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Documentos obtidos pelo 

governo Lula indicam que 

Fernando Sarney, filho do pre-

sidente do Senado, José Sarney, 

movimentou dinheiro no exterior 

sem declará-lo à Receita. Para au-

toridades chinesas, ele opera conta 

num paraíso fi scal em nome de 

“offshore” com sede no Caribe. 

Fernando Sarney disse que não 

falaria sobre o assunto.

Governo descobre conta de 
fi lho de Sarney no exterior

<< 7-03

O comparecimento às urnas 

na eleição parlamentar 

iraquiana, marcada por atentados 

que deixaram ao menos 38 mor-

tos, foi de 62%, segundo anun-

ciaram autoridades de Bagdá. A 

participação foi maior que a das 

eleições locais do ano passado 

(51%) mas fi cou abaixo dos 76% 

registrados no pleito legislativo 

anterior, em 2005.

62% participam das 
eleições no Iraque

  << 7-03

O presidente Lula pediu respei-

to às decisões do governo de 

Cuba e condenou o uso da greve 

de fome por dissidentes como 

instrumento para que eles sejam 

soltos, comparando-os a crimi-

nosos comuns durante entrevista 

à agência Associated Press. Em 

23 de fevereiro o preso político 

Orlando Zapata Tamayo morreu 

depois de 85 dias sem comer.

Lula compara preso 
político a bandidos de SP

 << 9-03

O Ministério Público do Es-

tado de São Paulo, pediu 

a quebra do sigilo bancário e 

fi scal do novo tesoureiro do PT, 

o sindicalista João Vaccari Neto, 

investigado por supostos crimes 

de lavagem de dinheiro, formação 

de quadrilha, estelionato e apro-

priação indébita no comando da 

Bancoop, cooperativa habitacional 

dos bancários.

Promotoria pede quebra 
de sigilo de Vaccari 

<< 8-03

A Câmara dos Deputados 

voltou a pagar hora extra 

para servidores em janeiro, mês 

de férias dos deputados. Foram 

gastos R$ 393 mil com funcioná-

rios que teriam trabalhado além 

do horário de expediente no 

mês de recesso. A maioria dos 

servidores da Câmara cumpre 

jornada diária de sete horas. 273 

servidores foram benefi ciados.

Câmara paga R$ 390 
mil extras no recesso

 << 8-03

Uma série de produtos norte-

americanos poderá ficar 

mais cara para o consumidor 

brasileiro daqui a 30 dias, prazo 

marcado para a entrada em vigor 

da retaliação comercial contra os 

Estados Unidos por causa dos 

subsídios concedidos pelo país 

aos produtores de algodão, prática 

que foi condenada pela Organiza-

ção Mundial do Comércio.

Retaliação encarece 
102 produtos dos EUA

<< 9-03

Com a estagnação ou a retração 

das economias da Europa e 

dos EUA, o mercado brasileiro 

contribuiu para melhorar o balanço 

das multinacionais no ano passado. 

O Brasil passou a ser o segundo 

maior mercado da Unilever e da 

Nestlé, atrás apenas dos Estados 

Unidos. A fi lial da Fiat ultrapassou 

a matriz italiana em vendas pela 

primeira vez em 2009.

Filiais no Brasil seguram 
resultados das múltis

<< 8-03

O ministro Ricardo Lewando-

wski (foto), foi eleito presi-

dente do Tribunal Superior Elei-

toral (TSE), em lugar de Carlos 

Ayres Britto. Membro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) desde 2006, 

ele vai comandar a Justiça Eleitoral 

durante o pleito deste ano. Em 

eleição simbólica, o STF escolheu 

o ministro Cezar Peluso, como o 

novo presidente da corte.

TSE e STF escolhem 
novos presidentes

<< 10-03

A votação do marco regula-

tório para exploração do 

petróleo da camada do pré-sal 

foi concluída pela Câmara com 

mais uma grande derrota para o 

governo do presidente Lula. A 

proposta, chamada de emenda 

Ibsen, divide entre Estados e mu-

nicípios os royalties da exploração 

de petróleo usando critérios do 

FPE e do FPM.

Governo Lula sofre mais 
uma derrota no pré-sal

  << 10-03

O Produto Interno Bruto do 

quarto trimestre de 2009 

cresceu 2%, em comparação ao 

período anterior, e com isso a 

economia fechou o ano com de-

créscimo de 0,2%, em relação a 

2008, segundo dados divulgados, 

pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafi a e Estatística (IBGE). Em 

2008, o desempenho a economia 

cresceu 5,1%.

Com crise, PIB brasileiro 
fecha 2009  com recuo

<< 11-03

MAU TEMPO: Formação de temporal sobre Florianópolis na tarde de quarta-feira, 10, que atingiu o Sul da Ilha
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ÁGUA PARADA À VISTA

Leitor, que passou por uma tentativa 
de assalto em sua residência, reclama 
que faltam policiais no Campo d’Água 
Verde e que, quando solicitada, a PM 
demora para chegar até as ocorrências. 
“Demorou mais de 30 minutos para que 
eles chegassem até aqui”, afi rma.
Segundo ele, casos de violência estão 
acontecendo também durante o dia. 
“Em pleno horário de almoço um mar-
ginal roubou a bolsa de uma senhora no 
ponto de ônibus, e passou por dentro do 
terreno de nossa família, correndo com 
a bolsa roubada na mão. A comunidade 
do bairro pede socorro”, desabafa.

38%
a mais é o salário do homem em relação à mulher

60%
é a redução de casos de gripe com crianças vacinadas

10
morrem de câncer por semana em Joinville

> NÚMEROS

“Sou gay. E eu... essas são as palavras que 
foram tão difíceis para mim por tanto tempo”
do senador estadual republicano conservador Roy Ashburn, que depois de votar contra todas as leis que ampliam os 

direitos do homossexuais se revelou gay em entrevista a uma rádio depois que foi fl agrado saindo de uma boate gay

A top Alessandra Ambrosio 
, 28 anos, teve sua ma-

greza criticada em matéria do 
jornal britânico “Daily Mail”, 
que disse que seu corpo é o 
de uma “jovem adolescente” 
e que seus ossos estão saltan-
do. A agência da brasileira 
afirmou que ela “desfila as 
medidas ideais exigidas pelo 
mercado”. Alessandra não 
comentou.

O vírus da Aids consegue se 
esconder na medula óssea, 

driblando drogas antirretrovirais 
e depois despertando de novo 
para causar a doença, aponta um 
novo estudo, que pode dar pistas 
para tratamentos mais efi cazes no 
futuro. O HIV é capaz de infectar 
células precursoras na medula 
óssea. Essas células dão origem 
às células sanguíneas, alvos prefe-
renciais do parasita.

O governo decidiu editar 
uma cartilha sobre como 

devem se comportar todos os 
funcionários públicos durante 
a eleição. Entre as recomen-
dações estará a de que os 
integrantes do governo não de-
vem usar seus computadores 
e aparelhos de celular funcio-
nais para escrever mensagens 
em sites como Facebook e 
Twitter.

O alemão Edis Kalayar, de 
26 anos, esconde o rosto 

na corte onde foi condenado a 
dois anos de prisão na terça-feira, 
9, por ter chantageado a modelo 
Cindy Crawford. 
Ele ameaçava mostrar à imprensa 
uma foto da fi lha da modelo amor-
daçada, tirada quando a menina 
brincava e repassada a ele por uma 
babá. Cindy não quis comentar a 
condenação.

O fl agrante de uma pilha de pneus ao ar livre, na 
rua José Nunes Cavalheiro, no bairro Argentina, 

em Três Barras, foi feito por uma leitora indignada com 
a situação. “Em época de campanha contra a dengue é 
um absurdo que essa situação não seja controlada nem 
mesmo ao lado da Secretaria de Saúde”, reclama. 

SEM POLICIAMENTO 
Leitor, comerciante, reclama da 
distribuição gratuita de mate-
riais escolares pelo Governo do 
Estado, hoje expandida para 17 
mil alunos somente na regional 
de Canoinhas.  “Representa 
menos consumidores, menos 
impostos arrecadados e mais 
preocupação aos comerciantes 
que atuam no setor. Se não 
diversifi carem e investirem em 
outros segmentos, fugindo do 
seu foco principal, terão de 
fechar, gerando perda de renda 
e desemprego”, opina.

MATERIAL ESCOLAR 

Leitor atribui a implantação de 150 cinemas populares 
– inclusive três na região – ao pouco sucesso obtido 
pelo fi lme Lula, o fi lho do Brasil, nas bilheterias conven-
cionais. “Ao invés de incentivos para novos cinemas 
com preços de ingressos mais acessíveis, optou-se 
por investir em equipamentos, que em breve (após 
campanha) estarão ocupando espaços em depósitos 
improvisados. É só passar o ano eleitoral”, acredita.

KITS DE CINEMA 

Leitora de Irineópolis escreve carta para o CN para 
reclamar da situação da cidade, que sofre com o aban-
dono e falta de postura, segundo ela, dos políticos 
locais. “Nossos vereadores não têm mais projeto para 
apresentar e nem mais o que discutir, por isso estão 
armando barracos e batendo boca na rádio comuni-
tária da cidade”, lamenta.  

FALTA DE EDUCAÇÃO 

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.
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D
urante a reunião da Associa-
ção Empresarial de Canoinhas 
(Acic) com a deputada federal 

Angela Amin (PP) na sexta-feira, 5, no 
Centro Empresarial, o empresário Hilton 
Ritzmann chamou a atenção para os pro-
pósitos não tão ocultos assim do Plano 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH), 
frisando, especifi camente, a tentativa de 
cerceamento da liberdade de 
imprensa. 

De fato, o PNDH 
proposto pelo Governo 
Federal, deveria preser-
var a sigla, mas trocar a 
descrição. Pelo seu con-
teúdo autoritário, anacrô-
nico e ideológico, deveria 
chamar-se Programa Nacio-
nal de Discriminação Humana.

O documento, que já sofreu uma sa-
raivada de críticas de parcelas distintas 
da sociedade, ameaça o direito de pro-
priedade, a legitimidade de instituições, 
a liberdade de imprensa e o pluralismo 
religioso, só para destacar alguns pontos.

É um risco à democracia.
Mesmo sendo apenas um conjunto 

paradoxal de propostas, sem valor legal 
e chance de vingar no Congresso, o 
programa mostra que ideias originais 
(revolucionárias, por sinal) de segmen-
tos radicais do partido do governo não 
estavam sepultadas.

O item relativo ao direito de proprie-
dade é tão absurdo que nos faz imaginar 
das duas uma: ou o seu idealizador é 
imune a constrangimentos, por acreditar 

que uma ideia ridícula dessas encontraria 
abrigo na sociedade, ou é presunçoso 
ao extremo ao entender que conseguirá 
convencer o País a caminhar pela estrada 
da insensatez. O PNDH instantaneamente 
divide a posse do imóvel entre proprie-
tário e invasor, legitimando órgãos fora 
da lei como o Movimento Sem-Terra 
(MST). Dessa forma, enterra o Judiciário 

como genuíno agente de decisão da 
questão e consequentemente ig-

nora a lei vigente. Dá as costas 
para a Constituição Federal.

Em relação à imprensa, 
não é a primeira vez que o 
Governo Lula tenta regulá-la. 

Não será, certamente, a última. 
É preciso, no entanto, que a 

sociedade que exige informação 
clara e isenta, pressione pela manuten-

ção da liberdade de imprensa. Lula já deu 
claros sinais de simpatia por governos 
populistas que fl ertam com o fascismo 
como o de Hugo Chávez, na Venezuela, e 
o de Fidel Castro, em Cuba.

Crer que um Estado “todo poderoso” 
é sinônimo de melhores dias é regredir 
na história. O capitalismo não é perfeito, 
vide a recente crise fi nanceira. Todavia, 
até o momento, é o modelo que melhor 
possibilita a busca pela independência 
socioeconômica a qualquer pessoa.

O que cabe questionar agora é se 
esse tipo de pensamento contaminaria 
as políticas públicas de uma eventual 
continuidade dessa administração.

Queremos ser a Venezuela ou o Chi-
le? Chegará a hora de escolher.

EDITORIAL

Tentativa de 
cerceamento

Lula 

já deu 

claros sinais de 

simpatia por go-

vernos populistas 

que fl ertam com 

o fascismo.

ARTIGO

N
o dia 25 de fevereiro foi revelada a nova 
direção da UnC. A reitoria contará com 
Argos para vice-reitor acadêmico, Célia 

responderá pela pró-reitoria, Valdecir mantido no 
administrativo e Luiz César fi cou com o acadê-
mico. Cerramos fi leiras apoiando a nova direção 
na busca de soluções. Desejamos a todos muito 
sucesso nas tarefas futuras. A curto prazo a prin-
cipal tarefa é defi nir o novo endereço da reitoria. 
Não dá para esquecer os outros: concorrência 
externa, manter o status de universidade, inves-
timentos etc.

Alguns problemas são complexos, outros 
nem tanto. Conquistar para Canoinhas a sede 
da reitoria é fácil, se comparado aos demais. 
Só depende de acordos, reuniões e estratégias. 
Argos está num cargo fundamental, com o apoio 
da Célia, um mínimo de inteligência e um pouco 
de esforço será fácil conquistar para Canoinhas a 
reitoria. Desde que este seja o objetivo do grupo 
que está no poder.

Por que é fácil conquistar a reitoria da UnC 
para Canoinhas? Porque o mais difícil já foi feito 
pelos professores, funcionários e alunos do 
Campus de Canoinhas. Todos trabalharam muito 
para melhorar a qualidade da pesquisa (sobre 
o desempenho do Campus de Canoinhas ver o 
texto do Dr. Walter Knaesel no CN de 6/03), da 
extensão e do ensino. O caminho está pronto. Só 
falta a cereja no bolo. O sucesso da conquista da 
reitoria para Canoinhas seria um grande feito. É 
claro que o fracasso também produzirá desculpas 
e explicações. Todos entenderão. Difi cilmente 
esquecerão.

Acima afi rmei que o mais difícil já foi feito. Isso 
é realidade. Se a reitoria não vier para Canoinhas 
só pode ser resultado de desacordos. A defi nição 
do novo reitor da UnC resultou de um acordo. De-

safi o alguém a citar uma proposta defendida pelo 
novo reitor que tenha sido apresentada diante de 
professores, funcionários ou alunos da UnC. Não 
li uma palavra sequer sobre seu plano de trabalho. 
Mas ele foi eleito por unanimidade. Caro leitor, quer 
um exemplo melhor de acordo?

A vinda de reitoria da UnC para Canoinhas 
deverá resultar também de um acordo. Acordo 
não é a forma desejada por qualquer comunidade 
organizada democrática. No nosso caso parece 
que o acordo é a única alternativa. Se não vier 
é porque outros acordos foram fi rmados. Seja-
mos pragmáticos! Caro leitor, não é necessário 
desenhar!

Acordos felizes na UnC são corriqueiros. 
Cito outro acordo e também muito importante, 
menos só que a eleição do reitor. Refi ro-me ao 
acordo fi rmado entre os diretores acadêmicos 
da UnC. Todos os pró-reitores de campus são 
ex-diretores acadêmicos. O único caso diferente 
é Canoinhas, onde Argos assumiu a vice-reitoria 
acadêmica. Porém, o cargo de pró-reitor de 
campus de Canoinhas foi ocupado por Célia, sua 
assessora direta mais antiga. Quando não há 
política, acordos também são muito efi cientes. O 
problema é que o acordo é mudo. Você só sabe 
na última hora. Esperamos que do silêncio sobre 
o novo endereço da reitoria surja uma voz muda 
em defesa de Canoinhas. 

Acordo não é política, porque política não é 
mudez, é proposta, debate público e argumento. 
Quem não faz política, mas faz acordo, também é 
importante para conquistar a reitoria para Canoi-
nhas. Basta querer para fazer o acordo.

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

Acordo mudo ARMINDO JOSÉ LONGHI

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

E
sta história de impunidade começa com 
uma viagem à capital do Estado do 
Paraná. No dia 27 de fevereiro saí de 

Porto União-SC com destino a Curitiba-PR com 
o intuito de participar de um concurso público 
para a prefeitura de Pinhais que aconteceria 
no dia 28 de fevereiro. Como de costume, me 
preparei estudando com esforço e dedicação. 
Um dia antes do previsto para a prova, estava 
na cidade de destino, hospedei-me em um 
pequeno hotel tendo como patrocinador meu 
esposo que depositava total confiança na 
possibilidade de minha classifi cação em meio 
a tanto estudo. Estávamos ansiosos.  

No tão esperado dia lá estava eu acordan-
do cedo e me preparando para a prova num 
lugar desconhecido. Ao obter mais algumas 
informações, me desloquei até a Faculdade 
onde seria realizado o concurso de acordo 
com meu número de classifi cação emitido pela 
organização do certame. 

 Então os problemas começaram. O 
primeiro foi em relação ao transporte que no 
domingo teria horário diferenciado, mesmo 
assim, pelo fato de ter saído cedo do hotel 
isso não infl uenciaria ou atrapalharia minha 
chegada ao destino. 

Ao chegar ao ponto de descida, percebi que 
ainda estava longe do local. Corri e junto comigo 
outras pessoas que também iriam fazer a prova 
me acompanhavam, porém, tínhamos tempo pra 
chegar e entrar no prédio da faculdade, pois os 
portões seriam fechados às 7h45 e a prova teria 
início às 8h; no entanto, para meu espanto, ao 
chegar às 7h43 os portões já estavam fechados, 
e sem qualquer explicação ou ainda compreen-
são. Sequer vieram conversar conosco.  

Não consegui entender também o fato de 
uma moça que havia chegado com o carro da 

prefeitura de Pinhais, ter entrado no prédio. 
Depois do dito portão fechado, a mulher viu que 
estávamos dentro do horário previsto e nem 
comunicou o erro. Foi uma desconsideração 
e desrespeito total. Ainda tivemos de aguen-
tar pessoas tripudiando sobre nossa tristeza, 
por não estarmos fazendo a prova enquanto 
parentes destes haviam entrado. 

Então, por viver num País democrático 
resolvemos chamar a policia e imprensa para 
mostrarmos o que estava acontecendo de in-
correto, no entanto, este foi o ápice do caos. 

Senti a impunidade começar a agir. A 
Brigada Militar que lá esteve a nosso pedido 
apenas nos informou que não poderiam fazer 
nada, a não ser que ocorresse alguma briga 
ou morte no local. Sendo assim, deveríamos ir 
a Polícia Civil. Assim o fi zemos. Ao chegar no 
distrito eu e todas minhas colegas pra prestar 
a queixa e fazer o dito  “BO” fomos informadas 
que ali não poderíamos ser ajudados e que 
deveríamos ir ao Procon. 

E aonde estava a imprensa? Será que 
esta estava fazendo a parte do “advogado do 
diabo”?

Com isso, infelizmente, percebemos que 
nosso País se faz de impunidade, os erros 
ocorrem e ninguém faz nada, será porque so-
mos pobres, ou quem sabe por que somos de 
outra raça/ credo; ou ainda porque não somos 
da mesma cidade natal?

Perdi a chance de fazer um Concurso, gastei 
e pior que tudo isso foi ver que  tudo vai acabar em 
pizza. Mas como dizia Abraham Lincoln: “Pode-se 
enganar a muitos por algum tempo; pode-se mes-
mo enganar alguns por muito tempo; mas não se 
pode enganar a todos todo o tempo...” 

Adriana Motta é pedagoga

Impunidade ADRIANA MOTTA 
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Angela Amin já trabalha pela candidatura ao Governo do Estado de SC; Eni Voltolini deve ir à disputa estadual

PP convoca militância em Canoinhas

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

ELEIÇÕES

A pré-candidata  ao Governo 
do Estado pelo PP, Angela 
Amin, esteve em Canoinhas 
junto de uma comitiva lide-
rada por seu marido, o ex-
governador Esperidião Amin. 
Ela se reuniu com empresários 
no fim da tarde de sexta-feira, 
5, e, em seguida, participou de 
uma mobilização com a mili-
tância progressista no Planalto 
Hotel.

Com os empresários, An-
gela discutiu assuntos como o 
Código Ambiental Catarinen-
se, a redução da carga horária 
trabalhista, em discussão no 
Congresso, e o mínimo regio-
nal, aprovado ano passado pelo 
Governo do Estado. “Estamos 
vivendo de reservas e ainda o 
Governo quer reduzir a carga 
horária trabalhista”, reclamou 
o empresário Hilton Ritzmann, 
que ainda interpelou a deputa-
da a votar contra o Programa 
Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH), que entre outras me-

didas, visa o cerceamento da li-
berdade de imprensa. “Querem 
calar a imprensa para fazer o 
que eles bem entendem”, disse 
Ritzmann.

Espiridião disse que acha 
o PNDH um ‘balão de ensaio’. 
“Se é uma tentativa de vender 
a ideia, conseguiram um desas-

tre”, afirmou.
O presidente da Associa-

ção Empresarial de Canoinhas 
(Acic), Rafael Mirando da Silva, 
voltou a pedir pela extensão da 
rede de gás natural de Rio Ne-
grinho até Porto União.

 Angela prometeu lutar pe-
los pleitos dos empresários.

MOBILIZAÇÃO
Do encontro com militantes do 
partido que lotaram o auditório 
do Planalto Hotel, participaram os 
deputado federais Odacir Zonta e 
João Pizzolatti. O ex-deputado fe-
deral Eni Voltolini também parti-
cipou do encontro no qual lançou 
sua pré-candidatura a deputado 

estadual visando representar a 
região na Assembleia.

Todos os discursos foram de 
exaltação à candidatura de Angela e 
pêsames pela perda do ex-presidente 
municipal do PP, João Rosa Müller, 
falecido na semana passada.

Angela demonstrou humil-
dade ao dizer que o PP está 
aberto a conversações com vários 
partidos. Ela disse que o PP não 
fará prévias e que, “dependendo 
das conversações, Hugo Biehl 
pode ser uma alternativa”. Biehl 
demonstrou descontentamento 
ao ter sua pré-candidatura a go-
vernador naufragada pelo casal 
Amin no fi nal do ano passado. 
Sobre Ideli Salvatti (PT), Angela 
diz que tem um bom relacio-
namento com a senadora, mas 
lembrou que o PT está trilhando 
outro caminho. “Mas não esgota-
mos as discussões”, frisou.

No seu discurso, a deputada 
empolgou a plateia ao falar de 
que apesar do favorecimento 
das pesquisas, a eleição não está 
ganha e que o partido precisará 
de muito trabalho e humildade 
para vencer.

Vereador diz que família foi orientada a postergar atestado de óbito até que contrato com funerárias fosse renovado

Auxílio-funeral causa polêmica na Câmara

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Familiares da jovem Viviane Matos, 

assassinada pelo ex-marido no sába-

do, 6, procuraram os vereadores no 

início da semana para pedir ajuda para 

custear o funeral. Segundo o vereador 

Beto Passos (PT), os familiares não re-

ceberam ajuda do município, que tem 

um fundo destinado a cobrir parte 

das despesas dos funerais, chamado 

auxílio-funeral. A justifi cativa para não 

conceder o benefício à família foi de 

que, segundo Passos, “alguém teria se 

esquecido de digitar a renovação do 

contrato com as funerárias”.

“Ainda sugeriram a família a 

fazer a certidão de óbito daqui a 

20 dias para dar tempo de bater o 

contrato”, denunciou Passos.

O episódio desencadeou co-

mentários ácidos dos vereadores. 

“O Executivo tá pensando o quê? 

Que por um tempo não vai morrer 

ninguém”, disse Paulo Glinski 

(DEM), que foi além: “O Executivo 

acreditou na mentira dele de que 

nos tornaríamos a Nova Califórnia 

e acha que todo mundo tá rico”.

CONTRAPONTO
Segundo a secretária municipal de 

Ação Social, Maria Hermínia Mo-

reschi, ninguém orientou a família 

a postergar o atestado de óbito. Ela 

disse ainda que a funerária que fez 

o velório e sepultamento de Viviane 

vai receber os R$ 250 de auxílio-

funeral, embora não seja credenciada 

pela prefeitura. “Faremos o repasse 

de outra forma. As funerárias sabem 

como funciona, elas precisam orien-

tar as famílias”, afi rma.

Hermínia explica que a Secre-

taria está refazendo os credencia-

mentos das funerárias e pretende, 

mediante aprovação da Câmara, 

aumentar o valor do repasse para 

pouco mais de R$ 500. O projeto 

já está na Câmara. Ela frisa, no 

entanto, que isso não significa 

que momentaneamente não serão 

cedidos auxílios-funeral. A fune-

rária procurada pela família de 

Viviane, que cobrou R$ 1 mil pelo 

funeral, segundo Hermínia, ainda 

não procurou a prefeitura para se 

credenciar, o que teria provocado 

a situação.

EXECUTIVO

ENI VOLTOLINI, deputado Kennedy Nunes e o casal Amin no encontro com empresários na sede da Acic
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E
sta é mais do que uma homenagem ofi cial  do 
Partido Progressista a João Rosa Müller. Esta 
adquire signifi cado muito especial, porque aqui 

se tenta fazer justiça a um dos homens mais dignos 
da política de Canoinhas e do Estado de SC e quiçá 
do Estado Brasileiro, principalmente, ao valor de um 
Homem, que dedicou sua vida a Educação e à formação 
de  CIDADÃOS. 

A morte  prematura do Professor João retira de 
nosso convívio um homem de extraordinária comunica-
bilidade, sólidos princípios e uma inquietação política, 
social e intelectual que o fez sempre desenvolver inten-
sas atividades.

De seu passado político, ficou um exemplo de 
coerência. Poderia ter sido prefeito de Canoinhas, mas 
infelizmente lhe faltou tempo. Ele queria ser prefeito, 
mas não para  obter poder, porque o poder nunca o 
fascinou como realização pessoal - mas sim apenas 
como instrumento de transformação da sociedade e 
valorização do homem.

Cabe ao Partido Progressista de Canoinhas falar do 
Professor João, falar do homem extraordinário, do pro-
fessor dedicado, do político impoluto, do pai amoroso, 
exemplo de retidão pessoal e intelectual.

O PP de Canoinhas sente-se orgulhoso por  ter  
sido o Professor João um de seus fi liados. Mais que 
isso, foi seu presidente, foi seu candidato. João Rosa 
Müller soube honrar sempre a sua bandeira partidária, 
deixando claro que Canoinhas e região estavam sempre 
em primeiro lugar nas suas prioridades. 

Preferiu arriscar eleições a buscar alianças nas 
quais não acreditava. Preferiu  dizer não ao servilismo 
e personalismo na vida política para levar adiante  o que 
acreditava e sonhava. Aguentou as críticas e as conse-
quências dos que não concordavam com suas posições, 
sempre sorrindo, porque sabia que estava em paz com 
sua consciência. Perdia a eleição, mas não perdia jamais 
a  coerência.  Perdia a eleição, mas não perdia a confi -
ança daqueles que sabiam entender sua posição e que 
por isso mesmo o admiravam tão profundamente.

Este era o político Professor João. Não tinha inimi-
gos, tinha adversários políticos.

Tinha orgulho de levar o título de “professor” no 
nome. Humilde, ele se dizia apenas professor, mas para 
quem o conhecia sabia  que não se limitava a ser um 
professor. Era antes de tudo um Educador.  Entendia  
que a “escola”  tinha  de levar o aluno a pensar, a 
contextualizar, a analisar comparativamente, a que-
brar preconceitos, a buscar soluções gradativas para 
problemas que afetam a sua comunidade. Entendia 
que a escola tem também a nobre função de formar 
cidadãos. E aplicava isto na sua vida. Quer como  
professor na sala de aula, quer como administrador, 
gerindo a Educação.

Foi assim que  o campus de Canoinhas  da 
Universidade do Contestado, sob sua direção 
se transformou num dos maiores da própria 
Universidade, como também de SC. 

Foi sob sua direção que colégios 
foram reformados, que  projetos foram 
implantados, que cidadãos foram 
formados. 

Ele dizia: “_  Assumo sempre 
minha condição de sonhador, 
mas não sou um utópico, sou 
um idealista prático, por 
isso tenho consciência de 
que nós, professores, 
entre todas as outras 
profissões, somos os 
melhores formadores 
de opinião, capazes 
de transmitir ideias 
construtivas que 
contribuam para 
a formação de 
raciocínios lógi-
cos que possam, 
de fato, alterar 
qualquer prática 

que não seja justa e que não corresponda à vontade da 
maioria. 

Gandhi deixou para a hu-
manidade a certeza de que 
nada é impossível quando 
se luta por uma causa 
justa, que “o desejo 

sincero e profundo 
do coração é sempre 
realizado”.

Assim era o 
homem, assim era 
o político.

JOÃO ROSA MÜLLER, 
EXEMPLO DE RETIDÃO PESSOAL

SAUDADES...

Nós queremos aqui, além de apresentar solidariedade 
à família e a todo o 
povo de Canoinhas, 
também dizer que o 
exemplo que ele deixa, 
de homem digno, de 
homem público com 
dignidade, é por todos 
nós rememorado a todo 
momento e serve como 
exemplo para a política 
brasileira. Lamentamos 
esse passamento.”

Pronunciamento do 
Deputado Federal 
Odacir Zonta ( PP/SC)  
no Plenário da Câmara 
Federal 

“Aproveitamos para mandar aos 

familiares de João Rosa Müller 

e seus amigos um grande abra-

ço e seu exemplo fi cará para 

sempre. 

Prof. João Rosa, faleceu de 

câncer, foi nosso grande com-

panheiro de Partido e nos deixa 

um vazio grande. 

Lamentamos a ausência do Prof. 

João Rosa Muller. Companheiro, 

professor era um defensor do 

Planalto Norte de SC.”

Deputada Federal PP/SC  An-

gela Amin  no TwitterWeb 

(twitter.com/angelaamin)

“Três momentos da vida do João me marcaram. O primeiro foi quando 

ele e mais um pequeno grupo de pessoas 

participaram da reestruturação do PP em Ca-

noinhas em 1994. O segundo foi vê-lo chegar 

a presidência da UnC e fazer isso com muita 

competência, tornando a Universidade uma 

referência nacional. O terceiro foi a primeira 

campanha para prefeito, quando tive a opor-

tunidade de ver um grande plano de trabalho 

voltado efetivamente para os anseios da 

sociedade. Destaco ainda o exemplo de pai 

e esposo que ele foi. João Rosa Müller deixa, 

sem dúvida, um grande vazio no coração do 

PP e da política regional.”

Eni Voltolini, Secretário de Desenvolvi-

mento Econômico de Joinville

Homenagem do PARTIDO PROGRESSISTA
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Aparando arestas

 O PMDB terá peito para sair sozinho nas eleições?

Agiram rápido o presidente municipal do PMDB, Ricardo Pe-

reira Martin, e o presidente regional, Hilário Damaso da Silveira, 

ao apagar o incêndio provocado pelas provocações trocadas por 

Antonio Aguiar e Mauro Mariani. A reunião no fi m de semana 

teve o propósito de mostrar que, independente de qualquer rusga, 

o apoio aos dois nomes para as disputas estadual e federal, segue 

fi rme.

De fato, seria imaturo por parte do PMDB retirar um apoio 

que deu certo na eleição passada e que tem tudo para emplacar 

novamente. Bicuda fi cou a ala pé-vermelha que viu na briga uma 

oportunidade de lançar outras candidaturas.

Mauro e Aguiar sabem o quanto perderiam se levassem a pen-

denga adiante. Como em terra de cego, quem tem olho é rei, vão 

engolir o orgulho e, não duvide, estarão abraçados em público em 

bem pouco tempo.

Problema maior, o PMDB tem na esfera governamental. 

Dário Berger não abre mão da candidatura a governador. Pinho 

Moreira idem. Somente prévias, já marcadas para 27-03, devem 

determinar qual dos dois nomes é o mais apropriado para assumir 

a vaga. Mas o o PMDB tem uma vaga?

Então, este é o segundo e maior problema do PMDB. Os tuca-

nos e demos entendem as prévias como uma sinalização dos pés 

vermelhos por uma candidatura própria, ou seja, ‘somos todos 

parceiros, mas a cabeça é minha’. A maioria dos militantes do 

PSDB e do DEM entendem que depois de dois mandatos de Luiz 

Henrique, chegou a hora deles. 

O PMDB já sentiu a repercussão negativa e corre agora para 

evitar as prévias, contra o desejo de Pinho e Dário.

> ESPAÇO: Vereador Bene Carva-

lho (PMDB) se assustou ao ver que 

túmulos estão sendo construídos nos 

corredores do Cemitério Municipal.

> VISITA: A vice-presidente da Cidasc, 

Lucia de Lurdes Cimolim da Silva, 

esteve ontem em Canoinhas.

> VISITA II: Na pauta de reuniões, a 

construção de uma sede própria para 

o órgão em Canoinhas.

> REVIRAVOLTA: Uma das juízas 

do TRE recomendou que os votos de 

Peixe fossem anulados e houvesse 

a retotalização do pleito. Os demais 

juízes, no entanto, rejeitaram o pedido.

> APARTIDÁRIO: Prefeitos Israel 

Kiem (Major Vieira) e Adelmo Alberto 

(Bela Vista) marcaram presença no 

encontro do PP na sexta-feira, 5. 

Um é do DEM e o outro é do PSDB, 

respectivamente.

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) e o vereador Wilson Pereira (PMDB) assinaram em Brasília um convê-

nio no valor de R$ 145 mil para perfuração de poços nas comunidades de Paciência dos Neves, Estação 

Paciência, Rio do Tigre e Bonetes. O convênio foi assinado no gabinete do deputado federal Celso Maldaner 

(PMDB) que colaborou com as prefeituras na liberação do recurso junto ao Ministério da Integração. Maldaner 

ressaltou que os recursos já estão empenhados tendo a prefeitura apenas que providenciar a documentação 

exigida pelo Ministério. O deputado tem esticado o olho pra cima de Canoinhas e deve aterrisar por aqui nos 

próximos dias visado angariar apoio para a disputa pela reeleição.
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Há quem aposte, entre os demos, que o partido sai com o PP. Resta 

saber se Raimundo Colombo (DEM) aceitaria ir na vice de Angela Amin 

(PP) ou vice-versa. “A questão é de sobrevivência política, não de vaidade 

pessoal”, vaticina um democrata de carteirinha.

PalpiteA novela Duque de Caxias
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) anunciou na semana passada, 

no programa Roda Livre, da Rádio UnC FM, que deve fazer uma ope-

ração tapa-buracos emergencial na rua Duque de Caxias nos próximos 

dias. Isso porque a pavimentação da rua, que já ganhou fama de a mais 

esburacada da cidade, segue embargada mediante liminar concedida pela 

Justiça à empresa segunda colocada no processo licitatório. Enquanto a 

Justiça não tomar uma decisão fi nal, o processo segue embargado.

Ao CN, Weinert disse que isso não altera seus planos de anular o 

processo embargado e abrir outro processo já que, acredita o prefeito, 

isso seria mais rápido do que aguardar todos os trâmites da Justiça. 

Suplente cassado
O suplente de vereador de Três Barras, Amarildo Cavalheiro, o Peixe, 

foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na semana passada. 

Ele está inelegível por três anos  e terá de pagar multa de R$ 1,06 mil. 

Peixe é acusado de compra de votos. Ele teria autorizado um supermer-

cado a entregar cestas básicas para eleitores, arcando com os custos.Contraditório
Uma empresa de Canoinhas com mais de mil funcionários, tem cinco 

trabalhando no setor de Contabilidade. A Câmara de Vereadores de Ca-

noinhas, com pouco mais de 30 funcionários, tem sete deles ‘trabalhando’ 

no mesmo setor.

     Prefeito de Monte Castelo Aldomir Roskamp (PMDB) está com a 
faca e o queijo na mão. Apenas um vereador faz oposição a ele na Câmara. 
Isso permite, por exemplo, que ele alugue uma retroescavadeira pagando 
R$ 62 mil por mês para plantar fl ores no centro. Sem questionamentos.

Suplente cassado II
Segundo o Ministério Público, os fatos podem ser comprovados por 

depoimentos de testemunhas e pelo material apreendido pela polícia na 

casa do suplente e no supermercado, como listas de compras, além de 

diversos recibos e vales assinados pelas pessoas que retiraram produtos. 

Em sua defesa, Peixe alegou que os vales seriam usados para pagar 

serviços prestados por 85 cabos eleitorais, o que foi declarado na sua 

prestação de contas.  Peixe pode recorrer da decisão.
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Dia de festa com 
direito a café da 
manhã, almoço, 
palestras, prêmios, 
música e muita 
diversão agitou a 
cidade na quarta-feira

P
elo menos mil mulheres 
participaram da homenagem 
oferecida pela prefeitura de 

Major Vieira durante toda a quarta-
feira, 10, denominada “Ser mulher 
é bom demais”. A programação 
começou cedo com um delicioso 
café da manhã servido a todas as 
participantes. Em seguida, houve 
abertura ofi cial no Centro Comu-
nitário da cidade, com presença 
de várias autoridades. “É um dia 
muito especial, fi co feliz em poder 
homenageá-las”, disse o deputado 
estadual Darci de Mattos, que veio 
de Florianópolis especialmente para 
prestigiar o evento.

Prefeito Israel Kiem demons-
trou grande orgulho pela organiza-
ção do evento. “Nos empenhamos 
para fazer um ótimo dia para vocês”, 
disse. Kiem revelou ainda que 
pretende transformar um posto de 
saúde em uma clínica exclusiva para 
mulheres, declaração que arrancou 
aplausos da plateia.

O vice-prefeito David Ferens 
Primo também parabenizou as mu-
lheres e afi rmou sentir orgulho de 
participar da atual administração.

Logo após a abertura, o padre 
Valmir Pahsa fez uma bênção es-
pecial.

O palestrante Ainor Lotério 
cantou e falou sobre a valorização 
feminina. A palestra empolgou as 
participantes que, em seguida, al-
moçaram no Ginásio de Esportes ao 
lado do Centro Comunitário. 

À tarde, houve sorteio de prê-
mios e palestra com Hani Zehdi 
Amine Awad sobre motivação e 
autoestima.

O padre Valmir encerrou a festa 
com um momento religioso.

O evento foi organizado pela 
prefeitura, por meio das Secretarias 
de Educação e Assistência Social, 
com colaboração do Senar e partici-
pação de representantes da Secreta-
ria de Desenvolvimento Regional e 
da Câmara dos Vereadores.

MAJOR VIEIRA homenageia 

suas MULHERES

CERCA de mil mulheres participaram do evento no Centro Comunitário de Major Vieira

ALMOÇO foi servido no Ginásio de Esportes com direito à música ao vivo e sobremesa

EQUIPE que organizou o evento que teve atrações durante toda a quarta-feira, 10

PREFEITO ISRAEL KIEM foi o coordenador geral da festa

MESA DE AUTORIDADES composta na abertura do evento

PADRE VALMIR PAHSA foi responsável pelo momento religioso

ANIMAÇÃO na palestra motivacional de Ainor Lotério

INFORME PUBLICITÁRIO
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Começa vacinação contra a Gripe A

Gracieli Polak

CANOINHAS

PREVENÇÃO

Profi ssionais de saúde são os primeiros a receber as doses

Foi dada a largada da prevenção 
contra a Gripe A no Brasil. Na 
segunda-feira, 8, profi ssionais de 
saúde e indígenas de todo o País 
começaram a receber as doses 
contra o vírus H1N1, que viti-
mou cerca de 1,3 mil pessoas em 
2009, de acordo com estatísticas 
do Ministério da Saúde.

O cronograma de vacinação 
contra o novo vírus está dividi-
do em sete etapas e contempla 
diferentes faixas etárias e popu-
lacionais (veja quadro ao lado). 
Segundo a enfermeira Iolanda 
Ruthes da Silveira, da prefeitura 
de Canoinhas, a vacinação é 
voltada, prioritariamente, para as 
pessoas que mais estão expostas 
aos riscos da Gripe A. “Agora 
estão sendo vacinados os profi s-
sionais de saúde, população que 
mais foi contaminada em 2009, 
mas no dia 22 começa outra 
etapa”, conta. Os próximos a 
serem contemplados, segundo 
o cronograma, são as gestantes, 
menos aquelas que engravidarem 
a partir desta data, que serão 
vacinadas em outras etapas. 

Na Clínica da Mulher e da 
Criança, já no primeiro dia houve 
bastante procura pelas doses. A 
técnica em enfermagem Eliane 
Nogueira foi a 16.ª a se vacinar 
no estabelecimento, que con-
centra consultas pediátricas e 
obstétricas no centro da cidade. 
“Como a gente tem contato 
direto com gente, muitas vezes 
doente, é importante”, opina.

Segundo a técnica responsável 
pela vacinação, Marilena Hauffe, 
os profi ssionais da Clínica, dos 
postos de saúde, do Hospital Santa 
Cruz e do Samu serão vacinados 
até sexta-feira, 19. “É importante 
que as pessoas estejam cientes do 
cronograma de vacinação para que 
venham até aqui receber a dose”, 
ressalta. Segundo ela, não serão 
vacinadas pessoas fora do que de-
terminou o MS para cada etapa.

POR E-MAIL

Quem não está por dentro 
dos prazos para a vacinação, 
mas não quer perdê-lo,  conta 
com uma nova fer ramenta 
para combater a Gripe A. 
Basta se cadastrar no s i te 
www.saude.gov.br que o Mi-
nistério envia, gratuitamente, 
um e-mail indicando a data 
adequada para  a  imuniza-
ção.

ELIANE foi a 16.ª pessoa a receber a vacina contra a gripe A em Canoinhas
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80 milhões de pessoas 

não receberão a vacina

Gracieli Polak

CANOINHAS

Consultórios particulares devem oferecer imunização dentro de um mês

SÓ PAGANDO

Se você tem entre dois e 18 
anos de idade, ou chegou aos 
40 mas ainda não completou 
60, não possui doenças crôni-
cas, não passa por uma gravi-
dez ou não trabalha nas áreas 
de saúde com atuação epide-
miológica, é um dos 80 milhões 
de brasileiros que ficarão de 
fora da vacinação gratuita pro-
movida pelo Governo Federal 
contra a gripe A.

Considerada faixa de me-
nor risco de complicações de-
correntes da doença, as popu-
lações excluídas da campanha 
terão a opção de vacinação 
somente em clínicas particu-
lares, mediante o pagamento 
de aproximadamente R$ 90, 
segundo estimou uma clínica 
de São Paulo que pretende 
comercializar a vacina triva-
lente, que protege também 
contra a gripe sazonal. Se-
gundo o Ministério da Saúde 
(MS) não há restrições para 
quem preferir se vacinar nas 
clínicas particulares, mas as 
doses deverão ser disponibi-
lizadas somente em abril, um 
mês depois da aplicação das 
primeiras no País.

A preocupação com a do-
ença deve levar para as clínicas 
particulares grande parte das 
pessoas que não estão inclu-
ídas no calendário gratuito, 
principalmente as crianças, que 
já experimentavam maior imu-
nização contra a gripe comum. 
Enquanto a sensação é de alí-
vio para quem está incluído na 

campanha pública, para quem 
foi excluído é de revolta.

CAMPANHA 

CONTROVERSA

Para a dentista Ângela Frank 
Pereira, faltou esclarecimento 
sobre a vacinação destinada 
para os profissionais de saúde. 
“A campanha que é mostrada 
na televisão é para os profis-
sionais de saúde, mas eu não 
tenho direito de receber. Então 

não sou profissional da saúde 
e sou do quê?”, questiona 
Ângela.

Segundo a dentista, que 
pretende comprar as doses, é 
inadmissível que a divulgação 
seja feita de uma forma e a 
campanha de outra. “Se era só 
para os profissionais públicos, 
envolvidos no combate direto à 
gripe, a campanha não deveria 
ter sido divulgada da maneira 
como foi”, acredita.
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Campus de Canoinhas deve oferecer dois cursos que começam no segundo semestre: Agroecologia e Edicações

IF-SC, que inaugura até junho, 
vai contratar 29 em Canoinhas

Gracieli Polak

CANOINHAS

EDUCAÇÃO

A tinta verde que cuidadosamente 
é aplicada nas paredes sinaliza que 
a obra de construção do campus 
Canoinhas do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IF-SC) está perto 
de seu fi m. A mesma cor dá o tom 
da esperança que o Instituto traz 
para Canoinhas, com seus cursos 
de qualidade certifi cada e custo 
zero, ainda para o segundo semes-
tre de 2010, como espera a diretora 
do Campus, professora Doutora 
Maria Bertília Oss Giacomelli.

De acordo com ela, a ex-
pectativa é de que a obra seja 
encerrada ainda neste mês e que 
até junho seja inaugurada, apta 
a receber os primeiros alunos, 
com salas de aula equipadas e 
laboratórios montados. “Nós 
temos programado, ainda para 
o segundo semestre deste ano, 
dois cursos: Agroecologia e 
Edifi cações”, afi rma. Os cursos, 
que segundo a diretora podem 
ser realizados de maneira con-
comitante (aliados com os dois 
últimos anos do Ensino Médio), 
são os primeiros de uma série 
que será implantada de acordo 
com o Plano de Desenvolvi-

mento Institucional (PDI) do 
IF-SC, que determina o que será 
oferecido em cada campus.

A estrutura, que tem capaci-
dade para abrigar 1,2 mil alunos, 
deve receber em 2011 novos 
cursos, que foram decididos em 
audiência pública realizada em 
Canoinhas. Estão previstos para 
o Instituto, segundo a diretora, 
cursos com diferentes estrutu-
ras, em várias áreas, mas com 
um propósito único. “Os nossos 
alunos desenvolvem projetos 
de interesse da região junto 
com seus professores e depois 
apresentam estes projetos para 
a comunidade. É o ensino vi-
venciado, a contextualização do 
conhecimento”, defende. 

O ingresso nos cursos re-
gulares será feito por meio de 
processo seletivo ou por outro 
meio ainda a ser discutido, en-
quanto o concurso público para 
contratação dos profissionais 
que atuarão no campus está 
aberto desde o início da semana. 
Para trabalhar no Instituto, frisa 
Maria Bertília, somente por meio 
de concurso público, como em 
outras instituições federais. “Es-
peramos que muitas pessoas se 
inscrevam e que passem a fazer 

parte do nosso quadro de cola-
boradores”, ressalta.

CONCURSO ABERTO

Desde segunda-feira, 8, até o dia 
29 deste mês os interessados em 
trabalhar na instituição podem 
fazer sua inscrição para o con-
curso público que selecionará 
profi ssionais para atuação em 
vários campi, inclusive Canoi-
nhas. Entre os cargos de carreira 
técnico-administrativa e de ma-
gistério, 29 vagas estão abertas 

somente para Canoinhas.
A remuneração varia de R$ 

1.568 (salário mais auxílio ali-
mentação) até R$ 2.611 para as 
carreiras administrativas e de R$ 

3.061 a 6.359 para os cargos do 
magistério. As inscrições podem 
ser feitas exclusivamente pelo site 
da instituição, no endereço www.
ifsc.edu.br.



12 VARIEDADES Canoinhas, 12 de março de 2010REGIÃO

Pavan diz que não 

pretende concorrer

ELEIÇÕES

O governador em exercício Leonel 
Pavan (PSDB) e o secretário de 
Estado da Educação Paulo Bauer 
inauguraram ontem mais de R$ 800 
mil em obras na região. 

Pela manhã, ocorreu a inaugura-
ção de uma quadra poliesportiva na 
EEB Colombo Machado Salles, em 
Três Barras. O investimento na obra 
que vai benefi ciar os 470 alunos da 
instituição foi de R$ 295,6 mil.

À tarde, foi a vez da inaugu-
ração das obras de ampliação da 
EEB Estanislau Schumann, em 
Bela Vista do Toldo. O Governo 
do Estado investiu R$ 232,3 mil na 
construção de novas salas de aula 
para a instituição. 

Na sequência, o governador 
em exercício e o secretário da 
Educação estiveram em Canoinhas, 
onde inauguraram uma quadra 
poliesportiva coberta na EEB Ger-
trudes Müller. O investimento na 
edifi cação, que conta também com 
arquibancadas, foi de R$ 305 mil.

Durante almoço em Bela Vista 
do Toldo, em uma churrascaria, 
Pavan concedeu entrevista exclusiva 
ao CN na qual afi rmou pela primei-
ra vez que está fora da disputa pelo 
governo do Estado. Em seguida, 
corrigiu: “Mas política é como nu-
vem, uma hora você olha e está de 
um jeito, outra hora você olha e está 
de outro jeito”. Acompanhe.

A operação Transparência (que 
investiga Pavan por suspeita de 
tráfi co de infl uência) impende sua 
candidatura ao Governo?

Te pergunto se existe algum pro-
cesso contra mim.

Isso não impede sua candidatura 
então?

Não existe nenhum processo 
contra mim. Estou reavaliando a 
questão da candidatura, mas por 
outro motivo. Tenho dito para o 

meu partido que não pretendo 
concorrer. Mas política é como 
nuvem, uma hora você olha e está 
de um jeito, outra hora você olha 
e está de outro jeito.

As prévias que o PMDB pretende 
fazer podem rachar a Tríplice 
Aliança?

Tanto eu quanto o Luiz Henrique 
queremos a Tríplice Aliança e estamos 
trabalhando para isso, mas é claro que 
essa prévia do PMDB incomodou 
bastante o DEM e pode provocar 
uma reação dos democratas.

E o PSDB?

Está tranquilo. Cada partido pode 
pensar da forma que quiser. Se o 
PMDB entender que é boa a parce-
ria, vamos estar juntos. Se entender 
que não deve ter parceiros, temos 
de procurar caminhos.

A sua decisão facilita a coligação 
PMDB/PSDB.

A nossa decisão é de estar junto 
com quem está com o (José) Serra. 
Essa é a primeira regra.

Isso impende que o PT venha com 
o PMDB e PSDB no Estado?

Sem dúvida, com o PT nós não 
estaremos. Seria muito difícil uma 
composição com o PT.

Quais seus planos políticos?

Vou governar Santa Catarina até o 
fi m do ano.

Quatro anos de preparação para o 
próximo governo?

Já fui tudo que poderia ter sido. 
Governador, três vezes prefeito, 
deputado federal, senador, vice-
governador e vou ser governador 
agora. Política é momento, não se 
pensa a longo prazo.

Como o senhor analisa a oposição 
liderando as pesquisas?

Há várias pesquisas e todo mundo 
está parelho, não passa de 10% a 
diferença. Todos têm chances.

PP na região
O ex-governador Esperidião Amin e a deputada federal, 
Ângela Amin, e outros líderes do Partido Progressista (PP) 
que cumpriram roteiro pelas principais cidades do Planalto 
Norte, sentiram que a militância do partido acredita numa 
virada histórica em cima da tríplice aliança. “Temos uma 
legião de seguidores, mas é preciso acordar a nossa 
gente para a nova realidade política em Santa Catarina, 
e sair para a campanha”, enfatizou o deputado federal 
João Alberto Pizzolatti. A manifestação foi no encontro 
regional do PP em Porto União, sábado passado, 6, com 
almoço de confraternização no Clube Aliança. Um grupo 
de militantes do PP de Irineópolis, liderados pelo vereador 
Alcione Adami (Italiano), participou do almoço com cerca 
de 20 pessoas. 

Vereador Alcione Adami (E), deputada federal e pré-candi-
data ao governo do Estado, Ângela Amin, com a pequena 
Gisele no colo, e Silene Adami, mulher do “Italiano”

Vereador Luiz Alberto Pasqualin (E), presidente do PP de 
Porto União;  Ângela Amin, deputados estaduais Silvio Dre-
veck (líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa) 
e Kennedy Nunes

Estacionamento no Ginásio

Já a partir deste fi nal de semana os atletas e o público em 
geral, terão mais espaço para estacionar seus veículos 
em frente ao Ginásio Municipal de Esportes, na rua Mato 
Grosso, em Irineópolis. Amanhã estará concluída a coloca-
ção de 253 metros quadrados de lajotas no espaço criado 
pela prefeitura com a redução da calçada do passeio em 
frente ao ginásio, para cerca de 1,5 metro. O espaço dará 
condições de estacionamento para, no mínimo, mais 12 
veículos pelo sistema 45 graus. O diretor de esportes da 
CME, Sérgio Plugge, informou que já está sendo feita uma 
rampa para facilitar o acesso de cadeirantes, e no interior do 
ginásio será reservado espaço específi co para acomodar 
as cadeiras de rodas. 

Estacionamento (2)
O Conselho Municipal de Trânsito de Irineópolis, presidido 
pelo Sargento PM, Nelson Augustinho Bonete, em reunião 

realizada recentemente, decidiu eliminar as faixas amarelas 
que proibiam o estacionamento de veículos em sentido 
longitudinal, nas ruas Paraná e São Paulo, que circundam o 
prédio da Escola de Educação Básica Horácio Nunes. Com 
a pintura de faixas brancas, os veículos dos professores, 
que fi cavam estacionados em frente aos estabelecimen-
tos comerciais, poderão estacionar em frente à escola, 
com recomendação para respeitar a entrada principal do 
estabelecimento. A reclamação dos comerciantes vinha 
de longa data, e os vereadores recebiam repetidas recla-
mações e pedidos para que tentassem uma solução com 
a administração municipal.  

Estacionamento (3)
A vereadora Eleni Baggenstoss (PSDB), no dia 22 de fe-
vereiro, enviou ofício ao presidente do Conselho Municipal 
de Trânsito, sgto. Nélson Augustinho Bonete, pedindo um 
estudo para solucionar o problema do estacionamento nas 
ruas Paraná, com a retirada da faixa amarela que proibia 
o estacionamento em frente à E.E.B. Horácio Nunes. So-
licitou também uma análise a respeito do estacionamento 
dos ônibus escolares na rua Mato Grosso. Na sessão do 
dia 1.º de março, uma indicação do vereador Geraldo Or-
lonski (PSDB), subscrita por todos os vereadores, reforçou 
o pedido da vereadora Eleni. Diante de tantos clamores, 
inclusive do diretor de esportes da CME, atletas e o públi-
co, o CMT decidiu por entregar um “croqui” para o prefeito 
dar encaminhamento às obras. Na semana que vem, na 
rua Mato Grosso, em frente à Delegacia de Polícia e o GP 
PM, ao lado da Quadra de Esportes coberta, será retirado 
o meio-fi o que separa a rua do passeio de pedestres, cujo 
espaço dará lugar a um “refúgio” para o estacionamento 
que servirá para o estacionamento de, pelo menos três 
ônibus escolares. 
   Quando as lideranças e o povo se unem, imbuídos do 
propósito de proporcionar o bem-estar comum, os “louros” 
são para todos, independentemente de quem teve ideia 
antes de outros.

Alianças 
na mão 
direita

Elaine Carla Longo 
e Jeferson Grehl-
mann estão em 

preparativos e na 
contagem regressi-

va para o 
casamento. Os 

noivos casam-se 
dia 31 de maio com 
uma linda cerimônia 

religiosa na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, e 
recepção na Sociedade Recreativa e Cultural de 
Irineópolis. As famílias Longo e Grehlmann estão 

cuidando com muito carinho de cada detalhe 
do evento. Na foto, Elaine e Jeferson brindam a estreia 
das alianças na mão direita, que aconteceu em almoço 

com os pais no Carretão, em Paula Freitas-PR.     

Futsal começa dia 13
Doze equipes de Futebol de Salão, da cidade e do interior, 
confi rmaram participação no Campeonato Municipal de 
Futsal de Irineópolis, que começa dia 13 de março. “É 
uma competição curta, para sacudir e motivar a rapaziada 
que pratica esta modalidade de esporte”, comentou Sérgio 
Plugge, diretor de esportes da CME. O regulamento da 
competição está à disposição dos dirigentes no Ginásio 
de Esportes. As inscrições vão até o dia 16 (terça-feira) 
e a abertura ofi cial do campeonato será às 19 horas do 
dia 23. 

Karatê 
Em Timbó, no Vale do Itajaí, no domingo, 13, atletas de 
Irineópolis, da modalidade de Karatê, categoria Infanto-
Juvenil, participarão da 1.ª Etapa Interestadual de Karatê, 
representando a Acert de Porto União. São seis adolescen-
tes, entre eles Felipe, Sara, Polyana e Matheus. A partir da 
3.ª Etapa, esses atletas estarão representando o município 
de Irineópolis. A CME está se fi liando à Federação Cata-
rinense de Karatê, e de início poderá participar com 12 
atletas em várias categorias.

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO
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A ASSOCIAÇÃO VÊNETA “LA BELLA ITALIA” agradece ao governador do Estado, Luiz 
Henrique da Silveira e, em especial, ao deputado estadual Antonio Aguiar e sua 

esposa, Marilu, pelo empenho na aquisição de equipamentos para a cozinha da sede 

da entidade.

 LA BELLA ITALIA
ASSOCIAÇÃO VÊNETA

ALMOÇO ITALIANO
DIA: 21/03/2010

LOCAL: Sede dos Funcionários do 
Hospital Santa Cruz

CARDÁPIO: Codorna com polenta, lasanhas, 
nuca suína, macarrão ao pesto e outros pratos 

da cozinha italiana.
VALOR: R$ 16 por pessoa

Reservas de cartão com Maria Izabel pelo 
telefone 3622-8776 ou com Marilene pelo 

telefone 3622-2292. 
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Empresas encerraram assunto e ofereceram reajustes diferenciados

Negociação do fumo 
termina sem acordo

Gracieli Polak

CANOINHAS

SAFRA 2010

Cultura do tabaco em 

destaque no CDA 2010

CHAGAS espera conseguir preço melhor para seu produto ao acompanhar venda

O
correu nos dias 25 e 26 de fevereiro, em Bela Vista do Toldo, 
mais um Campo Demonstrativo Alfa (CDA), promovido pela 
Cooperalfa que, em sua 5.ª edição, pela primeira vez abriu 

espaço para a cultura.
O evento contou com a presença de aproximadamente três mil pes-
soas e 55 empresas expositoras, algumas voltadas para o ramo de 
Nutrição Animal, Máquinas e Implementos, Cereais em Geral, Agroquí-
micos e também Tabaco.
Neste stand o foco principal foi conservação de solo e plantio na palha 
em camalhões de base larga, mais uma alternativa para a cultura do 
tabaco. O assunto faz parte da Campanha de Uso e Manejo do Solo, 
que possui o lema Solo: cuidar bem para ter sempre.  Com base na 
campanha, nos anos de 2008 e 2009 foram realizados vários encon-
tros com agricultores debatendo e demonstrando na prática o uso e 
manejo correto do solo para conservar e aumentar a produtividade. 
No CDA tivemos a oportunidade de realizar mais de 20 palestras para 
produtores e jovens estudantes, totalizando mais de 500 visitas no 
stand, tendo como envolvidos a Epagri do município de Bela Vista 
do Toldo, Projeto Microbacias 2 e algumas fumageiras, entre elas  
Alliance One, Souza Cruz e ATC. A palestra foi dividida em teoria e 
prática debatendo e sanando as dúvidas voltadas a nova alternativa da 
produção do tabaco. 
Trabalhos desta importância farão com que o produtor rural tenha uma 
maior visão de sustentabilidade e administração rural.

Equipe municipal da coordenação da Campanha de Uso e Manejo do Solo

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

Sem muita conversa, a rodada 
deste ano de negociações do pre-
ço do fumo acabou com valores 
diferenciados para cada empresa 
fumageira. “Este ano não teve 
negociação. Cada empresa apre-
sentou seu reajuste e não abriu 
espaço para debates”, lamenta o 
presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Canoinhas, 
Edmar Padilha, que acompanhou 
de perto, em Santa Cruz do Sul-
RS, cada uma das etapas das 
negociações, que começaram em 
dezembro de 2009.

A Comissão dos represen-
tantes dos produtores de tabaco, 
composta pela Associação dos 
Fumicultores do Brasil (Afubra), 
Federações dos Trabalhadores 
na Agricultura nos Estados do 
Rio Grande do Sul (Fetag/RS), 
de Santa Catarina (Fetaesc) e do 
Paraná (Fetaep) e Federações da 
Agricultura nos Estados do Rio 
Grande do Sul (Farsul), de Santa 
Catarina (Faesc) e do Paraná 
(Faep) somente foi informada 
dos reajustes propostos pelas 
fumageiras.

A JTI/Kannenberg man-
teve o percentual de 10% apre-
sentado em outras reuniões, a 
Universal Leaf, 7,5%, a Alliance 
One, 7%, e a Souza Cruz, 6,10%. 
Segundo Padilha, ainda nesta se-
mana alguns encontros defi nem 
se a negociação será retomada. 
Por enquanto, aconselha, os 
agricultores devem fazer valer o 
direito de negociar diretamente 
a venda de sua produção.

PREÇO JUSTO

Para o fumicultor Sebastião 
Adauto das Chagas, na atividade 
há mais de 30 anos, o reajuste 
dado até agora foi menor que o 
esperado, mas pode não signifi -
car perda na boa lucratividade 

que a cultura tem apresentado. 
“Neste ano, pela primeira vez, 
eu vou acompanhar as venda 
do meu produto na esteira da 
empresa para ver se ele realmente 
vai ser comprado pelo que vale”, 
ressalta.

Novas reuniões entre as 

entidades e as empresas devem 
acontecer para que o reajuste 
seja defi nido. No caso de novos 
reajustes, o produtor recebe 
posteriormente o percentual de 
aumento, que vale também para 
o fumo produzido nesta safra já 
comercializado.
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Produtores tentam aquisição do selo de Indicação Geográfi ca para o produto que já foi símbolo de progresso da região

Erva-mate da região busca novos 
rumos para conquistar mercado

Gracieli Polak

CANOINHAS

TRADIÇÃO

ENCONTRO promoveu primeiro debate sobre a Identidade Geográfi ca da erva-mate na região do Planalto Norte

Como o espumante produzido 
na região de Champagne, na 
França, ou como o vinho da 
região do Porto, em Portugal, 
o chimarrão do Planalto Norte 
pode receber o reconhecimento 
como produto genuinamente re-
gional, com características únicas 
e relevante valor histórico para os 
municípios que o produzem.

Na terça-feira, 9, produtores 
e representantes da indústria do 
mate se uniram a pesquisadores 
e a representante do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) para 
discutir as possibilidades de 
reconhecimento do produto 
com Indicação Geográfi ca (IG), 
que diferencia a erva daqui das 
demais produzidas no Brasil e 
na América do Sul. Segundo o 
engenheiro agrônomo e pes-
quisador da Estação Experi-
mental da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (Epagri) de 
Canoinhas, Adriano Martinho 
de Souza, este primeiro encon-
tro foi organizado com o intuito 
de esclarecer aos produtores o 
conceito de IG e os benefícios de 
adquirir o reconhecimento para 
o produto. “Estamos formando 
um grupo técnico em erva-mate 
com representantes do setor 
para avaliar o que pode ser feito 
para valorizar o produto daqui, 
produzido em processo muito 
diferente do que na Argentina, 
por exemplo, que adota outro sis-
tema, mais comercial”, explica. 

De acordo com a pesquisa-
dora francesa Claire Cerdam, do 
Centro de Cooperação Interna-
cional em Pesquisa Agronômica 
para o Desenvolvimento (Cirad) 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), o IG é 
um diferencial de qualidade que, 
além de distinguir o produto 
dos demais, agrega valor não só 
ao produto fi nal, mas também 
à região em que é produzido. 
“Não se cria uma Indicação Ge-

ográfi ca se o produto não existir, 
se não houver uma distinção dele 
para os demais em relação ao 
ambiente ou ao modo de fazer da 
região”, defendeu. Segundo Clai-
re, se a erva-mate daqui possui 
características únicas, esta é uma 
premissa para o reconhecimento 
do IG, caso haja interesses dos 
envolvidos em buscar esse reco-
nhecimento.

HISTÓRIA E FUTURO

Para o presidente do Sindicato da 
Indústria do Mate em Santa Cata-
rina (Sindimate), Paulo Davit Bal-
do, a busca pelo IG para a erva 
produzida na região é um pro-
cesso fundamental porque deve 
passar o produto. “Nós temos 
reputação, estrutura, história. 
Mais que isso, temos condição de 
promover sustentabilidade com o 
cultivo da erva-mate”, ressalta.

Baldo explica que a erva-ma-
te, nos moldes como é cultivada 
no Planalto Norte, não agride 
o meio ambiente e que, mesmo 
com o estabelecimento de áreas 
de Reserva Legal, o cultivo não 
está ameaçado. “Porque não é ile-
gal a existência das plantas nestas 
áreas, o cultivo se mantém como 
uma atividade viável de bom 
aproveitamento de áreas que se-
rão inutilizadas para exploração 
comercial”, afi rma.

Segundo Luís Dranka, se-
cretário do Sindimate, o fato 
da erva-mate estar presente em  
cerca de 90% das propriedades 
rurais da região, significa um 
incremento na renda familiar de 
aproximadamente três mil famí-
lias, fator que não pode ser ne-
gligenciado, embora a produção 
agrícola represente maior valor 
fi nanceiro. “O cultivo da erva nas 
propriedades, de forma natural é 
automático e um complemento 
para o agricultor que se dedica a 
outras atividades”, afi rma.

Uma agenda de reuniões 
para a discussão da Indicação 
Geográfi ca do mate da região 
está sendo organizada pelas en-
tidades representativas, para dar 
continuidade às ações. 
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Pra entrar de cabeça

Nos últimos 20 anos o Brasil vem 
assumindo um papel estraté-

gico nas relações internacionais, 
cada vez mais assume a liderança 
de seu continente, articula “olho a 
olho” com a Europa e os Estados 
Unidos. 

Tal situação pode ser aproxima-
da do fenômeno da globalização, 
que tem mudado as relações dos 
países. Neste sentido, a relação 
brasileira com este fenômeno tem 
criado uma potência, tem transfor-
mado o Brasil em potência econô-
mica, onde muitos dizem que até 
2014, assumiremos o posto de 5ª 
lugar entre as nações mais ricas. 
Dizer isto tem uma implicância 
muito grande, diz respeito ao posi-
cionamento diplomático brasileiro. 
A tomada de posição nas disputas 
de poder entre as nações.

Por muito tempo o Brasil foi 
visto como sinônimo de paz, como 
país que aceita a adversidade. 
Entretanto, essa aproximação das 
relações no espaço global tem 
chamado o Brasil para tomada de 
posições, como exemplo: como 
tratar das questões ambientais, 
o petróleo, sua água potável. Ele 
vai ser questionado por sua pro-
dução, se já não o é. Como ele 
se posiciona diante dos países de 
seu continente, como ele tem visto 
as disputas no Oriente Médio, há 
poucos meses o presidente Lula, 
chamou para nosso País, represen-
tantes palestinos e israelenses, se 
mostrando como alternativa, ou me-
diação do debate entre estes. Qual 
sua “opinião” sobre a questão de 
Honduras e o delicado trabalho de 
reconstrução do Haiti? Sem falar na 

Crise Econômica e da formação do 
G-20, em que determinada razão 
aplicada, tanto na economia, quan-
to na política, nos permitiu elevada 
posição, diante do aperto das “gran-
des” nações. Isso implica em uma 
diplomacia forte, consolidada, que 
tem boa capacidade de barganha. 
Em alguns momentos não haverá 
possibilidade de satisfação para 
todos, não dá para agradar todo 
mundo. De modo que, não é só de 
paz que vive uma nação. 

Se a estabilidade racional políti-
ca e econômica tem nos garantindo 
status quo, cabe saber até que 
ponto estamos preparados. Até que 
ponto essa diplomacia se mostrará 
fi rme, já que liderança requer, aci-
ma de tudo, pessoas envolvidas, 
qualificadas, com conhecimento 
sobre as pessoas que formam esse 
País. Até que ponto conhecer os 
fatores diplomáticos que nos levam 
a tal status, tem feito movimentar o 
espírito de um povo. Isto forma as 
grandes potências. 

Artigo elaborado com base nas 
discussões do programa “Pólis em 
Debate”, produzido e vinculado pela 
Rádio UnC FM – 100,5, no dia 12 
de fevereiro de 2010. Apresentado 
pelo sociólogo Luciano Muraro, ten-
do como convidados os professores 
Eduardo Gomes de Mello, Sandro 
Luiz Bazzanella e Walter Knaesel 
Birkner, que teve por temática “A 
posição do Brasil no cenário Inter-
nacional”.

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

Diplomacia
 A posição do Brasil no cenário 

Internacional

De acordo com o programa Polis 
em Debate, ocorrido no dia 

21/02/10, na rádio UnC FM, que 
teve como tema central abordagens 
sobre corrupção, persuadiremos em 
corroboração com as discussões, 
nos desafi ando a refl etir e levantar 
alguns postulados basilares sobre 
tal. Para melhor raciocínio, recor-
reremos ao dicionário de ciência 
política de Bobbio, Matteucci e 
Pasquino para melhor defi nição do 
conceito. Segundo eles, corrupção 
designa: “O fenômeno pelo qual um 
funcionário público é levado a agir 

de modo diverso dos padrões nor-
mativos dos sistema favorecendo 
interesses particulares em troco de 
recompensa. Corrupto é portanto 
o comportamento ilegal de quem 
desempenha um papel na estrutura 
estadual”. 

Partindo de análises de uma de-
mocracia hodierna da qual funciona 
basicamente sobre troca de interes-
ses, e move-se de acordo com os 
jogos de poder, entendemos que as 
relações políticas são extremante 
corruptas, que parlamentares só 
conseguem aprovação mediante 

troca de favores, ou seja, o governo 
só exerce sua função se tiver uma 
grande base aliada, da qual auxilia-
rá na aprovação de projetos e leis 
de interesses coletivos, cedendo 
aos aliados, cargos nos mais diver-
sos escalões, ou mesmo ajudando 
na aprovação de indicações de sua 
própria base. Sendo assim, logo 
perguntamos: Será está corrupção 
tão perversa? Ou seria ela neces-
sária? Mesmo lembrando que os 
interesses coletivos estavam em 
jogo?

Outra forma de corrupção é o 
peculato, ou seja, é a apropriação 
indébita de bens que condizem ao 
governo ou a população em ge-
ral, isso vemos corriqueiramente 
nos jornais. Mas ainda dentro da 
política, temos as bancadas no 
congresso. Vocês já pensaram 
que aquilo é corrupção ao extre-
mo, visto que existem bancadas 
de interesses dos mais diversos 
segmentos da sociedade: ruralis-
tas, ambientalistas, evangélica... 
que visam atender somente os 
interesses dos seus restritos elei-
tores, agindo de forma adversa 
ao bem coletivo que é a essência 
da política. 

A corrupção também está pre-
sente no cotidiano das pessoas, 
no momento em que você recebe 
o troco do supermercado a mais e 
não fala nada, quando pergunta ao 
guarda se tem como acertar a mul-
ta de outra forma, quando manda 
teu fi lho mentir para a professora, 
ou mesmo você mentir ao patrão. 
Mas se vocês pensam que isso é 
restrito ao Brasil fi quem despreo-
cupados, o mundo é extremante 
corrupto, aos que digam que isso 
é inerente ao brasileiro, ou que 
vem do berço.

Com a democracia também 

podemos notar que cada vez mais 
corruptos estão sendo afastados 
de suas funções públicas, tendo 
seus rostos escancarados nas 
telas de emissoras, sendo sempre 
maior o interesse dos setores so-
ciais em cobrarem transparência 
no meio político. E agora tratando 
da corrupção familiar, quais são re-
almente seus impactos nos meios 
sociais? Será que os políticos cor-
ruptos aprenderam isso em casa? 
Será que eles querem solução a 
isso? A sociedade quer mudança? 
É tão ruim assim a corrupção den-
tro da democracia moderna? 

Seguindo de uma mesma lógi-
ca, sabemos que vivemos em um 
mundo que tem como premissa o 
acúmulo capital, do qual eleva o 
status e poder das pessoas que 
o possuem, sendo assim, com 
tanto dinheiro fácil, quem não 
almeja pegá-lo? Mas e quando 
o dinheiro não está envolto, qual 
é justifi cativa para ser corrupto? 
Será que é o favorecimento de 
causas próprias? 

Afi nal, qual a é solução para 
toda essa corrupção se é que ela 
existe: Uma reformulação ética? 
Uma educação de qualidade? 
Uma mudança nas estruturas fa-
miliares e do Estado? A mudança 
da lógica do acúmulo capital? 
Com essas breves indagações 
você leitor deve ter notado que 
o problema é muito complexo e 
demanda centenas de análises e 
linhas escritas para dar conta de 
pensá-lo e ajudar na sua mudan-
ça. Mas essas perguntas ajudarão 
na refl exão do tema central. 

 Artigo elaborado por Felipe Onisto e 
Meguy Deisi Corrêa alunos do curso 
de Ciências Sociais da UnC 
– Canoinhas. 

O Brasil é anunciado nos últimos 
anos como a quinta maior eco-

nomia do mundo, provavelmente 
em 2015. Mas, a que se deve este 
desenvolvimento? Seria ele graça de 
Deus? Dos anjos, talvez? Advindo 
da religiosidade deste povo de mil 
credos? Ou talvez, seja fruto de um 
povo trabalhador e humilde? Não, 
não é graças divina nem trabalho 
humilde. O Brasil é pentacampeão 
pô! Estaria ai a explicação do desen-
volvimento professor Walter? 

As três primeiras opções são 
atraentes, afi nal, fruto da política e 
dos políticos corruptos não poderia 
ser! Ou seria?

À luz de Foucault, a política 
nasce no exato momento em que 
alguém levantou a mão e discordou, 
discordou do comum, – pasmem – 
então serei o advogado do diabo, 
e discordarei das três primeiras 
opções. Lançar-me-ei em defesa 
dos políticos corruptos, mas antes, 
troquemos o nome, no lugar de po-
líticos corruptos, me referirei a eles 
como políticos simplesmente, hu-

manos demasiadamente humanos, 
afi nal eles são homens, movidos 
por paixões, por glória, pela busca 
do reconhecimento societário, e não 
seres extraterrenos, demônios ou 
anjos, que vivem em outra esfera, 
distantes da sociedade e de nós 
meras vítimas.

Então em defesa da política 
lanço mão dos seguintes argu-
mentos: 

1 — A política não é feita nem 
por anjos, nem por demônios, 
mas tão somente por homens, e 
enquanto homens, estão a mercê 
das paixões, dentre as paixões 
está a compaixão, está o amor a 
cidade, o comprometimento com o 
social, o apreço por ser bem visto 
pelo outro, bem como, os interesses 
privados.

2 — A política não é feita nem 
por anjos, nem por demônios e nem 
por messias. Não devemos esperar 
um messias salvador que resolverá 
todos os nossos problemas, a políti-
ca é o espaço das discussões, dos 
debates, dos problemas. A política 

não nos leva ao paraíso, mas nos 
livra do inferno. Ou também dito, 
onde cessa a política, inicia-se a 
barbárie e a violência movida por 
convicções.

3 — A política é o cuidado com 
a cidade, é o cuidado com a coisa 
pública. Então amemos a nossa 
cidade como a nós mesmos, porque 
nós moramos nela, nossos amigos, 
nossos fi lhos.

4 — O desenvolvimento em 
grande medida é fruto das relações 
que temos com a cidade. Onde a 
cidade é amada, onde os cidadãos 
discutem os problemas da cidade e 
tomam os problemas como sendo 
seus, onde os interesses da cidade 
passam a ser meus também, há 
possibilidade de desenvolvimento, 
fora isso, que se cruzem os braços, 
se postem as mãos em súplica e 
nos coloquemos a rezar.

É imprescindível falar mais 
sobre política, sobre a cidade, mas 
não com ar de lamentos e discur-
sos de pessimistas, com olhares 
duvidosos temendo o coronel. 

Sejamos ambiciosos, queiramos 
pensar o desenvolvimento da nossa 
cidade. Sim Planalto Norte, vamos 
conversar sobre política no boteco, 
na esquina, na Igreja, e porque não, 
como os gregos, na praça pública. 
Porque o desenvolvimento está no 
cuidado que temos com a nossa 
cidade.

Penso ter contribuído para 
o debate em favor dos políticos, 
demasiadamente humanos, por 
mais forte que seja o argumento do 
pentacampeonato.

 
Artigo feito com base na dis-

cussão sobre “A importância da 
política”, ocorrida no dia 05/02/10 
no programa Polis em Debate 
da Rádio UnC FM, 100,5. Com o 
âncora sociólogo Luciano Murara 
e com a presença dos professores 
doutor Walter Birkner, doutorando 
Sandro Bazzanella e mestre Edu-
ardo Mello.

 
Acadêmico Paulo Flavio de Andrade
Ciências Sociais 4ª fase - UnC

As diversas corrupções

Falando sobre política

Para Além da Esquerda e da Direi-
ta (Editora UNESP, 296 páginas), do 
sociólogo britânico Anthony Giddens, 
traz um conjunto de análises de uma 
época que, segundo ele, vive o limite 
de tudo. Por intermédio de tais análises 
Giddens se propõe entender a inversão 
de posição entre esquerda e direita, 
em que a primeira se posiciona de 
modo comedido e a segunda de modo 
radical, pautada por um fundamen-
talismo. Para tal intento, o sociólogo 
desenvolve uma nova leitura da política 
radical, que em outrora era sinônimo 
de valores usados pelos adeptos da 

 A PROMESSA DA POLÍTICA

Depois da publicação de Origens 
do Totalitarismo em 1951, Hannah 
Arendt se dedicou à investigação do 
marxismo, tema que havia delibe-
radamente deixado de fora de seus 
primeiros trabalhos. Sua análise da 
filosofia de Marx a conduziu a um 
exame crítico de toda a tradição do 
pensamento político ocidental, de suas 
origens em Platão e Aristóteles até a 
sua culminação e conclusão em Marx. 
A Promessa da Política nos mostra 
como Arendt compreende as razões do 
fracasso dessa tradição em explicar a 
ação humana.

Autor:
Hannah Arendt

política de esquerda.
Giddens sistematiza a obra em dez 

capítulos que abordam os seguintes 
temas: a globalização; o conservado-
rismo, que se torna o radicalismo; o 
socialismo, que se afasta do radica-
lismo; as revoluções sociais de nosso 
tempo; as teorias de democratização; 
as contradições do welfare state (Es-
tado de Bem-Estar); a política gerativa 
e providência positiva; a previdência 
positiva, pobreza e valores da vida; 
a modernidade sob o signo negativo: 
questões ecológicas e política de vida; 
A teoria política e o problema da violên-
cia e por fi m as questões de atuação 
e valores.

Publicado em 1994, Para Além da 
Esquerda e da Direita apresenta um 
panorama de conceitos que montam 
a sociedade na contemporaneidade, 
se propondo a “uma crítica contem-
porânea do materialismo histórico”. 
Uma crítica a um tempo que apesar 
de calcado no conhecimento, na ra-
zão e no controle, tem se mostrado 
“profundamente envolvido pela impre-
visibilidade”

Carlos Cesar Porto de Oliveira
Acadêmico da 2ª Fase do Curso 

de Ciências Sociais – 
Ênfase em Desenvolvimento Re-

gional.

Prezados leitores do CN e 
do Sala D: nossa edição de 

março, mês em que as águas 
passam, levando embora mais 
um passado – bendito Tom Jo-
bim -, apresentamos três artigos 
de brilhantes acadêmicos da 
Universidade do Contestado, 
do nosso campus de Canoi-
nhas, uma das cidades mais 
importantes da Santa e bela 
Catarina. Os autores, alunos de 
Ciências Sociais, falam sobre 
temas da política, analisando as 
discussões do programa Polis 
em Debate, da Rádio UnC FM.

Carlos César Porto de Oli-
veira escreve sobre o papel 
que o Brasil assume no cenário 
internacional, sobretudo em 
relação ao campo diplomá-
tico. Progressivamente, nós 
brasileiros pensantes estamos 
incorporando o tema em nossas 
discussões e preocupações. 
Porto de Oliveira nos faz lem-
brar disso. É bastante provável 
que o País tenha de assumir 
um papel estratégico de nego-
ciador da paz entre palestinos e 
israelenses. Os últimos pendem 
para os EUA e os primeiros já 
pendem para o Brasil. É um 
risco, mas se der certo, o Brasil 
será mundialmente reconhecido 
pelo espaço que abre, até então 
inexistente. 

Paulo Flávio de Andrade faz 
uma importantíssima provo-
cação ao leitor, sugerindo que 
o Brasil assume a condição 
de próxima grande potência 
econômica mundial não é por 
vontade metafísica. Assume tal 
condição porque politicamente 

construímos nosso destino. 
Brasileiro não é mais baixinho 
feio, nem gigante belo adorme-
cido. Somos os caras, porque 
nossa classe política e muitos 
empresários e agentes culturais 
perceberam nossa grandeza 
e a grandeza do momento, e 
arregaçaram as mangas. An-
drade aponta características 
da política e as relaciona com 
o desenvolvimento. De maneira 
geral, estão relacionadas a um 
grande preceito de Machiavel: 
ama a tua cidade e ela te re-
tribuirá.

Felipe Onisto e Meguy Dei-
se Correia abordam o tema 
da corrupção. Está na hora de 
substituir a abordagem mo-
ralista e “reclamona” sobre a 
corrupção por uma abordagem 
mais racional. É o que os dois 
alunos de ciências sociais pro-
põe, reproduzindo no artigo o 
esforço demonstrado em sala 
de aula, lançando luzes aos lei-
tores sobre o tema instigante.

Não obstante, digno de men-
ção seja a ambição intelectual 
desses jovens. Benditos sejam 
os ventres, benditos os pais 
que educaram esses fi lhos, que 
os deixaram livres pra pensar, 
que não lhes meteram medo. 
Orgulhem-se dos filhos con-
cebidos e criados. Leiam com 
estima e consideração, estufem 
os peitos, respirem fundo e bra-
dem aos quatro cantos, a fi m de 
que todo pai e toda mãe eduque 
seus fi lhos, que estudem muito, 
que entrem numa universidade 
e realizem a sua potência. O 
Brasil agradece.   
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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do “Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Alimentação de Canoinhas , por sua dire-
toria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
combinando com o artigo 612 da CLT, CONVOCA todos 
os trabalhadores associados e não associados à este 
Sindicato,  pertencentes a categoria da base territorial no 
âmbito da jurisdição desta entidade, a comparecerem à 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , a ser rea-
lizada  no dia 20 de Março de 2010, às 16:30 horas, em 
primeira convocação, com o “quorum“ qualifi cado ou às 
17:00 horas, em segunda e última convocação, na SEDE 
SOCIAL DO SITICOM, sito a Rua DR.Rolando Lourenço 
Malucelli nº157,centro CANOINHAS , para deliberarem 
sobre a seguinte

 ORDEM DO DIA: 
1ª Apresentação, análise, discussão e aprovação do 

“Rol do Reivindicações”  para negociar com a categoria 
patronal, no período base de 01/05/2010 a 30/04/2011;

 2ª Outorga de poderes ao Presidente e/ou direto-
res do Sindicato, para negociar com os representantes 
patronais, no período base de 01/05/2010 a 30/04/2011, 
bem como fi rmar Convenção, Acordos e Termos Aditivos 
de Trabalho, para o referido período; 

3ª Autorização, caso malogrem as negociações, 

ao Presidente do Sindicato, indicar mediador ou aceitar 
ao mediador indicado pelo patronal, bem como solicitar 
mediação do Ministério do Trabalho e, ainda, para ajuizar 
os componentes Dissídios Coletivos de Trabalho contra 
a classe patronal, considerando-se os valores previstos 
na lei complementar nº459 de 30.09.2009(DOE DE 
30.09.2009)promulgada pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina, se necessário contratando advogados 
para os mesmos;

 4ª Aprovação de contribuição assistencial de todos 
os trabalhadores representados por este Sindicato de 
acordo com o artigo 513 letra E da CLT,;

 5º Discussão e deliberação sobre a fixação do 
valor que a trata o item 04 acima, sistema de arre-
cadação e partilha da referida contribuição para o 
custeio do sistema confederativo entre o sindicato, 
a Federação e a Confederação da representação 
sindical; bem como manter os benefícios ou reduzi-
los. Alertamos ainda, que a Assembléia Geral tem 
poderes deliberativos e que as decisões tomadas, 
atingirão todos os integrantes da categoria profis-
sional representada por esta entidade sindical, inde-
pendente do comparecimento á mesma, associados 
e não associados. 

Canoinhas/SC, 09 de Março de 2010.      

ALBERTO RAMOS TABORDA
Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do “Sindicato dos Trabalhadores nas 

indústrias da alimentação de canoinhas ”, por sua dire-
toria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
combinando com o artigo 612 da CLT, CONVOCA todos 
os trabalhadores associados e não associados à este 
Sindicato,  pertencentes a categoria da base territorial 
no âmbito da jurisdição desta entidade, a comparecerem 
à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , a ser 
realizada  no dia 20 de Março de 2010, às 14:00 horas, 
em primeira convocação, com o “quorum“ qualifi cado ou 
às 14:30 horas, com qualquer numero  em segunda e 
última convocação, na SEDE SOCIAL DO “SITICOM” , 
sito a Rua Dr.Rolando Lourenço Malucelli ,nº. 157 centro  
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: 
1ª Apresentação, análise, discussão e aprovação do 

“Rol do Reivindicações”  para negociar com a categoria 
patronal, no período base de 01/05/2010 a 30/04/2011;

 2ª Outorga de poderes ao Presidente e/ou di-
retores do Sindicato, para negociar com a Empresa 
Fricasa Alimentos S.A., no período base de 01/05/2010 
a 30/04/2011, bem como fi rmar, Acordo e Termo Aditivo 
de Trabalho, para o referido período;

 3ª Autorização, caso malogrem as negociações, 

ao Presidente do Sindicato, indicar mediador ou aceitar 
ao mediador indicado pelo patronal, bem como solicitar 
mediação do Ministério do Trabalho e, ainda, para ajuizar 
os competentes  Dissídios Coletivos de Trabalho contra a  
empresa FRICASA  ALIMENTOS  S/A ,considerando-se os 
valores dos pisos  salariais previsto na lei complementar 
nº. 459,de 30.09.2009(DOE de 30.09.2009),promulgado 
pelo Governo do Estado de Santa Catarina ,se necessário 
contratando advogados para os mesmos; 

4ª Aprovação de  contribuição assistencial de todos 
os trabalhadores representados por este Sindicato de 
acordo com o artigo 513 letra E da CLT, 

 5º Discussão e deliberação  sobre a fi xação do 
valor que a trata o item 04 acima, sistema de arrecada-
ção  e partilha da referida contribuição para o custeio do 
sistema confederativo entre o sindicato, a Federação e 
a Confederação da representação sindical; bem como 
manter os benefícios ou reduzi-los. Alertamos ainda, 
que a Assembléia Geral tem poderes deliberativos e que 
as decisões tomadas, atingirão todos os integrantes da 
categoria profi ssional representada por esta entidade 
sindical, independente do comparecimento á mesma, 
associados e não associados.

Canoinhas/SC, 9 de março de 2010.

ALBERTO RAMOS TABORDA
PRESIDENTE 

Amanhã, a Associação Canoinhense dos Defi -
cientes (ACD), em parceira com o Posto Zaka 
Esso, promove, das 8h às 17h, o Dia da Lavação 
Solidária.  Todas as pessoas que utilizarem o 

serviço de lavação do Posto neste dia colaboram 
com a construção da sede própria da entidade, 
já que todo o dinheiro pago pelo serviço será 
revertido para a ACD. 

Amanhã tem Lavação Solidária ACD
SOLIDARIEDADE
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Em setembro ela atirou contra ele deixando-o paraplégico

Homem mata ex-

amásia com 3 tiros

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

VINGANÇA

Um morre e dois fi cam feridos em acidente

Emerson Carvalho Gomes, 26 
anos, matou a ex-amásia Vivia-
ne de Mattos, 21 anos, na noite 
de sábado, 6, na rua Donato de 
Souza, na Cohab 2. Segundo a 
Polícia, Emerson disparou cinco 
tiros contra Viviane, acertando 
três disparos.

O suspeito se escondeu em 
um matagal perto de onde mora. 
A polícia conseguiu capturá-lo e 
encontrou, com ele, um revól-
ver calibre 38 com numeração 
raspada, que teria sido utilizado 
no crime. Emerson foi preso em 
fl agrante e levado para a delega-
cia de Canoinhas. 

Segundo o irmão da vítima, 
Alessandro de Souza, Viviane 
teria ido buscar um aparelho de 
som na casa do ex, quando os 
dois discutiram e Emerson atirou 
contra ela.

A tia de Viviane, Margot Vaz 
Gomes, diz que ouviu a mesma 
versão, mas lembra que os dois se 
encontravam regularmente. 

A história do casal é antiga. 
Os dois se conheceram quando 
Viviane tinha 11 anos e nunca 
se separaram. Entre brigas e 
discussões, Emerson esfaqueou 
Viviane duas vezes e ela atirou 
contra ele cinco tiros que o dei-
xaram paraplégico em setembro 
passado. Viviane alegava legítima 
defesa, já que o amásio havia pro-
metido matá-la quando deixasse 

a cadeia. Depois desse episódio, 
Emerson passou um mês no 
hospital. Pouco depois, Viviane 
passou a frequentar a casa do ex. 
“Eles viviam uma amizade colo-
rida”, conta a tia. Margot lembra 
que sempre alertava a sobrinha: 
“Ele é homem, tem orgulho, não 
esqueceu o que você fez pra ele”, 
recorda. Viviane dizia sempre 
que não havia o que temer, por-
que eles estavam “de boa”. Ainda 
segundo a tia, Viviane recebeu 
várias propostas para viver com 
outros homens, mas não aceitou 

nenhuma. “Ela gostava de ser 
livre”, conta.

ANTECEDENTES

Emerson é acusado de ter come-
tido outros três homicídios. Ele 
está preso na Unidade Prisional 
Avançada (UPA) de Canoinhas. 
O CN tentou ouvi-lo, mas ele 
disse que não falaria até que seu 
advogado fosse nomeado pelo 
Estado. 

Viviane foi sepultado no 
Cemitério de Arroios no do-
mingo, 7.

PAPANDUVA

Uma pessoa morreu e outras 
duas ficaram feridas na batida 
de frente entre dois carros na 
noite de quinta-feira, 4, na 
BR-116, em Papanduva. 

Antônio Dufek Grein, 47 
anos, estava em um Fusca, 
com placas do município, 
envolvido no acidente numa 
reta no km 58 da rodovia. Ele 

não resistiu aos ferimentos e 
morreu. O corpo foi encami-
nhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Mafra.

Os dois feridos, Ivanor 
Comunelo, 41 anos, e Nico-
lau Gonçalves de Moraes, 53 
anos, estavam no outro veí-
culo, um Gol, de Treze Tílias. 
Ambos foram encaminhados 
ao hospital em Mafra com es-
coriações e dores pelo corpo. 

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), indícios 
no local do acidente apontam 
que Grein teria invadido a 
pista contrária, atingindo o 
Gol.

O tráfego ficou em meia 
pista durante o atendimento 
das vítimas e a retirada dos 
carros acidentados. Houve  
for mação de congest iona-
mento.

EMERSON, conhecido como Magrão, está preso na UPA de Canoinhas
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SINISTRO

Violadores 
de túmulos
Na madrugada de sexta-feira,  5, 
a Polícia flagrou dois rapazes, 
de 21 e 16 anos, cavando uma 
sepultura com as mãos e danifi -
cando a lápide de outra. Os dois 
foram autuados e encaminhados 
a Delegacia Civil.

BÊBADO

Motorista causa 
acidente e ataca
Um homem de 38 anos foi preso 
em fl agrante na noite de sábado, 6, 
suspeito de dirigir bêbado, provocar 
um acidente e fugir. Segundo a 
Polícia Militar, o homem de 38 anos 
teria batido em um Uno, no bairro 
Campo da Água Verde e fugido. De-
pois das 21 horas, o Escort foi visto 
em outra rua, no mesmo bairro. 
Segundo a PM, o teste do bafôme-
tro confi rmou que o motorista tinha 
ingerido bebida alcoólica. Durante 
a ocorrência, o acusado se armou 
de um facão e atacou o motorista 
do Uno. Ele foi preso em fl agrante 
por dirigir alcoolizado e por tentativa 
de homicídio.

TRÊS BARRAS

Armado em 
atitude suspeita
Na madrugada de sábado, 6, a Polí-
cia Militar abordou dois homens em 
atitude suspeita na rua Canoinhas, 
bairro São Cristóvão, em Três Bar-
ras. A dupla fugiu. Um deles, de 22 
anos, foi pego com uma faca e dois 
facões escondidos sob as vestes. 
O outro suspeito conseguiu fugir. O 
rapaz detido vai responder a termo 
circunstanciado.

FLAGRANTE

Adolescente 
furta e vende
A Polícia deteve na tarde de sába-
do, 6, na rua Miguel Schiessl Sobri-
nho, bairro Campo d’Água Verde, 
em Canoinhas, um adolescente de 
16 anos que confessou ter furtado 
uma máquina fotográfi ca digital, 
um celular MP7 e R$ 10 em dinhei-
ro. Segundo o menor, a máquina já 
havia sido vendida. O celular e o 
dinheiro foram recuperados.

ENFORCAMENTO

Encontrado 
morto
Leonides Schiessl, 58 anos, foi 
encontrado enforcado em sua 
casa na rua Abel Rosa Nasci-
mento, no bairro Piedade, em 
Canoinhas. A Polícia trabalha com 
a hipótese de suicídio.

RIO DO TIGRE

Homem é 
baleado
Na noite de domingo, 7, um 
homem de 33 anos foi ferido 
por disparo de arma de fogo, na 
localidade de Rio do Tigre, inte-
rior de Canoinhas. O Corpo de 
Bombeiros foi chamado e levou o 
homem até o Pronto Atendimento 
Municipal. O autor dos disparos 
fugiu antes da chegada da Po-
lícia e até ontem não havia sido 
localizado.

ATROPELAMENTO

Carro bate 
em criança 
Uma menina de nove anos foi 
atropelada por um Ford Fiesta, 
placas de Indaial-SC, na tarde 
de segunda-feira, 8, na rua João 
da Cruz Krailing, centro de Canoi-
nhas. Segundo o motorista, que 
prestou socorro, o atropelamento 
ocorreu quando ele tentava es-
tacionar o veículo. A menina foi 
levada ao Pronto Atendimento 
Municipal e no momento passa 
bem.

ROUBO

Menina leva R$ 
2 mil de idoso
Na manhã de terça-feira, 9, na rua 
São Cristóvão, em Três Barras, 
uma menina invadiu a casa de 
um senhor de 87 anos e roubou 
R$ 2 mil de seu bolso. A Polícia 
foi chamada e foi até a casa da 
acusada. O pai da menina disse 
que ela apareceu com R$ 1,2 mil 
em casa. Desconfi ado, ele confi s-
cou o dinheiro que foi devolvido à 
vítima. Pai e fi lha foram levados 
para a Delegacia para prestar 
esclarecimentos.

RECUPERAÇÃO

Adolescente 
furta moto

Na tarde de terça-feira, 9, a Polícia 
de Canoinhas recebeu a informa-
ção de que um adolescente de 17 
anos, morador de Três Barras, era 
suspeito de furtar uma motocicleta 
de Itaiópolis. A Polícia foi até a 
casa do suspeito e ele confessou 
o furto. A motocicleta foi recupe-
rada e o rapaz encaminhado para 
a Delegacia.
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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 MASCULINAS:
- 2 AUXILIARES DE PRODUÇÃO 
com Ensino Médio e com experi-
ência
- 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 CO-
LHEITADEIRA com experiência
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA/ 
VENDEDOR com Ensino Médio
- VENDEDOR EXTERNO com expe-
riência, para área de bebidas

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major 

Vieira, 837, centro, próximo do gi-
násio da AABB. Fone: 3622-5645

> CONCURSOS

l IFSC – Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia
Prazo: até 29 de março
Cargos: professores e técnicos admi-
nistrativos
Vagas: 293
Salário: até R$ R$ 2307,85 para técni-
cos administrativos e até R$ 6359,01 
para professores
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 50, R$ 60, R$ 80 e 
R$ 110, conforme cargo escolhido
Inscrições: através do site http://con-
cursos.ifsc.edu.br

l IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geogra& 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 Badesc – Agência de Fomento do 
Estado de SC
Prazo: até 31 de março
Cargos: técnicos de fomento
Vagas: número não divulgado
Salário: até R$ 3.066,30
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 45 e R$ 65
Inscrições: através do site www.con-
curso.fgv.br

l Corpo de Bombeiros de SC
Prazo: até 5 de abril
Cargos: Curso de Formação de Solda-
dos e O' ciais
Vagas: 66. São 39 vagas para a inclu-
são de cadetes no Curso de Formação 
de O' cial e 27 vagas para o Curso de 
Formação de Soldado
Salário: R$ 1.725,68 para soldados e R$ 
3.789,71 para O' ciais
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 80 e R$ 100
Inscrições: através do site www.ms-
concursos.com.br

PRECISA-SE

Prefeitura e 
Hospital abrem 
concurso
Entre vagas efetivas e reservas, 63 estão abertas

Gracieli Polak
IRINEÓPOLIS

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

PRECISA-SE de rapaz acima de 18 
anos com carteira de habilitação para 
trabalhar em lavação, em Três Barras.
Tratar: 8418-4696.

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

PROCURA-SE
PROCURO emprego de diarista ou 
meio período. Falar com Marlene.
Fone: 3622-5069.

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 DIVERSAS: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:  
Para trabalhar com carga e descarga 
durante a safra agricola. Paga-se salá-
rio de R$ 647 por mês.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Para 
trabalhar em madeireira. 

TORNEIRO MECÂNICO: Com Ensino 
Médio completo. Experiência na fun-
ção. Preferencialmente com curso de 
torneiro mecânico.

ELETRICISTA INSTALADOR INDUS-
TRIAL: Com ensino fundamental com-
pleto (8ª serie). Experiência na função 
e curso de NR10 com certifi cado. Dis-
ponibilidade para viagens. A empresa 
oferece salário compatível, refeição, 
transporte e moradia.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com 
Ensino Fundamental completo (8ª serie). 
Experiência na função. Disponibilidade para 
viagens. A empresa oferece salário compa-
tível, refeição, transporte e moradia.

VENDEDOR EXTERNO (TELEFONIA): 
Com ensino médio completo. Possuir ve-
ículo 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.

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compare-
cer na  rua Francisco de Paula Pe-
reira, 250 – 1.º andar munido dos 

documentos pessoais e carteira de 
trabalho, na RH Brasil.

ESCOLA TÉCNICA DAMA está 
contratando professores nas áreas: 
Eletromagnetismo, Circuitos Elétri-
cos, Máquinas Elétricas e também 
professores na área de Automa-
ção Industrial. Interessados enviar 
currículos para: estagio@escolatec-
nicadama.com.br ou diretamente na 
escola: Avenida Expedicionários, 855, 
Campo d’Água Verde - Canoinhas-
SC. Informações com Sérgio pelo 
fone: (0xx47) 3622-3988. Enviar 
currículos até o dia 29/03.

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.

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

IRINEÓPOLIS

Estão abertas até 26 de março 
as inscrições para 63 vagas na 
prefeitura de Irineópolis e no 
Hospital Municipal Bom Jesus, 
por meio de concurso público 
aberto na segunda-feira, dia 1.º. 
Com jornada semanal de 44 
horas e vencimentos que variam 
de R$ 440 mais abono salarial 
a R$ 7,95 mil, o processo abre 
oportunidades para diversas áreas 
de atuação. 

De acordo com o edital, na 
prefeitura são oferecidas vagas 
para assistente social, assessor 
de imprensa, contador, coor-
denador de informática, farma-
cêutico, fonoaudiólogo, médico, 
optometrista, fisioterapeuta, 
técnico em enfermagem, téc-
nico em segurança do trabalho, 
agente sanitário, desenhista/
projetista, motorista, socorrista, 
auxiliar administrativo, auxiliar 
de serviços gerais, auxiliar de 
serviços sociais, vigia, condutor 
de balsa, assistente pedagógico 

e professor, com diferentes 
especializações.

No hospital, as vagas são 
para contador, médico planto-
nista, tecnólogo em radiologia, 
técnico em enfermagem, auxiliar 
administrativo e auxiliar de ser-
viços gerais.

PARA PARTICIPAR

As inscrições, tanto para o 
processo da prefeitura quanto 
do Hospital, podem ser reali-
zadas na Fundação Municipal 
Centro Universitário da Cidade 
de União da Vitória (Uniuv), 
instituição responsável pela exe-
cução do concurso, em União 
da Vitória, ou pelo site (con-
cursopublico.uniuv.edu.br) até 
sexta-feira, 26. 

Para os cargos de Nível Fun-
damental, o custo é de R$ 25. 
Para Nível Médio as inscrições 
custam R$ 50 e para o Superior, 
R$ 100. As provas objetivas de-
vem acontecer em 18 de abril, 
de acordo com o edital, na Es-
cola Básica Horácio Nunes, em 
Irineópolis.

VAGAS
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Morre fundadora do Hospital São Lucas

MEMÓRIA

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

Última etapa começa na segunda-feira, 15

Estacionamento pago entra na 3.ª fase

TRÂNSITO

Gracieli Polak
CANOINHAS

Começa na segunda-feira, 15, a 
cobrança de nove novos trechos 
de estacionamento rotativo em 
Canoinhas. O sistema, implanta-
do em setembro de 2009, encerra 
sua expansão com esta terceira 
fase, abrangendo dez ruas e uma 
travessa (acompanhe mapa ao lado), 
os principais trechos de estacio-
namento no centro da cidade.

Para o gerente da Serttel em 
Canoinhas, José Rossi Cordeiro, 
a aceitação do sistema pela po-
pulação é um refl exo que já pode 
ser sentido, principalmente pela 
diminuição em cerca de 90%, das 
reclamações recebidas pela em-
presa, muitas geradas pelo des-
conhecimento dos motoristas. 
Mas, segundo Rossi, a sinalização 
implantada pelo Rotativo não 
tem sido obedecida depois das 
18h, horário em que a cobrança 
já não acontece. “Vagas para 
idosos e defi cientes físicos são 
para idosos e defi cientes físicos, 

independente do horário. O mes-
mo vale para as vagas de motos e 
carga e descarga”, afi rma.

Outro problema verifi cado 
pelo gerente é o estacionamento 
em frente às garagens, também 
sujeito à multa. “Não está na 
nossa faixa de cobrança, mas 
infringe a legislação de trânsito 
e pode gerar multa e perda de 
pontos na carteira, mais do que 
o estacionamento nas vagas 
regulamentadas sem o devido 
pagamento”, alerta.

POLÍCIA FISCALIZA

De acordo com o tenente-coronel 
Mário Erzinger, comandante do 
3.º Batalhão de Polícia Militar, os 
motoristas que não respeitarem 
a indicação expressa nas placas 
estão sujeitos às penalidades 
previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), que institui 
multa e remoção do veículo. “Nós 
estamos atentos para fi scalizar a 
obediência às placas e quem não 
as respeitar pode, sim, ser enqua-
drado no CTB”, ressalta.

Morreu no sábado, 6, vítima de 
um câncer no intestino, uma 
das fundadoras do Hospital São 
Lucas, de Major Vieira. Irmã Ce-
lina Zeferina Lachoski, 70 anos, 
nasceu na localidade de Colônia 
Seis, em Malett-PR e ingressou 
aos 13 anos na Congregação das 
Irmãs Catequistas de Sant’Ana. 
Logo após os primeiros votos, 
na década de 1960, trabalhou 
em Bom Sucesso, região de Pato 
Branco-PR, como alfabetiza-
dora. Ainda em Pato Branco, 
trabalhou como enfermeira no 
Hospital São Lucas. Em Mal-
let trabalhou no Hospital São 
Pedro.

Na década de 1970 trabalhou 
no Hospital Cooperativa Mista 

26 de Outubro, de União da 
Vitória-PR e se formou como 
auxiliar de enfermagem na escola 
Técnica de Enfermagem Catari-
na Labouré, em Curitiba-PR.

Na década de 1980 cursou 
Enfermagem na Universidade 
Católica de Curitiba (PUC) e se 
pós-graduou em administração 
hospitalar na escola São Camilo, 
em São Paulo-SP.

Chegou a 2.ª conselheira da 
diretoria da Congregação, cargo 
que ocupou por cinco anos.

Em fevereiro de 1991, a con-
vite do então prefeito de Major 
Vieira, Claudio Gadotti (PP), 
a Congregação das Irmãs de 
Sant’Ana assumiu a administra-
ção do Hospital São Lucas. Irmã 
Celina foi designada para dirigir o 
Hospital e veio para Major Vieira 
antes mesmo da inauguração. 

“Ela ajudou a montar tudo, desde 
os equipamentos até os leitos”, 
conta Joci Mari da Silveira, que 
ajudou a irmã na administração 
do Hospital desde o início.

De 2000 a 2004, Irmã Ce-
lina foi conselheira e ecônoma 
geral da Congregação. De 2004 
a 2008 exerceu a função de vice-
madre. Lutando contra o câncer 

desde maio do ano passado, 
Irmã Celina nunca se afastou 
do trabalho. “Ela sempre estava 
presente, mesmo estando lon-
ge, tanto é que nenhuma outra 
pessoa precisou assumir o lugar 
dela neste tempo”, conta Tania 
Regina Sudoski, que também 
auxiliava a irmã na administração 
do Hospital.

Segundo a Irmã Lucia, que 
convivia com Irmã Celina, ela era 
uma pessoa muito ativa, “uma lí-
der em potencial”. “Tudo que ela 
tocava dava certo”, conta Tania 
ao se lembrar dos bingos, rifas e 
cafés solidários que ela fazia dar 
certo sempre.

Irmã Celina foi velada em 
Major Vieira e sepultada em 
Vera Guarani-PR, onde nasceu 
a Congregação que tanto amou 
e serviu.

IRMÃ Celina tinha no Hospital São Lucas a sua segunda casa em Major Vieira
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Falcão e Malwee 
devem jogar na cidade 
Equipe campeã da Liga 2010 joga contra equipe da casa que disputará Jasc

CANOINHAS

HELTON é conhecido como Canoinhas

Gracieli Polak
CANOINHAS

Futebol 

em Taunay
Amanhã acontece o 1.º Torneio 
de Futebol Suíço do Rancho do 
Caniço, em Taunay. A partir das 
10 horas o evento começa com 
a participação dos veteranos de 
Taunay-Marcílio Dias e com os Ami-
gos da Bola, de Rio Negro-PR. A 
competição começa às 13h45, com 
cinco jogos programados. Durante 
todo o dia haverá serviço de bar e 
cozinha no local.

Passeio ciclístico 

no domingo
Acontece no domingo, 14, o passeio 
ciclístico promovido pela Universi-
dade do Contestado (UnC), em par-
ceria com a Fundação Municipal de 
Esportes (FME). A saída do grupo 
principal, com participantes acima 
dos dez anos, está programada 
para às 9 horas, com percurso até a 
UnC Marcílio Dias. Haverá, além do 
incentivo do uso da bicicleta, sorteio 
de brindes e de uma bicicleta nova 
para os participantes.

Velocross de 

Major Vieira

Purga, o piloto que representa a 
cidade de Major Vieira no velocross, 
conquistou mais uma vitória,  na 
11.ª Festa do Lambari, em Porto 
Vitória, no sábado, 6, e no domin-
go, 7. Purga continua liderando o 
campeonato  Gêmeos do Iguaçu na 
categoria 180 cc, levando adiante o 
nome da cidade.

Só depende da divulgação do 
calendário da Liga de Futsal para 
que seja defi nida a data do con-
fronto entre a equipe de futsal 
Malwee/Cimed e o Canoinhas 
Futsal, que deve participar dos 
Jogos Abertos de Santa Catarina 
(Jasc). Ainda neste mês, prova-
velmente na segunda-feira, 29, a 
equipe campeã da 5.ª Superliga 
de Futsal, deve passar pelas 
quadras do Planalto Norte e 
trazer os astros da super equipe 
de Jaraguá do Sul. Segundo o 
organizador do evento, Alcione 
Machado, a Malwee fi rmou o 
compromisso de fazer um jogo 
benefi cente contra a equipe que 
deve representar o município no 
Jasc e a confi rmação depende 
somente da agenda de competi-
ções, que ainda será divulgada.

Em recesso durante esta 
semana depois da conquista 
do primeiro título do ano, em 
Betim-MG, o clube de Falcão 

só deve voltar às quadras ofi cial-
mente de 22 a 28 de março, pelos 
Jogos Sul-Americanos, que serão 
disputados na Colômbia. Na 
atuação prevista em Canoinhas, 
que deve contar com a presença 
das principais estrelas, um jovem 
talento deve atrair as atenções 
dos torcedores.

CANOINHENSE 

NA MALWEE

Habilidoso, o jovem Helton 
André, de 19 anos tem levado 
o nome de Canoinhas para 
todo o País. O ala esquerdo 
canoinhense, contratado pela 
Malwee/Cimed começa a al-
cançar reconhecimento e foi 
um dos 14 jovens jogadores da 
Seleção Brasileira sub-20. Atu-
ando no Jaraguá há quatro anos, 
Canoinhas, como é conhecido 
fora daqui, agora joga ao lado de 
jogadores consagrados, como 
Falcão, Lenísio, Tiago e Leco e 
deve vir para a cidade natal no 
jogo programado para aconte-
cer ainda neste mês.
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Temporada 2010 começa na 
madrugada de domingo
Mudanças devem iniciar nova era no esporte; quatro brasileiros estão na lista de 24 pilotos

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

FÓRMULA 1

SENNA estreia na categoria com responsabilidade de honrar sobrenome

Com os treinos livres correndo 
soltos na pista do Bahrein, está 
aberta ofi cialmente a temporada 
2010 da categoria mais famosa 
do automobilismo. No ano em 
que completa 60 temporadas, o 
momento é de reinvenção e de 
uma mudança radical nas regras 
adotadas pela Fórmula 1.  A 
pré-temporada, que mergulhou 
em incertezas sobre as equipes 
que formariam o grid, está su-
perada. Agora, com os 12 times 
e os 24 pilotos defi nidos, e com 
o ronco dos motores dando o 
tom do começo do campeonato, 
as especulações fi cam por conta 

de quem vai se sair bem nesta 
primeira etapa, às 4 horas da 
madrugada do domingo, 14. 

As apostas, por enquanto, 
são de que 2010 será um dos me-
lhores campeonatos dos últimos 
anos. O primeiro motivo para tal 
expectativa está na abolição dos 
abastecimentos durante a corri-
da, que diminuem as estratégias 
de largada com menor peso, 
além de forçar reajustes nos 
carros, que fi cam mais pesados 
e até 20 centímetros maiores em 
relação à última temporada.

Outro grande ponto de 
especulação é a volta do hepta 
campeão Michael Schumacher 
às pistas, três anos depois de 
ter anunciado sua aposenta-
doria. Agora o alemão está de 

novo no grid e promete não 
ser coadjuvante na disputa pelo 
título. Quatro brasileiros fazem 
parte da categoria, entre eles os 
veteranos Rubens Barrichello 
e Felipe Massa. Na vanguarda, 
dois jovens fazem suas primeiras 
corridas.

A VOLTA DOS SENNA

Lucas di Grassi, ex-piloto de 
testes da Renault, foi contratado 
para uma das vagas na Virgin, 
uma das novas equipes da ca-
tegoria. Aos 25 anos, o piloto 
disputou a GP2 nas duas últimas 
temporadas e, mesmo sendo 
piloto reserva da escuderia fran-
cesa, nunca chegou a participar 
dos treinos livres.

A estreia mais comentada, 
no entanto, é a de Bruno Senna, 
sobrinho do piloto brasileiro 

tricampeão, Ayrton Senna, repre-
sentando a novata Hispania. 
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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

Os consagrados do

Oscar 2010
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Na batalha dos divorciados, Guerra ao Terror levou de 6 x 3 contra 
Avatar na noite que consagrou a primeira mulher diretora premiada

O Oscar tenta se reinventar 
a cada ano. A ajudinha de 

bons fi lmes não resolve os mu-
sicais de gosto duvidoso (o que 
era dançarinos de rua tentando 
coreografar a trilha sonora de 
Guerra ao Terror?), nem apresen-
tadores sem graça (este ano até 
que funcionou bem a química 
entre Alec Baldwin e Steve Mar-
tin, mas poderiam conveniente-
mente ser descartados). 
   No saldo, Guerra ao Terror 
deu de lavada em Avatar. Era 
o desafi o de Davi contra Go-
lias que acabou como um fi nal 
de fi lme estadunidense, com o 
mais fraco vencendo o gigante 
da indústria. Discordo de José 
Wilker, que disse na Globo que 
Guerra ao Terror direciona o ci-
nema do futuro. Não há nada 
de inovador no fi lme. Terrence 
Malick mostrou quase a mesma 
coisa em Além da Linha Vermelha 
12 anos atrás. É sim, um roteiro 
forte, denso e eletrizante, fi lma-
do com competência admirável 
por Kathryn Bigelow, a primei-
ra mulher da história a levar um 
Oscar de direção. O futuro do 
cinema, goste-se ou não, está 
em Avatar. Cada vez mais o ci-
nemão comercial vai depender 

de efeitos gráfi cos. O público 
quer isso. Quer prova maior do 
que a maior bilheteria de todos 
os tempos arrecadada por Ava-

tar?

MELHOR FILME
Guerra ao Terror mereceu, mas 
fi caria mais feliz se Bastardos In-

glórios levasse. O fi lme de Taran-
tino tem os melhores diálogos e 
é uma verdadeira aula de bom 
cinema. Guerra ao Terror já está 
nas locadoras de Canoinhas e 
região.

DIREÇÃO
James Cameron (Avatar) foi o 
melhor diretor do ano passado 
sem dúvida, pela obsessão de 10 
anos que conseguiu realizar com 
maestria. No entanto, ver a pri-
meira mulher da história levar 
um Oscar não tem preço.

ATOR
Nada mais merecido do que Jeff  
Bridges ter levado o prêmio. Se 
não fosse para ele, estaria mui-
to bem nas mãos de Colin Firth 
(Direito de Amar).

ATRIZ
Sandra Bullock está bem em Um 

Sonho Possível, mas não vale um 
Oscar. Eu daria para Meryl Stre-
ep. Mais uma vez ela está perfei-
ta em Julie e Julia.

ATOR COADJUVANTE
Nada mais justo o prêmio ter 
ido para as mãos de Christoph 
Waltz. Ele está assustador no 
papel do nazista de Bastardos In-

glórios. Se não fosse para ele, de-
veria ir para Stanley Tucci, que 
causa arrepios como o estupra-
dor de Um Olhar do Paraíso.

ATRIZ COADJUVANTE
Outro prêmio justíssimo para 
Mo’Nique, que chega a causar 
repulsa no espectador com sua 
mãe repressora de Preciosa.

FILME ESTRANGEIRO
Vi O Segredo dos Seus Olhos e, em 
seguida, vi o favorito A Fita 

Branca. Assim que terminei, tor-
ci desesperadamente pelo fi lme 
argentino, que acabou levando o 
prêmio. O Segredo dos Seus Olhos é 
surpreendente, enervante, emo-
cionante. Enfi m, perfeito!

ANIMAÇÃO
Esse era barbada. UP fez por 
merecer.
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12/03 - Tatiane Ferreira

12/03 - Maria Eduarda 

            Szczerbowski

12/03 - Fernanda Hoffmann

12/03 - Adão de Oliveira

12/03 - Irineu Dobroshinski

13/03 - Maicon Dias Ribeiro

13/03 - Eraldo Knorek

13/03 - José Carlos Oliscovicz

13/03 - Marcia Regina Damaso 

            da Silveira

13/03 - Roseli Terezinha Lisbôa 

14/03 - Luis Carlos Turkot

14/03 - Marcos Ferreira

14/03 - Diego Bechel

14/03 - José Luiz da Silva

14/03 - Aristeu Sidnei Duarte 

            Cavalheiro

14/03 - Luciana Ferreira Chagas

15/03 - Guilherme Becker

15/03 - Sandro Jensura

15/03 - Helena Bodnar Pires

16/03 - Dina Kohler

16/03 - Elizabete Ap. Hoffmann

16/03 - Attila Gaioni

16/03 - Caroline Holler

16/03 - Jéssica Demétrio

16/03 - Attila Elson Jungles

17/03 - Michael Douglas de Lima

17/03 - Amilton Santos

17/03 - Aroldo José Muller

17/03 - Felipe Gabriel Kercher

17/03 - Telma Ap. Peixer

17/03 - Valério Henckes

17/03 - André Luis de Campos

18/03 - José Rodrigues Filho

18/03 - José Pienchontecoski

u Aniversariantes

EnfOque

Rodrigo Brey completa 17 anos na 

segunda-feira, 15. Seus pais e seus 

irmãos, Romário e Rosângela, o 

parabenizam pela data. Felicidades!

Roseli Metzger Lisbôa completa 

idade nova, amanhã. Seu esposo, 

Almiro, junto com seus fi lhos e ne-

tos, deseja muita saúde e felicidade. 

Parabéns!

Bruna Carolina Hatschbach faz 15 

anos na quarta-feira, 17. Seus pais e 

seu irmão, Eduardo, desejam muitas 

alegrias nesta data especial!

Matheus Vinícius Karvat comemora 

seus cinco aninhos na segunda-feira, 

15. Seus pais, Tatiana e Marlon, e 

sua irmã, Yasmin Gabrielli, desejam 

muitas felicidades. Parabéns!

A segunda-feira, 15, é especial para 

Bruna Lisbôa, que completa 15 anos. 

Seus pais, Alvacir e Sônia, e seu 

irmão, Gustavo, a parabenizam pela 

data!

Angélica Müller comemorou, ontem, 

seus 18 anos. Seus pais, Haroldo e 

Ceres, seu irmão, Angelo, e seu so-

brinho, Júnior, fazem votos de muita 

saúde, paz e felicidade!

Na quarta-feira, 10, os gêmeos Leonardo e Mateus Milchevski completaram 

um aninho de vida. Seus pais, Dora e Mauro, desejam muitas felicidades para 

os lindos garotinhos. Parabéns!

Luanderson completou 13 anos na 

terça-feira, 9. “Que você continue 

sempre assim, nos dando amor e ale-

grias” é o desejo dos pais, Lorival e 

Cirlei, e da irmã, Cibely.

Marcia Mello comemorou idade nova 

no domingo, 7. Os fi lhos Adrian e 

Alicia e o esposo, Márcio, a felicitam 

pela data. Parabéns!

Marcio Ricardo comemora mais um 

ano de vida, hoje. Muita felicidade é 

o desejo de sua esposa, Marcia, e de 

seus fi lhos, Adrian e Alicia.

Caroline Holler comemora 15 anos 

na terça-feira, 16. Seus pais, Carlos 

e Marines, e suas irmãs, Catarine 

e Mariane, fazem votos de muita feli-

cidade e saúde!

Giulia Vitória Boddenberg comemora 

seu primeiro aninho no domingo, 14, 

para a alegria de seus pais, Gilberto 

e Adriana. Parabéns!

Nasceu no domingo, 28 de fevereiro, 

Ricardo Konopka, fi lho de Reginaldo 

e Beatriz.Vovó Elzita e vovô Adolar 

desejam muita saúde para o anjinho.

No domingo, 14, Ilena dos Santos 

completa idade nova.  “Que Deus a 

abençôe e lhe dê muitas felicidades” 

são os desejos de seu marido, Angelo, 

seus fi lhos e sogros.

A pequena Lara Eduarda Freire 

recebeu as bênçãos do batismo na 

Igreja Luterana de Canoinhas no do-

mingo, 7. Seus pais, Eduardo e Luci, 

sua irmã, Aline, padrinhos e avós 

desejam a ela muita felicidade!

Gil Sandro completa mais um ano 

de vida amanhã. A esposa, Neide, os 

fi lhos,  Alisson e Aline, familiares e 

amigos, desejam muitas felicidades 

nesta data especial. Parabéns!

Ontem foi dia de festa para Luciane, 

que comemorou idade nova. Seu 

esposo, Júnior, dá os parabéns!
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IMÓVEIS

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

ALUGUÉIS

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.

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

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.

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.

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.

ALUGA-SE Datashow. Tratar: 9938-3083.

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

VENDO fábrica de salgadinhos, milho, 
queijo, pizza, cebola, bacon, batata 
palha e amendoim. Excelente negócio. 
Entrada + R$ 690 por mês. Fone: (47) 
3644-4045.

VENDE-SE área rural com 10,5 alquei-
res na localidade Campo das Moças, 
distrito de Felipe Schimidt. Preço a 
combinar. Fone: 9941-0210.

VENDE-SE uma casa de alvenaria com 
230m², terreno medindo 399m². Sala 
conjugada, copa, cozinha, 1 suíte, 2 
quartos, 1 escritório com lavabo, chur-
rasqueira, lavanderia e garagem para 
2 carros, na rua Frei Menandro Kamps, 
Alto das Palmeiras. Fone: 3622-2382.

VENDE-SE casa em alvenaria com 240m², 
terreno com 400m², piso superior com 3 
quartos, sala de estar, piso térreo com  
sala, 2 quartos, 2 banheiros, sala de TV, 
cozinha, área de serviço, salão de festas 
com churrasqueira e garagem  para 3 car-
ros. Rua Paul Harris esquina com a Felipe 
Schimidt - Centro. Valor: R$ 260 mil.
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VEÍCULOS

VENDE-SE Gol 1.0, G5, ano 2009, 
na cor vermelha. Contem limpador e 
desembaçador traseiro, alarme, trava 
elétrica, insufi lme, pneus Michelin e 
rodas esportivas aro 14. Valor a combi-
nar. Tratar com o Rodrigo pelos fones 
3622-8787 ou 8805-5134.

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

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 Toyota Bandeirantes, ano 
99, em ótimo estado, com carroceria 
boiadeira e 4 pneus novos. Valor: R$ 50 
mil. Fone: 3622-4558 ou 8812-7643.

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

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

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.

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

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 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.

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

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.

VENDE-SE Corsa Sedan Wind, 1.0, 4 
portas, 2001, vermelho - travas, vidros, 
alarme, ar. Fone: 9188-2129.

VENDE-SE Capitiva Sport FWD 3.6 V-6 
24v, 2009, prata , completíssima, au-
tomática + banco de couro. À vista: R$ 
87,5 mil. Aceita troca. Fone: 3622-5352 
ou 9192-4950.

VENDE-SE Escort ano 89, valor R$ 5,5 
mil. Fone: 9145-8220.

VENDE-SE Fusca, ano 84, motor 
1300L. Valor: R$ 3,5 mil. Fone: 3623-
0478 ou 9115-0667.

VENDE-SE Strada Working 1.4 c. 
dupla, 2010, prata, preta(2) , 1.4, fl ex, 
ar cond., dir. hid., kit elét., som. Pronta 
Entrega. Aceita-se troca. Fone: 3622-
5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE New Civic LXL MT 1.8 Flex, 
2010, várias cores, pronta entrega. À 
vista: R$ 64,8 mil. Aceita troca. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Jeta 2.5 4p c/20.000Km, 
2008, cinza, completíssimo, automá-
tica + banco de couro. À vista: R$ 66 
mil. Aceita troca. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.

FONE: 9117-5137

CAMINHONETE 

F-1000, ANO 94

VENDE-SE
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FUNERÁRIA MÃO AMIGA

05/03 – Francisco Bayel – 86 anos

06/03 – Aristeu Maidame do 

Nascimento – 56 anos

07/03 – José Giopo Carneiro 

– 74 anos

07/03 – Miguelina Dias Machado 

– 74 anos

09/03 – Eurides Ferreira dos 

Santos – 74 anos

 OBITUÁRIO

e o povo para o assentamento 
da pedra fundamental do Asilo 
Dr. Rolando Malucelli. Já com 
todas as paredes principais 
levantadas, alicerce em fase de 
conclusão, o prédio já está de 
pé, sintetizando uma esperan-
ça de todos que reclamavam 
uma instituição para a velhice 
desamparada. Foi realmen-
te, uma surpresa agradável. 
Quando se esperava que iria 
ser assentado um tijolo mar-
cando o início da construção, 
muitos tijolos já estão erguidos 
formando a estrutura do futuro 
Asilo.

Discursaram na ocasião, 
os drs. Haroldo Ferreira e 
Rivadavia Ribas Corrêa, o pri-
meiro como prefeito municipal 
e o segundo em nome da Pia 
União de Santo Antonio, pedin-
do aos presentes que unissem 
todos os esforços no sentido 
de apoiar a iniciativa louvável 
das abnegadas senhoras que 
dirigem a Pia União de Santo 
Antônio.

Ofi cina de 
Refrigeração

A nossa reportagem que sem-
pre está informando aos seus 
leitores, o que se faz e realiza 
em nossa cidade, para o seu 
progresso e desenvolvimento, 
esta semana visitou a novel 
ofi cina de refrigeração do sr. 
Isidoro Novak, sita à rua Major 
Vieira, esq. Caetano Costa. 
Muito bem montada, especia-
lizada em refrigeração, tanto 
doméstica como comercial, 
era uma oficina que estava 
faltando em Canoinhas, dado o 
grande número de refrigerados 
instalados.

Iniciativa como esta e ou-
tras que se vem tomando 
procurando suprir às necessi-
dades de Canoinhas, devem 
merecer do público todo o 
apoio, pois conhecemos o valor 
da iniciativa particular, que faz 
crescer cidades e desenvolver 
nações.

PUBLICADO EM 12 DE 
MARÇO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Liga Esportiva 
Canoinhense

Comunicam-se dos meios es-
portivos canoinhenses, que, na 
noite de dezesseis de fevereiro, 
na sede da Sociedade Benefi cente 
Operária, em reunião pelo grande 
desportista local, sr. João Seleme, 
foi reorganizada a Liga Esportiva 
Canoinhense, tendo sido eleita sua 
diretoria para o período fevereiro 
de 1960 a fevereiro de 1961 e que 
fi cou assim constituída:

Presidente: Dulcídio Silveira; 
Vice-Presidente: Linovale Massa-
neiro Moreira; Secretário Geral: 
Nilton J. Bayerstorff; 1.º Secretário: 
Carlos Benkerdorff Jr; 2.º Secre-
tário: Rubens Stulzer; Tesoureiro 
Geral: Mario Sprott Filho, 1.º Te-
soureiro: Clementino E. Piecza-

rka; 2.º Tesoureiro: Aluir Jenzura. 
Conselho Fiscal: Nilo Rio Bastos, 
João Seleme e Ernesto Nunes. 
Suplentes: Felix Kalempa, Orlando 
Nascimento e Alfredo Pereira.

Ao darmos esta notícia, con-
gratulamo-nos com os desportistas 
locais por esta louvável decisão e 
fazemos votos para que a iniciativa 
frutifi que, não fi cando apenas no 
noticiário e no entusiasmo dos 
primeiros momentos como muitas 
vezes acontece.

Asilo Dr. 
Lourenço 

Rolando Malucelli
A Pia União de Santo Antonio fez 
uma surpresa domingo último, 
quando convidou as autoridades 

FRANCISCO BAYEL, 86 anos: 

Tio Chico, como era conhecido, 
nasceu e passou a vida toda no bairro 
Água Verde. Viveu boa parte de seus 
últimos dias na varanda de casa acom-
panhando o movimento do bairro 
que sempre amou. Admirado pelos 
vizinhos e, especialmente pela famí-
lia, Tio Chico trabalhou desde cedo 
ajudando o pai na lavoura. Mais tarde 
foi trabalhar na Madeireira Grosskopf, 
onde acabou se casando com a fi lha do 
patrão, Emma Grosskopf, com quem 
teve três fi lhas. Dono de uma boa 
saúde, só fi cou debilitado nos últimos 
dias de vida. Enquanto se preparava 
para fazer exames médicos, teve um 
enfarte fulminante no dia 5 de março 
e acabou falecendo na hora.

Além das fi lhas e da esposa, Tio 
Chico deixou três netas, um neto e 
uma bisneta.

Segundo a fi lha, Terezinha, o 
pai era uma pessoa de muito bom 
coração. “Era calmo, sereno, não re-
trucava ninguém e ajudava os outros 
o quanto podia”, conta. Terezinha 
diz ainda que Tio Chico era muito 
dedicado a família. “O bem-estar 
dos fi lhos era o bem-estar dele. Só 
deixou boas lembranças”, conclui.

ARISTEU MAIDAME DO NAS-

CIMENTO, 56 anos: Nascido em 
Matos Costa, veio para Canoinhas 
com a família aos seis anos. Morando 
no centro, trabalhou em várias casas 
de comércio como as extintas Lauro 
Gonçalves e Lanchonete da Rodovi-

ária. Trabalhou ainda na Madeireira 
Steidel e na Cooperativa Canoinhas, 
até se tornar servidor público ao 
trabalhar para a prefeitura como 
motorista de ambulância.

Casado há 35 anos com Marli, 
com quem teve três fi lhos, há dez 
anos teve um acidente vascular 
cerebral (AVC) que resultou na sua 
aposentadoria. Nos anos seguintes, 
teria outros três AVCs, que tiraram 
sua visão e o deixaram acamado.

Marli conta que o fi lho mais 
novo vai se casar em abril, o que 
deixou seu marido bastante triste 
já que, embora pudesse participar 
da festa, não teria a visão do fi lho 
se casando. “Era um excelente pai, 
um homem muito alegre, gostava 
de ajudar os outros, repartia o que 
tinha”, conta Marli.

Aristeu teve uma neta.

CORREÇÃO
Ao contrário do publicado na edição 
anterior, Moisés Moreschi doou um 
terreno que foi rifado para que então 
fosse comprado o terreno que sedia 
a Arad. Outras pessoas ajudaram na 
compra do terreno.

Na antiga Delegacia de Polícia de Canoinhas, na rua João Allage, da 

direita para a esquerda da foto estão o escrivão Osmário Davet, o carce-

reiro Marcílio Müller e policiais militares. A imagem foi digitalizada pelo 

historiador Fernando Tokarski, que também forneceu as informações
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Aliando novas ferramentas de mídia com informação instantânea, site pretende 
fi delizar leitor, abrindo espaço para comentários, reclamações, críticas e sugestões

AGENDE-SE
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

CHANNEL
Quando? Amanhã
O que? Lançamento da Label 
Party Hip House no Espaço Deck
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Programação normal no sábado 
de Páscoa

SBO
Programação normal no domingo 
de Páscoa

V12 Music Bar
Quando? Hoje
O que? Prévia do show do Ne-
chivile com Adriano e banda

FESTAS PAROQUIAIS
Quando? Todas no domingo
Em Canoinhas: 

No Rio do Pinho: animação do 
grupo Sarandeeio
Em São Sebastião dos Fer-
reiras: animação do grupo Os 
Filhos do Rio Grande

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 19/03 – Absolut Party no V12 
Music Bar, com a banda Demo Via
:: 20/03 – Show nacional com a 
banda Nechivile, na Firma
:: 21/03 – Festa na localidade do 
Rio dos Poços, em Bela Vista do 
Toldo, animação do grupo Mas 
Bah Tchê!
:: 26/03 – Saideira da Piceta na 
Bureta dos formandos de Farmá-
cia, no V12
:: 27/03 – Show nacional com 
Reys e Alexandre, no V12
:: 28/03 – Festa em 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 com 
Dj Kako Rodrigues, no V12
:: 03/04 - Marcio Correia e Iberê 
+ Grupo Sul Mania, no bailão de 
Páscoa do Salão de Mola
:: 03/04 - Groove Sesions com os 
Djs Edu, Lenon, Jully K, Thiago 
Fuck, Cawboy e Rafa Spies, no 
Espaço Deck, na Channel
:: 04/04 – Domingo de Páscoa: 
Tchê Campeiro, na SBO
:: 09/04 – Ladies First, no V12
:: 10/04 – Banda By Brazil, na SBO
:: 10/04 –Private Vibe, no Espaço 
Deck, na Channel 311
:: 11/04 – Grupo Charla de Gal-
pão em Bom Retiro, Irineópolis
:: 17/04 – Baile do Salário Mí-
nimo com o grupo Limite Zero, 
no pavilhão da igreja do Salto 
d’Água Verde

CN lança NOVO SITE 

na próxima semana

IMPRENSA

DA REDAÇÃO

O CN estreia na próxima 
semana o novo site do jor-
nal na internet. Totalmente 
reformulado e com novas 
ferramentas, o site acompa-
nha o processo de inovação 
que sempre foi uma das 
características do jornal.

A partir de segunda-feira, 
15, o internauta que acessar 
o endereço www.jornalcor-
reiodonorte.com.br não terá 
apenas o conteúdo da edição 
anterior da versão impressa 
do jornal. O objetivo, segundo 
o editor-chefe do CN, Edinei 
Wassoaski, é oferecer produtos 
diferenciados ao leitor da ver-
são impressa e ao internauta. 
“O site trará a notícia na hora 
em que ela acontece. Nosso 
objetivo é colocar a notícia 
no ar o quanto antes possível. 
Para a versão impressa teremos 
um texto mais elaborado, com 
mais fontes e subsídios ao lei-
tor que se interessar em saber 
mais sobre o assunto”, explica 
Wassoaski.

 O novo site terá espaço 
para vídeos, galerias de fotos 
e comentários dos leitores. 
A coluna Fala Cidadão, que 
é bastante popular entre 
leitores da versão impressa, 
ganhou uma versão on-line. 
Por meio de um link, basta 
um clique para que o in-
ternauta possa mandar sua 

reclamação, sugestão ou elogio. 
O anonimato continua sendo 
preservado.

O CN estreia ainda um 
twitter, por meio do qual, os 
seguidores poderão receber 
alerta de notícias que acabam 
de ser colocadas no site.

PROJETO

A estreia do novo site faz parte 
de um projeto de moderniza-
ção do portal da Associação 
dos Jornais do Interior de 
Santa Catarina (Adjori). A 
entidade ofereceu treinamento 
aos alimentadores dos sites 

e oferecerá suporte a todos 
os jornais que compraram a 
ideia.

“Todos terão sites novos, 
o que fará o internauta a optar 
por este ou aquele será a qua-
lidade e atualidade do material 
ofertado”, frisa Wassoaski.

Comentários em 
matérias

Participação do 
internauta no 
Fala Cidadão

ATUALIZAÇÃO

Vídeos
da redação

Vídeos
do YoutubeMelhor visualização 

de fotos Previsão do tempo
para 5 cidades

Redação também 
estará no 
TWITTER

CONSTANTE
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CN
TORTA ESPECIAL DE LEITE 

CONDENSADO

INGREDIENTES
. 1 pacote de biscoito maisena
. 1 lata de leite condensado
. 1 xícara (chá) de leite em pó
. 50g de margarina
. 3 bombons picados
. 3 claras em neve

MODO DE PREPARO
No liquidifi cador triture os biscoitos. Na batedeira, bata 
os biscoitos triturados, o leite condensado, o leite em pó 
e a margarina até formar um creme. Misture os bombons 
picados e as claras em neve. Coloque em uma forma de 
20 cm de diâmetro com fundo removível e leve ao freezer 
por 24horas. Retire do freezer na hora de servir e decore 

com leite condensado e bombons picados.

DICA: Você pode guardar no freezer a torta que sobrar.

| Preparo: até 30 minutos        
| Rendimento: 8 porções  | Calorias: 449 por porção

Multimídia

Isabel (Adriana 
Birolli) é metida a 
esperta, mas, em 
breve, será pas-
sada para trás. É que 
seu namorado não 
resistirá ao charme 
da ex. “Ricardo (Max 
Fercondini) está bem 
com Isabel, mas nada 
impede que aconteça 
um revival entre ele 
e Ellen (Daniele Su-
zuki)”, alerta o autor 
da novela, Manoel 
Carlos. A princípio, 
será apenas uma “re-
caída”, mas não está 
descartada a volta do 
casal. “A separação 
de Ricardo e Ellen é 
um assunto mal re-
solvido entre os dois 
e que deve render 
algumas situações”, 
adianta o novelista. O 
pior é que Isabel não 
desconfi ará da traição 
e continuará com 
nariz em pé.

>> Ricardo 

trai Isabel 

com Ellen

VIVER A VIDA

>> Vin Diesel vai gravar Velozes 

e Furiosos 5 no Rio de Janeiro

Mais um astro de Hollywood 
vai desembarcar em terras 
brasileiras. Segundo o jor-
nal O Dia, Vin Diesel chega 
ao Rio de Janeiro no fi m do 
mês para gravar a sequên-
cia de Velozes e Furiosos. 
O ator vai passar um mês 
na cidade, hospedado no 
hotel Fasano. A ideia de 
gravar no Rio de Janeiro 
surgiu depois de receber 
algumas dicas de Sylvester 
Stallone, que gravou parte 
de seu fi lme Os Mercená-

rios na cidade. As grava-
ções serão feitas em Búzios 
e Angra.

>> Stewart e Pattinson gravam 

Crepúsculo no Rio, diz jornal

Kristen Stewart e Robert Pattinson vêm ao Brasil gravar a continuação de 
Crepúsculo, segundo a coluna Página 3, publicada no jornal O Dia. O casal 
de astros da saga chegam ao Rio em maio. Estão previstas cenas no Cristo 
Redentor. Ainda segundo o jornal, os atores se hospedarão no Fasano, hotel 
escolhido por celebridades como Madonna e Beyoncé.
A passagem dos personagens Bella e Edward pelo Rio de Janeiro acontece 
no quarto e último livro da série, Amanhecer, quando o casalzinho vem à 
cidade para passar sua lua-de-mel.

FAMOSOS NO BRASIL
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MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min
RESUMO DAS

Novelas

AMANHÃ - Soraia fi ca com inveja ao ver Ra-
faela e Garcia mostrarem os presentes que 
compraram para o neném. Gustavo aconse-
lha Marcos sobre seu casamento. Benê faz 
uma surpresa para Sandrinha e solta fogos 
durante a festa. Helena comenta com Edite 
que a situação de seu casamento está pior 
do que antes. Alice comenta com Luciana e 
Helena sobre seu interesse em Osmar. Mi-
guel chega na casa amarela e grita pelo nome 
de Luciana. O médico pede para falar a sós 
com Lu, Alice e Helena se retiram. Miguel e 
Luciana se declaram um para o outro.

HOJE – Bia e Tati fi cam furiosas. Rodrigo mos-
tra para a turma do Himalaia que está sem o 
dente. Cristiana fi ca sem graça quando Victor 
a parabeniza. Bernardo convida Cristiana para 
mergulhar na piscina de sua casa. Bruno quer 
saber como está Samira e pede ajuda para 
Maria Cláudia. Cristiana entrega o cheque 
que ganhou pelo campeonato a Bernardo. 
Juju encontra o dente de Rodrigo. Thales fi ca 
empolgado com o samba, mas tenta disfarçar 
quando encontra Tânia.

MULHER

Quantas mulheres são lembradas todo ano no 
dia 8 de março. São lembradas mais em pro-
paganda comercial. A mulher em meu modo 

de entender tem que ser mais lembrada nas suas 
obrigações como mãe, operária, funcionária, e sim, 
como dona de casa. Se os investimentos na área so-
cial têm sido irrisórios, no que diz respeito às mulheres 
a situação é dramática. Seria preciso começar, por 
exemplo, com projetos de infraestrutura que permitam 
à mulher ausentar-se de casa. Hoje, por não ter com 
quem deixar dos fi lhos, ela fi ca sem condições de 
qualifi car-se ou de competir para exercer um trabalho 
com melhor remuneração, ainda que tenha escolari-
dade. O machismo e a resistência patriarcal impedem 
que o trabalho feminino seja visto como um direito e 
tenha o reconhecimento social devido. Temos ainda 
pais dizendo que é bom a fi lha estudar “porque o ma-
rido larga, né?” Ou ainda, como contou uma estudante 
que procurou um estágio em uma multinacional e 
ouviu como resposta. “Não contratamos mulheres, 
mas não se trata de discriminação; é que a função 

exige viagens com outro 
técnico e isso nos obri-
gará a pagar dois quar-
tos nos hotéis.” E agora 
homens, reconhecer-se 
fracos, frágeis, imperfei-
tos e cheios de limitações; 
reconhecer com humildade o 
erro cometido, aceitando-o 
como um fato irreversível e 
consumado; arrepender-se 
com sinceridade, detestando 
e condenando o erro cometido; retomar a luta e 
perseverar no esforço para corrigir-se, pedir perdão 
a Deus e confi ar na sua misericórdia; por fi m, agra-
decer com alegria o perdão recebido. Conservar-se 
sempre aberto para o perdão. O perdão nasce do 
amor e o amor nos liberta, dando-nos asas para voar 
e criando condições para crescer espiritualmente. 
Concluindo: Ser solidário é saber abrir espaço em 
nós para os outros. Paz e bem.

Libra (23/9 a 22/10)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Você começa a semana muito animado, 
libriano. Mas vá com calma porque a 
semana promete algumas tensões e 
desafi os. Sua sensibilidade é sua grande 

aliada nestes dias. Compreenda as limitações alheias e 
faça sua parte sem esperar muito em troca. Por sinal, não 
espere também reconhecimento e aprovação, pois nestes 
dias você depende apenas de você mesmo.

Hora de retomar seus projetos de vida, 
sagitariano. Pense a longo prazo e pense 
no que deseja fazer no futuro. Ao longo 
desta semana você ganha destaque e fi ca 

no centro das atenções. Com mais popularidade, cativa a 
atenção das pessoas. Aproveite este momento para mos-
trar talentos e para revelar parte de seus planos. Mas não 
entregue todo ouro, guarde parte dele.

É hora de falar o que pensa, aquariano. 
Mas faça isso com jeitinho, seja direto 
mas fale com cuidado. Assuntos afetivos 
passam a fl uir melhor nestes dias, mas 

há o risco de tensão e brigas. Portanto, cuidado com as 
palavras e as atitudes quando o assunto é amor. Estar com 
seus amigos é especialmente interessante neste momento, 
pois eles podem te orientar e cuidar de você.

No começo da semana vale a pena refl etir 
um pouco sobre os últimos tempos, escor-
piano. Depois do dia 10 a sensação é de 
maior fl uidez e de que suas ações fi cam 

facilitadas. Assuntos profi ssionais podem ser retomados 
e oportunidades aparecem de onde menos se espera. 
Continua um bom período para os assuntos do coração. 
Aproveite esse momento no amor.

Bom momento para meditar e refletir, 
capricorniano. Dedique algum tempo ao 
seu lado espiritual e cuide dessa área de 
sua vida. Por sinal, é positivo se recolher 

um pouco mais nestes próximos dias, dedicando-se aos 
assuntos mais pessoais. Busque em sua história experiên-
cias positivas que possam ajudar nos dias de hoje e aplique 
suas idéias. Mas faça tudo com cautela.

Peixes (22/2 a 20/3)

Fique atento às oportunidades profi ssionais, 
pisciano. Inclusive você pode ter notícias de 
alguém com quem não fala há um tempo 
e essa pessoa pode trazer boas notícias 

e novidades profi ssionais. De qualquer forma, o foco da 
semana é o trabalho e você pode até ganhar um certo 
destaque, fi cando em evidência no ambiente profi ssional. 
Aproveite e crise chances de crescimento.

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)

Mantenha-se refl exivo, ariano. Em espe-
cial no início da semana, pois é sua opor-
tunidade de perceber tudo que aprendeu 
nesses últimos meses de revisão. No 

meio da semana Marte retoma o movimento direto e você 
começa a sentir que as coisas voltam a fl uir novamente. 
Você pode até retomar alguns assuntos e situações que 
estavam abandonadas. Siga seu coração.

Você está especialmente entusiasmado 
nestes dias, geminiano. Mantenha o 
otimismo em alta e retome contatos, em 
especial a partir do dia 10. Ligue para 

velhos amigos e pessoas que possam criar oportunidades. 
Por sinal, antigos projetos podem voltar com força total. 
Dê atenção ao amor, dedicando parte de seu tempo às 
pessoas que são importantes para você.

A semana está boa para namorar, leoni-
no. Dedique-se ao seu amor, divirta-se 
e proporcione momentos agradáveis a 
quem você ama. Algumas coisas podem 

mudar de rumo e você pode sentir-se um tanto impaciente 
nesses dias. O amor e a diversão são sua forma de viver 
melhor estes dias de tensão e agitação. Divirta-se e leve 
a vida menos a sério. Resgate sua criatividade.

A semana começa com entusiasmo e 
grandes planos, taurino. Mas não vá com 
tanta sede ao pote, pois há obstáculos a 
serem superados e a sensação geral pode 

ser de demora e lentidão. Mas mantenha sua energia e 
a vontade de realizar coisas. Retome assuntos familiares 
e resolva as pendências. Mas tudo com calma, cautela e 
muita paciência. Crie oportunidades.

É um bom momento para organizar sua 
rotina, canceriano. Cuide com atenção das 
pequenas coisas do dia a dia, percebendo 
o que precisa ser colocado em ordem. 

Você só conseguirá dar sequência àquilo que estiver muito 
bem planejado. Cuidado com os excessos em geral, em 
especial o exagero nas expectativas que tem em relação 
aos acontecimentos próximos.

O otimismo está no ar, virginiano. E você 
deve aproveitar este momento de mais 
confi ança em si mesmo e em seus projetos 
para criar boas oportunidades em sua 

vida. Por sinal, bom momento para resolver pendências, 
principalmente assuntos antigos e coisas do passado, que 
podem voltar com força total nos próximos dias. Fique 
mais com sua família.

Horóscopo

HOJE – Começa o julgamento de Verônica e 
Roberto. Verônica reage ao ouvir Heloísa contar 
que incentivou Natasha a ir para a mansão 
no dia em que ela morreu. Antônio e Carlos 
Eduardo também acusam Roberto e Verônica 
pelos crimes cometidos. Wanda tenta conven-
cer Verônica a falar a verdade para conseguir 
uma redução de pena. Taís e Julieta ajudam 
Rose a se arrumar. Verônica e Roberto são 
condenados. Verônica fi ca apavorada ao ver 
as detentas no presídio.

AMANHÃ – Lenita assusta Verônica. Domenico 
é convencido a deixar Miguel levar Rose ao 
altar. Miguel pede perdão para Rose, mas ela 
não consegue chamá-lo de pai e pede para ele 
ter um pouco de paciência. Bené diz para Taís 
voltar a dormir em seu quarto.Verônica con-
segue fazer com que as detentas sejam suas 
empregadas no presídio. Domenico conta para 
Rose que ele é seu verdadeiro pai.

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

HOJE – Janete pergunta para Serafi na Rosa 
se ela tem caso com Frazão. Nara insiste em 
expulsar Beto de casa. Joana pede para o fi lho 
procurar outra carreira, além da de ator. Com 
a voz do boneco Arlequim, Pimpinoni garante 
a Serafina Rosa que ela está apaixonada 
por Claude. Mr. Smith comunica que o prazo 
para Claude providenciar o visto não será 
prorrogado. Claude afi rma para Serafi na Rosa 
que mudou de ideia e quer se casar com ela 
imediatamente.

UMA ROSA COM AMOR - SBT

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

A EMISSORA NÃO DIVULGOU 
OS CAPÍTULOS

A LÍNGUA PORTUGUESA E O ACORDO ORTOGRÁFICO                       
4.  Verbos:         
a) os verbos poder, ter, vir e seus derivados devem 
ser acentuados para diferenciar: tempo (pode – 
presente, pôde – passado); número (tem – singu-
lar, têm – plural, vem – singular, vêm - plural). O 
mesmo ocorre com manter, intervir, deter, convir, 
reter, conter...

b) o verbo pôr continua acentuado para diferenciá-
lo da preposição por. É preciso pôr mais empenho 
nessa disputa por espaço.

c) o verbo arguir (perguntar), SEM ACENTO no u: 
arguis, argui, arguem...

d) os verbos terminados em –guar, -quar, -quir, 
como aguar, averiguar, apaziguar, enxaguar e 
outros admitem agora duas pronúncias: 
COM ACENTO no a ou i (mais comum no Bra-
sil): enxáguo, enxáguas, enxáguam, enxágue, 

enxágues, delinque, delinquem e, SEM ACENTO, 
quando a vogal u for tônica: enxaguo, enxaguas, 
enxagua, apazigue, averigues, aguem e outros.

5. Acentos facultativos (podem ou não ser usados):
a) Forma/fôrma: Qual é a forma da fôrma de as-
sar?

b) Amamos, cantamos, falamos(nós) – Presente. 
Amámos, cantámos, falámos (nós) – Passado.
Demos (nós) – Passado/Indicativo. Dêmos (que 
nós) – Presente/Subjuntivo.
Importante: o acento diferencial foi abolido nas 
palavras para, pelo(s), pela(s), polo(s), pera, 
coa (coar). 
As demais regras não foram alteradas.
        

         Voltaremos ao assunto na próxima 
edição. Boa semana!
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DIA DA MULHER | As Rádios Clube e Transamérica Hits 106,7 distribuíram, juntamen-

te com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Câmara de Diri-

gentes Lojistas de Canoinhas, Vip Cabeleireiros, Sul Internet e Hilton Motos, 600 rosas para homenagear as mulheres 

na segunda-feira, 8, Dia Internacional da Mulher.

HOMENAGEM | A Polícia Militar, juntamente 

com a equipe da 98 FM e com o 

apoio da fl oricultura A Florista e do deputado estadual Antonio Aguiar (PMDB), 

entregou fl ores às mulheres em uma blitz educativa realizada na segunda-

feira, 8, Dia Internacional da Mulher.

CRIATIVIDADE | Os Amigos do Bairro Alto das Palmeiras, empolgados com o sucesso 

do Natal na Praça e pensando no próximo Natal, encaminharam as 

senhoras Olga Woos, Frida Müller, Sabrina Kucars, Rafaela Krescizinski, Rossi Pereira e o senhor Sérgio Pereira até 

Irineópolis para participar de um curso de confecção de enfeites com garrafas pet, com a fi nalidade de enfeitar as ruas 

do bairro.  Se você tiver garrafas pet ou garrafas de água sanitária em casa, junte com as do seu vizinho e telefone para 

3622-5051 que o grupo vai até sua casa e as recolhe.  Os Amigos do Bairro Alto das Palmeiras agradecem.
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