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Maternidade D. Catarina Kuss tem 31 leitos; só de Canoinhas a média é de 4 parturientes por dia     Páginas 9 e 10

Sem vagas, Mafra pode mandar 
mães da região para mais longe

MATERNIDADE FECHADA
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Fonte: Climatempo

HOJE:

27ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

18ºC

DOMINGO:

27ºC

Manhã Tarde Noite
18ºC

SEGUNDA:

27ºC

Manhã Tarde Noite

18ºC

29ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

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

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

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

R$ 20 bilhões
é quanto o brasileiro perde por ano em horas-extras

34,6%
das vítimas de acidentes em 2009 eram motociclistas

46,6%
do PIB brasileiro corresponde a dívidas

> NÚMEROS

“Eles adoram a morte, e vocês adoram a vida”
Reuven Rivlin, presidente do Parlamento israelense, chamando a atenção do presidente Lula 

sobre sua relação com o governo iraquiano durante a visita que o presidente brasileiro faz a Israel, esta semana 

O australiano Chayne Hul-
tgren, de 31 anos, engo-

liu esta semana 18 espadas 
em Sydney, na Austrália, e 
quebrou seu próprio recorde 
no Guinness. Cada espada 
tinha 52 centímetros de com-
primento. Conhecido como 
‘Caubói Espacial’, Hultgren 
classificou a façanha como 
uma de suas ‘maiores con-
quistas até hoje’.

Um homem pelado foi resgata-

do da janela do quarto andar 

de um bordel na Suíça. Segundo o 

jornal “Blick”, o prédio no centro 

de Basileia abriga uma casa de pros-

tituição de transexuais. O Corpo 

de Bombeiros foi chamado para 

apagar o fogo, mas não conseguiu 

tirar o homem da janela antes que 

muitos jornais e curiosos fotogra-

fassem sua nudez. Não se sabe se 

ele era cliente ou funcionário.

Mulher espera seu poodle 
tomar banho dentro de 

um lava-rápido para cachor-
ros, em Tóquio, no Japão. O 
serviço, com xampu antilágri-
mas e secador, demora cerca 
de meia hora e custa R$ 18. 
Dessa forma, o cãozinho entra 
sujo e sai limpo e seco do ou-
tro lado da máquina que tem 
feito sucesso entre os donos 
de cães. 

As compras feitas pela internet 

no ano passado totalizaram 

R$ 10,6 bilhões, alta de 30% ante 

2008, de acordo com pesquisa da 

consultoria de comércio eletrônico 

e-bit, que não considera as vendas 

de veículos, passagens aéreas e 

leilões virtuais. Cerca de 17,6 mi-

lhões de consumidores brasileiros 

já haviam feito pelo menos uma 

compra pela internet ao fi nal de 

2009 - crescimento de 33%.

CUIDADO COM CHEQUES

Leitor liga para contar um fato no mínimo 

estranho. Há duas semanas, ele comprou 

um sapato em uma loja do centro de Canoinhas 

e pagou com cheque. Tomou um susto quando 

dois dias depois o banco ligou para pedir auto-

rização para descontar um cheque com valor 20 

vezes maior. Atônito, ele foi até a loja e desco-

briu que alguém se passando por ele foi até a loja 

e trocou o cheque por dinheiro vivo. O cheque 

teria sido adulterado e descontado no Paraná. 

“Sorte que o banco me ligou, mas outras pessoas 

podem não ter a mesma sorte”, adverte o leitor.

LOMBADA

Leitor quer saber: “Quando o prefeito de 

Três Barras irá colocar uma lombada na 

rua Paulo Flores, que está muito perigosa. Os 

automóveis andam em alta velocidade e não 

respeitam os pedestres”.

ATENDIMENTO PRECÁRIO

Leitora liga para reclamar do descaso vi-

venciado por ela no Pronto Atendimento 

Municipal. Ela reclama que deu entrada às 6h30 

no estabelecimento e, mesmo sendo a única pa-

ciente, fi cou mais de uma hora esperando sem ser 

atendida pelo médico que, segundo ela, não estava 

atendendo à nenhuma emergência. “Tive de voltar 

para casa sem atendimento para não perder a hora 

no trabalho. Comprar o remédio na farmácia, sem 

indicação, foi o que eu tive de fazer”, lamenta.

LIXÃO

Leitor condena o lixão. “O lixão do consórcio Bem-

Ti-Vi, localizado no Salto Canoinhas e no qual 

vários municípios jogam lixo, vem dando problemas com 

um volume incalculável de moscas varejeiras que chegam 

a fazer nuvem. O lixão é a céu aberto. Lixo hospitalar é 

jogado em um lugar aberto. Já fi zemos várias denúncias, 

mas ninguém faz nada. Esta semana fi lmamos o lugar e 

vamos falar com o promotor”, denuncia.

SEM 
ALIMENTAÇÃO

Leitor xinga a pre-

feitura de Três 

Barras por não deixar 

os funcionários da 

Educação almoçar no 

ambiente de traba-

lho. “Não dá nem 

para esquentar uma 

marmita, não temos 

vale-alimentação, en-

quanto outros setores 

da prefeitura recebem 

alimentação da pre-

feitura”, denuncia.

MORADORES DO VALETÃO

A rua José Boiteux, conhecida como rua o Valetão, se-

gundo leitor, está abandonada depois do cruzamento 

com a travessa André Pangratz. “O trecho está imprati-

cável, abandonado. E o projeto para tampar o córrego, 

quando sai?”, questiona.
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O 
CN acaba de colocar no ar o 

seu novo site. Projeto ousado 

da Associação dos Jornais do 

Interior de Santa Catarina (Adjori/SC), 

a ideia foi abraçada com empolgação 

pela equipe do jornal canoinhense que 

circula em sete cidades da região.

O site é uma oportunidade 

ímpar de expansão para o Correio 

do Norte. E não pretendemos 

desperdiçar esta chance.

Ao contrário do que você 

via na versão anterior do nosso 

site, na nova versão você vai 

ter informação em tempo 

real. Assim que algo 

importante acontecer 

em Canoinhas e re-

gião - ou que ocorra no 

Estado, País ou mundo, 

com repercussão na sua 

vida - estará no www.

jornalcorreiodonorte.com.

br. Pretendemos tornar este site a sua 

fonte de informações na internet.

Mas e a versão impressa?

Bem, nosso desafi o é fazer um 

jornal impresso ainda melhor, com 

mais conteúdo e profundidade da 

informação, com riqueza de imagens 

e gráfi cos, análise clara e isenta da 

informação. As notícias que você verá 

no site, provavelmente estarão na ver-

são impressa, mas com um texto mais 

aprofundado, com maior riqueza de 

fontes e detalhes da informação.

O site preenche a lacuna do espa-

ço de tempo entre o acontecimento e 

a publicação da notícia que até então 

se dava uma vez por semana. No site, 

você vai fi car sabendo o que está 

acontecendo no momento ou pouco 

depois do acontecido. O jornal 

vai esmiuçar as dúvidas que não 

fi caram explícitas no texto do 

site.

Além do site, a redação já 

colocou no ar um twitter (twitter.

com/cnonline), por meio do qual 

é possível saber com antecedên-

cia o que vai ser publicado na 

versão impressa, além de o 

internauta poder acompa-

nhar o trabalho dos repór-

teres e receber em primeira 

mão as manchetes que 

acabam de ser publicadas 

no site.

Com estas inovações, o CN 

se coloca, mais uma vez, na vanguarda 

da imprensa regional. Prestes a com-

pletar 63 anos de existência, o segundo 

jornal mais antigo do Planalto Norte 

reafi rma seu compromisso com a in-

formação clara e isenta, sem vínculos 

político-partidários, colocando sempre 

o leitor como seu maior patrimônio e a 

quem deve respeito e consideração.

Esperamos que todos aprovem 

estas inovações e continuem tendo no 

CN a sua principal fonte de informa-

ções.

EDITORIAL

Avanço importante

Novo 

site do CN 

coloca o jornal, 

mais uma vez, na 

vanguarda da 

imprensa 

regional

ARTIGO

O diretor de Avatar, James Cameron, não 
deve conhecer a região de Anitápolis, 
em Santa Catarina, onde se prevê a 

implantação de um complexo de mineração 
para fabricar fertilizantes. Em Avatar, humanos 
do futuro vão ao planeta Pandora explorar um 
minério e entram em confl ito com a civilização 
dos Na’vi que vive em harmonia com a natu-
reza no local da jazida. 
“Uma ampla metáfora 
sobre como tratamos a 
natureza”, Cameron não 
precisava ter dito. Os 
Na’vi viviam na Árvore 
da Vida, em cima da 
jazida. Em Anitápolis, é 
a ONG Montanha Viva 
quem enfrenta a mine-
radora.

A superprodução 
recebeu 3 Oscars e alcançou a maior bilhete-
ria da história, em parte por saciar a tomada 
de consciência ambiental que surge em todo 
o mundo, afl ita pelos riscos da apropriação 
dos recursos naturais quando corporações 
multinacionais, tecnologias insustentáveis e 
especulação fi nanceira podem culminar em 
destruição de ambientes e povos. Mas Avatar 
é uma versão parcial dos confl itos ambientais 
e sociais que colocam a gestão ambiental entre 

a cruz e a espada. 
O fi lme Guerra ao Terror foi mais premiado 

no Oscar. Trata do drama dos militares ame-
ricanos no Iraque e Afeganistão, onde não 
existiria aquilo que Avatar denuncia, o custo da 
mineração, no caso, do petróleo. Seguiu todas 
a regras tradicionais de produção cinematográ-
fi ca e com menor custo, ganhou de Avatar. Se 

o projeto de Anitápolis 
fosse avaliado como 
este fi lme, a minera-
ção já teria iniciado. 
Mas o Licenciamento 
Ambiental nunca po-
derá deslizar num rito 
burocrático descontex-
tualizado, cartorial. 

Pois a decisão so-
bre a viabilidade de um 
empreendimento com 

elevados impactos ambientais e econômicos 
não se resolve com efeitos especiais de fi lmes 
de fi cção. Ocorre quando planos estratégicos 
de desenvolvimento se materializam em pro-
jetos, um instante que reclama investimentos 
verdadeiros em gestão pública, primor tecno-
lógico e avanço científi co.

Guilherme Floriani é analista ambiental 
do Ibama

Avatar Catarinense
GUILHERME FLORIANI 

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

P
oucas semanas após o início das aulas já 
bastaram para casos de trotes violentos 
serem registrados no País. Mesmo com a 

Lei 8533, que proíbe o trote nas Universidades, 
muitos veteranos não se intimidam em aplicar 
trotes humilhantes e violentos em iniciantes e 
recém-chegados à faculdade. Mas veteranos 
do quê? Muitas pessoas perdem a cabeça por 
estarem no segundo ano da faculdade, alguns 
até pensam que podem interferir no ir e vir da 
pequena parcela dos calouros.

Trote deveria ser um momento de des-
contração para os dois lados e confraterni-
zação entre os iniciantes e os já experientes. 
Mas longe disso, alguns veteranos fogem 
dos calouros como o diabo foge da cruz. 
Essa é a regra número um do manual do 
veterano: não farás amizade com os calou-
ros e sempre que precisar de alguma coisa 
ordenará a seu calouro e ele deverá cumprir. 
Isso mais parece coisa de adolescente mi-
mado que sempre levou a vida como bem 
entendeu e resolveu criar uma identidade 
para que só a faculdade conheça. Ou não. 
Como no caso do trote do curso de Medi-
cina da Universidade de Mogi das Cruzes, 
em São Paulo. Muitos pais identificaram os 
filhos no vídeo exibido em rede nacional, no 
qual veteranos bateram e cuspiram cerveja 
nos calouros. 

Não muito longe de Santa Catarina, os 
veteranos do curso de Jornalismo de uma 
Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, não 
tiveram pudor algum em ordenar que os calou-
ros fi zessem a famosa “fi la do elefantinho” no 
pátio da instituição e diante de dois jornalistas 
de um jornal da cidade. O ato foi manchete do 
dia seguinte e o reitor da Universidade afi r-
mou apenas que foi um caso infeliz e isolado. 
Nenhum aluno foi ao menos advertido verbal-

mente. A dúvida que paira é sobre o tipo de 
profi ssionais que essas pessoas serão. Eu não 
levaria meu fi lho ao consultório de um médico 
que bate e cospe em pessoas mais novas que 
ele e nem contrataria jornalistas que pensam 
ser a classe superior do mundo. Mas pra que 
tudo isso? A verdade é que muitos estão longe 
de casa e por isso, tentam segurar uma pose de 
alguém muito longe de ser quem são. A eles só 
basta enxergar no futuro que além dos muros 
da faculdade, não há distinção entre calouro 
e veterano. 

Mas também há calouros que gostam de 
ser humilhados, só para fazer parte do seleto 
grupo veterano e popular. Todos são livres para 
irem e virem, e de longe, existe coisa muito pior 
do que ser ignorado durante uma semana por 
aquelas pessoas com “complexo de veterano”. 
Aqueles calouros que participam por vontade 
própria dos trotes e depois vão “pagar de coita-
dinhos” pra papai e mamãe, também deveriam 
ser punidos. Cúmplices e hipócritas! 

Infelizmente, esse não será o último caso 
e talvez essa história nunca chegue ao fi m. 
E não me digam que isso é coisa de idade. 
Eles já podem votar, já podem diferenciar o 
certo do errado. Imaturidade não diz respeito 
à idade, mas sim a uma criação sem limites. 
Se não respeitam os pais, por que respeitar 
a lei? Isso é falta de algumas palmadas en-
quanto crianças. Depois disso, só resta aos 
responsáveis pulso fi rme para cumprir a lei 
e mandar muitos irresponsáveis pra cadeia. 
Porque afi nal, no Brasil, trote é crime. Então, 
que a justiça seja feita.

Kyene Becker da Silva é estudante de 
Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) e estagiou no CN no início 
de 2010

O trote universitário e o 
‘complexo de veterano’

KYENE BECKER DA SILVA 

!

TRÍPLICE ALIANÇA
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Prévias do PMDB na próxima semana foram a gota d’água para os democratas; Colombo atribui ação à morosidade

DEM deve desembarcar do governo

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

TRÍPLICE EM RISCO

O Democratas deve desembar-
car do governo Luiz Henrique 
na segunda-feira, 22, quando 
às 10h lideranças do partido se 
reúnem em Florianópolis. O pré-
candidato ao Governo, senador 
Raimundo Colombo (DEM) 
disse ontem ao CN que a tendên-
cia é pelo desembarque. “Mas 
em política muita coisa pode 
acontecer em questão de horas”, 
alertou. A entrevista aconteceu 
pouco antes da chegada do presi-
dente nacional do PSDB, Sérgio 
Guerra, que, segundo Colombo, 
poderia mudar o cenário.

Embora o senador não ad-
mita, a prévia do PMDB, mar-
cada para o dia 27, irritaram os 
democratas. Colombo atribui 
a decisão de deixar o governo 
ao posicionamento do PSDB. 
Como Pavan vai assumir o 
governo e Luiz Henrique vai 
se licenciar, a decisão sobre o 
candidato da Tríplice fi caria para 
junho, o que o DEM não admite. 
“Não podemos esperar tanto 
tempo. Isso gera instabilidade”, 
justifi ca Colombo.

Na semana passada, em 
entrevista ao CN, Leonel Pavan 
(PSDB) já havia sinalizado com 
o desembarque do DEM. “Po-
lítica é como nuvem, uma hora 
você olha e está de um jeito, 
outra hora você olha e está de 
outro jeito”, disse. Pavan era 
tido como favorito, mas abriu 
mão da candidatura em apoio 
ao PMDB depois que a Polícia 
Federal desencadeou a Operação 
Transparência, que o acusa de 
tráfi co de infl uência.

Ele deve assumir ofi cialmen-
te o governo até o fi nal do mês. 
Luiz Henrique tem até o dia 3 
de abril para deixar o cargo. Se 
confi rmada a renúncia para antes 
das prévias do PMDB, automati-
camente estará suspensa a sessão 
extraordinária do Tribunal de 
Justiça, convocada para o dia 31 

de março para apreciar a denún-
cia contra Pavan.

Com a posse do tucano, a 
denúncia sobe imediatamente 
para o Superior Tribunal de 
Justiça, com requerimento da 
relatora, desembargadora Salete 
Sommariva, independentemente 
de pedido da defesa do vice.

O governador tem reiterado 

que sairá para concorrer ao Sena-
do e para cumprir acordo político 
feito com o vice-governador de 
passar-lhe o comando do Estado 
no último ano do mandato.

DÁRIO EM CAMPANHA

Independente da prévia que vai 
defi nir entre o prefeito de Flo-
rianópolis, Dário Berger e o ex-

vice-governador Eduardo Pinho 
Moreira, os dois estão em franca 
campanha. Berger fez roteiro 
pelo Planalto Norte no fi m de 
semana passado. Em Canoinhas, 
reuniu grande militância na sede 
da Associação dos Servidores 
Públicos (Asemca) em um almo-
ço. Justifi cando a prévia, Berger 
disse que isso serviu para “acor-

ÁGUA

TJSC nega 

liminar à 

prefeitura
O Tribunal de Justiça de SC 
negou liminar para que a pre-
feitura de Canoinhas reassuma a 
administração da água, hoje sob 
comando da Casan. A liminar já 
havia sido negada pela juíza da 
Comarca no ano passado.

Segundo a assessoria jurídica 
da prefeitura, não há decisão 
final em nenhuma das duas 
instâncias. “O TJSC recebeu 
o recurso, mas não reformou 
a decisão de 1.º grau”, explica 
o advogado Rodrigo Cruz. O 
processo segue no Fórum da 
Comarca. A juíza Janine Stiehler 
Martins analisa o caso.

SEM ENTENDIMENTO: Coletiva de imprensa depois da reunião do PMDB na segunda-feira, 15. No centro, Dário Berger, Luiz Henrique e Pinho Moreira

dar o partido”. “Não seremos 
coadjuvantes nesta eleição”, 
enfatizou.

Na segunda-feira, 15, o go-
vernador LHS desembarcou de 
viagem ao exterior e reuniu a alta 
cúpula do partido na esperança 
de sufocar a prévia. Não deu cer-
to. Tanto Berger quanto Pinho 
Moreira seguem infl exíveis. 

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

PROMOÇÃO: APOIO:



6VARIEDADESCanoinhas, 19 de março de 2010 POLÍTICA

Secretário regional deve participar da exoneração coletiva que deve ocorrer no dia 31

Verka vai deixar SDR para 
concorrer a deputado estadual

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ELEIÇÕES

Somente um pedido do governa-
dor em exercício Leonel Pavan 
(PSDB) seria capaz de convencer 
o secretário regional de Canoi-
nhas, Edmilson Verka (PSDB), 
a retirar a pré-candidatura a 
deputado estadual. Verka deve 
se desincompatibilizar do cargo 
no próximo dia 31 junto com 
todo o staff  administrativo do 
Governo que pretende concorrer 
nas eleições de outubro. Ainda 
não está defi nido quem substitui 
o tucano, mas como ele mesmo 
frisa, “a vaga é do PSDB”.

Sobre a infl uência do deputa-
do Antonio Aguiar (PMDB), que 

vai concorrer a reeleição, Verka 
desconversa. “Vou ouvir meu 
partido, não o PMDB”.

Aguiar nega veementemente 
que tente jogar água no chope de 
Verka. “Estamos numa democra-
cia, é direito dele (Verka) concor-

Título de eleitor 
pode ser retirado 
somente até 5 de 
maio nos cartórios

Prazos não são somente para candidatos

CANOINHAS

ELEITOR

A contagem regressiva não é 
só para os pré-candidatos e 
partidos políticos. O eleitor 
também deve ficar de olho 
no calendário eleitoral apro-
vado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e nas regras 
que valem para a campanha 
deste ano. Quem quer votar 

em 2010 tem prazo a cumprir: 
até 5 de maio, deve fazer o 
primeiro título ou pedir a 
transferência do domicílio 
eleitoral. 

E não é só votando que os 
eleitores poderão participar 
do pleito deste ano. Quem 
quiser ajudar no processo 
pode aderir ao Projeto Me-
sár io Voluntár io.  Embora 
não traga ganhos financei-
ros, participar da iniciativa 
pode render bons frutos para 
quem concorre a concursos 
públicos. Serve como mais 
um critério para desempatar 

notas e idades iguais em alguns 
concursos. Quem participar 
terá de fazer o curso de um 

dia para poder ser mesário. 
As inscrições podem ser feitas 
nos Cartórios Eleitorais.

4,2
milhões de pessoas 

devem votar em 

Santa Catarina 

este ano

rer”, afi rma. Aguiar lembra ainda 
que na eleição passada, foram seis 
os candidatos a deputado estadual 
pela região. “E, no entanto fi ze-
mos uma bela eleição”, frisa.

Aguiar diz ainda que não 
pretende intervir na escolha do 
substituto de Verka à frente da 
SDR, mas lembra que a sigla a 
ocupar o cargo pode ser qualquer 
uma das ligadas ao Governo.

INAUGURAÇÕES
Verka não deve deixar a SDR 
sem antes inaugurar a obra mais 
morosa de todo o Governo LHS 
na região. Está marcada para o 
dia 29 a inauguração da nova sede 
da Escola de Educação Básica 
Rodolfo Zipperer. No mesmo 
dia, com a presença de Leonel 

Pavan e do secretário de Edu-
cação Paulo Bauer, Verka deve 
inaugurar 11 novas salas de aula 
na Escola de Educação Básica 
Cid Gonzaga e um ginásio de 
esportes na Escola de Educação 
Básica Nilo Peçanha.

BETO PASSOS DEVE 
SAIR PELO PT
Como ocupa cargo legislativo, o 
vereador Beto Passos (PT) não 
precisa se licenciar até o dia 3 de 
abril para garantir a candidatura. 
Para ele, o prazo vai até o fi nal 
de junho. Ele lembra que ainda 
não decidiu se vai concorrer, mas 
lembra que é forte a pressão den-
tro do partido para que ele lance 
candidatura. “Estou à disposição 
do partido”, afi rma.

VERKA mantém candidatura
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Tríplice em ruínas 

 Tem briga pela frente pelo comando da SDR?

Por mais que o governador Luiiz Henrique (PMDB) tente des-
conversar, ele sabe que a Tríplice Aliança não tem mais condições 
de sustentabilidade. LHS perdeu o controle até mesmo do próprio 
partido ao ver seu nome submetido a prévia com o ex-governador 
Paulo Afonso, na disputa por uma vaga ao Senado. LHS viajou 
demais e como todo o marido que não presta assistência em casa, 
foi traído.

É claro que Paulo Afonso será ridicularizado ao tentar des-
bancar o maior potencial eleitoral do PMDB no Estado, o que 
chama a atenção para um fato preocupante para os pés-vermelhos. 
A exemplo do casal Amin, no PP, LHS não foi capaz de criar uma 
liderança a sua altura. Até tentou, mas Mauro Mariani não empla-
cou nem para prefeito de Joinville. Seria Mariani o candidato ideal 
ao Governo do Estado pela fi losofi a de LHS. Como sabe que Pinho 
Moreira não tem carisma sufi ciente para ganhar uma eleição esta-
dual, parece propenso a apostar em Dário Berger, embora pareça 
difícil acreditar que LHS vê com bons olhos as prévias, correndo 
o risco de perder o importante apoio do DEM, que já anunciou o 
desembarque do Governo para o fi m de semana.

Se a Tríplice, de fato, se desmantelar e o PMDB perder a 
eleição, LHS sobe para o Senado carregando nas costas um pesado 
fardo - deixar o Governo sem fazer seu sucessor simplesmente por-
que perdeu o controle do partido, que cedeu a ganância e esqueceu 
os acordos de outrora.

Traindo o DEM, o PMDB garante o PSDB só porque Leonel 
Pavan não tem para onde ir e quer aproveitar o poder ao menos 
por alguns meses. Não há nada de solidário nisso.

> DUPLA: De olho em 2012, Paulo 

Glinski (DEM) e Beto Passos (PT) vêm 

conversando com bastante frequência 

sobre eleições.

> RUMOS: De olho em 2010, há quem 

aposte que caso o PP emplaque, Luis 

Shimoguiri assume a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional.

> APOSTA: Prefeito Israel Kiem 

(DEM) confi a que nos próximos dias 

resolva de uma vez por todas sua 

pendência com a Justiça.

> APOIO: Mauro Mariani está fazendo 

campanha para Dário Berger.

> FORA DO AR: Presidente da Câ-

mara, Wilson Pereira (PMDB), garante 

que em 15 dias o site da Câmara 

estará no ar. A página está há mais de 

dois anos sendo “reestruturada”.

Raciocínio do colunista político 
Prisco Paraíso deveria ser lido 

com bastante atenção pelo gover-
nador em exercício Leonel Pavan 
(PSDB), que demonstrou irritação 
ao ser perguntado por este colunista 
na semana passada sobre a operação 
que o investiga por suspeita de tráfi co 
de infl uência. 
Prisco vê como arriscado permitir 
que o relatório da operação siga para 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
o que, para ocorrer, basta que Pavan 
assuma o governo. Isso porque o PT 
pode ajudar a acelerar o processo. 
Dessa forma, seria bastante conve-
niente aos adeptos de Dilma Rousseff, 
fritar Pavan visando atingir José Serra, 
para quem Pavan prometeu trabalhar 
arduamente na campanha. Um candi-
dato a presidente com um governador 
aliado cassado é tudo o que o PT há de 
querer para fulminar o PSDB.

Na iminência de desembarcar do governo, o DEM se aproxima 
do PP. Raimundo Colombo deve se reunir com a cúpula progressista 
na próxima semana. O entedimento, no entanto, parece complicado se 
Angela Amin não abrir mão da cabeça de chapa.

PP-DEMCarro polêmico
O presidente da Câmara de Canoinhas, Wilson Pereira (PMDB),  

não mandou adesivar o carro que o ex-presidente Célio Galeski (DEM) 
comprou no ano passado. Mesmo assim houve quem visse e denunciasse 
que um funcionário da Câmara estava supostamente com a namorada 
usando o carro em um fi m de semana. Pereira defende o funcionário. 
“Não podia ir até o posto para abastecer o carro e pedi para o funcionário, 
mas ele foi e voltou rapidamente”, afi rma o presidente da Câmara.

Para deixar a situação ainda mais nebulosa, somente as placas brancas 
identifi cam o carro como ofi cial. Alguém mandou - mas diz que foi a 
concessionária que vendeu assim - aplicar insulfi lm no carro. 

Quem já comprou carro, sabe: insulfi lm é item opcional.

Alfi netada
Deputado Antonio Aguiar (PMDB) reclamou da morosidade da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) no encaminhamento de 
documentação para Florianópolis. “Precisamos de uma SDR mais ágil”, 
alfi netou quando foi perguntado sobre o substituto de Edmilson Verka 
(PSDB), que deve deixar o comando da SDR no dia 31.

Contraditório
Wilson Pereira contesta informação dada pela coluna na semana pas-

sada. Ele afi rma que a Câmara tem 23 e não 30 funcionários e que quatro 
e não sete deles, trabalham na contabilidade da Casa.

     Os diretórios nacional ou estadual dos partidos que optarem por 
arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais de 2010 devem 
providenciar a abertura de conta bancária específi ca até hoje, informa o 
Tribunal Regional Eleitoral.

Parque da Cidade
A Câmara de Canoinhas aprovou esta semana em primeira votação 

a desapropriação por parte da prefeitura do terreno às margens da rua 
Guilherme Prust, no Campo d’Água Verde. A área de preservação per-
manente (APP), mas que está degradada, serviria para a construção de um 
parque municipal, ideia que remonta aos anos 1950, hoje capitaneada pela 
ONG SAVC. A Câmara analisa, no entanto, a possibilidade de o projeto 
ser embargado pelos órgãos ambientais.

O tormento

de Pavan
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Siga o colunista no twitter:

twitter.com/Ediwass
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Combate à dengue

É fundamental conscientizar as pessoas de que combater o mosqui-
to da dengue, além de responsabilidade dos órgãos governamentais 
que deveriam encarregar-se do saneamento básico, abastecimento 
de água e de campanhas educativas permanentes, requer empenho 
de toda a sociedade, uma vez que o Aedes aegypti pode encontrar, 
em cada moradia e arredores, ambiente propício para sua prolifera-
ção.  Considerando os dados levantados pela Fundação Nacional 
de Saúde de que o mosquito vetor “foi erradicado duas vezes do 
Brasil, em 1955 e 1973, e que, com o relaxamento da vigilância en-
tomológica ocorrido no fi nal da década de 70 e início dos anos 80, 
foi reintroduzido, instalando-se defi nitivamente no País”, conclui-se 
que o trabalho de combate deve ser permanente e contínuo.
Desse modo, algumas medidas elementares podem ser toma-
das individual e coletivamente para auxiliar na erradicação do 
Aedes aegypti:

- Vasos de fl ores ou plantas - a vasilha que fi ca sob o vaso para 
recolher a água excedente deve ser mantida seca. Uma boa medi-
da é enchê-la com areia até a borda. A água dos vasos com fl ores 
deve ser trocada a cada 2 ou 3 dias; 

- Pneus velhos - devem ser furados para eliminar a água que 
eventualmente se acumule, guardados em lugar coberto ou 
jogados fora; 

- Caixas d’água - devem ser lavadas periodicamente e tampa-
das durante todo o tempo; 

- Piscinas - o cloro da água das piscinas deve estar sempre no 
nível adequado; 

- Garrafas vazias - devem ser guardadas de cabeça para baixo, 
em lugares cobertos e as tampas jogadas fora em sacos de lixo;
 
- Recipientes descartáveis (copos, pratos, travessas, etc.) - 
devem ser colocados em sacos de lixo para serem recolhidos 
pelos lixeiros; 

- Lixo - nunca deve ser jogado em terrenos baldios, ou nas ruas 
e calçadas. Além disso, as latas de lixo devem estar sempre 
tampadas e limpas; 

- Bebedouros de animais - precisam ser lavados e a água 
trocada sistematicamente; 

- Depósitos de água - quaisquer que sejam os tipos e a fi na-
lidade a que se destinam, se não for possível prescindir deles, 
devem ser mantidos limpos e tampados com segurança; 

- Bromélias - algumas plantas armazenam água entre suas 
folhas e podem tornar-se eventuais criadouros dos mosquitos. 
Entre elas, destacam-se as bromélias cujo cultivo é comum nos 
jardins e residências. Eliminá-las não resolveria o problema da 
dengue e poderia afetar o equilíbrio ecológico. 
Como é quase impossível retirar totalmente o grande volume 
de água que se embrenha pelas folhas, a solução é diluir uma 
colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água limpa e 
regá-las duas vezes por semana. Esse mesmo preparado pode 
servir para inibir a formação de criadouros nos vasos de fl ores 
ou plantas com água.

Importante: Há quem afi rme que a borra de café ou o fumo 
diluído em água também seriam úteis para controlar o surgimento 
de criadouros nos pratinhos sob os vasos ou na água retida pelas 
plantas. Em relação à borra de café, essa efi cácia não foi com-
provada pelos testes realizados no Laboratório de Pesquisas de 
Aedes aegypti do Serviço Regional de Marília da Sucen.

USO DE REPELENTES E INSETICIDAS - O aumento de casos 
de dengue trouxe algumas alterações nos hábitos das pessoas que 
passaram a consumir mais repelentes de insetos e inseticidas. No 
entanto, seu uso exige cuidado, porque podem causar intoxicações 
e alergias especialmente em crianças pequenas. Nunca se deve 
aplicá-los em bebês ou crianças com menos de 4 anos de idade.  É 
importante considerar, ainda, que vários tipos de inseticida apenas 
afugentam os mosquitos de dentro dos domicílios e são inefi cazes 
em relação aos focos que estão nas redondezas. O mesmo aconte-
ce com os produtos naturais à base de citronela e andiroba. Portanto, 
os cuidados com os locais que eventualmente possam transformar-
se em criadouros não podem restringir-se aos períodos de chuva e 
calor, época de maior incidência da dengue, nem à aplicação ocasio-
nal de inseticidas e repelentes.

Novo site do CN 
agrada o internauta

Da redação

MÍDIA

Notícia em tempo real é colocada como ponto forte da página virtual

O novo site do CN (www.jornalcor-
reiodonorte.com.br), que estreou 
na segunda-feira, 15, caiu no gosto 
do internauta. Apesar dos ajustes 
iniciais, que impediram os usuários 
de mandar comentários, o site teve 
uma média diária de mais de 400 visi-
tantes, fechando a semana de estreia 
com mais de 2 mil acessos. “Esta-
mos muito satisfeitos. Isso aponta 
que estávamos certos ao apostar na 
inovação proposta pela Adjori (As-
sociação dos Jornais do Interior de 
Santa Catarina)”, diz o editor-chefe 
do CN, Edinei Wassoaski.

Por meio do site, notícias factu-

ais como o fechamento da mater-
nidade do Hospital Santa Cruz e a 
movimentação política em torno da 
Tríplice Aliança, foram publicadas 
no mesmo dia em que houve o 
anúncio das mudanças.

A reportagem mais acessada 
já havia sido publicada na edição 
impressa do CN. Ela se referia ao 
assassinato de Viviane de Mattos, 
morta pelo ex-amásio Emerson 
Carvalho Gomes no dia 6 de 
março.

DISTÂNCIA

Quem mais comemorou o lan-
çamento do site foram os canoi-
nhenses que moram fora. “Nós que 

temos um pé em Canoinhas, mas 
que moramos um tanto quanto lon-
ge agradecemos”, disse o sociólogo 
Leandro Rocha, que faz mestrado 
em Florianópolis.

TWITTER

O CN está também no twitter 
(www.twitter.com/cnonline), por 
meio do qual é possível acompa-
nhar as atualizações do site e a 
rotina da redação. Edinei Wasso-
aski também estreou no twitter 
(www.twitter.com/Ediwass) com 
uma página que antecipa algumas 
informações que serão publicadas 
em sua coluna (Matéria-prima) na 
edição impressa.

Arte CN

OPINIÕES

“Gostei da 
página, tem boa 
navegação e 
cobre a defasa-
gem do jornal, 
que é publicado 
somente nos 
fi ns de semana. 
A atualização 
constante das 
notícias da 
nossa região é 
excelente.”

Paulo Glinski 
– vereador de 
Canoinhas

“É a minha vez de dizer que vocês 
estão em alta.  Quando não estou 
na região, obrigo-me a pedir para 

alguém me informar sobre as 
matérias do CN, agora, com essa 
ferramenta, serei mais indepen-

dente, e, com certeza, mais viciado 
em vocês. É isso aí.”

Anderson Bernardo – secretário 
de Administração de Major Vieira

‘Sem dúvida, o novo layout do site 
do CN segue a tendência mundial 

na publicação de informações. Uma 
página clara, limpa e bem distribuída. 
A população de Canoinhas, Planalto 

Norte e de Santa Catarina ganha com 
mais esse meio de comunicação. 

Parabéns”.
Rogério Giessel 

Jornalista, repórter da Gazeta de 
Joinville

“Parabéns à equipe 
do CN pelo novo 

site, que demonstra 
a preocupação do 

jornal em moderni-
zar seu conteúdo 
e difundir a infor-

mação de maneira 
dinâmica.”

Tadeu Trevisani 
Filho

Presidente da 
Ordem dos Advo-

gados do Brasil 
(OAB) Subseção 

de Canoinhas

“Fiquei muito satisfeito. A possibi-
lidade de ler um jornal diário, de 

Canoinhas, com qualidade gráfi ca 
e de conotação não apenas local, 
mas estadual e nacional se soma 
ao processo de desenvolvimento 
da cidade de Canoinhas, que eu 
tenho percebido nos anos recen-

tes. Lerei diariamente.”

Dr. Walter Marcos Knaessl 
Birkner é sociólogo e articulista 

do CN
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Maternidade de Canoinhas fecha as 

Gracieli Polak

CANOINHAS

MAIS UMA

Sem pediatras setor deixa de funcionar; temporariamente gestantes serão encaminhadas para Mafra

Grávida de nove meses da pri-
meira fi lha, Rafaella, Alessandra 
Artner Tavares somou às dúvidas 
sobre o parto uma nova questão: 
onde a menina poderá nascer? 
Desde a manhã de terça-feira, 16, 
a maternidade do Hospital Santa 
Cruz, de Canoinhas, está de portas 
fechadas para os partos de rotina. 
As parturientes de Canoinhas, 
Bela Vista do Toldo e Três Barras 
que procurarem pelo atendimento 
prestado pelo HSC deverão ser 
encaminhadas para a Maternidade 
Dona Catarina Kuss, de Mafra.

Para Alessandra, o fecha-
mento da maternidade é uma 
situação não esperada que che-
gou trazendo complicações 
no fi nal de sua gravidez. “Sou 
marinheira de primeira viagem, 
me programei para o parto aqui, 
com meu médico de confi ança e 
agora estou ainda mais insegu-
ra”, lamenta. O bebê, que está 
pronto para chegar a qualquer 
momento, deve nascer fora 
daqui, por iniciativa da própria 
Alessandra, que pensa em es-
perar pelo nascimento da fi lha 
onde tenha melhor assistência. 
“Eu sei que posso ser transfe-
rida de ambulância, mas é uma 
situação de insegurança que está 
sendo compartilhada por mu-
lheres na mesma situação que a 
minha”, diz.

FALTAM PEDIATRAS  

De acordo com a administradora 
do HSC, Salete Benetti, o fecha-

mento é motivado pela falta de 
médicos pediatras para atender 
os bebês depois do nascimento. 
“Hoje nós não temos nenhum 
pediatra trabalhando no sobre-
aviso, situação que inviabiliza o 
funcionamento da instituição”, 
afi rma. Segundo Salete, dos cinco 
profi ssionais da área, apenas um 
estava vinculado à Maternidade 
devido aos afastamentos defi ni-
tivos ou as férias do demais.

A Maternidade, que tem ca-
pacidade para atender a 150 par-
tos por mês, fi ca com as portas 
fechadas até a próxima semana, 
quando uma nova reunião deve 
acontecer entre diretoria, Secre-
taria de Saúde e os profi ssionais 
da área da cidade para decidir o 
destino da instituição. De acordo 
com a diretora, somente casos 
de emergência em que o parto é 
imediato, como o que aconteceu 
na noite de segunda-feira, em 
que o bebê nasceu na entrada do 
Pronto Atendimento Municipal, 
serão atendidos aqui. “Todas 
serão pré-atendidas aqui e enca-
minhadas, com toda a assistência 
necessária, para o município 
vizinho”, informa Salete.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Canoinhas, seu 
compromisso está no pagamento 
dos salários aos médicos, em uma 
parceria entre a prefeitura e o 
hospital. A gerência dos funcio-
nários e a manutenção deles fi ca 
a cargo da instituição e, assim 
que os pediatras voltarem ao tra-
balho, o pagamento continuará a 
ser feito pela prefeitura.

MATERNIDADE, sem pediatras de sobreaviso, deixou de atender; somente partos de emergência são realizados
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Maternidade de Mafra 

lota durante a semana

Gracieli Polak

CANOINHAS

Segundo diretor, sem vagas parturientes devem ir para outras cidades

CAPACIDADE LIMITADA

Quatro parturientes de Canoi-
nhas, em média, davam à luz seus 
fi lhos na maternidade do Hos-
pital Santa Cruz diariamente. 
Com o fechamento da unidade, 
que temporariamente estava 
atendendo também as mulheres 
de Três Barras, sem maternidade 
desde dezembro de 2009, além 
de Bela Vista do Toldo, todas 
estão sendo encaminhadas para 
a instituição em Mafra, distante 
65 Km de Canoinhas.

De acordo com o diretor 
da Maternidade Dona Catarina 
Kuss, Cidemar Ratochinski, a 
capacidade da instituição é de 
31 leitos, mas na noite de quarta-
feira, 17, apenas dois estavam 
livres, elevação no número de 
pacientes que deixa a Materni-
dade, especializada em atendi-
mentos de risco, em situação 
complicada. “A ordem que nós 
temos hoje é que se chegarem 
gestantes de fora e houver vaga, 
elas serão atendidas, mas se não 
tiver, serão encaminhadas para 
outras cidades, como Jaraguá 
do Sul ou São Bento do Sul”, 
esclarece. Ratochinski explica 
que a instituição atende as par-
turientes de Mafra, Rio Negro, 
Itaiópolis e Monte Castelo e que, 
com o acréscimo de Três Barras, 
Canoinhas e Bela Vista do Tol-
do, a capacidade instalada pode 
fi car lotada, trazendo ainda mais 
transtorno para quem tem de se  
deslocar até a cidade vizinha.

DENÚNCIAS

Uma denúncia anônima revelou 

ao CN, na noite de quarta-feira, 
17, que um parto foi realizado 
na Maternidade do Hospital 
Santa Cruz, sem as condições 
acordadas pela direção, mas 
coberto por um plano de saúde 
privado. Na manhã de ontem 
a pedido do CN, uma grávi-
da entrou em contato com a 
Maternidade, disposta a pagar 
pelos procedimentos, mas a 

resposta foi negativa, tanto 
para a cobertura do plano de 
saúde quanto por pagamento 
particular de pediatra. 

De acordo com a instituição, 
mesmo que os procedimentos 
sejam todos custeados pelas 
parturientes, somente a partir 
da próxima semana as condições 
serão avaliadas, com possibilida-
de de reabertura.
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Supletivo do Sesi e atendimento do Samu devem ser mantidos

Câmara aprova leis 
com irregularidades

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

TRÊS BARRAS

Dois projetos polêmicos tiveram 
votação favorável na sessão de 
segunda-feira, 15, na Câmara 
de Vereadores de Três Barras. 
Um em benefício do Fundo 
Municipal de Saúde, no valor 
de R$ 11 mil e outro voltado 
para o pagamento de cerca de 
R$ 22 mil ao Serviço Social da 
Indústria (Sesi), responsável pela 
aplicação dos cursos supletivos 
no município.

Segundo a vereadora Dio-
nice Guimarães (PP), os alunos 
que fazem o curso ministrado 
pela entidade fi cariam sem aulas 
caso o valor devido pelo muni-
cípio em 2008 não fosse quitado. 
“É uma medida extrema para 
preservar esta oportunidade 
dada para estas pessoas que 
fazem tanto esforço para voltar 

a estudar, mas, pode sim, trazer 
problemas futuros”, admitiu. 
Segundo a vereadora Siomara 
Muhlmann Corrêa (PP), o caso 
da verba destinada para a saúde 
é parecido. “Se o município não 
quita esta dívida, passa a não 
contar mais com os serviços 

do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
e muitas pessoas podem ser 
prejudicadas”, alertou.

ILEGALIDADES

De acordo com o vereador 
Gérson de Souza (PSDB) o 
único a votar contra os dois 
projetos de lei, as decisões 
tomadas pela Casa podem ser 
contestadas judicialmente e 
trazer problemas futuros para 
os vereadores. “Não é nenhum 
preciosismo de nossa parte. É 
lei”, declarou.  Segundo defen-
deu na tribuna, a administração 
pública é totalmente regida 
pela lei, a mesma que todos os 
vereadores juraram obedecer 
e a função dos colegas, agora, 
seria restabelecer o compromis-
so de seguir estas leis para que 
futuros erros fossem evitados. 
“Eu também não acho correto 
que algumas pessoas sejam pre-
judicadas por erros de adminis-
tração, mas não podemos fi car 
encobrindo as imperícias de 
outros setores. Vamos enfrentar 
problemas com o Tribunal de 
Contas”, afi rmou.

Para o vereador Daniel da 
Cruz (DEM), os vereadores 
votaram cientes dos riscos, mas 
de consciência limpa. “Pode 
ser que nos prejudique no fu-
turo, mas ao menos não são os 
alunos que saem prejudicados 
agora”, concluiu.

IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística oferece sete vagas para 

recenseador em Bela Vista do Toldo. As inscrições poderão ser feitas até 
hoje pelos Correios e pela internet até 14 de abril. A taxa para a inscrição é 

de R$ 18. O candidato a vaga deve ter 18 anos e Ensino Fundamental 
completo. A prova acontecerá no dia 30 de maio, em Bela Vista do Toldo. 

Mais informações no site www.ibge.gov.br.

Jantar Dançante da APAE
A SRE Bela Vista promove, em 1.º de maio, o Jantar Dançante da Apae, 
com sorteio de diversos brindes e animação da Banda Konthestadu’s. No 
cardápio, arroz, pirogue, maionese, saladas, frango assado e costela suí-
na, acompanhados de serviço de bar. Os ingressos podem ser adquiridos 

na APAE ou no comércio local com valores de:
5 a 10 anos: R$ 7

Maiores de 10 anos: R$ 15
Ingresso só para o baile: R$ 10

Contamos com sua presença!

A verdadeira felicidade 

vem da alegria de atos bem 

feitos, do sabor de criar 

coisas renovadas

FELIZ 
ANIVERSÁRIO

17/03 - Daiane Lis
18/03 - Ana Carolina Corrêa 

da Maia
21/03 - Dani Sabatke

21/03 - Hilário Albino Ossowski
20/03 - Elaine Gude Amanhã ELAINE GUDE comemora 

seu aniversário. Parabéns, muitas 
felicidades e conquistas!

FELICIDADES!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!

A querida DANI SABATKE 
completará idade

 nova no domingo 21. 
Muita saúde,  amor, felicida-

des e muitas realizações,
são os desejos de sua irmã, 

Dayane, e de toda sua família.

PARABÉNS!
Quarta-feira, 17, foi 
dia de festa para 
DAIANE LIS.
Muitas felicidades!

VEREADORES reconhecem irregularidades, mas aprovaram os pagamentos
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Na sexta-feira, 12, 
ANDRÉ completou seu 
primeiro aninho, rece-
bendo todo o carinho 
de seus pais, Paulo 
Ricardo e Marlene 
Gulicz. Parabéns!

Na quarta-feira, 17, LUIS 

GUILHERME DE SILVA KO-

LHER completou oito anos. Toda 
sua família, em especial seus 
avós, Carmen e Zeca, deseja 

muita felicidade!

Domingo, 21, será 
festivo para a jovem 

ADRIANA SCHU-

MACKER. A ela, os 
parabéns antecipados 

de seus pais, Raul e 
Anizia, com votos de 

muitas alegrias!

Na segunda-feira, 29, o lindo 
garotinho MURILO completa quatro 
anos. A data será marcada com 
muitas comemorações!
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Dever cumprido

O prefeito de 
Três Barras, Eloi 
Quege (foto), 
ao discursar na 
inauguração da 
quadra de es-
portes coberta 
na Escola de 
Educação Bá-
sica Colombo 
Machado Sal-
les, elogiou a 
atitude do se-
cretário regio-
nal, Edmilson 
Verka, que as-
sumiu o com-
promisso com 
APP, professo-
res e alunos e 
no prazo estipu-

lado, apesar de todas as difi culdades, estava inauguran-
do a obra com o secretário da Educação, Paulo Bauer e o 
governador em exercício Leonel Pavan. “Uma obra feita 
por esse governo que sabe aplicar o dinheiro do povo, 
em benefício do próprio povo”, destacou Quege. 
                     

Eu sua mensagem ao povo de Três Barras, Verka (em pé 
com o microfone), disse que a região nunca teve tantos 
investimentos do governo do Estado como agora

Quadra Coberta para 
o Adolfo Konder

Em solenidade simples realizada durante almoço na 
quinta-feira, 11, em Bela Vista do Toldo, o governador 
em exercício, Leonel Pavan, e os secretários de Esta-
do, Paulo Bauer, da Educação e do Desenvolvimento 
Regional de Canoinhas, Edmilson Verka, fi rmaram 
convênio com o município de Irineópolis, no valor 
de R$ 225 mil para construção de uma quadra de 
esportes coberta no Núcleo Escolar Adolfo Konder, 
na localidade de São Pascoal. A contrapartida do 
município será de R$ 52,5 mil. Participaram do ato, 
além do prefeito, os vereadores Ademir Galle, Eleni 
Baum Baggenstoss e Geraldo Orlonski, presidente da 
Câmara de Irineópolis, que assinou o convênio como 
testemunha, a convite do secretário da Educação, 
Paulo Bauer. O vereador Geraldo Orlonski lembrou 
que esse é o resultado da parceria do legislativo com 
o executivo municipal. 

Após o ato de assinaturas, o governador Leonel Pavan cum-
primentou o vereador Geraldo Orlonski pela conquista

Recursos para Irineópolis
Em reunião realizada em São Pascoal, na sexta-feira, 
12,  com o deputado Luiz Eduardo Cherem, foi feito 
um relato sobre o resultado da viagem dos nove vere-
adores com o prefeito municipal a Florianópolis no ano 
passado. “Foram conseguidos 100% dos recursos que 
solicitamos ao então secretário de Estado da Saúde, 
“Dado” Cherem. São os R$ 92 mil para aquisição de 
uma ambulância – que já está sendo comprada pela 
prefeitura, conforme relato da própria secretária da 
Saúde Nilda Galvão, na tribuna da câmara; mais R$ 60 
mil para aquisição de quatro equipamentos odontoló-
gicos, contemplando as seguintes comunidades: São 
Pascoal, KM 16, Colônia Escada, e Serra Grande; outros 
R$ 300 mil para a reforma do Posto de Saúde que já 
está sendo realizada e ainda mais R$ 130 mil para a 
construção do Posto de Saúde de São Pascoal. Esses 
recursos já estão depositados nos cofres da prefeitura  
de Irineópolis”. A informação é do vereador Geraldo 
Orlonski, da tribuna da Câmara Municipal, na sessão 
de segunda-feira, 15. 

Líderes do PSDB de Irineópolis, Sídnei Wagner (E) (vice-
presidente), Ademir Galle (vereador), Juliano Pereira (pre-
sidente), Dado Cherem e os vereadores Eleni Baggenstoss 
e Geraldo Orlonski

Cila assume cadeira 
de Arno Denke

Na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada 
segunda-feira, 15, o presidente Geraldo Orlonski 
(PSDB-foto), deu posse à 2.ª Suplente de vereador, 
Cila Friedrich Boesing (PMDB), 47 anos, que ocupará a 
vaga deixada pelo vereador  Arno Luiz Denke (PMDB), 
licenciado do cargo por 90 dias para assumir cargo em 
comissão do Poder Executivo Municipal, na função de 
secretário municipal da Infraestrutura. Cila conquistou 
a 2.ª Suplência do PMDB nas eleições municipais de 3 
de outubro de 2008, com 171 votos. Ela representa no 
legislativo as localidades dos KMs 16, 18, 20, Pinheiros 
e parte da Aparecida dos Pardos.

Almoço com La Vêneta
Será no domingo, 21, às 12 horas, na Associação dos 
Funcionários do Hospital Santa Cruz. Promoção de la 
Associacione Vêneta La Bella Itália. Veja só o cardápio, 
por apenas R$ 16 o cartão: codorna com polenta, nuca 
suína, lasanha quatro queijos, nhoque ao funghi, macar-
rão ao pesto, macarrão a bolonhesa, saladas diversas, 
arroz e sobremesa especial. 
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Escolas promovem trabalho de esclarecimento aos alunos sobre risco do acessório que virou febre no Brasil

Uso das chamadas pulseirinhas 
do sexo diminui com informação

COMPORTAMENTO

Gracieli Polak

CANOINHAS/TRÊS BARRAS

O signifi cado do acessório e da 
cor de cada um deles já não é mais 
mistério para os pais, tanto quanto 
não é para professores e também 
alguns alunos que usavam as 
chamadas pulseirinhas do sexo. 
O acessório, que virou assunto 
nos noticiários de todo País e ge-
rou discussão pública, inclusive a 
proibição de uso por lei na cidade 
catarinense de Navegantes, aos 
poucos é esquecido pelos princi-
pais usuários: os adolescentes.

De acordo com a assessora 
pedagógica da Escola de Educa-
ção Básica Sagrado Coração de 
Jesus, Márcia Bechel de Souza, 
na instituição o uso das pulseiras 
não foi proibido, mas alunos e 
pais tiveram orientação sobre o 
signifi cado do adereço. “Muitas 
crianças, ao conhecer a polêmica 

envolvida, deixaram de usar”, 
explica. Segunda ela, o assunto 
foi abordado nas reuniões com 
os pais realizadas na semana an-
terior, embora nenhuma situação 
relacionada as pulseiras tenha sido 
registrada na escola.

NA SALA DE AULA

Nas escolas de Três Barras, que 
segundo a secretária de Educação, 
Marlene Pecharka Côrrea, não 
houve nenhum incidente motivado 
pelas pulseiras, três textos foram 
distribuídos aos alunos para que 
eles se informassem sobre o uso 
dos adereços e pudessem se mani-
festar a respeito. Segundo defendeu 
a vereadora Dionice Guimarães 
(PP), também professora, na tri-
buna da Câmara de Três Barras 
na segunda-feira, 15, o assunto é 
polêmico e deve ser esclarecido aos 
alunos para que deixem de usar ou 
usem de modo consciente. “No tra-

balho dirigido aos alunos deixamos 
um espaço para que eles possam se 
manifestar a respeito, produzindo 
também um texto individual ou 
coletivamente”, declarou.

Segundo os textos distribuídos 

aos alunos, o combate à moda 
que chegou a geração teen não 
pode ser classifi cado de conserva-
dorismo, mas, “no mínimo bom 
senso”, porque expõe as crianças 
a “riscos irreparáveis”. Na prática, 

as medidas socioeducativas têm 
apresentado um resultado visível, 
de acordo com profi ssionais dos 
dois municípios. “As crianças e 
os adolescentes não estão mais 
usando”, diz Marlene.
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AVERBAÇÃO de reserva legal e recuperação de APPs foram debatidos durante o evento promovido em cinco cidades

Rigesa reúne mais 
de 600 em Seminário 

Gracieli Polak
CANOINHAS

CONSCIENTIZAÇÃO

Quintais e Hortas domésticas

Diálogo e conscientização foram 
as marcas do primeiro Seminário 
Integrado de Agroecologia pro-
movido pela Rigesa nos municí-
pios de Canoinhas, Porto União, 
Mafra, Itaiópolis e Santa Cecília, 
que ocorreu entre terça-feira, 9, 
e quinta-feira, 11.

Voltado para produtores 
rurais e silvicultores, sindicatos 
rurais, empresas dos setores 
agropecuário, fl orestal e madei-
reiro, órgãos governamentais, 
entidades de extensão rural, 
instituições de ensino, estudan-
tes, organizações não gover-
namentais e representantes da 
comunidade, o Seminário visa, 
em primeira instância, segun-
do a empresa, conscientizar as 
pessoas sobre a importância 
da Reserva Legal e das Áreas 
de Preservação Permanente 
(APPs). 

O Seminário também é par-
te de um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) assinado pela 
empresa, que enfrentou difi cul-
dades com a regularização de 
algumas áreas, após modifi ca-
ções na legislação ambiental. A 
Rigesa, que tem um patrimônio 
de 54 mil hectares de terra e 

mantém 23 mil com mata nativa, 
busca com o diálogo entre as 
pessoas envolvidas a conscien-
tização da sociedade civil para 
a uniformização dos critérios 
para averbação de reserva legal 
e recuperação de APPs, voltados 
para a disseminação dos concei-
tos de agroecologia. No evento, 
Antonio Tsunoda apresentou o 
trabalho da Rigesa em relação às 
questões de recuperação de áreas 
de preservação.

PARCERIAS

O Seminário, uma realização do 

Ministério Público do Estado 
de Santa Catarina (MPSC) em 
conjunto com a Fundação do 
Meio Ambiente (Fatma), Asso-
ciação de Preservação do Meio 
Ambiente e da Vida (Apremavi), 
Polícia Militar Ambiental de San-
ta Catarina e a Divisão Florestal 
da Rigesa de Três Barras reuniu 
cerca de 600 pessoas nos cinco 
municípios, 180 somente em 
Canoinhas.

Em todas as cidades o even-
to teve apresentações das entida-
des envolvidas e debates entre os 
participantes.
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Contribuição para a segurança alimentar 
em áreas rurais e urbanas

As hortaliças,sejam elas 
folhosas (alface, couve, 

espinafre, etc), raízes (cenoura, 
beterraba, rabanete, etc), ou 
mesmo caules e fl ores (bró-
coli, couve-fl or, etc), desem-
penham importante papel na 
nutrição humana como fonte 
de vitaminas, sais minerais e 
fi bras. Porém, ainda são pouco 
consumidas, principalmente em 
comunidades carentes. 
Incluir hortaliças e frutas frescas na alimentação diária é de extre-
ma importância para a saúde e bom funcionamento do organismo, 
auxiliando na prevenção de doenças. A alimentação equilibrada e 
balanceada é um dos fatores fundamentais para o bom desenvolvi-
mento físico, psíquico e social, especialmente das crianças.
O cultivo de hortaliças no meio doméstico, além de fonte de nutrien-
tes para a família, pode resultar em atividade prazerosa e relaxante, 
como também auxiliar na renda familiar, contribuindo de maneira 
global com a segurança alimentar.
Mas, como faço para ter frutas e hortaliças frescas em casa? 
Caso você não tenha tempo e/ou espaço disponível para cultivá-
las você pode adquirir produtos frescos nas feiras agroecológicas. 
Outrossim, você pode se alimentar bem, cultivando e colhendo suas 
próprias hortaliças. Qualquer pessoa que tenha um espaço livre em 
casa (varanda, sacada, cobertura, terraço, quintal ou área de serviço) 
com alguma incidência de sol pode se dar ao luxo de cultivar tem-
peros, ervas medicinais e aromáticas, além de hortaliças frescas. E, 
aqueles que dispõem de maior espaço podem cultivar, em seus quin-
tais ou jardins, pequenos pomares, para desfrutarem do prazer da 
fruta colhida na hora, além de embelezar o ambiente. Então, aprovei-
tando melhor alguns pequenos espaços livres que temos em nossas 
casas podemos produzir alimentos próprios que, além de signifi carem 
uma economia no orçamento familiar, são também a garantia de um 
alimento saudável e de qualidade. Contanto, quintais e hortas domés-
ticas podem ser praticadas em pequenas áreas com fi nalidade de 
produção de alimentos para o consumo da família e seus dependen-
tes. Esta prática é importante para diversifi car os alimentos presentes 
na alimentação diária. Uma dica interessante é que a escolha das 
hortaliças e todo o processo de planejamento e execução da horta 
seja realizada com a participação direta das crianças, estimulando 
o preparo, plantio e cuidado dos canteiros. Isso poderá garantir 
modifi cações nos hábitos alimentares, além de proporcionar pedago-
gicamente a motivação para o trabalho e aprendizado. Àqueles que 
quiserem obter maiores informações acerca aspectos técnicos e/ou 
apoio para planejamento de hortas escolares e comunitárias poderão 
entrar em contato com os escritórios locais da Epagri de seu municí-
pio.

Gilcimar Adriano Vogt é pesquisador da Epagri – Estação Experimen-
tal de Canoinhas, M.Sc. Recursos Genéticos Vegetais

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

RUA: CAETANO COSTA, 819 - CENTRO - CANOINHAS
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Na contramão das sementes de grandes empresas, Benso RR 1 nasceu focada para boa adaptação na microrregião

Variedade de soja desenvolvida por 
agricultor alcança boa produtividade 

Gracieli Polak

CANOINHAS/MAJOR VIEIRA

MELHORAMENTO GENÉTICO

Foram algumas sementes diferen-
tes no meio de uma saca de soja 
de origem duvidosa, vinda do Rio 
Grande do Sul. O acaso, o interesse 
e o conhecimento prático do agri-
cultor Luiz Alberto Benso fi zeram 
com que as sementes com caracte-
rísticas diferentes não se perdessem 
no meio da lavoura e pudessem ser 
transformadas na mais nova varie-
dade de soja do Planalto Norte, a 
Benso RR 1.

Área de conhecimento para 
especialistas, o melhoramento ge-
nético tem permitido que surjam 
variedades agrícolas cada vez mais 
produtivas e rentáveis, com grande 
adaptabilidade a uma gama cada vez 
maior de ambientes, com caracte-
rísticas que asseguram o melhor 
aproveitamento da área agricul-
tável. Longe dos laboratórios das 
grandes empresas, multinacionais 
ou estatais, o processo engatinha, 
mas, na região, os experimentos 
começam a render os primeiros fru-
tos. Exemplos disso são a variedade 
de maçã Castel Gala, desenvolvida 
pelo engenheiro agrônomo Janio 
Seccon e cultivada em larga escala 
em Monte Castelo e a nova varie-
dade de soja produzida por Benso, 
a RR 1, que com menos de um ano 
de registro no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), chama a atenção pela alta 
produtividade.

De acordo com Benso, a RR 1 
é uma variedade que começou a ser 
desenvolvida há dez anos. “Notei 
que algumas sementes tinham o 
tamanho, a cor do hilo e o formato 
diferente das outras, por isso resolvi 
plantá-las separadas das outras”, 
explica. As plantas originárias das 
sementes trouxeram uma surpresa 

que começou a instigar o agricultor. 
Ao invés de folhas ovaladas, sur-
giram folhas lanceoladas estreitas, 
com vagens que, em média, traziam 
quatro grãos contra as três das 
variedades mais cultivadas. Ob-
servando as qualidades diferentes 
de sua lavoura, Benso começou o 
processo de melhoramento genéti-
co das sementes, fazendo aberturas 
de linhas e seleção dos resultados 
até, oito anos depois, chegar ao 
produto que registrou no Mapa.

PRODUZ MESMO?

De acordo com a engenheira agrô-
noma Andrea Leite, da Solo Vivo, 
a alta produtividade da RR 1, seu 
chamariz, é realmente o diferencial 
da variedade. “Mas, como o nosso 
desafi o é aliar boa semente com 
adubação e manejo adequados, 
ainda temos alguma margem de 
expansão para explorar todo o 
potencial”, explica. 

No campo experimental culti-
vado para a exposição a agrônoma 
destaca que foi possível conseguir 
resultados ainda melhores que os 
já obtidos em condições normais, 
como uniformidade no cresci-
mento e na povoação da lavoura, 
isso com menos adubação. “O 
agricultor quer conseguir boa pro-
dutividade com aquilo que investir, 
ou seja, quer adubar, mas na quanti-
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BENZO comemora produtividade da RR 1, variedade desenvolvida 

por ele e aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

dade exata que a planta precisa para 
obter melhor rendimento. Uma 
semente produtiva é o começo do 
processo”, esclarece. 

Os resultados colhidos pela 
nova variedade, que foi aprovada 
para o zoneamento agrícola no 
Estado de Santa Catarina e po-
derá ser plantada com seguro na 
próxima safra, chegam a 84 sacas 
por hectare em algumas áreas, en-
quanto a média na região é de 55 
sacas/hectare. Benzo, que voltou 
a estudar e conclui a faculdade 
de Ciências Biológicas em 2009 
para dar maior credibilidade às 
suas descobertas, acredita que o 
esforço valeu a pena. “Hoje eu 
tenho um produto desenvolvido 
especialmente para nossa mi-
crorregião, enquanto as grandes 
empresas de melhoramento ge-
nético focam em macrorregiões”, 
conclui.
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Manchete do jornal O Estado de S. Paulo de 17/03/1990 refl ete a luta que levou os brasileiros ao pânico há 20 anos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Não fosse a imprensa, a terça-
feira, 16, passaria como um dia 
qualquer para muitos brasileiros 
que tinham dinheiro aplicado há 
20 anos. Poucos se lembraram 
do pesadelo que viveram naque-
le dia, quando a então ministra 
da Economia, Zélia Cardoso, 
convocou a imprensa para deta-
lhar com bem pouca riqueza de 
detalhes, diga-se de passagem, o 
Plano Brasil Novo, conhecido 
como Plano Collor.

“As medidas para contro-
lar a infl ação foram explicadas 
em uma coletiva conturbada e 
confusa”, recorda a repórter do 
jornal O Estado de S. Paulo, Cida 
Damasco, em vídeo publicado no 
site do jornal. “Depois de várias 
perguntas sem respostas, a minis-
tra disse ‘Amanhã vocês voltam 
aqui que nós vamos distribuir 
um papel com as medidas’, e foi 
embora, como se o que eles aca-
bavam de dizer não fosse mexer 
com a vida do País”, recorda.

Lembrança igualmente trau-
mática tem os empresários que 
mais sofreram com o pacote.
Niceto Osmar Fuck, diretor da 
Empresa Fuck S.A., conta que a 
sorte foi ter optado por manter 
o dinheiro da empresa em conta 
corrente. “Dessa forma conse-
guíamos liberar o dinheiro aos 
poucos”, recorda. As folhas de 
pagamento, por exemplo, tinham 
de ser levadas até o banco para 
que a instituição liberasse so-
mente o valor para repassar aos 
funcionários. Mesmo assim, não 
havia moeda no mercado. “As 
lojas cobravam para descontar 
cheques e isso era mais um ônus 
para os trabalhadores”, conta. 
Sendo assim, um carro-forte 
precisava vir de Curitiba trazendo 
dinheiro vivo e a empresa fretava 
um ônibus para levar os funcio-

20 ANOS DO PLANO COLLOR

nários até o banco Bamerindus 
(hoje HSBC) para receber o 
salário mensal.

Aos poucos, o governo foi 
liberando, de modo racionado, 
o dinheiro aplicado para que a 
empresa pudesse honrar seus 
compromissos.

INVESTIMENTOS

Mas nem tudo foi ruim no 
Plano Collor. Niceto recorda 
que a valorização da moeda 
nacional facilitou a importa-
ção de maquinário e muitas 
empresas se modernizaram 

neste período. “A abertura de 
mercado foi um grande avanço 
do governo Collor”. Com a 
moeda forte, no entanto, as 
exportações deixaram de ser 
um bom negócio.

Entre erros e acertos, o 
Plano Collor não cumpriu 
sua ambição maior que era 
controlar a inflação e acabou 
naufragando. Com ele, muitos 
poupadores que sonhavam 
com a casa própria, um carro 
ou qualquer outra melhoria, 
perderam as esperanças de uma 
vida melhor.

NICETO conta que a falta de dinheiro na praça difi cultava o pagamento de salários
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Êxito em ações contras planos Verão e Bresser provocou enxurrada de processos que aguardam decisão da Justiça

CANOINHAS

Poupador tem até dia 31 para ação 

20 ANOS DO PLANO COLLOR

Os poupadores que alegam ter so-
frido perdas decorrentes do Plano 
Collor têm até o dia 31 de março 
para entrar com ações na Justiça co-
brando ressarcimento. Depois desta 
data, não será mais possível recorrer 
judicialmente porque terá ocorrido a 
prescrição. De acordo com a gerente 
jurídica do Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) Maria 
Elisa Novais, todos os poupadores 
que tinham conta com saldo em 
abril e maio de 1990 podem pedir a 
reparação dos prejuízos.

Em Canoinhas, a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) não 
sabe precisar exatamente quantas 
ações existem contra o Plano, mas 
admite que são muitas. Inclusive, 
com o prazo apertado, várias ações 
dão entrada diariamente na Justiça.

Baixado em março de 1990, o 
plano determinou o bloqueio das ca-
dernetas de poupança até o limite de 
50 mil cruzados novos. O valor exce-
dente aos 50 mil cruzados novos, que 
era reajustado pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), passou a ser 
reajustado pelo Bônus do Tesouro 
Nacional Fiscal (BTNF).

Segundo o Idec, os valores até 
50 mil cruzados novos que fi caram 
livres nas cadernetas deveriam con-
tinuar a ser reajustados pelo IPC 
pelo menos até a remuneração de 
maio de 1990. No entanto, o reajus-
te foi feito pelo BTNF. Conforme 
o instituto, a diferença entre o IPC 
e o BTNF, em abril de 1990, foi de 
44,8% e, em maio de 1990, 7,87%. 
O Idec orienta os poupadores a pe-
direm aos bancos o extrato bancário 
dos meses de março a maio de 1990 
para que possam anexar à ação.



18 VARIEDADES Canoinhas, 19 de março de 2010EDITAIS

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

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
DO INTERIOR DE CANOINHAS COOPAFIC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar do Interior 
de Canoinhas - COOPAFIC, Estado de Santa Catarina, convoca seus 
associados para  Assembleia  Geral Ordinária que fará realizar em sua 
sede à Estrada Geral de Rio da Areia do Meio s/n.º, no dia 31 de março, 
ás 14:00 (quatorze) horas em primeira convocação com a presença de 
2/3 dos associados, e às 14:30 (quatorze e trinta) horas em segunda 
convocação, com o mínimo da metade mais um dos associados, e às 
14:50 (quatorze e cinqüenta) horas em terceira e última convocação com 
a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, na qual será deliberada 
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
-  Apresentação, e aprovação do Balanço Patrimonial /2009 
-  Aprovação do Plano de Atividades para 2010
-  Outros assuntos de interesse

Canoinhas, 19 de março de 2010.

Cintia Duvoisin Artner
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, Estado 

de Santa Catarina, convoca suas associadas para Assembléia Geral Ordinária 
que fará realizar em sua sede à Rua Nery Waltrick, n.º 690, no dia 26 de abril, 
ás 15:00 (quinze) horas em primeira convocação com a presença da maioria das 
associadas, e ás 15:30 (quinze e trinta) horas com qualquer número de associadas 
presentes, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
- Apreciação e Deliberação do Balanço Patrimonial /2009
- Apreciação e Deliberação do Relatório das Atividades /2009
- Apreciação e Deliberação da Proposta Orçamentária / 2010

Canoinhas, 26 de março de 2010.

Ana Rita de Oliveira Dreweck
Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31/12/2009

COOPERATIVA DE  TRABALHO  MÉDICO DE CANOINHAS
CNPJ 04.336.294/0001-88

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de 
Canoinhas, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 
44, Inciso III, do Estatuto Social, convoca todos os Coope-
rados da Cooperativa para participar da Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada na sede da Cooperativa de Trabalho 
Médico de Canoinhas – Unimed Canoinhas, sito à Rua Getulio 
Vargas, nº 1.345, Centro – Canoinhas - SC, às 17:30 horas 
do dia  30 de março de 2010, em primeira convocação, com 
a presença de, no mínimo, dois terços dos Cooperados em 
condições de votar; às 18:30 horas, em segunda convocação, 
com no mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou 
ainda, às 19:30 horas, em terceira e última convocação, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, onde será 
discutida a seguinte 

ORDEM DO DIA

1. Deliberação sobre a Prestação de Contas, compre-
endendo Relatório do Conselho de Administração, Balanço 
Geral, Demonstrativo de Sobras e Perdas e demais Relatórios 
Contábeis, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, relativos 
ao Exercício Social encerrado em 31.12.2009;

2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apu-
radas;

3. Reavaliar a destinação dos recursos transferidos 

ao Fundo de Apoio Operacional de Exercícios anteriores; 

4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, bem 
como de seus respectivos suplentes, para o exercício social 
de 2010;

5. Eleição dos componentes do Conselho Técnico e 
de Ética, bem como de seus respectivos suplentes, para o 
exercício social de 2010;

6. Fixação da Indenização a ser paga à Diretoria 
Executiva e/ou Cooperados pelo desprendimento de tempo 
nas atividades administrativas; Cédula de Presença aos 
Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal; e Diárias de 
Viagem à serviço da Cooperativa; 

7. Fixar o valor da Subscrição Mínima de Quotas-Parte 
para novos Cooperados, de acordo com o parágrafo VI do 
artigo 31 do Estatuto Social;

8. Referendar desligamento de Cooperados no de-
correr do exercício de 2009;

OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo 
de “quorum” de instalação, é nesta data, de (43) quarenta 
e três.

Canoinhas/SC, 17 de março de 2010.

ADEMIR ADUCE PEREIRA
Presidente da Cooperativa de Trabalho 

Médico de Canoinhas 

COOPERATIVA DOS FRUTICULTO-
RES DO PLANALTO NORTE CATA-

RINENSE - COOPERPOMARES

CNPJ: 07.640.731/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

                        

O Presidente da Cooperativa dos Fruticultores do Planalto Norte Catarinense 
- COOPERPOMARES, Sr. DENIZ GREIN, no uso de suas atribuições conferidas 
no artigo 15º do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data somam 
76 (setenta e seis), em dia com as suas obrigações exigidas no estatuto; para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31/03/10, Quarta-
Feira, na Câmara de Vereadores, localizada na rua Alfredo Becker, nº 385, Centro,  
sala anexa a Prefeitura Municipal de Monte Castelo, com início às 14:00 horas em 
1ª convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 14:30 horas em segunda 
convocação com 50% mais um dos associados e às 15:00 horas em terceira e 
última convocação com no mínimo 10 (dez) associados conforme estabelece o 
artigo 20º do Estatuto Social para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA: PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) Prestação de contas da administração, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório das atividades e gestão do Conselho 
de Administração; Balanço e demonstrativo de sobras e perdas do exercício de 
2009.

2) Destinação das sobras ou perdas aparadas no exercício de 2009, dedu-
zidas as parcelas para o fundo estatutário.

3) Confi rmação de Saída de Associados.
4) Assuntos Gerais.

Monte Castelo (SC), 11 de Março de 2010.

                             ___________________________
DENIZ GREIN

Presidente

ORAÇÃO A SANTO 
EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 
19. Se você está com algum problema de 
difícil solução e precisa de ajuda urgente, 
peça esta ajuda a Santo Expedito que é 
o Santo dos Negócios que precisam de 
Pronta Solução e cuja Invocação nunca 
é tardia. 
ORAÇÃO: Meu Santo Expedito das Cau-
sas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta 
hora de afl ição e desespero e intercedei 
por mim junto ao Nosso Senhor Jesus 
Cristo! Vós que sois um Santo Guerreiro, 
vós que sois o Santo dos Aflitos e do 
Desesperados, vós que sois o Santo das 
Causas Justas e Urgentes protegei-me.
Ajudai-me, dai-me força, coragem e se-
renidade. Atendei ao meu pedido...(fazer 
o pedido). Ajudai-me a superar estas 
horas difíceis, protegei-me de todos que 
possam me prejudicar, protegei minha 
família, devolvei-me a paz e a tranquilida-
de. Atendei ao meu pedido com urgência. 
Serei grato a vós pelo resto de minha vida 
e levarei vosso nome a todos que têm 
fé. Muito obrigado, meu Santo Expedito! 
Rezar um Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e fazer 
o Sinal da Cruz. 

Em agradecimento, mandei publicar para 
propagar os benefícios do grande Santo 
Expedito.



19VARIEDADESCanoinhas, 19 de março de 2010 POLÍCIA

Crime aconteceu na localidade de Rio do Tigre em março de 2008

Júri condena acusados

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ESFAQUEADO E JOGADO EM POÇO

O júri da Comarca de Canoinhas 
condenou na semana passada 
os acusados de matar e jogar o 
cadáver de José de Melo em um 
poço, na localidade de Rio do 
Tigre, em março de 2008.

Anderson Cordeiro, 26 anos, 
e Isaias de Souza, 22 anos, foram 
condenados a 22 anos de prisão 
em regime fechado por latrocínio 
(roubo seguido de morte) e ocul-
tação de cadáver. Cabe recurso.

O CRIME

O latrocínio aconteceu em uma 
casa em construção abandonada 
nas proximidades da Igreja do 
Rio do Tigre.

Moradores encontraram o 
corpo num poço, que fi ca em 
frente a casa. Melo estava com 
um corte profundo no pescoço, 
além de ferimentos no braço e 
mão esquerda.

Pouco depois, a Polícia des-
cobriu que na noite anterior, a ví-
tima teria bebido em um bar nas 

proximidades do local do crime, 
na companhia de dois jovens.

Em menos de três horas os 
policiais encontraram os dois 
rapazes, que confessaram parti-
cipação no crime.

Segundo a dupla, eles teriam 
encontrado a vítima no bar. 
Teriam bebido com ele e, em 
seguida o teriam convidado para 
“assar uma carne” na construção 
abandonada. Depois de muita 
bebida de álcool, a vítima teria 

iniciado uma discussão com Cor-
deiro. “Ninguém me chama de 
fi lho da p...”, justifi cou Cordeiro, 
que em seguida partiu para cima 
do homem, desferindo diversos 
golpes com o facão.

Souza diz que ajudou Cordei-
ro a arrastar o corpo e jogá-lo no 
poço. Ele disse ainda que, apesar 
dos ferimentos, a vítima não 
estava morta quando foi jogada 
no poço. Ao sair do local, Souza 
levou a motocicleta da vítima.

Na segunda-feira, 15, o Major 
PM Djalma Alves, subcoman-
dante do 9º Batalhão de Bom-
beiros Militar de Canoinhas, re-
cebeu mais uma ambulância para 
prestar atendi-
mento de su-
porte básico 
de vida. 

O veículo 
furgão, mo-
delo Ducato 
Maxi Cargo, 
foi adquirido 
da Empresa 
Colussi Ltda 
no valor R$ 75 mil. A adapta-
ção foi feita pela empresa TCA 
Transformações de Veículos 
Ltda e custou R$ 24,7 mil, to-
talizando um investimento de 
aproximadamente R$ 100 mil, 

CANOINHAS

Kuchnir 
assume 
Delegacia 
Regional
O delegado da Comarca de Canoi-
nhas, Rui Orestes Kuchnir, assumiu 
na quarta-feira, 17, a Delegacia Re-
gional de Canoinhas. Desde o ano 
passado, ele responde pela Delega-
cia de Comarca de Canoinhas. Até 
que um novo delegado de Comarca 
seja nomeado, Kuchnir vai respon-
der pelas duas Delegacias.

Getúlio Scherer deixa a De-
legacia Regional para assumir a 
direção de outra Delegacia ainda 
não determinada.

Na próxima semana, dois 
novos agentes e um novo dele-
gado assumem suas funções na 
Delegacia de Comarca.

Bombeiros recebem nova 
ambulância de suporte básico

CANOINHAS
com recursos do Fundo de 
Reequipamento do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar 
(Funrebom).

Segundo Alves, o objetivo da 
aquisição do veículo é oferecer 
a população de Canoinhas e 

região mais 
segurança 
e agilidade 
no atendi-
mento.

J á  o 
p r e f e i t o 
Leober to 
We i n e r t 
( P M D B ) 
disse que a 

comunidade é a maior benefi cia-
da com a aquisição, que “aliada 
à competência e o prestígio do 
Batalhão de Bombeiros passará 
a contar com um atendimento 
ainda mais efi caz”.

PAPANDUVA

Rapaz morre 
ao bater em 
árvore na 116

Marcos André Nestor da Luz, 35 
anos, morreu quando a Caravan, 
placas de Caçador, que dirigia 
bateu em uma árvore às margens 
da BR-116 às 14h30min de sábado, 
13, em Papanduva. Segundo o sar-
gento Costa, da Polícia Rodoviária, 
não chovia na hora do acidente e 
não há motivo aparente para que o 
rapaz tivesse saído da pista. Ape-
nas uma curva leve, pouco antes 
do local da batida, pode ser um 
dos motivos do acidente. O Corpo 
de Bombeiros acredita que o rapaz 
possa ter tido um mal súbito.

Houve demora para identifi car 
o corpo, já que Luz, que morava 
em Caçador, viajava sem docu-
mentos.

ADOLESCENTE

Furto de 
motocicletas

Na manhã de sexta-feira, 12, um 
adolescente de 16 anos foi detido 
depois de ter furtado uma motoci-
cleta na rua Getúlio Vargas. Ele é 
o mesmo que na semana passada 
havia furtado outra motocicleta na 
rua Coronel Albuquerque, centro 
de Canoinhas. Como é menor 
de idade, no entanto, o rapaz vai 
cumprir somente medidas socioe-
ducativas.

 
JOGO DO BICHO

10 mandados 
cumpridos
Na tarde de sexta-feira, 12, a Polícia 
cumpriu 10 mandados de busca e 
apreensão de materiais relaciona-
dos ao jogo do bicho em casas e 
comércios. Em quatro dos 10 locais, 
a Polícia encontrou provas de en-
volvimento com a jogatina.Todo o 
material foi apreendido.

ATO OBSCENO

Urinando em 
via pública
Um rapaz de 20 anos foi detido 
na noite de domingo, 14, na rua 
Francisco de Paula Pereira, centro 
de Canoinhas, por estar urinando 
em via pública. Ele vai responder a 
termo circunstanciado.

POSSE DE DROGAS

Oito pedras 
apreendidas
Na noite de sábado, 13, policiais 
abordaram na rua Etelvina de Almei-
da Pires, no bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, um rapaz de 18 
anos que estava com oito pedras de 
crack. Ele foi preso em fl agrante e 
teve de se explicar na delegacia.
 

MARIDO VIOLENTO

Ameaça 
mulher e fi lha
Um senhor de 49 anos foi preso na ma-
drugada de domingo, 14, na rua Otávio 
Pazda, bairro São Cristóvão, em Três 
Barras, por ter agredido e ameaçado 
com uma faca a mulher e a fi lha. Ele 
havia expulsado as duas de casa. Com 
base na Lei Maria da Penha, o homem 
fi cará detido até pagar fi ança.
 

MOEDA FALSA

Menor tinha 
até R$ 5 falso
Um menino de 15 anos foi detido no 
domingo, 14, pela manhã na aveni-
da Expedicionários, onde tentava 
passar oito notas falsas - duas de 
R$ 50, três de R$ 10 e três de R$ 5. 
Ele foi levado para a Delegacia para 
explicar a origem do dinheiro falso.
 

ATROPELAMENTO

Menino de seis 
anos fi ca ferido
Um menino de seis anos foi atrope-
lado por uma motocicleta na tarde de 
domingo, 14, na rua Otávio Tabalipa, 
bairro Campo d’Água Verde, em Ca-
noinhas. A moto Sundown era condu-
zida por uma moça de 24 anos que 
não possui habilitação. O menino foi 
levado para o Pronto Atendimento 
pelos bombeiros e o dono da moto, 
que não é a condutora, vai responder 
a termo circunstanciado.

UMA GRÁVIDA

Mulheres 
se agridem
Na tarde de segunda-feira, 15, duas 
mulheres se agrediram na rua Otávio Ta-
balipa, no bairro Campo d’Água Verde. 
Elas apresentavam lesões pelo corpo 
e a mais jovem, grávida, precisou ser 
atendida pelo Corpo de Bombeiros.

MAIS UM

Golpe do 
achadinho
Na tarde de quarta-feira, 17, a Polícia 
registrou mais uma vítima do golpe do 
achadinho. O golpista joga um pacote 
cheio de papel com uma nota verda-
deira aparecendo e ludibria a vítima 
entregando para ela o pacote em troca 
de todo o dinheiro que a vítima tem. Ao 
abrir o pacote, a vítima percebe o golpe. 
Segundo a Polícia, os golpistas – dois 
homens – não foram encontrados.

SOUZA E CORDEIRO vão cumprir 22 anos de prisão em regime fechado
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CLASSIFICADOS GRÁTIS

3622-1571

VAGAS FEMININAS:

- AUXILIAR DE COZINHA com 
experiência, horário das 8h30 às 
14h30
- 2 AUXILIARES ODONTOLÓGI-
CAS, Ensino Médio, com experi-
ência
- BABÁ com experiência
- COSTUREIRA com experiência, 
para confecções
- BABÁ/ EMPREGADA DOMÉSTI-
CA com experiência, bairro: Alto do 
Mussi, Três Barras
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, bairro: Tricolin
- 2 EMPREGADAS DOMÉSTICAS 
com experiência, centro de Canoi-
nhas, acima de 25 anos
- 4 EMPREGADAS DOMÉSTICAS 
com experiência, período matutino, 
centro de Canoinhas
- 3 EMPREGADAS DOMÉSTICAS 
com experiência, período matutino, 
bairro: Campo d’Água Verde
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, para Curitiba-PR
- EMPREGADA DOMÉSTICA com 
experiência, para Major Vieira
- EMPREGADA DOMÉSTICA para 
Pernoitar com experiência
- 2 FAXINEIRAS com experiência, 
área de mercado
- FINANCEIRO com experiência, 
acima de 25 anos
- HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS 
ODONTOLÓGICOS, Ensino Médio, 
acima de 25 anos
- SECRETÁRIA com experiência
- TELEFONISTA com experiência

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

ginásio da AABB. 
Fone: 3622-5645

VAGAS 
MASCULINAS:

- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, técni-
co agrícola, acima de 20 anos
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO, Ensino 
Médio, acima de 20 anos
- AÇOUGUEIRO com experiência
-  COBRADOR/ENTREGADOR , 
CNH A
- CORRETOR DE SEGUROS, Ensino 
Médio, com experiência em vendas, 
acima de 25 anos, possuir carro
- ESTAGIÁRIO, área: informática
- Soldador Industrial com experiência, 
para Três Barras-SC
- TORNEIRO MECÂNICO com ex-
periência
- VENDEDOR INTERNO com experi-
ência, área: peças para caminhões

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

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

PRECISA-SE

Corpo de 
Bombeiros 
abre concurso 
Vagas são para formação de soldados e ofi ciais

Gracieli Polak
CANOINHAS

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 P/ SUPERMERCADO 
com experiência, Ensino Médio
- GARÇOM/GARÇONETE com ex-
periência, horário das 14 às 23 horas
- VENDEDOR EXTERNO com 
experiência, área: cursos Profi ssio-
nalizantes

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 
salário de R$ 647 por mês.

AUDITOR:  Para t rabalhar com 
auditoria em almoxarifado. Com 
experiência ou curso na área.

TORNEIRO MECÂNICO: Com En-
sino Médio completo. Experiência 
na função. Preferencialmente com 
curso de torneiro mecânico.

ELETRICISTA INSTALADOR IN-
DUSTRIAL: Com Ensino Fundamen-
tal completo (8.ª série). Experiência 
na função e curso de NR10 com 
certificado. Disponibilidade para 
viagens. A empresa oferece salário 
compatível, refeição, transporte e 
moradia.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com 
Ensino Fundamental completo (8.ª 
série). Experiência na função. Dispo-
nibilidade para viagens. A empresa 
oferece salário compatível, refeição, 
transporte e moradia.

VENDEDOR EXTERNO (TELEFO-
NIA): Com Ensino Médio completo. 
Possuir veículo próprio. Salário fixo 
+ comissão.
 
ENCARREGADO DE SERRARIA: 
Com Ensino Médio completo e 
experiência como encarregado em 
serraria ou madeireira.

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compa-
recer na  rua Francisco de Paula 
Pereira, 250 – 1.º andar munido 

dos documentos pessoais e car-
teira 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.

ESTADO

VAGAS

Estão abertas até 5 de abril 
as inscrições para dois con-
cursos públicos do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa 
Catarina. Os processos são 
para a seleção de profissionais 
para ingresso na corporação 
até dezembro de 2010, para 
o Curso de Formação de Ofi-
ciais (CFO), para funções de 
chefia, e o Curso de Formação 
de Soldados (CFS), para atua-
ção no quadro combatente da 
instituição. 

Das 39 vagas para o CFO, 
quatro são destinadas para 
mulheres, enquanto duas das 
27 vagas do CFS são reser-
vadas para o sexo feminino. 
A abertura dos concursos, de 
acordo com a corporação, se 
destina ao preenchimento do 
efetivo, deficitário desde o 
desmembramento da Polícia 
Militar, em 2003. Em maio 
do ano passado um primeiro 
concurso selecionou 20 candi-
datos que passam pelo Curso 

de Formação, em Florianópo-
lis e, ao término de dois anos, 
passam a integrar unidades no 
Estado. 

PARA CONCORRER

Os requisitos para concorrer 
às vagas é o Ensino Médio para 
a carreira de soldado e Ensino 
Superior em qualquer área de 
conhecimento para a carreira 
de oficial. Para ingressar na 
corporação, de acordo com 
o edital, o candidato deve ter 
menos de 28 anos no momento 
da posse e, além de se adequar 
a uma estatura mínima fixada 
em 1,65 m para homens e 1,60 
m para mulheres, ter peso pro-
porcional à altura.

As inscrições devem ser 
feitas no site da empresa res-
ponsável (www.msconcursos.
com.br), ao custo de R$ 80 
para a carreira de soldado 
e R$ 100 para a de oficial. 
Doadores  de  sangue com 
comprovação, de acordo com 
legislação estadual, podem 
requerer isenção da taxa de 
inscrição.

PROCURO emprego como auxiliar de 
cozinha, auxiliar de limpeza, vigilante, 
telefonista ou recepcionista. Preciso de 
um emprego urgente. Fone: 9919-3183, 
com Inêz ou Altair.

PROCURO emprego como babá para 
o dia todo. Tenho experiência. Fone: 
3622-7229.
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“Haverá redução de pessoal”, diz Célia

UnC UNIFICADA

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Pró-reitora da UnC Canoinhas fala ao CN sobre os primeiros dias à frente do campus, mudanças, dívida e cortes 

Há três semanas no cargo de pró-
reitora do campus Canoinhas da 
Universidade do Contestado, Célia 
Pereira Gomes conhece há pelo 
menos 18 anos a instituição que 
dirige. Não tão profundamente 
como agora. Demonstrando segu-
rança e uma visão bem defi nida do 
que pretende para o campus, Célia 
falou ao CN sobre as mudanças 
que a unifi cação dos quatro campi 
estão trazendo, dívida e redução de 
pessoal. Acompanhe.

A senhora já está a par das ques-
tões relacionadas a administração 
da UnC?

De tudo não, mas estamos fazendo 
um levantamento setor por setor.

A UnC passou por uma situação 
financeira bastante complicada. 
Houve reação, no entanto. Estes 
resultados são efetivos ou ainda há 
muito que se recuperar?

Ainda temos uma dificuldade 
financeira muito grande. Temos 
grandes dívidas a médio e longo 
prazos e a curto prazo estamos re-
solvendo, o que só foi possível por 
meio da unifi cação. Hoje a dívida 
de um campus é dívida de todos 
os campi.

A dívida da UnC Canoinhas hoje 
chega a quanto?

A longo prazo chega a R$ 20 mi-
lhões, mas já foram negociados 
mais de R$ 15 milhões por meio 
do Refi s em mais de 180 meses. Es-
tamos negociando e renegociando 
estas dívidas.

Os outros campi também passam 
por difi culdades fi nanceiras?

Canoinhas e Curitibanos possuem 
dívidas trabalhistas, questões do 
INSS.

A fi lantropia (que isentava a UnC da 
contribuição patronal com o INSS) 
foi perdida?

Sim, com o novo CNPJ, hoje a UnC 
não é uma entidade de assistência 
social. É possível recuperar o título, 
mas até então não estamos achando 
viável. O antigo CNPJ existe, mas 
está aberto apenas para pagamento 
das dívidas contraídas por meio 
dele.

Mafra e Concórdia são solidárias 
diante da dívida então?

Sim, hoje existe um caixa só.

Como mensurar a perda que resul-
tou a saída do campus Caçador?

Houve uma queda considerável no 
número de alunos. Tínhamos 15 mil 
alunos, hoje temos entre 10 e 12 mil. 
Isso é signifi cativo.

Do ponto de vista acadêmico, o que 
mudou com a unifi cação?

Todos os benefícios e formalidades 
de um campus seguem para os de-
mais. Um exemplo é que se o aca-
dêmico pedir uma transferência de 
um campus para outro terá direito 
a todos os benefícios.

Haverá redução de mensalidades?

O CNPJ antigo tinha assistência 
social. Tínhamos a obrigatoriedade 
de repassar para os acadêmicos 20% 
do faturamento por meio de bolsas e 
hoje não tem como fazer isso. Como 
temos alunos com bolsa integral, a 
partir da semana que vem vai abrir 
um edital para regularizar a situação 
desse pessoal que só pagou a matrí-
cula e aguarda uma posição. A deci-
são é que no primeiro semestre ele 
vai ingressar no edital, será avaliada 
a questão da carência econômica e, 
dessa forma, ele terá a bolsa integral 
até a metade do ano. A partir do 
segundo semestre, ele já sabe que 
não terá desconto de 100%. Então, 
vai ingressar em um edital especial 

por meio do qual terá desconto de, 
no máximo, 25%, e não bolsa.

Vai haver redução de funcioná-
rios?

Quando a gente tem uma estrutura 
para atender 5 mil alunos e temos 3 

mil, então essa estrutura tem de ser 
enxugada. Realmente haverá demis-
sões em função dessa redução.

Quantos serão demitidos?

Estamos avaliando por setores. No 
segundo semestre vamos implan-

tar o plano de carreira, cargos e 
salários.

Haverá unifi cação de setores?

Sim. Programas que um dos campi 
possui, os outros também terão. 
O setor de compras, por exemplo, 
fi cou alocado em Mafra. O setor 
de marketing ficou para Canoi-
nhas. O setor fi nanceiro estamos 
avaliando se fi cará em Concórdia 
ou Canoinhas.

E quanto aos professores?

Uma das alterações será com as dis-
ciplinas comuns em vários cursos. 
Por exemplo, se o acadêmico tiver 
na sua grade a disciplina de Língua 
Portuguesa, independente do curso, 
ele vai se matricular na disciplina. 
Dessa forma, acadêmicos de vários 
cursos estarão na mesma sala quan-
do a disciplina for comum.

Isso representa demissão de pro-
fessores?

Não necessariamente. Redução de 
horas/aula talvez.

Qual sua opinião sobre a sede da 
Reitoria?

Sou favorável e defendo a vinda 
para Canoinhas, mas deixo claro 
que este item hoje, nesse exato 
momento, é secundário. Vai fi car 
para o segundo semestre.

CÉLIA SOBRE A REITORIA EM CANOINHAS: “Sou favorável e defendo” 
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Campeonato de futebol na 
praça encerra inscrições hoje 
Competição deve começar em duas semanas e promover uso racional do espaço público

SÓ PARA MENORES

Gracieli Polak

CANOINHAS

Quarentão 

campeão
O JUBC, de Três Barras, con-
quistou invicto o título do Coroa 
Bom de Bola no sábado, 13, 
sobre a equipe do Barkan. O 
Botafogo fi cou em terceiro e o 
Olaria, em quarto. As partidas 
foram disputadas no campo da 
Sede Esportiva Anna e Vitória, 
somente por atletas maiores de 
40 anos.

Pedale seguro
A chuva do domingo, 14, impe-
diu a realização do 2.º Passeio 
Ciclístico promovido pela Uni-
versidade do Contestado (UnC) 
em parceria com a Fundação 
Municipal de Esportes (FME). 
Segundo as entidades, uma nova 
data será marcada e amplamente 
divulgada para a realização do 
passeio.

Um dos campeonatos mais dis-
putados de Canoinhas encerra 
as inscrições hoje. Portanto, 
molecada, é dia de correr para 
garantir a participação na Co-
pinha que agita os fi nais de se-
mana na quadra de esportes da 
praça Lauro Müller, no centro 
da cidade. 

O Campeonato de Futsal 
na Praça, em sua terceira edição, 
já tinha, até ontem, mais de 15 
inscrições nas três categorias 
em que será realizado: sub-15, 
sub-13 e sub-10, mas o número 
deve crescer, à medida que algu-
mas alterações ainda podem ser 
realizadas. Segundo José Júnior 
de Carvalho, da Fundação Mu-
nicipal de Esportes (FME) talvez 
o sub-15 seja realizado como 
preliminar para o campeonato 
municipal adulto, com os jogos 
realizados nos ginásios da cidade, 
situação que abre espaço para 
outra categoria, para crianças 
menores. “Vamos tentar incluir 

ainda mais uma categoria, quem 
sabe fraldinha”, conta.

Reunindo equipes das es-
colas da cidade ou times dos 
bairros, o torneio da praça é um 
tubo de ensaio para os Jogos 
Escolares e para outras compe-
tições entre crianças e adoles-
centes desde que foi concluída 
a reforma da quadra, que passou 
a receber escolinhas de esportes 
com orientação de professores 
da FME. Para este ano, afi rma a 
Fundação, tênis de campo e han-

debol também garantirão espaço 
na quadra sombreada. “Além de 
trazer opções de esportes para 
as crianças, os esportes na pra-
ça estimulam o uso racional do 
espaço público, com atividade 
saudável e orientada”, ressalta 
Júnior.

MAIS HELTONS

O início das competições ainda 

não foi defi nido, mas a proba-
bilidade maior é que comece 
em duas semanas, sempre aos 
sábados. A expectativa é que mais 
atletas como o canoinhense Hel-
ton André, que integra a equipe 
da Malwee, se destaquem nas 
quadras. “Temos de possibilitar 
condições para a garotada que 
tem talento possa aparecer”, 
destaca Júnior.

QUADRA DA PRAÇA LAURO MÜLLER, revitalizada, concentra competições nos fi nais de semana em Canoinhas
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Beckhan passa por cirurgia 
e desfalca seleção inglesa
Problemas pessoais podem tirar Adriano da equipe brasileira que vai para a África do Sul

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

RUMO À COPA

O rompimento do tendão de 
Aquiles, na partida contra o Chie-
vo, no domingo, 14, tirou o capitão 
David Beckhan da equipe inglesa 
que disputa a Copa do Mundo 
2010, na África do Sul, em junho. 
Com recuperação prevista de seis 
meses, o capitão inglês é a primei-
ra baixa confi rmada no cenário 
que começa a se confi gurar para 
a maior competição de futebol 
do mundo, que neste ano deve 
reunir 32 seleções. O técnico da 
seleção inglesa, Fábio Capello, no 
entanto, não descarta ter o meia 
fora da competição e, mesmo com 
o jogador contundido, ofereceu 
uma vaga para que ele participe 
da Copa, mas como uma espécie 
de embaixador ou motivador da 
equipe. Beckhan, que ainda não 
se pronunciou sobre o convite, de 
acordo com Capello é indispen-
sável para a competição, mesmo 
fora de campo, pela confi ança que 
transmite.

Em situações menos consoli-
dadas que Beckham, mas com mo-
ral mais em baixa, alguns jogadores 
saíram da lista de certezas para o 
mundial e entraram na das dúvidas. 

Adriano, com seus sete quilogramas 
a mais, é um exemplo disso.

Desde que se envolveu em 
uma briga pública em um baile 
funk com a namorada Joana Ma-
chado, o atacante do Flamengo 
não é mais o mesmo. A separação 
entre o jogador e a modelo, apon-
tada pela imprensa nacional como 
a responsável pela decaída pública 
do Imperador, levou o jogador a 
recorrentes consolos no álcool, 
que resultou em ausência nas par-
tidas disputadas pelo clube carioca 
e aos notáveis quilos a mais que 
surgiram na silhueta do atleta.

RUNCO DEFENDE

Segundo o médico da Seleção Bra-
sileira, José Luiz Runco, também 
responsável pelo departamento mé-
dico do Flamengo, o envolvimento 
do jogador com a bebida não tem a 
mínima importância. “Qual jogador 
não bebe?”, questionou Runco. 
Dunga, até o momento, não se 
pronunciou sobre o Imperador, 
presença praticamente confi rmada 
na Copa até um mês atrás.

A convocação dos jogadores 
brasileiros acontece em maio, em 
data ainda a ser defi nida pela Con-
federação Brasileira de Futebol 
(CBF).

BECKHAN, fora por causa da cirurgia, pode ser embaixador dos ingleses
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Sinas                                                           Luan Santana

E daí?                                             Guilherme & Santiago

Não Tem Pra Ninguém                                        Jeito Moleque

Zoodstok                                                   Inimigos da HP

Amanhã Sei Lá                                                Michel Teló

A Princesa e o Sapo, que chega 
esta semana às locadoras, 

segue rigidamente a cartilha da 
Disney. Uma história fofa, cheia de 
musicais e personagens engraçados 
- aqui o Jacaré caipira é  
de longe o mais diver-
tido - e, claro, um belo 
romance.
    A história gira em 
torno de uma serviçal 
que sonha em fazer 
valer o sonho que o 
pai não conseguiu 
concretizar: abrir um 
restaurante. Seus pla-
nos estão quase dando 
certo quando surge em 
seu caminho um sapo falante. O 
susto da pobre serviçal se transfor-
ma em pesadelo quando ela resolve 
seguir o que dizem os contos de fa-
das e beija o anfíbio. O efeito se dá 
exatamente ao contrário. Ao invés 
de surgir um belo príncipe, a pobre 

lante. O

PROCURE POR PROCURE POR
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Botafogo em “A Princesa Xuxa 

e os Trapalhões” de 1989

Cold Case ganha horário nobre no SBTDisney e o mais do mesmo
coitada acaba se transformando em 
sapo fêmea (ou seria uma perereca?).
   A partir daí, você já conhece a 
história de cor e salteado. Os dois se 
embrenham em uma fantástica aven-

tura para tentar desfazer o 
feitiço de um maquiavé-
lico e obscuro adepto do 
vodu, para que suas vidas 
voltem ao normal.
    Apesar da riqueza de 
clichês, A Princesa e o Sapo 
se deu bem nas bilhe-
terias e tirou a Disney 
da escuridão, já que o 
estúdio vinha tomando 
uma surra atrás da outra 

da Pixar e da Dreamworks. 
Chegou inclusive a ganhar três in-
dicações ao Oscar (melhor longa 
de animação e duas para melhor 
canção). Acabou sainda da festa de 
mãos vazias. Nada mais justo em se 
tratando do mais do mesmo. 
    Faltou criatividade.

Projetando o futuro da ação

Michael Mann sempre foi muito 
prestigiado em Hollywood 

por fi lmes como O Úl-
timo dos Moicanos e O 
Informante. Sua carreira, 
no entanto, parece ter 
chegado ao ápice com 
Inimigos Públicos, que 
chega agora às locado-
ras. Injustamente esque-
cido pelo Oscar, o fi lme 
chegou a ser apontado 
por muitos como o 
melhor de 2009.
   Não simpatizo muito 
com ele, mas verdade 
seja dita, é o típico fi lmão que, 
acredito, direcione muitas produ-
ções de ação pelos próximos anos. 
Mann usa de uma bem harmônica 
mistura de cinema noir com ação 

moderna para contar a história real 
de John Dillinger (Johnny Deep), 

um lendário assaltante 
que aterrorizou a vida 
da Polícia estadunidense 
logo após o crash de 
1929. Christian Bale vive 
Melvin Purvis, o obses-
sivo agente do FBI que 
lidera a caçada humana a 
Dillinger. O embate entre 
os dois é empolgante.
      Para tornar o resulta-
do ainda mais instigante, 
Mann opta por uma fo-

tografi a que fl erta com   o 
P&B, em tons escuros que lembram 
o requinte do noir.
    Inimigos Públicos é um fi lme memo-
rável, digno de citações. Já deve estar 
inspirando muitos cineastas por aí.
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Desde que Sobrenatural dei-

xou de passar no SBT 
(em 25 de janeiro, quando foi 
ao ar o 1º episódio da 5.ª tem-
porada) nenhuma outra série 
conseguiu recuperar os índices 
de audiência que o canal obte-
ve durante a exibição das qua-
tro temporadas das aventuras 
dos irmãos Winchesters. Gos-
sip Girl e Smalville despencaram 
a audiência e agora, o SBT vai 
apostar todas as fi chas em Cold 
Case, cuja 1ª temporada estreia 
hoje (21h). O seriado, muito 
bom por sinal, mostra a rotina 
de uma equipe de investigação 
especializada em resolver ca-
sos arquivados há anos. Boa 
pedida para os fãs do gênero.
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Para quem estava preocupado porque a CW, emis-
sora norte-americana, tinha renovado quase todas 

as suas séries menos Smallville, chegaram as boas no-
tícias: as aventuras do jovem Super-Homem acabaram 
de ganhar uma 10.ª temporada. Antes de começar a 9.ª 
temporada, a emissora e os produtores fi caram com 
poucas esperanças de que a série ganharia mais uma 
temporada. Todos temiam que o novo horário de exi-
bição levasse ao cancelamento da série por baixa audi-
ência — algo muito comum de acontecer com as séries 
que vão ao ar na sexta à noite na televisão americana.
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19/03 - Evaldo Leal de Barros

19/03 - José Almir da Silva

19/03 - José Luis Hoffmann

19/03 - Marta  de Camargo

19/03 - Amilton da Silva

21/03 - José João Klempous

21/03 - José Bitenkurt Pacheco 

de Miranda

21/03 - Mauren Oracz

21/03 - Osmar Dreviesk

22/03 - Valdemar Ferreira da 

Rocha

22/03 - Filomena Tischler Furtado 

Hugen

22/03 - Paulo José Freitas Se-

leme

22/03 - Rosangela Metzger

23/03 - Andressa Alves Moraes

23/03 - Dinacir Kondras

23/03 - Roberto Keiser

23/03 - Alcides Góes

23/03 - Terezinha de Jesus 

Sanchuck

23/03 - Sandro Paulo Kuchler

24/03 - Adir Herzinger

24/03 - Terezinha Muller Polo-

ninski

24/03 - Sandra Mara Zacko

24/03 - Osmar Poloninski

25/03 - Maria Eduarda Witt Ludka

u Aniversariantes

EnfOque

Felicidades ao casal Roseli e Carlos Kuzala, que 

espera ansioso a chegada de seu primeiro fi lhi-

nho, Kenzo, para o próximo mês. Seus avós, Inês 

e Altair, e seus tios, desejam felicidades 

antecipadas por sua chegada!

André e 

Janice se 

casaram no 

sábado, 13, 

na igreja 

Matriz 

Cristo Rei. 

Felicidades 

ao jovem 

casal!
Angelo Marcos Catafesta  comemora mais 

um ano de vida na quarta-feira, 24. Muitas 

felicidades é o que desejam sua esposa, Cris-

tina, e sua mãe, Dorilda.

Alex Binder, de Irineópolis, recebeu 

os parabéns e o carinho dos pais e 

da irmã caçula pelo seu aniversário, 

no domingo, 14!

Domingo, 21, será de festa para 

Alexandre da Silveira Pereira Martin, 

que completa sete anos. Seus pais, 

Ricardo e Angela, desejam muita 

saúde e paz para o fi lhão. Parabéns!

Giovanna Guimarães de Oliveira 

completa três aninhos, amanhã. A pe-

quenina recebe os parabéns de seus 

pais, Luiz e Karine. Felicidades!

Isadora Granza Chaves comemorou 

seu primeiro aninho, ontem. “Que 

Deus a proteja e lhe dê muitas felici-

dades”, são os desejos de seus padri-

nhos, Alisson e Marluci. Parabéns!

João Vitor completou um aninho, on-

tem. Seus pais, Gil e Adrieli, e seus 

avós, desejam muita saúde e paz na 

vida do lindo garotinho!

Dani Sabatke comemora idade nova 

no domingo, 21. Toda sua família 

deseja muita felicidade!

Quem apagou as velinhas ontem foi 

a gatinha Jessica Suelen da Ro-

cha. Seus pais, Janice e José, e seu 

irmão, Juliano, desejam a ela muitas 

felicidades!

Samara Vaz Loika completa 18 anos 

no domingo, 21. Seus pais, Valmir e 

Sandra, e sua irmã, Tamires, dese-

jam muitas felicidades!

Na terça-feira, 16, Jéssica Demétrio 

completou mais um ano de vida.  

“Que Deus esteja ao seu lado, te 

guiando por toda sua trajetória de 

vida. Te amamos muito” é o recado 

de seus pais, Charles e Micheli.

Ursula Anita Mews completa idade 

nova hoje. Seus netos, Annelise, Ali-

ce e Cristhian, junto com seu irmão, 

Arnaldo, desejam muitos anos de 

vida, felicidade e sucesso!

Na quarta-feira, 17, Guilherme com-

pletou 18 anos, ainda comemorando 

a aprovação em quatro vestibulares 

federais (UFPR, UFSC, CEFET-PR, 

UFPEL-RS) no curso de Análise 

de Sistemas. Orgulhosos, seus pais, 

Claudia Simone Bechel e Rodrigo 

Trevisani, desejam muito sucesso e 

felicidade. Parabéns!

Elaine Klepacki comemorou idade 

nova, ontem. “Ser jovem é um privilé-

gio e ser encantadora é a sua principal 

virtude. Sua amizade é tão importante 

que queremos mais cem anos contigo”, 

dizem seus pais, família e amigos.

José Carlos, Zeca, aniversaria hoje. 

Sua esposa, Kelly, sua fi lha, Heloísa, 

Kayne e Kauê, junto com demais 

familiares desejam felicidades. 

Parabéns!

- 3.ª MOSTRA DA MULHER 

EMPREENDEDORA E FEIRA DO 

ARTESANATO 

No sábado, 27, o evento acontece mais 

uma vez no pavilhão da Igreja Matriz 

Cristo Rei. A Abertura será às 7h30 e 

fechamento, às 21 horas. Participe!

- Inaugura amanhã, em Bela Vista 

do Toldo, o SUPERMERCADO 

KARVAT, na rua Ovídio Damaso da 

Silveira, 479. Confi ra!
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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 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.

CAMINHÕES

FAÇO transporte escolar. Fone: 
3622-1242 ou 9985-0989, rua Gustavo 
Brandes, nº 444, Jardim Esperança, 
com Miguel Zorek.

ALUGA-SE casa com 2 quartos, 
próximo a UnC. Valor: R$ 370. Fone: 
9171-5264 ou 3622-6683.  

ALUGA-SE casa na Rua Nereu Ramos, 
90, Industrial 1. Valor: R$ 300. Fone: 
9133-4998.

ALUGA-SE quartos para homens no 
centro. Fone: 8807-3906.

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.

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

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

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 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.

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.

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 lavatório para salão de bele-
za em ótimo estado de conservação, no 
valor de R$ 250. Fone: 3622-7315, falar 
com Jacqueline.

VENDO aparelhagem de som completa 
para banda. Fone: 3622-8512, com Ari.

VENDO 1 Walkmachine (patinete moto-
rizado) e 1 Trikke (patinete americano). 
Sucesso na Europa e Estados Unidos. 
Tratar (47) 8859-9537.

VENDO máquina de sorvete expresso 
seminova. Funciona em 220 ou 380v 
com liquidifi cador indl. Fone: 9119-8062, 
com Helena.

FAZEMOS limpeza, pintura, impermea-
bilização de telhados, limpeza de toldos, 
caixa d’água, calhas, etc. Orçamento 
sem compromisso. Fone: 9133-3466, 
com Rubens ou Felipe.

ALUGA-SE casa na rua Adolfo Schick, 
nº 211, próx. ao Samuka, com 2 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia e garagem. 
Valor: R$ 300. Fone: 3622-1607.

ALUGA-SE casa na rua Francisco de 
Paula Pereira, 1822. Com 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, banheiro e abrigo para 
carro. Valor: R$ 370. Fone: 3622-1607.

COMPRO casa de madeira para retirar 
do local. Fone: 3622-8605 ou 9616-
7268, falar com Danieli.

COMPRA-SE uma casa no Campo 
d’Água Verde no valor de R$ 75 mil. 
Financiável, pela Caixa. Fone: 8853-
8954, Mara.

VENDE-SE terreno com 320m² na rua 
Alfredo Paul, em frente à olaria no Cam-
po d’Água Verde, no valor de R$ 20 mil. 
Fone: 8815-7015.

VENDE-SE apartamento com 65m². 
Ótima localização, no centro.  Valor: 
R$ 85 mil. Fone 3622-7233.

VENDE-SE terreno de 600m na rua 
Saulo de Carvalho, próx. Mercado Três 
Irmãos, com 2 casas, 1 de 54m mista e 
a outra de 57m de alvenaria. Valor: R$ 
110 mil. Fone: 3622-4378, com Aroldo.

VENDE-SE terreno medindo aprox. 
3.000m e casa mista com 133m² em 
Papanduva, no bairro São Cristovão, 
na rua Monte Castelo, 396. Valor: R$ 
80 mil. Fone: 3624-0762 ou 9103-
4933.

VENDE-SE um terreno de 480m², situa-
do na rua 15 de Novembro, esquina com 
rua Sete de Setembro, no centro de Três 
Barras. Fone: 3623-0491 ou 9185-2788.

VENDE-SE uma panifi cadora e mer-
cearia no Campo d’Água Verde. Fone: 
9656-0814 ou 8471-6707.
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MOTOS

VEÍCULOS
VENDE-SE Gol 1.0, G5, ano 2009, 
vermelho, limpador e desembaçador 
traseiro, alarme, trava elétrica, insulfi lm, 
pneus Michelin e rodas esportivas aro 
14. Valor a combinar. Fone: 3622-8787 
ou 8805-5134 com Rodrigo.

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 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 desemba-

çador, vidro elétrico, som Mp3, em ótimo 
estado. Valor: R$ 3,9 mil e assumir 27x de 
R$ 340. Fone: 3623-0889 ou 9625-8119.

VENDE-SE Ford Courier prata ano 
1998, motor Zetec 16V. Valor: R$ 13,5 
mil ou troca-se por terreno de maior ou 
menor valor. Preço a negociar. Fone: 
9906-7231 – Claro.

VENDE-SE Tucson 4x2 GL 2.0 16v 
-c/16.000km -  2008. Prata, completíssi-
ma, automática + banco de couro. Preço 
à vista: R$ 58,5 mil. Aceita troca. 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.

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

VENDE-SE Biz 100, 2004, partida elétri-
ca. Valor: R$ 3 mil. Fone: 9612-4493.

VENDE-SE um Gol LS 1.6, ano 85, 
vermelho, no valor de R$ 3,5 mil. Fone: 
8815-7015.
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FUNERÁRIA MÃO AMIGA

10/03: Emília Micaloviski Holers – 
66 anos

11/03: Nair Rodrigues da Silveira 
Soares – 64 anos

12/03: Clércio Durau – 23 anos
13/03: Luis Carlos Fontim – 52 anos
13/03: Terezinha Oliscovicz Chu-

dzinski – 72 anos
14/03: Joaquim Tabalipa – 94 anos
16/03: Idalina Tomporoski – 69 anos

 OBITUÁRIO

O convidado de honra 
do 6.º Campeonato, será o 
dr. Bernardo José de Castro, 
o pioneiro do tiro ao vôo no 
Brasil.

O campeonato, como to-
dos os anos, será realizado no 
stand rústico São Bernardo de 
Marcílio Dias de propriedade 
do sr. Wiegando Olsen, vence-
dor do 5.º Campeonato.

Cine Teatro Vera 
Cruz apresenta:

Hoje às 20,15 horas 
– Impróprio até 14 anos
MISSÃO AUDACIOSA

Em Cinemascope
Com Victor Mature, Elaine 
Steward, Faith Domergue, 
Leo Gordon e Ken Curtis

Um fi lme para os amantes 
dos fi lmes de aventura!
Lutas – Emboscadas 

– Ataques – Massacres!

PUBLICADO EM 19 DE 
MARÇO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

A Escola Técnica 
de Comércio de 

Canoinhas completa 
um ano de 
fundação

Os magnífi cos resultados da ad-
ministração da Escola Técnica 
de Comércio, fi zeram com que a 
mesma ao completar um ano de 
existência, se apresente perante 
o povo de Canoinhas, com funcio-
namento normal e devidamente 
credenciada. Um regular número 
de alunos compõe o efetivo da 
Escola. O primeiro ano contábil 
foi ministrado e um curso anexo 
começou a funcionar este ano – o 
Artigo 91.

Além do curso completo de 
Contador, a Escola Técnica de Co-
mércio está capacitada para dar o 
Ginásio em um ano, a quem queira 
com esforço e estudo, possuir o di-
ploma de ginasiano. Está portanto 
consolidada a vitória da Escola 
Técnica de Comércio de Canoi-
nhas. Efetivou-se uma louvável e 
feliz iniciativa. Parabéns a Arnoldo 

Peiter Filho e Darci Furtado Rocha. 
Duas expressões e dois valores, a 
quem o povo de Canoinhas deve a 
instalação da Escola de Comércio 
que dia 17 do corrente, completou 
um ano de fundação – um ano de 
existência promissora. Os seus 
atuais diretores em convenção a 
data, convidaram as autoridades 
e o povo em geral e disseram 
do desenvolvimento da Escola e 
prestaram contas das atividades 
escolares.

Mais um 
campeonato 

Catarinense de 
Tiro ao Voo

O Clube de Caça, Pesca e Tiro 
Major Vieira, nos dia 9 e 10 de abril 
vindouro, realizará o 6.º Campeo-
nato Catarinense de Tiro ao Voo. 
Dado o sucesso que alcançou o 
5.º Campeonato, realizado no ano 
passado, o deste ano, alcançará 
maior êxito devido os prêmios que 
são mais vantajosos e obtidos 
através de classificações mais 
disputadas.

NAIR RODRIGUES DA 

SILVEIRA SOARES ,  74 

anos: Viveu até os 25 anos 
na localidade do Lageado, em 
São Mateus do Sul-PR, onde se 
casou com Benedito Soares e 
teve três filhas. Como o marido 
estava cansado dos prejuízos 
da lavoura, trouxe a família 
para Canoinhas, onde passou 
a trabalhar na construção da 
ferrovia. Em Canoinhas, Nair 
teve outros dois filhos.

Como a estrada de ferro 
ia longe e Benedito não queria 
deixar a família sozinha, pediu 
demissão e passou a trabalhar 
na Olaria Prust. Nair ajudava 
rente em casa, trabalhando nas 
Madeireiras Zaniolo e Mussi. 
Depois da morte do marido, 
passou a morar sozinha, em 
uma casa ao lado da casa de uma 
das filhas. Há seis anos sofreu 
um acidente que debilitou sua 
perna e a fez conviver com uma 
prótese.

Na quinta-feira, 11, Nair 
teve um derrame cerebral ful-
minante.

Segundo a filha, Olinda, 
Nair era uma pessoa muito 
querida e sorridente. “Muito 
amável”. Gostava de privaci-
dade, tanto que nunca aceitou 
morar com os filhos. Deixa 10 
netos e sete bisnetos.

JOAQUIM TABALIPA, 94 anos: 
Nascido em Itaiópolis, veio para Três 
Barras ainda criança. Ficou conheci-
do por ser o balseiro que levava os 
tresbarrenses para o Paraná. Com 
a construção da ponte, no entanto, 
vendeu a balsa e se aposentou. Pai de 
seis fi lhos, era casado com Mafalda, 
falecida há cinco anos.

Há 12 anos, Joaquim teve 
um derrame cerebral que deixou 
fortes sequelas. Sem poder andar, 
foi morar com a fi lha Elizita, que 
cuidou dele por sete anos. Sem 
poder andar, mas com uma boa 
memória, Joaquim passou esse 
tempo praticamente todo na 
cama. “Ele falava tudo e sabia de 
muita coisa”, recorda a fi lha.

Boa praça – “Era capaz de ti-
rar dele para dar para os outros”, 
conta a fi lha –, Joaquim teve um 
irmão ilustre. Otávio Tabalipa, 
que hoje dá nome à rua, foi pre-
feito de Canoinhas.

Joaquim deixou mais de 20 
netos e um bisneto.

No coreto da praça Oswaldo de Oliveira, em Canoinhas, um registro fotográfi co dos formandos de 1982 do 

agora extinto Colégio Comercial. Não apuramos o autor da imagem. A foto foi digitalizada pelo historiador 

Fernando Tokarski, que também forneceu as informações. 

DAIANA & 

CLEYTON

Casam-se amanhã, às 20h, na Igreja 

Luterana. “Que a felicidade desse 

momento perdure para todo o sempre, 

coroando seus caminhos com carinho, 

saúde e muito amor”. Parabéns!
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Diversas ações devem ser desenvolvidas em 22 de maio pelo projeto nacional

AGENDE-SE
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

A FIRMA
Quando? Amanhã
O que? Show nacional com a 
banda Nechivile

CHANNEL
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? Absolut Party, com a 
banda Demo Via

FESTAS PAROQUIAIS
Quando? No domingo
Em Bela Vista do Toldo: 

No Rio dos Poços: animação do 
grupo Mas Bah Tchê!

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 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
:: 02/04 – Encenação da Paixão e 
Morte de Cristo, no Salto d’Água 
Verde, em Canoinhas, a partir das 
18 horas encenação da vida de 
Jesus e às 20 horas encenação 
tradicional da Paixão
:: 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 Sessions no 
Espaço Deck, na Channel
:: 04/04 – Domingo de Páscoa: 
Tchê Campeiro, na SBO
:: 09/04 – Ladies First, no V12
:: 09/04 - Skol Vips, no Galpão 
Missioneiro
:: 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 Mínimo 
com o grupo Limite Zero, no 
pavilhão da igreja do Salto d’Água 
Verde

AÇÃO GLOBAL 
acontece em Canoinhas

CIDADANIA 

Documentação, recreação, 
atividades de saúde e educação, 
mas acima de tudo, cidadania. 
Hoje, às 18h30, o Serviço 
Social da Indústria (Sesi), o Sin-
dicato das Empresas de Ser-
rarias, Carpintarias, Madeiras 
Compensadas e Laminadas, 
Aglomerados e Chapas de Fi-
bras de Madeira de Canoinhas 
(Sindimadeira), o Sindicato da 
Indústria do Mate de Santa 
Catarina (Sindimate) e a pre-
feitura de Canoinhas recebem 
entidades representativas do 
município para discutir o Ação 
Global 2010.

Realizado pelo Sesi em 
parceria com a Rede Globo 
de Televisão, o programa, 
de acordo com o Serviço, 
mobiliza mais de 37 mil 
voluntários e cerca de duas 
mil empresas, organizações 
governamentais e não gover-
namentais para promover o 
exercício da responsabilida-
de social. Segundo a gerente 
regional do Sesi Planalto 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Norte, Rozane Zemann, diver-
sas ações devem ser realizadas 
em 22 de maio, data escolhida 
para a realização do evento, mas 
a maioria delas ainda depende 
do estabelecimento de parcerias 
aqui em Canoinhas, com a pre-
feitura e entidade locais. “Tem 
tudo para ser um sucesso e um 
evento marcante para a cidade”, 
acredita Rozane.

O QUE TERÁ?
Segundo a gerente, a história 

de sucesso do Ação Global, 
que acumula 15 edições, já traz 
reconhecimento e facilita na 
busca por parceiros para propi-
ciar ainda mais atrações para os 
participantes. Os serviços que 
serão prestados na data come-
çam a ser defi nidos na tarde de 
hoje, mas o Sesi já tem garantida 
uma estrutura básica de recre-
ação, além de diversos atendi-
mentos em saúde e educação. 
Se seguir o exemplo de outras 
edições do programa, haverá 

ainda cortes de cabelo gratuitos, 
documentação e outras ações 
sociais. “Mas tudo depende 
das parcerias que conseguir-
mos, por isso é fundamental a 
participação dos parceiros para 
incrementar o leque de ações”, 
ressalta Rozane.

No ano passado São Ben-
to do Sul foi a cidade catari-
nense escolhida para sediar o 
evento. Neste ano, Canoinhas 
representa todo o Estado de 
Santa Catarina.

ATIVIDADES que serão desenvolvidas em maio começam a ser decididas hoje, em reunião entre entidades
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VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CEN-
TRO - CANOINHAS - CEP 89460-000, Telefone: 

(0xx47)3622-4715

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO

PROCESSO Nº  RT 00222-2007-021-12-00-2
Exequente : União Federal (INSS e custas) 
Executado : Miguel Barbosa
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (uma) motosserra STHILL, modelo 038, com 
sabre de trinta facas, em razoável estado de conser-
vação e funcionamento, avaliada em R$ 1.000,00 (um  
mil  reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00 (um  mil  reais).

PROCESSO Nº  RT 00364-2009-021-12-00-1
Exequente : Airton Antônio Tavares 
Executada : Trans Giovana Ltda - ME
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (um) terreno urbano com a área de 534,75 m² 
(quinhentos e trinta e quatro metros e se-tenta e cinco 
decímetros quadrados), constituído pelo lote número 01, 
desmembrado do lote número 01, quadra número 695 do 
Loteamento  LADISLAU BABIRESKI, desmembramento 
esse aprovado pelo Decreto n.º 143/94 de 16/12/1.994, 
situado nesta cidade, com as seguintes con-frontações: 
faz frente para o lado PAR da Estrada Municipal que 
desta cidade conduz à localida-de do Salto D Água Verde, 
na extensão de 15,50 metros lineares, dividindo de um 
lado com o lote n.º 04 do mesmo desmembramento, na 
extensão de 34,50 metros lineares; de outro lado com o 
lote n.º 02 do Loteamento Ladislau Babireski, na exten-
são de 34,50 metros lineares, e pelos fundos divide com 
terras pertencentes a Ladislau Babireski, na extensão 
de 15,50 metros lineares, matriculado sob n° 19.967, no 
Registro Geral n.º 2, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Canoinhas - SC, em que se apresenta como proprie-
tária a executada Trans-Giovana Ltda. ME., avaliado em 
R$ 30.000,00 (trinta  mil  reais)  Ônus: dívida de IPTU, 
referente aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, no importe 
total de R$ 211,16 (duzentos e onze reais e dezesseis 
centa-vos), atualizada até 23 de setembro de 2009. O 
bem constrito também se encontra penhorado nos autos 
dos processos CPE 00357/2006, RT 00866/2008, RT 
00158/2009 deste Juízo.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta  mil  re-
ais).

PROCESSO Nº  RT 00530-2009-021-12-00-0
Exequente : Luciane Ferreira 
Executada : Osemara Lopes Vieira
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas.
Bens: 1) 19,00 m² (dezenove metros quadrados) de lajota 
em concreto - dimensões 10cmx20cmx6mm, avaliadas em 
R$ 42,00 (quarenta e dois reais) cada metro quadrado.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 798,00 (setecentos e noventa 
e oito reais).

PROCESSO Nº  RT 00566-2009-021-12-00-3
Exequente : Marcio José Cordeiro 
Executada : Tecno Wood Ltda
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas. 
Bens: 1) 174,56 m2 (cento e setenta e quatro metros e 
cinquenta e seis decímetros quadrados)  de lamela tata-
juba, modelo Europa, “unfi nished” (sem verniz), medindo 
10cmx60cmx30mm, no-vos, produzidos pela executada, 
avaliadas em R$ 48,00 (quarenta e oito reais) cada metro 
qua-drado.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 8.378,88 (oito mil trezentos e 
setenta e oito  reais e oitenta e oito  centavos).

PROCESSO Nº  RT 00638-2009-021-12-00-2
Exequente : Luiz Abel Iarrocheski 
Executada : Tecno Wood Ltda.
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas.
Bens: 1) 372,69 m2 (trezentos e setenta e dois metros e 
sessenta e nove decímetros quadra-dos)de lamela tata-
juba, modelo Europa, “unfi nished” (sem verniz), medindo 
10cmx60cmx30mm, novos, produzidos pela executada, 
avaliadas em R$ 48,00 (quarenta e oito  reais) cada 
metro quadrado.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 17.889,12 (dezessete mil 
oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

PROCESSO Nº  RT 00568-2009-021-12-00-2
Exequente : Luis Paulo Alves Cardoso 

Executado : Valdecir Moreira de Lima
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (uma) motosserra STHILL, modelo 038, comple-
ta, com sabre de 40 centímetros, em razoável estado de 
conservação e funcionamento, avaliada em R$ 1.100,00 
(um mil e cem re-ais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.100,00 (um mil e cem 
reais).

PROCESSO Nº  CPEX 00619-2009-021-12-00-6
Exequente : União Federal 
Executado : Sérgio Mokva Júnior e outros(3)
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (um) automóvel VW/Gol 1.0, placas MHH5110, 
código do RENAVAM 822741798, ano de fabricação/
modelo 2004/2005, gasolina, cor prata, duas portas, 
de propriedade do executado, em bom estado de con-
servação e funcionamento, avaliado em R$ 17.700,00 
(dezessete mil e setecentos reais) - Ônus: O bem também 
se encontra constrito nos autos do processo da CPEX 
01110/2009 deste Juízo.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 17.700,00 (dezessete mil e 
setecentos reais).

PROCESSO Nº  CPEX 00767-2009-021-12-00-0
Exequente : Evaldo Antunes 
Executada : Salete de Fátima Rocha
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas. 
Bem: 1) (um) veículo VW/Gol Special, placas MAJ1503, 
código do RENAVAM 717341291, ano de fabricação/
modelo 1999/1999, cor cinza, combustível gasolina, duas 
portas, com quatro rodas Binno, em razoável estado de 
conservação e funcionamento, avaliado em R$ 11.000,00 
(onze mil reais) - Ônus: Licenciamento, IPVA, seguro e 
multas de 2008 e 2009, no valor de R$ 1.691,79 (um 
mil seiscentos e noventa e um  reais e setenta e nove 
centavos).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 11.000,00 (onze mil reais).

PROCESSO Nº  CPEX 01102-2009-021-12-00-4
Exequente : Márcia Regina Ventura 
Executado : Centro Social de Cabos e Soldados PM SC 
Florianópolis
PRAÇA: 26/04/2010, às 14:00 horas. 
LEILAO: 10/05/2010, às 14:00 horas 
Bem : 1) (uma) área rural correspondente a 30.225,92 
m², pertencente ao executado, parte do “terreno rural com 
a área de 49.437,62 m² (quarenta e nove mil, quatrocentos 
e trinta e sete me-tros e sessenta e dois decímetros qua-
drados), situado no lugar denominado “ÁGUA VERDE”, 
neste município e comarca, nas proximidades do Clube 
de Bolão Temeroso, demarcado dentro das seguintes 
confrontações:- ao Norte com terras da Família de José 
Grosskopf, na extensão de 248,00 metros; ao Sul com 
terras de Carlos Bay, na extensão de 248,00 metros; ao 
Leste com terras de Carlos Mühlbauer, na extensão de 
227,00 metros; e ao Oeste com terras de Maria Rosa 
Adamski, na extensão de 227,00...”, cadastrado no Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA 
sob n.º 816 027 057 843, e matriculado sob n° 8.943, no 
Registro Geral n.º 2, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Canoinhas - SC, de propriedade da executada, avaliada 
em R$ 35.000,00 (trinta e cinco  mil  reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco  
mil  reais).

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

Canoinhas/SC, 16 de março de 2010.

DR. LAURO STANKIEWICZ

Juiz do Trabalho

E
m sessão exclusiva, 
alunos do Ensino Fun-
damental e do Ensino 

Médio/Interativo, da Escola 
de Educação Básica Tempo 
Feliz assis-
tiram ao fi l-
me Avatar, 
na semana 
passada na 
sala do Cine 
Queluz.

Segun-
do os edu-
cadores da 
escola, esta 
foi uma excelente oportuni-
dade para desenvolver a cons-
ciência ecológica, inserida no 
conteúdo  programático  como 
disciplina a ser trabalhada du-

rante o ano letivo. No fi lme, o 
diretor James Cameron cria um 
planeta que tem na preservação 
ambiental seu maior tesouro. A 
ganância do ser humano, no en-

tanto, acaba 
por colocar 
tudo em ris-
co.

O f i l -
me inspi-
r o u  a l u -
nos como 
G r a z i e l l e 
Pa n g r a t z 
Bedretchuk 

(leia abaixo), do 8.º ano, que 
escreveram redações e poe-
mas sobre a relação homem/
natureza e o mundo criado por 
Cameron.

Escola Tempo Feliz vai 

ao cinema ver Avatar

SONHO

Sonho com um mundo belo

Onde a natureza e o homem

Se encaixem perfeitamente, elo a elo

Onde as crianças nunca mais chorem...

         Esse sonho que me acompanha 

         Alegra-me a alma

         Guia-me com muita calma...

                    Por idas e vindas jamais me perco

                    Conheço todos os caminhos 

                    Como um escrivão conhece o pergaminho.

             Como a chuva no sertão  serei sempre bem-vindo

             Se um dia não mais sonhar

             Belas recordações irei guardar

             Desse lugar tão lindo!
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MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min
RESUMO DAS

Novelas

AMANHÃ - Tereza apresenta Jean para 
Luciana e Miguel. Soraia e Dora discutem. 
Marcos sugere uma viagem para Helena, 
mas ela não volta atrás na separação. Isabel 
tenta seduzir Ricardo dentro do consultório e 
Ellen fl agra os dois. Luciana incentiva Tereza 
a investir na relação com Jean. Ariane conforta 
Ellen, que chora. Jean revela que é dono do 
restaurante onde Tereza, Luciana e Miguel 
almoçam. Ariane aconselha Ellen sobre sua 
relação com Ricardo. Ingrid fi ca nervosa ao ver 
Miguel e Luciana juntos na praia conversando 
com Tereza. Helena se despede de Luciana, 
afi rma que vai voltar a trabalhar e que vai levá-
la junto. Helena deixa a casa amarela.

HOJE – Bernardo diz que emprestou parte do 
dinheiro, mas Cristiana já pagou com o prêmio 
do campeonato de patinação. Paulo Roberto en-
tende o fi lho, mas Cissa fi ca indignada. Bernardo 
e Cristiana tentam descobrir como os pais dele 
souberam do balão. Bruno pergunta a Samira se 
ela está disposta a mudar suas atitudes para que 
eles fi quem juntos. Nanda conta para Cissa que 
Bernardo comprou uma jóia para a namorada. 
Antes de sua apresentação, Bernardo faz uma 
declaração de amor para Cristiana.

2010 - ANO RECHEADO

Copa do Mundo e Eleições. Quanta preocupa-
ção. E os tornados, tremores de terra, será 
que não preocupa também? Pensamentos lin-

dos e signifi cativos já foram escritos no decorrer dos 
séculos. O que falta é vivenciá-los. Jesus deixou-nos 
mensagens maravilhosas, imortais, plenas de conte-
údo, de vida e orientação espiritual. Ultrapassando 
o mero conselho, a recomendação apenas retórica, 
o mestre vivenciou tudo o que nos ensinou, reden-
toramente. Não se esmere na política, como eleitor 
e candidato. Só Deus é que conhece com clareza a 
verdadeira intenção dos atos humanos; só ele des-
venda os mistérios da nossa consciência, e por isto 
reservou para si o direito de julgar. Ser indulgente, 
compreensivo e misericordioso, usando para com os 
outros a mesma misericórdia que gostaríamos que 
tivessem para conosco e que Deus tem para com 
todos. Dentro de poucos meses, temos uma decisão 
a tomar: eleger o presidente, os senadores, os depu-
tados, os governadores. Estamos na boca na urna 
para as eleições majoritárias. Seu resultado muda 

o u  m a n t é m 
todo o jogo de 
forças políticas 
e econômicas 
que levam para 
a frente ou para 
trás o País. A de-
cisão é grande e 
grave. As igrejas 
cristãs olham para a realidade brasileira na Campa-
nha da Fraternidade deste ano: Vocês não podem 
servir a Deus e ao dinheiro: Economia e Vida, olha 
para a realidade brasileira e manifesta sua preocu-
pação, porque sabe que tudo em nossa vida social 
depende das decisões políticas que tomamos. 
Por isso, mesmo sem dizer: Vote em João Cove para 
presidente, vote em João Repolho para governador, 
e vote em Zé Mostarda para senador, e em Chico 
Rabanete para deputado estadual e em Pedroca 
Cenourinha para deputado federal. Tá feito a salada; 
agora depende do tempero.

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)

Algo novo e muito bom pode acontecer no 
amor, libriano. Fique atento. Se puder, crie 
você as oportunidades para melhorar suas 
relações e vivenciar de forma mais intensa 

o amor. Boas oportunidades em seu dia a dia, melhorando 
sua vida profi ssional e tornando sua rotina mais leve e 
tranqüila. Mas essas mudanças dependem muito de você 
e de sua inovação ao lidar com tudo.

É uma ótima semana para cuidar de sua 
vida pessoal, sagitariano. Preste mais 
atenção em sua família, nas pessoas mais 
próximas e cuide mais de sua casa. Por 

sinal, se tem alguma questão ligada a imóveis para resolver, 
a hora é essa. Aproveite que uma boa oportunidade está se 
aproximando de você. Ficar em casa também pode ser mais 
prazeroso nestes dias.

É um bom momento para colocar os pés 
no chão e cuidar dos assuntos materiais, 
aquariano. Em especial do dinheiro. 
A semana é boa para organizar suas 

fi nanças, fazer planilhas e mudar hábitos. Mas use sua 
sensibilidade ao fazer isso. Também é um bom momento 
para refl etir sobre seus valores e aprender a valorizar coisas 
diferentes do comum.

A semana favorece a diversão, escor-
piano. Aproveite os eventos e festas 
que surgirem. É hora de se divertir mais 
e de curtir a vida de forma mais leve. 

Você está com sorte no amor e pode surgir um novo 
amor nos próximos dias. Ainda que já esteja em um 
relacionamento firme, boas notícias podem vir a tona. 
Fertilidade em alta.

É um bom momento para se divulgar, 
capricorniano. Conte suas idéias, envie 
seu currículo, divulgue seus projetos. O 
que você diz tende a ser melhor aceito 

e ajuda você a ter mais certeza do que quer. Por 
sinal, não tema mudar de idéia se isso for o melhor 
para você. Agora é o momento de afinar suas idéias 
à realidade.

Peixes (22/2 a 20/3)

Começa um novo ciclo em sua vida, 
pisciano. Uma Lua nova no seu signo 
esta semana desperta você para coisas 
novas e cria espaço para boas oportuni-

dades. Abra-se e permita-se mudar, usando muito sua 
intuição e sabendo remar a favor da maré. Por sinal, o 
momento é de boa sorte e você deve manter a fé e o 
otimismo em alta.

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)

Comece a pensar o que pode ser feito 
para resolver suas inquietações, ariano. 
Muitos sentimentos e sensações internas 
convidam você a pensar nas novidades e 

é hora de fazer planos concretos em relação a isso. As prá-
ticas religiosas e espirituais são muito bem vindas nestes 
próximos dias. O contato com a natureza, em especial o 
mar também ajuda a espairecer e ter ideias.

Semana de trabalho intenso, geminiano. 
Mas seus esforços abrirão novas oportu-
nidades e possibilidades. Siga sua intuição 
e perceba mais suas idéias porque algo 

novo e muito positivo em sua carreira está para acontecer. 
Você já consegue sentir e perceber o que pode acontecer. 
Abra-se para as novidades e dedique-se de corpo e alma 
aos seus projetos.

Tudo fi ca mais intenso nesses dias, leoni-
no. É hora de perceber seus sentimentos 
e desejos mais profundos e o que pode 
fazer para realizá-los. Dê atenção espe-

cialmente ao que sente de diferente e o que pode fazer 
para mudar seu comportamento em busca de uma vida 
melhor. Seus sentimentos estão à fl or da pele e você ainda 
mais romântico que de costume.

Pense no futuro, taurino. Está na hora de 
olhar além dos horizontes e perceber o 
que pode fazer para melhorar sua vida. 
A experiência do passado é sua grande 

conselheira neste momento de importantes defi nições. O 
contato com o grupo também é muito favorável e estar 
com amigos ajuda a defi nir planos e deixa suas ideias 
muito mais claras.

Hora de planejar, canceriano. A semana 
está especialmente favorecida para pensar 
o que gostaria de estudar e onde quer 
conhecer. Assim, é um bom momento para 

planejar cursos e viagens, em especial de longo prazo e 
que possam gerar oportunidades profi ssionais no futuro. 
Bom momento também para rever suas crenças e se 
aprofundar naquilo que acredita.

Hora de namorar, virginiano. Dê atenção 
ao seu parceiro e viva mais profundamente 
o amor e os sentimentos. Até porque seus 
desejos estão mais intensos e você com 

mais vontade de cuidar de quem você ama. Abra-se tam-
bém para receber mais amor e carinho, mostrando mais 
suas necessidades e desejos emocionais. Divirta-se ao 
lado de quem você ama.

Horóscopo

AMANHÃ – Rose manda Alcino embora. 
Um carcereiro retira Roberto da cela e o leva 
para o hospital depois de dar veneno a ele. 
Roberto acredita que vai morrer e pede para 
que avisem sua família e Glória. Verônica 
chora com medo do que pode acontecer a 
Roberto. Geni fala para Verônica que Rober-
to se salvou. Rose agradece a Gustavo por 
ele ainda ser um pai para os fi lhos dela. Al-
cino fotografa 
Pedro e Alice. 
Érica observa 
o jovem pai en-
cantada. Rose 
e Alcino saem 
para velejar e 
jantam juntos. 
Alcino não dei-
xa Rose ir em-
bora e a beija. 

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

HOJE - Nelinha confi rma seu desejo de passar 
alguns dias com o pai. Niemann tenta se apro-
ximar de Ramón e Gaulês. Lindomar recorre a 
um livro de auto-ajuda para aprender a agradar 
as mulheres. Zeca procura Nara na escola de 
dança e a convida para sair. Zeca vai até o ob-
servatório para conversar com Nelinha. Deodora 
pensa em Portinho e fi ca inquieta. Niemann 
revela a Deodora que era o sócio misterioso de 
Albano e passa a empresa de segurança para o 
nome da fi lha. Tamara recomenda que alguém 
fi que ao lado de Leal o tempo todo e pede para 
Nelinha escolher um acompanhante para ele. 

AMANHÃ - Goretti não aceita que Iolanda cui-
de de Leal e se desentende com Nelinha. Dodô 
sugere que Bodanski promova a reinauguração 
do centro de estética. Nara sugere que Zeca 
arrume um namorado para Nelinha. Deodora 
tenta se aproximar de Portinho, mas ele reage 
com frieza. Zeca tenta apresentar um amigo 
para Nelinha, que reprova a atitude do suposto 
irmão. Hélia chega à casa de Leal para visitá-lo 
e o encontra de mãos dadas com Iolanda.

UMA ROSA COM AMOR - SBT

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

AMANHÃ - Beto insinua que Claude está en-
ganando Nara. Serafi na exige as desculpas de 
Egídio. Nara e Egídio tramam uma maneira de 
derrubar Serafi na do cargo de secretária. Freitas 
orienta Claude. Frazão garante que o casamento 
com Serafi na foi a melhor solução para os ne-
gócios. O fotógrafo aparece na construtora para 
entregar as imagens do casamento de Serafi na. 
Janete vê uma fotografi a e pergunta a Serafi na 
se ela casou. Neste instante, Claude e Frazão 
entram no escritório. Egídio vê a cena.

A LÍNGUA PORTUGUESA E O ACORDO ORTOGRÁFICO                       
O  USO DO HÍFEN: o hífen é um sinal de 

separação utilizado na escrita, e o seu emprego 
geralmente ocorre na composição de palavras 
com a presença de prefi xos ou palavras de função 
semelhante somados a uma outra palavra.

Regra básica: sempre é usado diante de 
palavra iniciada por h.

Anti-higiênico, super-homem, anti-horário, 
mini-hotel...

                                  
O HÍFEN não é mais utilizado quando:
a) O prefi xo termina em vogal diferente daquela 

que inicia a segunda palavra: aeroespacial(o/e), 
agroindustrial(o/i), anteontem(e/o), infraestru-
tura(a/e), plurianual(i/a)...

b) O prefi xo termina em vogal e a segunda pa-
lavra começa por consoante diferente de 
r ou s: anteprojeto(e/p), autopeça(o/p), 
geopolítica(o/p), microcomputador(o/c), 
seminovo(i/n).

Atenção: o prefi xo vice exige o hífen: vice-rei, 
vice-diretor, vice-reitor...

c) O prefi xo termina em vogal e a segunda 
palavra começa por r ou s.

Atenção: neste caso, duplicam-se o r ou s; 
antirrábico, biorritmo, minissaia, ultrassom, 
neorrealismo, antissocial, contrassenso, semir-
reta, cosseno e outras.

d )  O  p re f i xo  te rm ina  em consoan-
te e a segunda palavra começa por vogal: 
hiperacidez(r/a), hiperativo(r/a), interescolar(r/e),               
interestadual(r/e), superinteressante(r/i) e outras.

e) As palavras já perderam a noção de com-
posição: girassol, pontapé, 
mandachuva, paraquedas, 
madressilva...

          
Este tema prossegue na 

próxima edição. 
BOA SEMANA! 
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