o caso. O rapaz diz 
não saber quem disparou o tiro. A 
bala foi extraída de seu braço e no 
momento ele passa bem. 
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Está previsto na Constituição Federal, recepcionado pela 
Constituição do Estado de Santa Catarina, que a prestação 
dos serviços de saúde à população é obrigação do Estado, 

neste compreendido a União Federal, os Estados Federativos, 
os Municípios e o Distrito Federal.

Por questões administrativas e burocráticas, em muitos 
casos estes serviços de saúde são prestados por entidades 
privadas, legalmente constituídas, que assim atuando, assumem 
“subsidiariamente” a responsabilidade estatal, especialmente 
quando prestam serviços gratuitos (especifi camente os dos SUS 
– Sistema único de Saúde) e sem fi ns lucrativos (a cobrança de 
honorários é especifi camente para o pagamento de despesas de 
manutenção, salários de empregados, médicos e investimentos 
na própria instituição).

Esse é o caso vivenciado pelos hospitais instalados em 
nossa região.

Diante desta visão legalista, é importante salientar que a 
União, o Estado, e os respectivos municípios têm, sim, obrigação 
moral em subsidiar parte das despesas das instituições hospita-
lares que assumiram a prestação de saúde aos munícipes em 
substituição à obrigação da administração pública.

 Esse inicio serve para refl etirmos sobre os recentes aconte-
cimentos que ocorreram com os referidos hospitais, em especial 
ao Hospital e Maternidade de Três Barras, já que chegou ao 
extremo de fechar as portas ao atendimento ao público.

É bem verdade que a “Maternidade de Três Barras” al-
cançou, pelos serviços de excelência prestados á população, 
especialmente a mais carente, a conquista de dois prêmios 
de escolha nacional e de grande expressão: “Hospital Amigo 
da Criança” e “Prêmio Galba de Araújo”. É bem verdade, por 
isso, também, que os profi ssionais que trabalharam nesta Ma-
ternidade, mesmo aqueles que iniciaram os serviços depois de 
tais conquistas, foram (e são) agraciados pelo reconhecimento 
profi ssional que tais prêmios evidenciaram. É bem verdade, por 
fi m, que o próprio Município de Três Barras foi agraciado pelo 
reconhecimento que tais prêmios proporcionaram, atingindo 
expressão nacional com a evidência de prestar bons serviços 
de saúde à sua população. 

Ainda é importante lembrar que a atual administração  todos 
os anos busca verbas e parcerias para aprimorar cada vez mais as 

instalações da instituição. Só nos últimos quatro anos foi construí-
da a nova  cozinha e salas de apoio a lavanderia,  o vestiário, a sala 
de trabalhos manuais das senhoras voluntárias, a brinquedoteca 
para pediatria, RX,   o Centro Cirúrgico e o Centro de Materiais 
que estão em fase de fi nalização. Aquisição de um cardiotocógrafo 
para avaliação da vitalidade fetal e outros equipamentos menores, 
porém necessários para o bom atendimento, comprovando assim, 
que a  administração é ativa e participativa.   

Assim sendo: a) é obrigação da instituição buscar formas 
de manter tais serviços de excelência, seja através de recursos 
privados, o que tem alcançado com doações de várias empre-
sas, bem como com a participação da população nos eventos 
que organiza; b) é direito da instituição receber apoio e subsídio 
fi nanceiro da administração pública, tal qual acima explicado; 
c) é direito dos médicos receber pelos serviços prestados; d) 
porém, é obrigação dos mesmos, que tiveram reconhecimento 
por atuar na instituição, reivindicar no sentido de compor sua 
remuneração, de forma a não ser impossível a quem paga e 
inviável a quem recebe; e) é obrigação da administração pública, 
nesta a municipal, auxiliar fi nanceiramente a instituição para que 
continue a prestar seus serviços a população, com a excelência 
que lhe é peculiar, benefi ciando, assim, tanto aqueles que se 
socorrem da prestação de saúde curativa, como aqueles que 
dependem, direta e indiretamente, da instituição para sobrevi-
vência (médicos e empregados).

Necessário que se diga que para que se alcance essa nem 
tão complexa composição, é importante e viável a participação 
da população, seja por comentários que ecoem, seja por ma-
nifestações públicas, especialmente quando promovidas de 
forma pacífi ca, como a que ocorreu recentemente no município 
de Três Barras, seja através de seus representantes junto à 
Câmara de Vereadores.

Pelo bem da ordem democrática, não há razão para que 
ânimos se exaltem porque reivindicações são expressadas por 
manifestações públicas como passeatas e/ou assembleias.

A forma como se portou a população do município de Três 
Barras, o Hospital e Maternidade Félix da Costa Gomes atra-
vés de seus empregados, é digna de aplausos, pois buscaram 
demonstrar suas preocupações a quem de direito e de forma 
democrática, pacífi ca e ordeira, sem faltar com respeito e/ou 

atingir a dignidade de outros.
Mas se reconhece a atitude democrática da população, 

tendo em mente que em entrevista à imprensa local, quando da 
referida manifestação, o Prefeito Municipal de Três Barras bem 
lembrou que repassou ao referido Hospital, no ano de 2009, o 
montante aproximado de R$ 950.000,00. Porém esqueceu-se 
o excelentíssimo administrador que desta verba, por questões 
administrativas e burocráticas, grandíssima parte era destinada 
ao pagamento dos plantões e sobreaviso dos médicos, tanto os 
que prestavam serviços ao Hospital, quanto àqueles que atuam 
no PA Municipal, localizado no mesmo prédio da instituição, 
como, ainda, para pagamento de outras despesas de ordem 
da própria Prefeitura (como, por exemplo, auxílio alimentação 
de funcionários). Ou seja, como o próprio prefeito reconheceu 
em Reunião Ordinária ocorrida no dia 10/09/2009, na presença 
de membros da Diretoria Executiva, do Conselho Curador e do 
Conselho Fiscal do referido Hospital, “... a Prefeitura neste início 
de mandato não está numa situação fi nanceira confortável e que 
neste ano não poderemos contar com nenhum tipo de subsídio 
fi nanceiro além do que já é repassado todo mês no valor de R$ 
5.000,00 (...) comentou sobre o convênio de repasse de plantões 
médicos, sobreavisos de profi ssionais no Hospital e plantões 
de funcionários, sendo que este repasse vem aumentando 
consideravelmente e deve ser regularizado ...” (trecho transcrito 
da Ata da citada reunião) para evitar problemas fi scais. Fica 
claro, portanto, que o município de Três Barras tem auxiliado 
fi nanceiramente o Hospital, com aproximadamente R$ 5.000,00 
por mês, valor este que tem se mostrado insufi ciente ante as 
necessidades da instituição.

Mas, da forma como estão encaminhadas as negociações, 
com a boa vontade dos envolvidos, por certo em breve os 
problemas serão solucionados possibilitando a reabertura da 
Maternidade, com a prestação de bons serviços de saúde à 
população, que é o que mais importa neste momento.

Salientando a primordial participação popular, a boa vontade 
de seus empregados e dos médicos envolvidos, assim como 
a vontade política e conciliadora da administração municipal, 
agradece toda a Administração do Hospital e Maternidade Félix 
da Costa Gomes.

 João Denk – Presidente da Diretoria Executiva

A FUNDAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE 
ESCLARECE A POPULAÇÃO DE TRÊS BARRAS
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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 
durante a safra. Paga-se salário de 
R$ 647,00 por mês.

TORNEIRO MECÂNICO: 
Com ensino médio completo. Expe-
riência na função. Preferencialmente 
com curso de torneiro mecânico.

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

VENDEDOR EXTERNO 
(TELEFONIA)
Com ensino médio completo. Pos-
suir veículo próprio. Salário fi xo + 
comissão.

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

ENCARREGADO DE SERRARIA:
Com ensino médio completo e 
experiência como encarregado em 
serraria ou madeireira.

AUXILIAR DE INFORMÁTICA:
Cursando faculdade de Sistemas 
de Informação. Com conhecimento 
em manutenção e confi guração de 
computadores. 

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.

Cadastro de 
reserva pode 
ser proibido
Proposta obriga a indicação expressa do 
número de vagas a serem providas

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

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 babá, vende-
dora, repositora ou diarista. Fone: 3627-
2065, falar com Jocieli.

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 ou 3622-5069.

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

SANTA CATARINA

PROCURA-SE serviço como diarista 
ou doméstica. Fone: 3627-2065, falar 
com Marili.

CONCURSOS

Na sessão de quarta-feira, 24, a 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado aprovou a pro-
posta do senador Expedito Júnior 
(PR-RO), que sugere a proibição 
da realização de concursos públi-
cos exclusivamente para formação 
de cadastro reserva. 

A proposta (PLS 369/08) 
obriga a indicação expressa, nos 
editais de concursos públicos, 
do número de vagas a serem 
providas. 

Segundo a proposição, o 
cadastro de reserva será permi-
tido somente para candidatos 
aprovados em número excedente 
ao de vagas a serem preenchidas, 
porque, de acordo com o relator, 
Efraim Morais (DEM-PB), a 
publicação pelo Poder Público 
de editais de processos seletivos 
para provimento de cargos para 
os quais não existam vagas é in-
justifi cável. 

Para o senador Expedito 
Júnior, autor da proposta, a re-

alização de concursos públicos 
sem que haja qualquer vaga 
a ser preenchida contraria os 
princípios da moralidade, impes-
soalidade e efi ciência ao criar nos 
candidatos falsas expectativas de 
nomeação. 

ESTATUTO

Em desenvolvimento desde 
2009, quando o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sancionou o 
Decreto nº 6.944, que estabelece 
diretrizes mais consistentes para 
a realização de concursos, uma 
espécie de “estatuto” está sendo 
elaborado no País. O progresso 
do texto, segundo especialistas, 
não está necessariamente no 
seu conteúdo, mas no poder 
de reunir as diversas legislações 
dissipadas em várias regras.

A proposição sobre o ca-
dastro de reserva, para entrar 
defi nitivamente em vigor, deve 
passar pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), em decisão terminativa, 
antes de seguir para sanção do 
presidente Lula.
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Novo reitor toma 
posse em Mafra
José Alceu Valério cogita possibilidade de Curitibanos sediar reitoria

UNC UNIFICADA

WERNER Bertoldi diploma seu sucessor na reitoria da UnC, José Alceu Valério, em cerimônia realizada em Mafra

As atenções de acadêmicos e 
funcionários da Universidade do 
Contestado (UnC) se voltaram 
para a cerimônia de posse do 
novo reitor na segunda-feira, 1.º, 
em Mafra. O mestre em matemá-
tica, professor José Alceu Valério, 
ocupou a cadeira de Werner José 
Bertoldi, na primeira cerimônia 
de posse fora da sede Caçador, 
desmembrada depois do proces-
so de unifi cação.

Com a posse de Valério, 
mudam também as chefi as em 
Canoinhas e nos demais campi. 
Célia Pereira Gomes foi indicada 
para o cargo de pró-reitora do 
campus Canoinhas, enquanto 
Argos Gumbowsky assume a 
vice-diretoria acadêmica da en-
tidade. Luis César Sakr assume 
como coordenador acadêmico 
e Valdecir Bechel como coorde-
nador administrativo.

Para o novo reitor, que as-
sumiu com todas as novas equi-
pes, além do fortalecimento 
da universidade unifi cada, um 
dos grandes desafi os que serão 
assumidos por sua gestão é a 
qualifi cação da entidade, que se-
gundo ele, ainda precisa avançar 
em algumas questões. “Precisa-
mos de mais mestres e doutores, 

mais profi ssionais com dedicação 
exclusiva para que a Universida-
de seja ainda mais qualifi cada”, 
defende. Segundo ele, o desafi o 
imediato é a reunião da documen-
tação necessária à certificação 
da UnC, que unifi cada enfrenta 
menos obstáculos de ordem 
judicial, fi scal e educacional. “A 
reunião da entidade em apenas 
um CNPJ é fundamental para 
expandir o crescimento e abrir 
portas que antes estavam fecha-
das”, conclui. O ex-presidente da 
Fundação UnC, Hamilton Wendt 
e o ex-reitor, Marcos Bertoldi, 
segundo Valério, foram funda-
mentais para que o processo 
virasse realidade.

REITORIA INDEFINIDA

De acordo com Valério, o anún-
cio da nova sede da reitoria 
da universidade deve ser feito 

somente no fi nal do semestre. 
Segundo ele, caberá ao reitor a 
possibilidade de indicação de um 
campus de sua preferência, não a 
escolha defi nitiva da nova sede. 
“Quem vai decidir qual cidade 
será a sede são os membros do 
conselho curador da entidade. 
São eles que têm este poder, não 
eu”, explica.

Para o novo reitor, a possibili-
dade de Canoinhas sediar a reitoria 
é plausível, principalmente pelo 
fato de apresentar maior estrutura 
em relação aos demais campi, mas 
os critérios para a escolha ainda 
estão indefi nidos, portanto todas 
as unidades têm chance. “Uma das 
ideias pode ser a centralização da 
reitoria e, nesse caso, o campus 
escolhido seria o de Curitibanos, 
mas é claro que todas as possibi-
lidades serão discutidas antes do 
anúncio”, revela.

Gracieli Polak
MAFRA

Associação dos Pacientes Oncológicos de Região de Canoinhas
Fundada em 22-04-1998  APOCA  CNPJ 02613939/0001-57
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 2.992 de 25-09-1998
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 11.872 de 06-09-2001
Declarada Utilidade Pública Federal  Portaria 1.276 de 09-10-2002
Rua Benjamin Constant , 902  Fone/Fax (0xx47) 3622-2425
                           89460-000 - CANOINHAS  - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação dos Pacientes Oncológicos de Região de Canoi-
nhas  - APOCA, com sede na Rua Benjamin Constant , 902 – Centro, 
em Canoinhas,  Estado de Santa Catarina, CONVOCA os Associados 
a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 
dia 25 de março de 2010, ás 14:00 horas, no Pavilhão da Igreja Matriz 
Cristo Rei nesta cidade, sendo que se fará a (1º) primeira convocação 
ás 14 h, com a presença da maioria  dos  associados, aptos a votar, 
ás 14h e 30 min em (2°) convocação com qualquer número, para tratar 
da seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas 2009
2. Alienação de Veículos
3. Outros Assuntos de Entidade

Canoinhas (SC) , 02 de março de 2010

Andressa Allage - Presidente
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Jogos quentes movimentam 
terceira rodada no Estado
JEC conquistou turno e está na fi nal; Metropolitano lidera returno com aproveitamento 100%

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

CATARINENSE - 2.º TURNO

Depois de 11 partidas e uma 
disputa acirrada com o Avaí, o 
Joinville garantiu uma vaga nas 
fi nais do Catarinense 2010, em 
21 de fevereiro, ao conquistar o 
primeiro turno do campeonato. 
Menos de duas semanas depois, 
a competição incendeia mais 
uma vez, rumo ao título que 
será decidido em dois jogos, 
um em abril e outro no início 
de maio.

Pelo regulamento do cam-
peonato, o título do campeo-
nato será disputado pelos dois 
primeiros colocados de cada 
turno, selecionados por meio 
de pontos corridos e jogos cru-
zados entre os quatro primeiros 
colocados. Caso o Joinville 
vença também o returno, dife-
rentemente do que acontece no 
Campeonato Carioca, ele não é 
campeão direto. Pelas novas re-
gras adotadas neste ano o clube 
faz a fi nal com o adversário que 
mais pontuou na fase de pontos 
corridos. Mas, se depender da 
vontade dos times do interior, a 
nova regra não será aplicada.

RODADA QUENTE

Em um jogo recheado de car-
tões amarelos, vermelhos, faltas 
e pênaltis, o Figueirense venceu 
o Brusque na quarta-feira, 3, 
no estádio Orlando Scarpelli, 
em Florianópolis, pela segunda 
rodada. Com gols de Willian, 
Roberto Firmino, João Felipe e 
Jean Carioca, o Figueira marcou 
5 a 3 e somou mais três pontos 

na tabela.
Também na quarta-feira o 

Joinville mostrou um grande 
poder de reação e empatou o 
jogo contra o Imbituba, quando 
estava dois gols atrás do adver-
sário. Diego Pitbull e Cleberson 
marcaram para o Imbituba, 
enquanto Ricardinho, de falta, 
e Cris, de pênalti igualaram o 
marcador para o JEC. Na mesma 

rodada o Metropolitano, que 
lidera a classifi cação no returno, 
venceu em casa a Chapecoense 
por 2 a 2. Com a vitória o clube 
de Blumenau alcança seis pontos 
na tabela, com aproveitamento 
100% nesta fase. O Figueirense 
ocupa a segunda colocação, 
seguido pelo Avaí. O Imbituba 
está em quarto e o Joinville em 
quinto.

WILLIAN balançou as redes do Brusque por duas vezes na partida da quarta-feira, 3, no Estádio Orlando Scarpelli
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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

Domingo tem noite de

OSCAR
Os palpites da 
Drops para o 
maior prêmio 
do cinema
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05/03 - Isabeli Maieski

05/03 - Zenita Konig

05/03 - Daiane Francis Wardenski

05/03 - Pedro Kitzberger

06/03 - Djalma Alves

06/03 - Victor Preto

06/03 - Osmar José Miranda Lima

06/03 - Abraão Mussi Junior

06/03 - Alfredo Pascoski

07/03 - Vilma Bail Viana

08/03 - Orlando Dirchinabel

08/03 - João dos Anjos

08/03 - Augusto Luis de Campos

09/03 - Cecília Pavarin

09/03 - Altair Siqueira

09/03 - Zeni Novack Morites

09/03 - Edeltraude Barbosa

09/03 - Oriete Rutes Klempous

10/03 - Silvia Bombardelli

10/03 - Carmem Luiza Ferreira

10/03 - Amauri Franco

10/03 - Gilmar Fuck

10/03 - Rossel Farias de Lima

10/03 - Altavir de Jesus Padilha

10/03 - Eliete Vieira

10/03 - Ivete Kaschut Navalski

11/03 - Elvira Heimann Pereira 

            da Costa

11/03 - Otto Klosterhoff

11/03 - Angélica Muller

11/03 - Robson Dias Ribeiro

ANGÉLICA HENKE faz aniver-

sário na quarta-feira, 10. Sua irmã, 

Lucimara, sua mãe, Celina, e todos 

os irmãos e os amigos do Cedup 

Vidal Ramos, em especial sua amiga, 

Bia, desejam muitas felicidades!

u Aniversariantes

Torneio de Pesca

EnfOque

Emanuele Vitória aniversariou na 

segunda-feira, 1.º. Seus pais, Marga-

rete e César, e seu irmão, Vinicius, a 

parabenizam pela data. Felicidades!

Ana Júlia Zazinski completa um 

aninho amanhã. Seus pais e todos 

os seus familiares desejam muita 

felicidade e saúde!

Na quarta-feira, 24, Leonor comple-

tou idade nova. Sua fi lha, Valquíria, 

que muito a ama, deseja muita saúde 

e paz!

Eriadny Beatrix 

Mülher Lanke 

comemorou seus 

sete aninhos no 

sábado, 27, junto 

com seus padri-

nhos, Sérgio e 

Moniciela, com 

uma bela festa na 

Cabanha Serra 

Alta. Parabéns!

No sábado, 

27, a jovem 

Camila Angé-

lica Pospor 

se formou no 

curso técnico 

em Enferma-

gem da Escola 

Técnica Dama 

e recebe votos 

de felicidade 

e sucesso. 

Parabéns!

Univaldo Ademir Borges Vieira 

comemorou seus quatro aninhos na 

terça-feira, 2. Seus pais, Solange e 

Ademir, desejam muitas felicidades 

para o garotão!

Luiz Eduardo 

de Moraes dos 

Santos completou 

seus quatro ani-

nhos na quarta-

feira, 3, e recebe 

votos de muita 

felicidade e saúde 

de seus pais, 

Jocir e Diorlei.  

Parabéns!

Na quarta-feira, 3, quem apagou 

velinhas foi Izabella Bianek, que 

completou seu 11 anos. Seus familia-

res desejam muitas felicidades!

Na terça-feira, 2, Caroline da Silva 

Bianek comemorou idade nova. Seus 

pais, Mauro e Maria Inês, desejam 

muitas felicidades para a princesinha!

Jonas Zucco come-

mora aniversário e 

recebe os parabéns de 

sua esposa, Janaína, 

e de sua fi lha, Júlia, 

que desejam que Deus 

o abençôe sempre e 

continue fazendo dele 

o ótimo pai e marido 

que é. Felicidades!

Paulo Ricardo Verka Moreira 

dos Santos faz cinco aninhos na 

segunda-feira, 8. Seus pais, Marilis 

e Paulo, e sua irmã, Denise, juntos 

com demais familiares, desejam 

muitas felicidades!

Miriam Regina Verka de Paula come-

morou mais um ano na terça-feira, 2. 

Sua fi lha, Mariane, e seus familiares, 

desejam que Deus sempre ilumine 

seus caminhos. Felicidades!

Mais de 150 pessoas participa-

ram do 3.º Torneio de Pesca do Cará, no sábado, 

27, no sítio Casinha de Palha, em Bela Vista do Toldo. Na primeira foto, 

Adelmo Dranka, Jucelino Pereira e Luciano Fontana, organizadores do even-

to e na segunda, os vencedores da competição!
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IMÓVEIS

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

ALUGUÉIS

VENDE-SE casa em construção, com 
189m² + material, na rua Francisco de 
Paula Pereira, 1850. Com 1 suíte, 2 
quartos, 2 banheiros, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira e garagem para 2 
carros. 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.

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

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.

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$ 50 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 35 mil + fi nanciamen-
to ou 75 mil a vista. Tratar 8853-8455 ou 
9902-9823.

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.

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

ALUGA-SE Datashow. Tratar: 9938-3083.

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.

VENDE-SE toldo na cor verde, ferragem 
prata, tamanho 400x350cm. Aceito entrada 
e parcela no cheque. Ideal para o comér-
cio, estado de novo. Fone: 8471-6824.

VENDE-SE uma cozinha americana 
grande em madeira revestida com 
fórmica. Fone: 3622-2277, 8423-8031 
ou 3622-2277.

VENDE-SE um órgão eletrônico, digital, 
com móvel da marca Minami, modelo MSS 
100. Fone: 3622-2277 ou 8423-8031.

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

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

ALUGA-SE casa na rua São José, 168, 
mobiliada. Fone: 3622-1726.

ALUGA-SE um quarto para 1 ou 2 mo-
ças. Tratar na rua Bernardo Olsen, 2032.

VENDO terreno no Parado, com 11,75 
alq, ideal para chácara com vegetação 
nativa e erva-mate, sendo 2 alq. terra 
de planta, possui rio. À 7 km do centro. 
Fone: 9126-7915.

VENDE-SE casa de madeira com 
100m², terreno medindo 1.100m², na rua 
Athanázio João Braz, nº 43, no bairro 
João Paulo 2.º, em Três Barras. Aceita-
se propostas. Valor: R$ 50 mil. Fone: 
9155-3838, com Rodrigo ou Andressa.
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VEÍCULOS

MOTOS

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.

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 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 Corolla 2003 – 1.6, cor euro, 
completo, ar cond., direção hidráulica, 
som, roda esportiva, pneus novos, baixa 
km. Valor: R$ 29 mil. Fone: 3624-1224 ou 
3623-4050, com Marcio ou Wilmar.

VENDE-SE Van, ano 96. Fone: 3623-
0420, com Reinaldo.

VENDO Renault Clio 1.0H, 5 portas, 
2004, ar-condicionado, por R$ 16,5 mil. 
Fone: 8881-0869.

VENDO Gol ano 86, AP, 1.6, no valor de 
R$ 4 mil. Fone: 8881-0869.

VENDE-SE caminhonete Ranger 97/97 
STX estendida, azul, completa, capota 
marítima, rodas de liga, lindona. Valor: R$ 
25 mil. Tratar: 8853-8455 ou 9902-9823 .

VENDE-SE Kombi, gasolina, ano 99, 
em bom estado. Valor: R$ 13,2 mil. 
Fone: 3622-7735, em horário comercial.

VENDE-SE Gol 2006, 1.0, 8 v, total fl ex, 
4 portas. Valor: R$ 21,2 mil ou troca-se 
por carro de menor valor. Fone: 8853-
8455 ou 9902-9823.

VENDO uma Varient, ano 72, linda. 
Preço a combinar. Fone: 3629-0184 ou 
3629-0007.

VENDO Strada, ano 03, 1.5, por R$ 17 
mil. Fone: 8881-0869.
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FUNERÁRIA MÃO AMIGA

24/02 – Vespaziano Crestani 

– 76 anos

24/02 – Antonio Moisés 

Moreschi – 58 anos

24/02 – Eucário de Oliveira 

– 72 anos

02/03 – João Rosa Müller 

– 56 anos

03/03 – Salvador Cardoso 

– 81 anos

> Para publicar obituário de 
um ente querido, ligue para 

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

cnorte@newage.com.br

 OBITUÁRIO

de quarta-feira, dia 16 do 
corrente, 2.º aniversário de 
seu falecimento.

Pelo comparecimento 
agradecem sensibilizados.

Canoinhas, 11 de março 
de 1960.

Destruída por 
terremoto e 
maremoto a 

cidade de Agadir

CASA BLANCA (Marrocos), 2 
(UPI) – A cidade marítima de 
Agadir foi inteiramente destru-
ída às últimas horas de 1.º do 
corrente em virtude de um vio-
lento terremoto acompanhado 
de furioso maremoto que 
lançou enormes ondas sobre 
os escombros das casas que 
acabavam de ser destruídas. 
Agadir está localizada a 424 
quilomêtros de Casa Blanca, 
tendo uma população calcu-
lada de 40.000 habitantes na 
maioria muçulmanos. Primei-
ras notícias dizem que mais 
de 5.000 pessoas pereceram 
enquanto outras milhares 
fi caram feridas. Tropas dos 
Estados Unidos, França e 
Espanha e elementos da Cruz 
Vermelha uniram-se às tropas 
marroquinas para ajudar na 
procura de mortos e socorro 
aos sobreviventes, bem como 
manutenção da ordem para 
evitar saques. Numerosos 
turistas, na maioria franceses, 
sofreram as consequências 
do abalo.

Milhares de cadáveres 
em fossa comum
RABAT, 2 (UPI) – Um repórter 
que fez um voo sobre Agadir e 
regressou logo a essa capital, 
disse haver visto uma cova de 
um quilômetro de extensão no 
qual estão sendo enterrados 
milhares de cadáveres, numa 
fossa comum colossal.

PUBLICADO EM 12 DE 
MARÇO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Engenheiro João 
Alberto Nicolazzi

Pela Faculdade de Engenharia 
do Paraná, concluiu com bri-
lhantismo e destaque o curso de 
Engenheiro, o jovem João Alberto 
Nicolazzi, fi lho do casal Antonino 
Nicolazzi. A engenharia, a profi s-
são mais procurada no momento, 
dado o surto de industrialização 
do nosso País, em todos os seus 
setores, continua sendo também 
a mais difícil. Anualmente, milha-
res de candidatos se submetem 
aos vestibulares e um número 
reduzido de aprovados, ingres-
sam nas Faculdades. O Brasil 
está com falta de engenheiros. 
Indústrias nacionais oferecem 
contratos aos recém formados 
e até muitas custeiam custos de 
especialização no exterior.

O engenheiro João Alberto 
Nicolazzi tem também várias 
propostas. Após um merecido 
descanso, aceitará a que melhor 
vantagem oferecer dentro de sua 
especialidade.

Correio do Norte ao ense-
jo, envia ao novo engenheiro 
canoinhense, os seus melhores 
cumprimentos, formulando-lhe 
os mais sinceros votos para uma 
brilhante carreira, sempre ponti-
lhada de amplos sucessos.

Missa Convite

Vva. Ana Humenhuk e Filhos, 
convidam parentes e amigos 
para assistirem a Santa Missa 
que, em intenção da alma de 
seu inesquecível chefe Theodoro 
Humenhuk – mandam celebrar 
na Matriz Cristo Rei, às 7 horas 

Em 1946 padres capuchinhos realizaram pregações missionárias em 

Canoinhas. Na imagem eles foram fotografados diante da cruz comemo-

rativa às evangelizações. Ao fundo, a Casa Paroquial. A foto digitalizada 

é do acervo do historiador Fernando Tokarski, que também ofereceu as 

informações. 

+ ANTONIO MOISÉS MO-
RESCHI, 58 anos: Nascido em 

Canoinhas, desde cedo ajudou o pai, 

que trabalhava com recapagem de 

pneus. Ainda jovem, pouco depois 

da morte do pai, fundou junto com 

o irmão, também já falecido, a Mores-

chi Pneus, no bairro Piedade. Casado 

com Miriam, teve quatro fi lhos – três 

homens e uma mulher. Segundo o 

fi lho, Diogo, gostava muito de ajudar 

os outros, tanto que doou o terreno e 

ajudou na construção da Associação 

de Recuperação e Prevenção de Alco-

olismo e Outras Drogas (Arad).

Na quarta-feira, 24, Moisés, que 

gozava de boa saúde, morreu ao ser 

atingido por uma árvore. Mores-

chi foi levado ainda com vida em 

um carro particular para o Pronto 

Atendimento Municipal. Ele deu 

entrada na Unidade Intermediária do 

Hospital Santa Cruz com traumatis-

mo craniano, várias fraturas e início 

de parada cardíaca. Acabou não 

resistindo aos ferimentos e morreu 

pouco depois.

Segundo Diogo, o pai deixa 

exemplo de bondade e honestidade. 

“Tirava do bolso dele pra ajudar os 

outros”,  conta.

+ VESPAZIANO CRESTANI, 
76 anos: Nascido no distrito de 

Felipe Schmidt, trabalhou com o pai 

ajudando na lavoura e na serraria da 

família. Ainda em Felipe Schmidt 

se casou com Darci, com quem 

teve seis fi lhos homens. Já casado 

e com dois fi lhos, veio para a ‘cida-

de’, onde passou a trabalhar como 

mecânico na Secretaria de Obras do 

município. Foi neste ofício que se 

aposentou por invalidez por causa 

de complicações na coluna. Acabou 

falecendo de trombose, provocada 

pelo sedentarismo.

Vespaziano teve 14 netos e 

quatro bisnetos.

Segundo o fi lho, Rovaldo, o pai 

era uma pessoa que não incomoda-

va ninguém, desde que deixassem 

fumar seu cigarro. Com os fi lhos 

sempre foi bondoso e tranquilo, 

“mas mesmo assim não escapáva-

mos de uns tapas de vez em quan-

do”, brinca.

Vespaziano faria 77 anos na 

próxima terça-feira, 9.

AGRADECIMENTO

A família do PROFESSOR JOÃO ROSA MÜLLER vem a público 
agradecer a todos que prestaram demonstrações de carinho e so-
lidariedade durante os difíceis momentos atravessados nos últimos 

dias. Agradecemos a toda comunidade canoinhense, ao Hemosc, aos 
funcionários do Hospital Santa Cruz e especialmente ao Dr. Vagner 

Trautwein e ao Pastor Emerson Pott. 

Convidamos todos a participar do Culto de Oração Memo-
rial, que será realizado na Igreja Luterana de Canoinhas no 

próximo domingo, dia 07/03, às 9h.

LUCINDO...Este homem 
que admiramos tanto,com 
todas as suas virtudes e 
também com seus limites.
Este homem com olhar de 
menino, sempre pronto e 
atento,mostrou-nos o cami-
nho da vida, que está pela 
frente.Este mestre contador 
de histórias,que trazia em seu 
coração tantas memórias... 
Espalhava no seu caminhar 
muitas esperanças,certezas 
e confi ança.Este homem 
alegre e brincalhão,mas 
também, às vezes, silencio-
so e pensativo. Homem de 
fé e grande luta,sensível e 
generoso, com seu abraço 
aconchegante nos acolhia...
Este homem: Marido, Pai, 
Avô, Irmão, Tio... Um Ser 
Humano Maravilhoso!Nosso 
grande amigão, conselheiro e 
leal companheiro:INFINITO É 
TEU CORAÇÃO!Obrigado por 
fazer parte de nossas vidas! 
Te amamos para Sempre!

LUCINDO DOS SANTOS

CONVITE PARA MISSA 

DE 1 ANO 

DE FALECIMENTO:

* 06/03 – 19h – Igreja Matriz Cristo Rei.

* 07/03 – 10h – Igreja São Francisco de 

Assis.
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4.ª Caminhada da Mulher
Evento deve reunir de 400 a 500 participantes para celebrar a data comemorativa

AGENDE-SE

Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

14.º RODEIO CRIOULO INTE-
RESTADUAL do CTG Cultivan-
do a Tradição
Quando? Hoje, amanhã e 
domingo
Onde? Na Gralha, em Bela Vista 
do Toldo

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? Hoje
O que? Sextaneja com Lucas e 
Alan

FESTAS PAROQUIAIS
Quando? Todas no domingo
Em Canoinhas: 

No bairro Campo d’Água Verde: 
na igreja São Francisco – anima-
ção do grupo Redomão. Hoje, 
durante todo o dia haverá o 
festival de cuques.
Em Três Barras:

No Alto do Mussi: na capela São 

José Operário

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 14/03 – Grupo Sarandeeio na 
festa da localidade do Rio do 
Pinho, em Canoinhas
:: 14/03 – Festa em São Sebas-
tião dos Ferreiras, em Canoi-
nhas, animação do grupo Os 
Filhos do Rio Grande
:: 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 – Show nacional com Eric 
& Mateus e lançamento do novo 
CD de Regy e Nando, na Firma
:: 03/04 – Balada de Páscoa, no 
V12 Music Bar
:: 03/04 - Marcio Correia e Iberê, 
no bailão de Páscoa do Salão 
de Mola
:: 04/04 – Domingo de Páscoa: 
Tchê Campeiro, na SBO
:: 10/04 – Banda By Brazil, na SBO
:: 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

Secretaria promove 
COMEMORAÇÃO

Gracieli Polak
CANOINHAS

Gratuito

Sesc promove Ciclo de Arte
De terça-feira, 9, a sábado, 13, no 
anfi teatro da Universidade do Con-
testado (UnC), o Serviço Social do 
Comércio (Sesc) promove um curso 
de formação em História da Arte, 
por meio da unidade do Sesc Ler de 
Canoinhas. Entre as atividades, a 

programação terá palestras e diálo-
gos que permitirão aos participantes 
conhecer aspectos importantes das 
várias linguagens e técnicas empre-
gadas na área ao longo da história. 
As inscrições são gratuitas e o curso 
terá um total de 30 horas.

Interação, exercício físico 
e informação. Com esta 
programação a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
e da Família, por meio do 
Centro de Referência e Es-
pecialização em Assistência 
Social (Creas) promove a 4.ª 
Caminhada da Mulher, no 
domingo, 7, com o apoio da 
Fundação Municipal de Es-
portes (FME) e da prefeitura 
de Canoinhas.

Segundo a secretária 
executiva do Conselho de 
Direitos da Mulher, Jucelli 
Cristina Moreira, a Cami-
nhada visa proporcionar um 
dia diferente para as mulhe-
res na época da comemo-
ração do Dia Internacional 
da Mulher. “É um grande 
encontro que alia informa-
ção com atividades físicas”, 
complementa. Neste ano, o 
tema escolhido para o even-
to foi o voluntariado, mas, 

segundo Jucelli, diferentemente 
de outras edições, a prioridade 
não será a discussão do tema 
e sim a confraternização entre 
as participantes. “Elas querem 
conversar e se divertir, então 
falaremos sobre o tema, mas 
somente no cerimonial e nas pa-
radas para exercícios”, explica.

Com saída prevista para às 
9 horas, do Estádio Municipal 
Benedito Therésio de Carvalho, 
a Caminhada deve percorrer 

quatro quilômetros pelo centro 
da cidade, até voltar ao mesmo 
ponto, segundo a FME, com 
apoio da Secretaria de Saúde, 
que prestará assistência aos 
participantes.

PARA SE INSCREVER

Cerca de 400 kits para a cami-
nhada, com boné e protetor 
solar, serão distribuídos para 
as inscritas, maiores de 16 anos. 
O evento, no entanto, é aberto 

para jovens e também para os 
homens, mas sem a participa-
ção no sorteio de brindes for-
necidos pelo comércio local.

As inscrições, com direito 
aos kits, foram realizadas até 
ontem, mas, de acordo com 
Jucelli, em alguns postos eles 
ainda podem ser encontrados. 
No dia do evento, até às 8h30, 
também serão feitas inscrições 
e distribuídos os kits restan-
tes. 

CAMINHADA realizada no ano passado reuniu centenas de mulheres que percorreram o centro de Canoinhas
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M U LT I M Í D I A CRUZADAS

RE
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ARROZ COM CERVEJA

INGREDIENTES
. 2 xícaras (chá) de arroz
. 1 cebola
. 1 colher (sopa) de manteiga
. 2 latas de cerveja preta
. Sal e pimenta-do-reino a gosto
. Salsinha a gosto

MODO DE PREPARO
Deixe a cerveja na temperatura ambiente. Lave o arroz 
em água corrente e espere todo o excesso de água es-
correr. Corte a cebola em cubinhos e aqueça a manteiga. 
Junte a cebola e refogue-a até fi car transparente. Adicione 
o arroz e frite até começar a pegar no fundo da panela. 
Junte a cerveja, mexa e tempere com o sal e a pimenta. 
Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe até o arroz fi car 
macio. Se necessário, junte mais água quente. Retire do 

fogo e sirva imediatamente polvilhado com salsinha ou 
com a erva fresca de sua preferência.

DICA: Sirva esse arroz acompanhado de carne assada. 
Fica uma delícia.

| Preparo: 30 a 45 minutos        
| Rendimento: 8 porções  | Calorias: 316 por porção

a

ostotototototo

tura ambmbmbieieientntnte.e.e. L Lave o arroz 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA 
ENCRUZILHADA

Canoinhas-SC  CNPJ: 01.700.648/0001-33

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação de Moradores 
da Encruzilhada, no uso de suas atribuições, 
convoca os associados para Assembleia Geral 
Ordinária dia 20 de março de 2010 com Primeira 

chamada às 18:00 hs. Segunda chamada às 
18:30hs e Terceira chamada às 19:00hs, com 
qualquer número de sócios, que se realizará na 
sede (Escola) – BR-280 – localidade de Encruzi-
lhada, Canoinhas-SC, com a seguinte pauta:

- Prestação contas do exercício;
- Eleição e posse da nova diretoria;
- Assuntos gerais

Canoinhas, 1.º de março de 2010.

ALFEU AGOSTINHO BASTOS

Presidente

Por essa ninguém 
esperava. Depois 
de tanto sofrer para 
ser feliz ao lado 
de Pedro (Ronny 
Kriwat),  Débora 
(Guta Gonçalves) 
morre após dar à 
luz sua fi lha, Alice. 
Isso mesmo. Hiper-
tensa, a menina vai 
passar por maus 
bocados depois 
que acha um bi-
lhete romântico 

que Duda (Beatriz Arantes) botou na mochila de 
Pedro. A grávida fi ca muito nervosa e passa mal. É 
internada com urgência e acaba parindo Alice antes 
da hora. O bebê nasce com saúde e Débora até 
recebe visitas, mas logo sente-se mal novamente. 
Antes de morrer ela ainda implora ao amado: “Cui-
da da Alice pra gente. Não deixa minha mãe fi car 
com ela”. Pedro e Alcino (Carmo Dalla Vecchia) se 
desesperam e o empresário chega a beijar Rose 
(Camila Pitanga) na boca. Já Pedro vai enfrentar 
uma barra mesmo, já que Leda (Ana Cecília Costa), 
como a fi lha previu, entra na Justiça para conseguir 
a guarda da netinha. Tudo isso vai ao ar a partir 
do dia 15, em Cama de Gato. Prepare os lenços 
de papel. As lágrimas vão rolar…

>> Débora morre 
após dar à luz

CAMA DE GATO

>> Rafaela chantageia Dora
Dora (Giovanna Anto-
nelli) e Rafaela (Klara 
Castanho) passam 
uns dias em Armação 
de Búzios para a ale-
gria da menina, que 
acredita que fi cará no 
balneário para sem-
pre. Mas Dora a de-
cepciona novamente, 
voltando para o Rio. 
Revoltada, a menina 
não para de pedir 
para morar com Ma-
radona (Mario José 
Paz), perturbando 
a mãe dia e noite sem parar. Quando já pensa que o caso 
está perdido, Rafaela tem uma surpresa daquelas ao ver 
Dora e Marcos (José Mayer) se beijando. Imediatamente, 
tem uma ideia infernal: usar a informação para realizar o 
sonho de ver a mãe casada com Maradona. E é exatamente 
o que ela faz. 
A partir daí, Rafaela passa a chantagear Dora, garantindo 
que, se ela não voltar a Búzios, fará um enorme escândalo 
e contará tudo a Helena (Taís Araújo). Apavorada, e sabendo 
do que a fi lha é capaz, Dora ainda tenta convencer a menina 
de que o beijo foi apenas resultado de um impulso e jura que 
isso não voltará a acontecer. Mas a teimosa garota não se 
convence com o discurso da mãe, passando a fazer piadinhas 
na frente de Helena e de Marcos. Com medo, o empresário 
pressiona Dora para calar a fi lha antes que ele perca a cabeça 
e faça alguma coisa contra a menina. 

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

Novelas

HOJE - Myrna compra um vestido para 
sair com Jorge. Gustavo pede a Carú para 
ela continuar dando desculpas a Marcelão. 
Miguel, Neto e Ricardo convidam Luciana, 
Mia e Isabel para jantar. Ellen fala sobre o 
ressentimento que tem de Ricardo para Aria-
ne. Camila comenta com as médicas sobre a 
entrevista que ela dará para Luciana publicar 
em seu blog. Garcia elogia Dora e Rafaela. 
Luciana fi ca feliz ao chegar no restaurante e 
ver que ele possui rampa para cadeirantes. 
Mia e Neto se beijam. Jorge e Myrna chegam 
ao restaurante e veem Miguel e Luciana.

HOJE – Bernardo aceita o pedido de Cristiana. 
Serjão se declara para Lise, mas ela mente 
e diz que é comprometida. Bruno e Samira 
decidem se afastar. Jamal não aceita que Sa-
mira se relacione com Bruno. Cristiana revela 
para Valentina que não assume o namoro com 
Bernardo por causa da irmã. Nanda fi nge des-
maiar ao saber que Bernardo vai patinar com 
Cristiana. Zuleide e Cristiana descobrem que a 
fi nal do campeonato de Hóquei será no mesmo 
dia do Campeonato de Patinação Artística.

QUEM PARTE DEIXA SAUDADES

E
stou me referindo a um grande amigo que 
partiu prematuramente para a eternidade. 
Moisés, grande batalhador que foi como 

empresário, pessoa que se preocupou muito em 
grande parte de sua vida pela recuperação de 
pessoas dependentes do alcoolismo e drogas.  
Refi ro-me a casa de recuperação Arad. 
Foi projeto dele, do começo ao fi m, obra que 
está lá pra todos verem sua grande conquista, 
fruto de muito esforço. É claro que com a ajuda 
de uma equipe, da qual eu também participei e 
faço parte até hoje. Quem parte deixa saudades. 
A dor da saudade nasce da lembrança de um 
passado feliz. A esperança nasce da expectativa 
do futuro com a promessa de dias melhores. Dias 
melhores para aquelas pessoas que já passaram 
e passarão pela casa fundada por Antonio Moi-
sés Moreschi. Moisés foi maravilhoso ter esta 
vida terrena em tuas atividades e com ela poder 

conquistar a eterna. A fé nos ensina a ver a obs-
curidade da terra o resplendor da eterna vida e a 
encarar a morte como ato supremo da existência 
humana. E nós: qual o objetivo? Não vou sugerir 
que você viva em função de sua morte, mas que 
leve a sério que sua vida na terra tem um limite; 
desconhecido, mas infalível. É para fi car triste? 
De modo nenhum! É para que você pense em 
encher sua vida de beleza, enquanto há tempo. 
Qualquer pessoa sadia como no caso de nosso 
amigo Moisés deseja deixar algum rastro atrás 
de si e prefere ser lembrado como alguém bom, 
como gente humana: de verdade que foi. Não va-
mos ser espinho na vida do próximo. Morrer é tão 
natural como nascer. É o botão que desabrocha 
para abrir-se em fl or. A fl or é desdobramento do 
botão e assim a vida eterna será o desdobramento 
da vida eterna. Há duas fontes de alegria pura: o 
bem realizado e o dever cumprido.

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)

Faça algo diferente, libriano. Mude algum 
pequeno detalhe de sua rotina, faça um 
programa novo, invente algo. O importante 
é atrair novidades para sua vida. Isso tende 

a acontecer naturalmente, mas tudo que fi zer de diferente 
ajuda a melhorar sua rotina e torná-la mais agradável e 
prazerosa. Você pode estar um pouco mais saudosista, e 
vale a pena resgatar algum assunto antigo.

A semana promete muito trabalho, sagita-
riano. É bom se organizar para dar conta 
de tudo, já que os astros prometem muitas 
responsabilidades e atividades em sua 

área profi ssional. E ainda deve sobrar um tempinho para os 
assuntos pessoais e a família, que nesta fase estão pedindo 
muito de sua atenção e sendo fonte de prazer. Aguarde boas 
notícias vindas da família.

Seus desejos se tornam mais intensos e 
urgentes, aquariano. A semana é favorável 
para lidar com assuntos afetivos e emocio-
nais. Não tenha medo de demonstrar suas 

emoções e sentimentos e valorize mais suas relações e 
as pessoas com quem se relaciona. Esta fase pede mais 
intensidade e que fortaleça e aprofunde seus vínculos 
pessoais. Sexualidade está em evidência.

O amor está no ar, escorpiano. É um pe-
ríodo de muita intensidade na área afetiva 
e nos relacionamentos Fique atento às 
oportunidades amorosas e aproveite estes 

dias para fazer planos em relação aos sentimentos e ao 
amor. Boas notícias e oportunidades vem dos amigos, por 
isso todos os convites são vindos e devem ser aceitos. Bom 
momento para conversar e se divertir.

É um bom momento para planejar suas 
férias e viagens, capricorniano. Faça o 
planejamento para todo o ano, este é um 
bom período para pensar nisso e se orga-

nizar a partir de suas escolhas e decisões. Por falar em 
escolhas, dedique um tempo para pensar em suas crenças 
e objetivos. Uma boa conversa sobre isso pode ser muito 
esclarecedora e trazer ótimas ideias.

Peixes (22/2 a 20/3)

O tema da semana é o amor, pisciano. 
Cuide bem de suas relações e dê atenção 
ao outro. Você está em destaque e sua 
popularidade muito em alta, atraindo coisas 

boas e pessoas interessantes para perto de você. Aproveite 
esta fase para iniciar novos projetos, mostrar o que tem 
de novo e fazer as coisas acontecerem. Use e abuse da 
comunicação e confi e em toda sua sorte.

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)

Cuide de si mesmo, ariano. Preste atenção 
nos pequenos detalhes e veja o que pode 
mudar em sua rotina para melhorar sua 
qualidade de vida. Cuidar da saúde é im-

portante e talvez seja necessário mudar alguns hábitos. Vá 
em frente. Aproveite esta fase de tanta fertilidade no campo 
da imaginação e preste mais atenção em sua intuição. Uma 
meditação fará muito bem.

As oportunidades profi ssionais continuam, 
geminiano. Mas para dar conta de tudo 
que aparece nesta fase é importante 
consolidar. Estar com sua família é uma 

forma de encontrar bem estar e conforto nestes dias. Ficar 
em casa e curtir as pessoas próximas ajuda a recarregar 
as baterias e realizar todos seus projetos. Seja sensível e 
use mais sua intuição ao fazer suas escolhas.

Aproveite a semana para cuidar de suas 
finanças, leonino. Lide de forma mais 
objetiva com esta área de sua vida e 
organize seu dinheiro. Isso é fundamental 

para planejar a longo prazo e conseguir aquilo que deseja. 
De qualquer forma, a semana promete sorte e proteção e 
vale a pena se manter otimista e confi ante. Preste atenção 
no que deseja e lute por isso. Ter fé ajuda muito.

Aposte em algo diferente, taurino. Em 
especial atividades novas envolvendo 
grupos e amigos. De qualquer forma, é 
um ótimo momento para novidades e você 

pode esperar por boas notícias. Movimentação em sua 
vida afetiva deve deixar você mais animado nestes dias. 
Aproveite para namorar, ir em festas e eventos sociais e se 
divertir na companhia de pessoas de quem você gosta.

Hora de ser mais realista, canceriano. A 
semana é propícia às atividades burocráti-
cas e a organização de coisas e documen-
tos. É importante ser prático e objetivo, 

em especial ao conversar e transmitir suas opiniões. É 
um bom momento para estudar e fazer cursos. Viagens 
também são muito bem-vindas neste momento. Cuidado 
com o exagero e o otimismo em excesso.

Você está em destaque, virginiano. Algu-
ma situação pode trazer popularidade e 
reconhecimento para você. As parcerias 
estão cada vez mais em evidência, sendo 

um ótimo momento para se associar a pessoas, lidar com 
público e estar com gente. Você está sendo bem visto 
e todo seu potencial está em evidência. Use mais sua 
sensibilidade e dê asas à sua imaginação.

Horóscopo

HOJE – Roberto pede para falar com Glória 
antes de prestar depoimento. Verônica fecha a 
venda da Aromas e da mansão com Batista, um 
representante do comprador. Verônica transfere 
dinheiro para um banco internacional. Roberto 
inicia seu depoimento. Verônica arruma a mala 
e chama um táxi para 
o aeroporto. Domeni-
co denuncia a fuga de 
Verônica, que entrega 
as chaves da mansão 
para Batista e entra no 
táxi. Verônica chega ao 
aeroporto. Os policiais, 
Gustavo, Rose, Alcino 
e Davi seguem para 
o aeroporto. Verônica 
entrega sua passagem 
para a funcionária da 
companhia aérea. 

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

HOJE – Mr. Smith diz a Claude que Serafi na 
Rosa falou bem da construtora e estende o 
prazo para o francês obter seu visto. Mr. Smith 
elogia Serafi na Rosa para Claude e o francês 
promete cuidar bem da secretária. Egídio 
revela para Nara que contratou uma pessoa 
para atrasar o processo de liberação do visto de 
permanência de Claude. Serafi na Rosa nega 
seu romance com Mr. Smith e esclarece tudo a 
Pepa. Frazão propõe a Claude um casamento 
de aparências com Serafi na Rosa.

UMA ROSA COM AMOR - SBT

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

HOJE - Valvênio avisa que Frank foi contami-
nado por um vírus e Leal fi ca furioso. Tamara 
diz para a fi lha que vai fi car no Brasil e promete 
cuidar dela. Gaulês consola Led que não aceita 
ver sua mãe partindo novamente. Justine diz a 
Pasquale que voltará para a Europa com Ditta. 
Maureen conhece Niemann e fi ca admirada 
com o lado sedutor do arquiteto. Tamara decide 
botar tudo em pratos limpos com Lindomar. La-
vínnia visita Valvênio. Leal passa ofi cialmente 
os poderes de seu reino a Goretti.
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SOB PROTESTO CN MULHER

Governador inaugura 

UPA de Canoinhas 

Faixas pediam mais segurança para o 
bairro que abriga a Unidade Prisional 
Avançada.                          Página 5

Nos 100 anos do Dia Internacional 
da Mulher, exemplos como o de Cris 
(foto) não são raros.    Págs. 16 e 17

Além do trabalho, 

elas querem família
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