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Na maior vitória do governo 

Barack Obama até agora, 

a Câmara dos Representantes 

(deputados) dos Estados Unidos 

aprovou, por 219 votos a 212, a 

reforma do sistema de saúde. A 

medida obriga todo americano a 

ter plano de saúde, sob pena de 

multa e com subsídio a indivídu-

os de baixa renda e a pequenas 

empresas.

Plano de Obama para 
a saúde é aprovado

<< 21-03

A saída parcial do Google do 

mercado da China gerou con-

denação e sinais de pressão por par-

te do governo de Pequim, que falou 

em possíveis “consequências”. A 

decisão de fechar o site no país foi 

anunciada após mais de dois meses 

de crise, iniciada com a denúncia 

da empresa de que hackers haviam 

tentado violar contas de e-mail de 

ativistas críticos ao regime chinês.

Google sai parcialmente 
da internet na China

 << 22-03

Após o Corinthians perder 

por 1 a 0 para o Paulista de 

Jundiaí, pelo Campeonato Paulista, 

Ronaldo foi vaiado pelos torcedo-

res na saída do vestiário. O jogador, 

protegido por policiais, fez gesto 

obsceno antes de deixar a Arena 

Barueri, em Barueri, São Paulo. 

O Fenômeno teve várias chances 

de marcar o gol corintiano, mas 

falhou nas fi nalizações. 

Irritado, Ronaldo faz ato 
obsceno para os fãs

 << 24-03

Pesquisa do  Ministério do 

Trabalho e Emprego mostra 

que no 1.ª bimestre de 2010 Santa 

Catarina foi o Estado campeão 

em geração de empregos formais 

em comparação com a população 

residente. No período de janeiro a 

fevereiro deste ano, foram gerados 

5,8 empregos formais por mil 

habitantes em SC, contra a média 

nacional de 2,0.

SC gera  9,1% dos empregos 
do País no 1.º bimestre

<< 22-03

O Senado pagou ilegalmen-

te, nos últimos quatro 

anos, R$ 8,2 milhões a sete 

clínicas médicas que têm como 

sócios servidores da própria 

Casa. 

Com isso, médicos concursa-

dos que já dão expediente no 

Senado, recebiam também pelo 

atendimento a servidores em 

suas clínicas particulares.

Senado paga R$ 8 mi 
a clínicas de servidores

 << 23-03

O valor das camadas pré-

sal no litoral catarinense 

está prestes a ser descoberto. O 

presidente da Petrobras, Sérgio 

Gabrielli, garantiu que o bloco 

BM-S-12, localizado na costa de 

Santa Catarina, vai receber seu 

primeiro poço neste ano. O bloco 

de exploração BM-S-12 fi ca numa 

área de 2.059 quilômetros quadra-

dos, ao Sul da Bacia de Santos.

SC terá primeiro poço no 
pré-sal ainda este ano

<< 23-03

Principal testemunha de acu-

sação, Ana Carolina de Oli-

veira chorou ao depor no pri-

meiro dia de julgamento do casal 

Nardoni, acusado de matar a fi lha 

dela, Isabella, aos cinco anos, em 

março de 2008. No depoimento, 

iniciado às 19h30, uma jurada 

se mostrou emocionada, com a 

cabeça baixa e as mãos pressio-

nadas sobre os olhos.

Começa júri do casal 
Nardoni em São Paulo

<< 22-03

O  governo da Suíça encon-

trou e bloqueou conta de 

US$ 13 milhões controlada por 

Fernando Sarney, fi lho mais ve-

lho de José Sarney (PMDB-AP), 

presidente do Senado, segundo o 

jornal Folha de S. Paulo. Os de-

pósitos foram rastreados a pedi-

do da Justiça brasileira. Segundo 

a Folha apurou, o dinheiro não 

está declarado à Receita.

Suíça bloqueia conta 
de fi lho de José Sarney

<< 25-03

Ainda neste ano, a compra 

de antibióticos só poderá 

ser feita mediante a apresentação 

de uma receita que será retida na 

farmácia ou drogaria. Os termos 

e a forma de implantação dessa 

proposta serão submetidos a 

uma consulta pública pela An-

visa no máximo em um mês, e a 

previsão é que ela entre em vigor 

em setembro.

Farmácias terão de reter 
receitas de antibióticos

  << 25-03

O Governo Federal decidiu 

estender para servidores 

que ocupam cargos por indica-

ção política o pagamento de auxí-

lio combustível. Até hoje, apenas 

os funcionários concursados 

podiam requisitar o reembolso. 

Pela nova regra, servidores que 

utilizarem o carro em atividades 

de trabalho poderão pedir res-

tituição de até R$ 374 por mês. 

Comissionados terão 
auxílio combustível

<< 23-03

JÚRI DO ANO: Manifestantes pedem por Justiça em frente ao Fórum de Santana durante julgamento do casal Nardoni
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Fonte: Climatempo

HOJE:

29ºC

Manhã Tarde Noite
18ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
19ºC

DOMINGO:

29ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

SEGUNDA:

27ºC

Manhã Tarde Noite
21ºC

29ºC

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-

dos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-

dos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-

dos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sol e aumento de nuvens de manhã. 

Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Com o processo licitatório embargado na Justiça, prefeito Leoberto Wei-
nert (PMDB) decidiu agir por conta própria e atendeu a um dos pedidos 

mais constantes do Fala Cidadão. Esta semana ele mandou tapar os inúme-
ros buracos da rua Duque de Caxias. A ação, no entanto, é paliativa.

MATAGAL

Moradores da rua João da Cruz Krailing não aguentam 
mais a bicharada que sai do matagal que tomou conta 

de um terreno de esquina e invadiu a calçada. “Ainda por cima 
jogam restos de comida no terreno”, denuncia um leitor.

DUQUE DE CAXIAS, ENFIM

MANDE SUAS DÚVIDAS: oab_canoinhas@hotmail.com  |  www.jornalcorreiodonorte.com.br  |   twitter/cnonline   | (47) 3622-1571

Os malefícios 

da auto...

Prática comum em nossa so-
ciedade, mas que tem sido 

muito combatida em razão de 
causar mais malefícios do que be-
nefícios é a “mania” de autome-
dicação. Ou seja, o uso e costume 
da pessoa ministrar a ingestão de 
remédios ou outras drogas farma-
cêuticas sem qualquer orientação 
médica ou de profi ssional de saú-
de habilitado para tal fi nalidade. 
Em muitos casos, como tem sido 
difundido quase que diariamente 
pela imprensa, esta prática causa 
efeitos indesejados, como rea-
ções alérgicas ou de órgãos sãos, 
resultando em, conforme o caso, 
outras doenças.

Para evitar esses efeitos con-
trários, em favor da própria popu-
lação, e também para evitar mais 
custos aos cofres públicos, já que 
resulta na necessidade de outros 

tratamentos médicos, o Ministério 
da Saúde faz campanhas educati-
vas mostrando a necessidade de 
acompanhamento de profi ssional 
de saúde na indicação de remédios 
para o combate às doenças.

Mas essa “mania” nacional 
atinge também outros setores da 
vida civil, seja na esfera profi s-
sional ou na convivência entre a 
sociedade como um todo.

Há um jargão que diz “que 
toda pessoa é um pouco advoga-
do...”, e, em função dessa “prática” 
de “autoconhecimento jurídico” 
algumas pessoas procuram resolver 
seus problemas, dos mais simples 
aos mais complicados, sem a devida 
e correta orientação. Não é preciso 
dizer, como ocorre no caso da au-
tomedicação, que a falta de orienta-
ção de profi ssional nas relações da 
vida civil causa, por vezes, grandes 
prejuízos ao cidadão.

Exemplo comum dessa si-
tuação malsucedida é a relação 
entre empregador e trabalhador. 
Não são raros os casos em que o 

cidadão, desacompanhado de um 
advogado e sem a orientação deste, 
comparece na Justiça do Trabalho 
para “defender” seus direitos. Não 
são raros os casos, também, que 
essa “autodefesa” culmina por in-
criminar o cidadão, diga-se, até em 
situações outras que não estavam 
relacionadas com o caso em discus-
são naquele momento. É comum 
tal ocorrido, também, na esfera 
penal. Muitas vezes, achando que o 
seu modo de agir é lícito, o cidadão 
acaba confessando atos que podem 
resultar em outros delitos, autôno-
mos àquele que busca defender-se, 
e assim passa a responder por delito 
que poderia ser evitado.

A função primeira do advoga-
do, como também o é a do promo-
tor de Justiça e a do juiz de Direito, 
“é a de evitar confl itos”, solucionar 
as pendengas na sua origem, por 
vezes conciliando o desenten-
dimento sem precisar acionar a 
máquina do Poder Judiciário. 

E é em razão dessa função que 
podemos afi rmar da necessidade da 

orientação de um profi ssional advo-
gado nas relações entre as pessoas. 

A própria legislação brasileira 
é previdente em não permitir que 
o cidadão postule em juízo sem o 
acompanhamento de advogado, e, 
em certos casos, do Ministério Pú-
blico, buscando com isso evitar os 
malefícios da autodefesa, primando 
pelo seu bem-estar. Por isso, tam-
bém, é previdente a legislação brasi-
leira em não permitir que o cidadão 
seja processado criminalmente sem 
que receba ampla defesa, sempre 
através de advogado.

Ora, não há como negar, por-
tanto, a necessidade da orientação 
jurídica, por profi ssional da área, ao 
cidadão envolvido em ato que afete 
seu direito (depois da dor instalada o 
remédio torna-se mais amargo...).

Para evitar o amargor do re-
médio, lançamos essa campanha de 
conscientização, “orientando” a todos 
a procurar um advogado ou o promo-
tor de Justiça, quando for o caso.

  Antonio E. Martins Weinfurter

Moradores da localidade do Parado querem saber se a 
lei do silêncio ainda existe, já que nos fi nais de semana 
“algumas pessoas” fazem festas com música alta até 
às 4h da madrugada. “Gostaríamos de uma posição 
da Polícia”, diz leitor.

LEI DO SILÊNCIO

Moradores lembram que até agora nada foi feito para 
arrumar a buraqueira que toma conta da rua.

BENTO DE LIMA
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O fechamento da Maternidade do 
Hospital Santa Cruz provocou 
reações antagônicas. Por parte 

da população, há unanimidade em con-
denar médicos e quem administra a saú-
de pública em Canoinhas. Os médicos, 
que são a minoria, obviamente que tem 
sua defesa, mas por medo do linchamen-
to público, optam pelo silêncio.

Mesmo que anonimamente, um deles 
quebrou este silêncio ao comentar a repro-
dução da reportagem publicada na versão 
impressa do CN na versão on-line do jornal 
(leia a íntegra em www.jornalcorreiodonor-
te.com.br).

A pergunta que 
intitula este editorial foi 
feita pelo médico. “O 
fechamento da mater-
nidade de Canoinhas e 
de Três Barras reacendeu uma tendência 
crônica da mídia em massacrar o médico. 
Somos profi ssionais como qualquer outra 
pessoa. Estudamos para desenvolver um 
trabalho. Desenvolvemo-lo da melhor 
forma possível. Assumimos uma res-
ponsabilidade com o diagnóstico, com o 
tratamento e com o prognóstico de seres 
humanos. Somos processados quando algo 
dá errado. Pagamos metade de nosso traba-
lho em impostos, atendemos fora de hora, 
consultamos quem precisa e quem não 
precisa. Damos aquela olhadinha que tantos 
nos pedem nos exames. Enfi m, somos 
médicos. E pasmem: cobramos por isso! 
Não trabalhamos de graça. Não há nada de 
antiético nisso. Pelo contrário. A dignidade 
está em valorizar a vida, nosso bem maior”, 
escreveu o anônimo.

Tem razão o médico ao lembrar que 
os anos de estudo e muito gasto merecem 

uma boa recompensa. Isso não se discute. 
Mas como fi cam as dezenas de parturientes 
que semanalmente dão entrada no Hospital 
Santa Cruz?

A resposta do Hospital é simples. 
Manda pra frente. A viagem de uma mulher 
em trabalho de parto por cerca de uma hora 
para Mafra deve ser uma experiência que 
não se deve desejar nem para o pior inimi-
go. “Enquanto as condições de trabalho não 
forem adequadas, e isso não inclui somente 
a remuneração, a melhor atitude é fechar 
as portas. Para não colocar ninguém em 
risco. Nem nós mesmos, nem os pacientes. 

Isso vai muito além de 
dinheiro.”, diz o médico 
anônimo.

Tem razão mais uma 
vez, no entanto, o que se 
chama de condições ina-

dequadas de trabalho se resume a desacor-
do salarial. Não faltam equipamentos nem 
medicamentos. Falta um simples acordo. 
Por que não se faz tal acordo então?

A resposta parece clara. Os dois lados 
da questão – médicos e administradores 
– olham a questão cada qual por seu lado 
e usam as pacientes como reféns para ne-
gociar. Não se discute a dor e sofrimento de 
quem terá de viajar para buscar atendimen-
to a 75km daqui. Busca-se vencer uma que-
da de braço que pode decidir entre a vida e 
a morte de mães e fi lhos. Não é novidade 
para ninguém que a demora na realização 
de um parto pode levar ambos à morte. Os 
médicos deveriam ser mais valorizados, 
mas as parturientes também.

É vital que médicos e administrado-
res retomem as negociações não pensan-
do em que leva a melhor, mas pensando, 
sobretudo, no bem do paciente.

EDITORIAL

Quanto custa um 
médico?

Médicos deveriam ser 

valorizados, mas as 

parturientes também

ARTIGO

D
esde Platão nos damos conta de que o 
poder se constitui através de relações 
de poder. Nesta perspectiva, Maquiavel 

“pedagogicamente” nos presenteou com a obra 
O Príncipe, demonstrando de forma clarividente 
os trâmites, os caminhos que percorrem as 
relações de poder, como forma de conquista e 
manutenção do poder. Portanto, cabem alguns 
questionamentos como: Por que este soberano 
e não outro? Quais critérios podem infl uenciar na 
tomada de decisões políticas, no que concerne 
a escolha de um representante ao cargo de so-
berano? Que articulações se estabelecem para 
que o soberano possa exercer (governabilidade) 
o poder que lhe foi conferido? Propomos chamar 
a atenção para algumas questões pontuais em 
dois critérios possíveis: escolher o candidato 
a partir de sua ideologia; e escolher a partir da 
competência do candidato.    

Primeiramente, com relação às refl exões 
sobre a escolha a partir da ideologia do candidato, 
questionamos se ainda são válidas as posições 
conhecidas como esquerda e direita. Afi nal, não 
estamos mais em 1789 (Revolução Francesa) 
discutindo as estruturas do Estado absolutista. Na 
contemporaneidade podem estar amorfas estas 
posições ideológicas de esquerda e direita, sen-
do estas, categorias anacrônicas para se refl etir 
questões políticas atuais. Neste sentido, para 
falarmos de ideologia, dizer ser de esquerda ou 
de direita é não deixar nítido o posicionamento, 
carecendo de um plus: a esquerda de quê? E a 
direita de quê? Do absolutismo francês do século 
18? Portanto, sugere-se que identifi car a ideologia 
de um candidato (que pode ser ou não a ideologia 
de seu partido político), não é tarefa simplória, 
e, talvez, seja exigir um esforço demasiado dos 
eleitores, que nem sempre possuem condições 
de discernimento e conhecimento necessários 
para as tomadas de decisões sobre as coisas 
públicas.

A possibilidade de eleger o soberano tendo 
em vista sua competência (mesmo que aparente), 
pode ser uma análise mais acessível aos eleitores, 
apesar da possibilidade de construção da imagem 
e dos feitos por parte dos meios de comunicação, 
construção esta que pode ser tanto para mais 
quanto para menos, uma vez que a imparcialidade 
é uma característica que pode trazer prejuízos aos 
meios de comunicação. Contudo, há de se levar 
em consideração, entre outras questões, que para 
o candidato ser escolhido por sua competência, 
precisa ter tido a oportunidade de demonstrar 
esta competência, e que, portanto, já deve estar 
à frente das coisas públicas, o que pode sugerir 
a perpetuação de alguém ou grupo no comando 
da representatividade. Sobre esta perpetuação do 
soberano, a proposta não é sugerir que é ruim ou 
boa, apenas que há esta possibilidade. 

De qualquer forma, independe dos critérios 
utilizados, uma vez escolhido o soberano, há a 
legitimação do processo e qualquer resistência ao 
reconhecimento dele como soberano ou revolução 
é ilegítimo, é ilógico. Há, contudo, a possibilidade 
de desobediência civil, mas não de resistência. A 
desobediência civil, bem como a publicação de 
ideias contrárias, pode ser entendida como modos 
que possibilitam ao sujeito/indivíduo exprimir o 
seu descontentamento com relação à lei ou mes-
mo a imoralidade da mesma, uma vez que a lei 
pode ser juridicamente legítima, mas imoral, tendo 
em vista que moralidade e direito são perspectivas 
distintas e independentes. Mas este é o assunto 
que abordaremos num próximo artigo. 

Sandro Luiz Bazzanella é professor de Filo-
sofi a da UnC; doutorando em Ciências Humanas 
- UFSC. Linha de pesquisa: A Condição Humana 
na Modernidade

Leandro Rocha é sociólogo – UnC; mestran-
do em Filosofi a - UFSC. Linha de pesquisa: Ética 
e Filosofi a Política

Escolhas políticas
SANDRO BAZZANELLA / LEANDRO ROCHA

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

E
screvo este artigo para anunciar uma 
boa noticia para aqueles que acreditam 
que o Brasil caminha a passos largos, 

para se tornar uma das cinco maiores potências 
econômicas do mundo.

Na página 10 da edição 649, a revista 
Isto É Dinheiro divulgou dados sobre a colo-
cação do Brasil no mercado de exportações 
de produtos agrícolas. Nosso País fi cou em 
terceiro lugar na classifi cação mundial. Fica-
mos atrás apenas dos Estados Unidos e da 
União Europeia. 

Segundo a reportagem da Isto É Dinheiro, 
nos últimos dez anos o Brasil já tinha passado a 
Austrália e a China em volume de exportações. 
Desta vez quem fi cou para trás foi o Canadá. 

Na classifi cação geral dos maiores expor-
tadores de produtos agrícolas, em 2008, os 
Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, ex-
portando o equivalente a 140 bilhões de dólares. 
A União Europeia fi cou na segunda colocação, 
com o equivalente a 128 bilhões de dólares. O 
Brasil pulou para a terceira posição, exportando 
61,4 bilhões de dólares em produtos agrícolas. 
O Canadá, que foi superado pelo Brasil, faturou 
o equivalente a 54 bilhões de dólares.

Embora o Brasil tenha fi cado em terceiro 
lugar na classifi cação geral dentre os países 
exportadores de produtos agrícolas, foi o país 
que apresentou o maior crescimento médio anual 
de 2000 a 2008. Nosso País cresceu 18,6%. Em 
segundo lugar vem a União Europeia com cresci-
mento de 11,4% e na terceira e quarta colocações 
respectivamente, aparecem os Estados Unidos 
com 8,4% e Canadá com 6,3%. Comparando a 

superioridade brasileira em relação ao segundo, 
terceiro e quarto colocados, na média de cres-
cimento, nosso País cresceu em média 7,2% a 
mais que a União Europeia, 10,2% a mais que 
os Estados Unidos e 12,2% a mais que o Cana-
dá. Se mantivermos esta média de crescimento 
anual, seremos o maior exportador mundial de 
produtos agrícolas em menos de 20 anos.

Os três principais produtos exportados 
pelo Brasil foram a soja, com um valor equiva-
lente a 17,2 bilhões de dólares, seguidos pela 
carne de frango – 5,8 bilhões de dólares – e a 
carne bovina – 4,2 bilhões de dólares.

Nosso País vai muito bem, obrigado. Se al-
guém ainda tem dúvidas é só conferir os dados 
da pesquisa apresentada pelo IBGE. O estudo 
demonstra a recuperação da indústria brasileira 
após a crise. Segundo os dados divulgados, a 
produção em São Paulo e Rio de Janeiro, os 
dois maiores polos industriais do País, fechou 
o mês de janeiro com 0,6% acima do regis-
trado em setembro de 2008. Alguns Estados 
tiveram desempenho ainda melhor. O Estado 
do Ceará apresentou crescimento de 10,6% 
no mesmo período, enquanto a produção no 
Paraná subiu 9,8%.

Para os otimistas como eu, o futuro a nós 
pertence. Então, vamos a ele.

Adilson Boel é licenciado em Matemática 
pela Uniasselvi, em Indaial, pós-graduando em 
Práticas Pedagógicas Interdisciplinares pela 
Furb/Sapience em Blumenau e mestrando em 
Desenvolvimento Regional, pela Universidade 
do Contestado de Canoinhas

Brasil, rumo a 5.ª maior economia 
do mundo ADILSON BOELL
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Ato simples na manhã de ontem carimba passaporte de LHS rumo à disputa pelo Senado

LHS renuncia; Pavan assume

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

ELEIÇÕES

Em ato simples na manhã de on-
tem, na Assembleia Legislativa, 
Luiz Henrique (PMDB) renun-
ciou ao cargo de governador. 
Assumiu ofi cialmente, o então 
vice-governador Leonel Pavan 
(PSDB).

Ainda ontem à tarde, Pavan 
já cumpriu agenda de governa-
dor em Florianópolis.

N o  d o m i n g o,  2 8 ,  à s 
12h15min, Pavan embarca em 
sua primeira viagem como go-
vernador do Estado. Ele vai até 
o Japão para assinar um contrato 
de R$ 400 milhões, destinados 
a saneamento, com uma agên-
cia em Tóquio. O retorno do 
governador será em 2 de abril, 
com chegada em Florianópolis 
prevista para as 08h55min.

Luiz Henrique entrega o 
comando do Estado para o 
vice Pavan, fragilizado política 
e juridicamente pelas denúncias 
de envolvimento na Operação 
Transparência. Ainda deixa o 
seu partido, o PMDB, dividi-
do pela prévia entre Eduardo 
Pinho Moreira e Dário Berger 
- pré-candidatos ao governo de 
Santa Catarina - que deve ocorrer 
amanhã.

O projeto pessoal do ex-go-
vernador é se eleger senador com 
votação recorde no Estado.

NOVO GOVERNO

Com a posse de Pavan, o inqué-
rito que o investiga por tráfi co de 
infl uência será remetido automa-
ticamente do Tribunal de Justiça 

de SC para o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). A audiência 
marcada para quarta-feira, 31, 
deve ser cancelada.

Pavan pretende marcar seu 
governo com maior atenção 
à segurança pública, à saúde e 
educação. Quer organizar um 
concurso público para contratar 
mil novos policiais civis e dois mil 
novos policiais militares. Tentará 
a legalização do “bico” entre 
policiais – que é o trabalho re-

munerado fora do expediente da 
corporação – apesar de aparentes 
impedimentos legais.

Pretende implantar o projeto 
Limpa Fila na área saúde e insti-
tuir a Catarininha, uma forma de 
retorno de imposto para os con-
sumidores por meio das notas 
fi scais, a exemplo da Paulistinha, 
de São Paulo. Algumas propostas 
não poderão ser criadas agora 
por restrições da lei eleitoral ou 
da Lei de Responsabilidade Fis-

cal. O novo governador não se 
preocupa com isso: “Tem ques-
tões que estarão impedidas por 
força da lei. Fico triste, mas vou 
deixar pronto para o próximo 
governador.”

Pavan evitou falar em nomes 
na nova equipe. Disse que, neste 
momento, pensa em pessoas e 
não em funções. Garante que 
não haverá mudanças profun-
das.

AO VIVO

Câmara 

lança 

site com 

restrições
Primeira transmissão ao 
vivo aconteceu esta semana

CANOINHAS

A primeira sessão ao vivo 
da Câmara de Vereadores de 
Canoinhas via internet acon-
teceu na terça-feira, 23. Com-
putadores da própria Câmara, 
no entanto, não conseguiam 
acessar as imagens. Segundo 
funcionários da Casa, isso 
ocorreu porque o sistema 
operacional da Câmara é um 
software livre que não aceita 
o suporte Windows Media 
Player, pelo qual estava sendo 
transmitida a sessão.

Segundo o presidente 
da Câmara, Wilson Pereira 
(PMDB), o site está no ar em 
caráter experimental, mas em 
15 dias, no máximo, tudo estará 
normalizado. “Por enquanto só 
tem a TV Câmara, mas a ideia 
é colocar no ar a rádio Câmara 
e notícias sobre as sessões”, 
explica.

O site da Câmara ficou 
fora do ar por dois anos até 
que reportagem do CN ressus-
citasse o assunto há um mês. 
Brigas sobre de quem era a 
competência pelo site levaram 
os vereadores a contratar uma 
empresa terceirizada que já 
montou o site da Câmara de 
Irineópolis.

Ainda de acordo com Pe-
reira, além das transmissões ao 
vivo, os vídeos serão editados 
conforme as etapas da sessão e 
serão armazenados no site. 
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LHS entrega a carta de renúncia para o presidente da Alesc, Gelson Merisio

SITE entrou no ar na terça-feira, 23
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Indefi nições e prévias do PMDB levaram os democratas ao desembarque

DEM deixa o governo 
e deve lançar Colombo

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

ELEIÇÕES

Com um documento de duas 
páginas, em que traça um breve 
histórico da formação da tríplice 
aliança, considera os propósitos e 
resultados da coligação formada 
para reeleger Luiz Henrique da 
Silveira e enumera ações recentes 
de partidos integrantes, o Demo-
cratas se despediu na segunda-
feira, 22, da aliança e do governo 
de Santa Catarina, colocando 
à disposição do governador os 
cerca de 30 cargos que ocupa 
na equipe de Administração 
pública.

A nota, formulada a muitas 
mãos pela cúpula partidária, 
foi lida pelo secretário-geral 
do DEM-SC, deputado federal 
Paulo Bornhausen e aprovada 
por aclamação pelos membros 
do diretório e líderes democratas 
catarinenses.

Durante o evento, o pre-
sidente estadual do partido, 
senador Raimundo Colombo, es-
clareceu que não há rompimento, 
briga ou questionamentos. “O 

partido optou por construir um 
caminho, vamos consolidar o 
nosso projeto”, acentuou o sena-
dor, explicando que o momento, 
agora, é de ir para a rua, para as 
praças, “exercer um grande tra-
balho de mobilização, buscando 
espaço para as jovens lideranças, 
que precisam participar do pro-
cesso político”. 

O senador reiterou ainda que 
não abre mão de participar das 

eleições majoritárias desse ano, 
seja em coligação ou em chapa 
pura. “A questão e o tratamen-
to de possíveis alianças para as 
eleições de outubro fi carão para 
mais lá na frente, para um outro 
momento. A única coisa que já 
temos decidida, nesse âmbito, 
é o apoio do Democratas de 
Santa Catarina ao presidenciável 
do PSDB, o governador de São 
Paulo, José Serra”.

PAVAN GOVERNADOR

Regional transfere 

inaugurações de escolas

Foram transferidas para datas 
ainda não defi nidas as inaugu-
rações das obras das escolas Ro-
dolfo Zipperer, de Canoinhas e 
Nilo Peçanha e Cid Gonzaga, 
de Porto União. O motivo foi a 
posse de Leonel Pavan (PSDB) 
no governo ontem e a viagem 
que ele faz ao Japão no domin-
go, 28, o que inviabilizaria sua 
presença na região.

De acordo com o secretá-
rio regional, Edmilson Verka 
(PSDB), que deixa o cargo na 
quarta-feira, 31, para disputar 
uma vaga na Assembleia, as 
inaugurações estavam previstas 
para acontecer na segunda-feira, 
29. “As inaugurações serão 
realizadas em outras datas, mas 
provavelmente ainda no mês de 
abril”, disse Verka.

Com a desincompatibilização 
de Verka da SDR, ainda não há de-
fi nição de quem assumirá o cargo, 
que deve fi car com o PSDB.

NOVOS INVESTIMENTOS

O secretário explicou que 

na noite de terça-feira, 30, 
participa de uma reunião na 
Escola Rodolfo Zipperer com 
a presença da direção e APP 
da escola, com o objetivo de 
entregar a primeira parte das 
obras da nova escola. “O pré-
dio já está pronto, tínhamos a 
intenção de inaugurar a obra 
no dia 29, mas devido as mu-
danças que vão acontecer no 
Governo do Estado todos os 
atos ofi ciais com a presença 
do governador tiveram de ser 
transferidos”, explica Verka. 
De acordo com o secretário, na 
reunião de terça-feira, a empre-
sa Encoplac receberá ordem 
de serviço para execução da 
segunda etapa das obras, que 
incluem a construção do anfi -
teatro, muro, demolição do pré-
dio antigo, obras de paisagismo 
e jardinagem e a construção 
de um estacionamento. Verka 
também confi rmou que a qua-
dra coberta da escola receberá 
ampliação para transformá-la 
em ginásio de esportes com 
banheiros e vestiários, entre 
outras melhorias.

COM ASSESSORIA

Posse do tucano inviabilizou agenda e 
provocou alteração dos atos para abril

VERKA garante que próximo secretário regional de Canoinhas será do PSDB
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COLETIVA da alta cúpula do DEM para anunciar o desembarque do governo
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Siga o colunista no twitter:

twitter.com/Ediwass

Consequências

 E os demos da região, deixam os cargos no governo?

A saída do DEM do governo começa a defi nir as candidaturas para 
o 1.º turno das eleições estaduais. Raimundo Colombo deve mesmo 
sair como candidato a governador e terá de enfrentar Dário Berger ou 
Eduardo Pinho Moreira, fruto da coligação PMDB-PSDB; Angela Amin 
(PP), única candidata certa até o momento; e Ideli Salvatti, que ainda 
segue como uma incógnita dentro do PT. Isso porque, Luiz Henrique 
(PMDB) parece disposto a rever seus conceitos e desconstruir o discurso 
pró-José Serra em favor de Dilma. Tudo para atrair os petistas catari-
nenses. Se vai funcionar, caberá a Ideli decidir. Quem esteve no Con-
gresso do PT no sábado, 20, em São José-SC, garante que o partido está 
forte para a disputa estadual. Acostumados com as campanhas apáticas 
de José Fritsch, o partido vê pela primeira vez a chance concreta de con-
quistar o cargo político mais importante do Estado.

Na hipótese de as quatro candidaturas se confi rmarem, é bem 
possível que no 2.º turno as atenções se concentrem no PP e no PT. 
Levará vantagem na batalha 100% feminina quem compor com 
Raimundo Colombo. Mas e o PMDB?
    Como já escrevi, o PMDB padece de falta de lideranças. Se LHS 
acender ao Senado, automaticamente deixa o partido a sua própria 
sorte em Santa Catarina. Sem ninguém para estimulá-lo, o PMDB 
perde até a oportunidade de se acomodar no ninho progressista ou 
petista como coadjuvante, é claro.

 Não há nada de bom a se vislumbrar para o PMDB?
É possível, mas isso tudo depende de coligações. O candidato 

peemedebista pode inclusive ganhar musculatura, desde que com 
os parceiros certos. Esnobar os demos, como fi zeram, no entanto, 
não é nem de longe uma medida que leve a isso. 

> HOMENAGEM: A Casa do Idoso de 

Canoinhas vai homenagear a esposa 

do ex-prefeito Ico Costa. O Lar será 

chamado Estelita Pacheco Costa.

> ENFIM: Prefeito Leoberto Weinet 

pretende concluir pelo menos o 1.º 

piso do elefante branco herdado de 

Orlando Krautler, atrás da prefeitura.

> VETO: Prefeito Leoberto Weinert 

vetou projeto de lei do vereador Alexey 

Sachweh (PPS) que previa aproveita-

mento da água da chuva. A Câmara 

derrubou o veto.

> DE FORA: Democratas que ocupam 

cargos no Governo os colocaram a dispo-

sição, segundo o vereador Paulo Glinski.

> NA JUSTIÇA: Depois de tantas críti-

cas, enfi m, a prefeitura tapou os buracos 

da rua Duque de Caxias esta semana.

O PT reuniu a militância estadual no sábado, 20, em São José-SC, para receber a ministra da Casa Civil, 
Dilma Rousseff, pré-candidata petista a presidência da República. O ato foi muito mais para reforçar o 

nome de Ideli Salvatti como pré-candidata ao Governo do que para promover Dilma. O chamariz, no entanto, 
funcionou. A imprensa de todo o Estado prestigiou. Dilma tem bons motivos para se popularizar em SC. 
Pesquisa telefônica feita para o PSDB nos dias 13 e 14 de março traz Serra com 44% das intenções de voto 
em Santa Catarina, contra 18% de Dilma, 14% de Ciro Gomes (PSB) e 6% de Marina Silva (PV).
Na foto, vereador canoinhense e pré-candidato a deputado estadual, Beto Passos, entre Dilma e Ideli.

A Câmara de Canoinhas aprovou esta semana em segunda votação 
a desapropriação por parte da prefeitura do terreno às margens da rua 
Guilherme Prust, no Campo d’Água Verde. Foram liberados R$ 150 mil 
para compra de parte das terras.

Parque da CidadeDama da morte
Rolou a maior saia justa esta semana com um político infl uente de 

Três Barras. Dado à famosa ‘cozinha itinerante’, o político despertou 
desconfi ança da esposa que, ao investigar, descobriu uma meia dúzia de 
amantes e potenciais amantes do marido. Ao invés de armar barraco, 
como seria de se esperar, a mulher arquitetou uma vingança das mais 
sinistras. Nos últimos meses, várias mulheres receberam coroas fúnebres 
e bilhetinhos ameaçadores. Dizem que rolou até crucifi xos.

A história fi cou séria quando uma das ‘premiadas’ se enfezou e de-
nunciou o caso a Polícia. Dado o amadorismo da ‘operação vingança’, 
foi fácil chegar a mulher traída. Ela não confessa a autoria. O caso virou 
processo e deve ser encaminhado para o Fórum da Comarca.

Maternidade
A Câmara de Canoinhas quer fazer uma audiência pública para dis-

cutir a situação da Maternidade de Canoinhas. Nada menos oportuno. A 
questão agora é reabrir a Maternidade, não discutir a paternidade (sem 
trocadilhos) pela irresponsabilidade.

PSH
A prefeitura de Canoinhas vai subsidiar a compra das casas do Progra-

ma de Subsídio a Habitação (PSH) que, enfi m, estão sendo concluídas no 
Campo d’Água Verde. Esta semana serão entregues as primeiras 9 casas.

     Vereador Gil Baiano (PSDB) exagerou ao dizer que a prefeitura 
poderia economizar ao cortar “salários milionários”. Pode-se até ganhar 
bem na prefeitura, mas até onde se sabe, ninguém ainda ultrapassou a 
barreira do R$ 1 milhão.

Maternidade II
É simplesmente inadmissível o que acontece em Canoinhas. Ninguém 

sabe responder ao certo de quem é a responsabilidade pelo fechamento 
da maternidade do Hospital Santa Cruz. Médicos jogam a culpa na admi-
nistração do Hospital e vice-versa. Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) se 
faz de desentendido e os vereadores tentam faturar politicamente com o 
caso achando que uma audiência pública resolve alguma coisa. Enquanto 
isso, o povo que sofra. Este ano ainda tem eleições. Lembrem-se bem dos 
poucos que agem e dos muitos que bravateiam.

Presidenciável
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VAMOS NOS PREVENIR

A 
interação de medicamentos é um capítulo à parte na farma-

cologia contemporânea. Cabe aos médicos e aos farmacêu-

ticos alertar os pacientes quanto aos ricos de certas misturas. No 

site Fontefarma, há uma página muito útil sobre interação.

VEJA ALGUNS EXENPLOS DE COMBINAÇÕES 
QUE DEVEM SER EVITADAS

ANTICOAGULANTES:
Quem toma o anticoagulante warfarina (que inibe a formação de co-
águlos sanguíneos em pacientes que sofreram derrame ou fi brilação 
auricular) não deve tomar aspirina nem qualquer outro anti-infl amató-
rio não esteroidal, como, por exemplo, ibuprofeno, que assim como o 
warfarina, tem propriedades anticoagulantes.
Os anti-infl amatórios não esteroidais, combinados à warfarina, podem 
causar hemorragia interna.
A Vitamina E também não deve ser tomada por pacientes que usem 
anticoagulantes, pois, assim como as drogas, ela inibe a coagulação 
sanguínea, causando problemas de hemorragia. A dosagem diária de 
400 IU ou inferior parece ser segura, de um modo geral.

REMÉDIOS PARA O CORAÇÃO E A PRESSÃO ARTERIAL
Tanto os betabloqueadores, como Atenolol e Propanolol, quanto 
os bloqueadores de canal de cálcio, como Nifedipina, Diltiazem e 
Verapamil, são usados para baixar a pressão arterial, aliviar a angina 
(dor no peito) e proteger contra distúrbios do ritmo cardíaco. Fre-
quentemente, essas duas classes de droga funcionam bem quando 
misturadas.
Em algumas pessoas, porém, a mistura pode piorar a angina e a 
arritmia (pulsação irregular) ou diminuir o ritmo cardíaco.

ÁLCOOL
É particularmente perigoso quando combinado com benzodiazepini-
cos, que são usadas para tratar ansiedade e insônia.
Esses medicamentos incluem Diazepan, Lorazepam, Alprazolam e 
Trazolam. A mistura deles com o álcool torna mais lento o sistema 
nervoso central, provocando moleza, desorientação, tontura e até 
desmaio e até morte. Como o álcool funciona como agente depres-
sivo, deve ser evitado por quem toma qualquer tipo de remédio 
antidepressivo.

ANTI-HISTAMÍNICO
Misturas com álcool, as drogas anti-histamínicas podem diminuir o 
alerta, retardar os refl exos e prejudicar a coordenação.

ANTIBIÓTICOS
A eritromoicina, normalmente receitada para problemas respirató-
rios do ouvido, dos seios nasais e infecção na pele, pode causar 
confusão, tontura, moleza e até amnésia em pacientes que estejam 
tomando benzodiazepina triazolam. Esse antibiótico duplica a quan-
tidade de Triazolam absorvida pelo corpo e aumenta a absorção de 
Benzodiazepina Midazolam, geralmente usada como sedativo antes 
de uma cirurgia, e está tomando Eritromicina ou outros antibióticos 
macrolicos, como, por exemplo, Claritromicina e Azitromicina devem 
avisar o anestesista.

IGP reúne 60 peritos 
em Canoinhas

ENCONTRO

1º Encontro Técnico de Atuação em Local de Crime encerra hoje

MISTURAS PERIGOSAS

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Termina hoje, no auditório do 
Santa Catarina Plaza Hotel, o 1.º 
Encontro Técnico de Atuação 
em Local de Crime, promovido 
pelo Instituto Geral de Perícias 
(IGP).

O evento, que começou na 
quarta-feira, 24, reúne mais de 
60 peritos de todos os cantos 
de Santa Catarina. O objetivo, 
segundo o coordenador do IGP 
Canoinhas, Marco Antonio Bub-
niak, é criar regulamentações 
técnicas que sejam obedecidas 
em todo o Estado.

O Encontro coincide com a 
independência do IGP em relação 
à Delegacia de Polícia Civil. Des-
de a semana passada, o órgão se 
reporta diretamente a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública. 
“Isso melhora nosso serviço em 
100 por cento. Não precisamos 
mais do delegado como nosso 
intermediário. Podemos levar 
nossos pleitos diretamente ao 
Governo”, explica Bubniak.

No primeiro dia do Encon-
tro, houve palestras sobre plane-
jamento de marketing e questões 

relacionadas à segurança. Ontem 
começou o aspecto técnico do 
evento, com a elaboração de 
tópicos que serão colocados em 
discussão hoje.

Um documento deve ser 
elaborado e votado como con-
clusão do encontro. A ideia é de 
que as mudanças que caracteri-
zam a padronização do serviço 
sejam elencadas e encaminhadas 
para a Secretaria de Segurança 
Pública.

Participam do evento o 
diretor geral do IGP, Giovani 
Eduardo Adriano; o diretor de 
perícias do interior, Carlos Car-
valho; o gerente do Instituto de 
Criminalística de SC, André de 
Farias; e o gerente do Instituto 
Médico Legal, José Mauro da 
Costa.

PERITO

A independência do IGP, se-
gundo Bubniak, deve facilitar 
a contratação do médico pe-
rito Dr. Fernando Voigt, que 
passou há quase dois anos no 
concurso público aberto pelo 
Estado, mas até hoje não foi 
chamado. Atualmente, Canoi-
nhas conta somente com o Dr. 
Cláudio Verka como perito. 
Quando ele viaja ou tira fé-
rias, os corpos que precisam 
ser periciados precisam ser 
despachados para Porto União 
ou Caçador, dependendo do 
plantonista.

Com dois médicos peritos, 
Bubniak acredita normalizar 
os serviços do IGP com um 
esquema de revezamento en-
tre os profissionais.

PALESTRA com o professor Eduardo Mota sobre marketing abriu o evento na tarde de quarta-feira, 24, no SC Hotel
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Começa segunda fase da vacinação

Gracieli Polak

CANOINHAS

Grávidas, crianças e doentes crônicos começaram a ser vacinados na segunda-feira, 22; próxima etapa começa dia 5

GRIPE A

Começou na segunda-feira, 
22, a segunda etapa da vaci-
nação contra o vírus da Gripe 
A em todo o País. Depois da 
vacinação de profissionais de 
saúde envolvidos diretamente 
no combate à doença e de in-
dígenas, o Ministério da Saúde 
disponibiliza, agora, imuniza-
ção gratuita para gestantes, 
crianças de seis meses a dois 
anos e doentes crônicos.

De acordo com a enfer-
meira da Secretaria de Saúde 
de Canoinhas, Iolanda Ruthes 
da Silveira, na primeira etapa, 
que começou no dia 8 e foi 
encerrada na sexta-feira, 19, 
450 profissionais foram vaci-
nados (cerca de 90% do total). 
“Tivemos bastante procura 
pela vacina, mas como ain-
da falta informação, muitos 
chegam até aqui sem saber se 
tem direito ou se estão na data 
certa”, explica.

Na Clínica da Mulher e 
da Criança, que concentra 
grande parte da vacinação de 
Canoinhas, afirma Iolanda, o 
telefone ainda toca constan-
temente, com pessoas bus-
cando informações sobre o 
calendário e as possibilidades 
de vacinação. “As pessoas de-
vem ficar atentas para a data 
da vacinação, acompanhar o 
que tem sido divulgado pelos 
meios de comunicação”, re-
comenda.

QUEM PODE

Gestantes, crianças de seis meses 
a dois anos e doentes crônicos 

(veja quadro acima). A doença crô-
nica, segundo o MS, não precisa 
ser comprovada, mas o ideal é 

que o doente leve uma receita 
ou um exame, comuns nessa si-
tuação, para agilizar o processo.



10 VARIEDADES Canoinhas, 26 de março de 2010SAÚDE

UTI do Hospital 
abre com seis leitos

Gracieli Polak

CANOINHAS

Setor foi reformado com dinheiro arrecadado por bingos

CUIDADOS MÉDICOS

As pessoas que precisam de 
cuidados médicos intensivos 
já podem ficar internadas em 
Canoinhas. Desde o dia 2 de 
março, a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Santa Cruz está em funciona-
mento, com seis leitos ativos, 
60% de sua capacidade total.

De acordo com a admi-
nistradora da entidade, Salete 
Benetti, 25 profissionais tra-
balham na unidade, que des-
de sua abertura permaneceu 
com grande parte dos leitos 
ocupados. Para a entrada em 
funcionamento, seis médicos 
intensivistas foram contrata-
dos, além de quatro enfermei-
ros e 11 técnicos em enferma-
gem, que com farmacêutico, 
fisioterapeuta e nutricionista 
completam o quadro funcional 
da Unidade. “Temos capacida-
de para dez leitos, mas alguns 
equipamentos estão em manu-
tenção e, tendo demanda, abri-
remos mais leitos”, afirma.  

Credenciada pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
segundo Salete, o pagamento 
dos funcionários da UTI está 
sendo realizado pelo Governo 
do Estado, até que todos os 
custos sejam repassados para 
o SUS.

ESFORÇO COLETIVO

A reforma do setor que abri-
ga a UTI foi financiada pela 
participação da população da 
região nos Bingões do Hospital 
promovidos por acadêmicos 

do curso de Gestão Pública da 
Universidade do Contestado. 
Segundo o comandante do 16.º 
Grupo da Polícia Rodoviária, 
Osni Paggi, ex-acadêmico de 
Gestão Pública, um dos envolvi-
dos na organização dos Bingões, 
a parceria entre o Hospital e a 
Universidade enfi m começa a dar 
seus frutos. “É um alívio saber 

que a UTI está funcionando e 
servindo a população. O esforço 
valeu a pena”, afi rma.

Três edições do Bingão do 
Hospital foram realizadas em 
favor da reforma do ambiente 
e da compra de equipamentos 
para o Hospital. A última, em 
2009, benefi ciou outros setores 
da instituição.
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Contribuinte tem até o dia 12 de abril para pagar em cota única

Carnês começam 
a ser distribuídos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

IPTU

A empresa Geomais Assessoria 
começou ontem a distribuir os 
carnês de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de 
Canoinhas. A previsão inicial era 
de que os carnês começassem 
a ser distribuídos no início da 
semana, mas houve atraso.

De acordo com a prefeitura 
de Canoinhas o vencimento das 
cotas únicas do IPTU 2010 serão 
os seguintes: dia 12 de abril com 
desconto de 10% e vencimento dia 
11 de maio com desconto de 5%.

Aqueles que optarem por 
parcelar o valor, terão vencimen-
to da primeira parcela marcada 
para o dia 12 de abril e as demais 
a cada 30 dias, sem desconto.

Este ano deve aumentar o 
número de contribuintes já que 
a Geomais fez um trabalho de 
georeferenciamento. Por meio de 
imagens de satélite foi possível 
localizar imóveis que não consta-
vam do cadastro de contribuintes 
da prefeitura. Foram revistos tam-
bém os valores de base de cálculo 
do Imposto, segundo explica o 
secretário da Administração Argos 
Burgardt. “Se você construiu uma 
churrasqueira na sua casa nos últi-
mos anos, por exemplo, o valor do 
imposto vai aumentar”, ilustra.

Ainda de acordo com Bur-
gardt, o aumento médio em re-
lação aos carnês do ano passado 
deve ser de 4%. Os contribuintes 
que não receberem os carnês em 
casa devem se dirigir ao setor na 
tributação da prefeitura.

IMAGENS ESTARÃO 

NA INTERNET

Uma das novidades deste ano 
é que o levantamento por meio 
de imagens de satélite está dis-
ponível para os contribuintes 

na internet. Acessando o site da 
prefeitura de Canoinhas (www.
pmc.sc.gov.br), o contribuinte 
pode acessar por meio de um 
link a página com as informa-
ções de sua propriedade.

FERRAMENTA do site da prefeitura permite ao contribuinte localizar seu imóvel 
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Sê humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a 

sabedoria. (Santo Agostinho)

FELIZ ANIVERSÁRIO!
22/03 - Larissa Gonçalves do Rosário

23/03 - Solange Maria K B Vieira
23/03 - Rakelli Kraus

23/03 - Marizete Kraus de Castro

Parabéns!

Na terça-feira, 23, a querida 
Solange completou idade nova. 
Saúde, paz e muitas felicidades!

Felicidades!

Rakelli Kraus comemorou seu 
aniversário na terça-feira, 23. 

Muitas felicidades, realizações e 
conquistas. Parabéns! 

FELIZ ANIVERSÁRIO!
LARISSA GONÇALVES DO ROSÁRIO completou seus 

quatro aninhos na segunda-feira, 22. 
Toda sua família deseja muitas felicidades à garotinha!

JOÃO

Saudades...
Do querido irmão que foi um anjo 

que passou em nossas vidas

Para nos alegrar e para nos orien-

tar, muitas vezes com sua sabedoria.

Mas, muito cedo o senhor o 

chamou, para ser mais uma estrela 

para brilhar ao seu lado.

Agradecemos muito a sua esposa, 

Evelin, e as fi lhas, Helen, Kelli e 

Karin, que tão bem cuidaram de 

nosso irmão, tio e cunhado.

Sua irmã, Teresa. 

2.º JANTAR DANÇANTE
PROMOÇÃO APAE E CDL

Dia 1.º de maio
Início às 19h30 

Na SRE Bela Vista
Cardápio: Pirogue, arroz, saladas, maionese, 

frango assado e costelinha de porco. 
Ingressos podem ser adquiridos no comércio local, na APAE ou na CDL

Criança de 0 a 5 anos - entrada gratuita
Criança de 5 a 10 anos: R$ 7
Maiores de 10 anos: R$ 15

Adulto - Jantar e Baile: R$ 15
Adulto - Baile R$ 10

 
Haverá sorteio de brindes durante o jantar e música ao vivo 

com a banda Konthestadu´s.
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Câmara devolve mais R$ 20 mil

Prosseguindo com a política de fortalecer cada vez mais 
a parceria com a administração municipal, em nome da 
governabilidade, do progresso e do desenvolvimento de 
Irineópolis, o presidente da Câmara Municipal, vereador 
Geraldo Orlonski (PSDB), no encerramento da sessão 
extraordinária, realizada logo após a sessão ordinária, 
segunda-feira, 22, entregou à vereadora Cila Boesing 
(no centro da foto), um cheque no valor de R$ 20 mil 
para a prefeitura recuperar estradas no interior. 

Câmara devolve mais 
R$ 20 mil (2)

A secretária de Finanças de Irineópolis, Bernadete 
Longo, recebeu o cheque das mãos da vereadora Cila 
Boesing na manhã de terça-feira, 23, que foi acompa-
nhado de ofício assinado pelo presidente da câmara, 
Geraldo Orlonski, sugerindo as localidades onde a 
Secretaria Municipal da Infraestrutura deverá fazer as 
melhorias. “Solicitamos, se possível, que esse recurso 
seja utilizado para ajudar a administração municipal 
a recuperar as estradas que servem as localidades 
dos KMs 18 e 20, Santo Antônio, Pedra Branca, Pé da 
Serra e São Roque, conforme acordo fi rmado entre os 
vereadores Antônio Carlos Senff (PT), Alcione Adami 
(PP), Cila Terezinha Boesing (PMDB); Geraldo Orlonski, 
Ademir Galle e Eleni Baum Baggenstoss, do PSDB”, 
sugere o texto principal do ofício número 30/2010, de 
22 de março de 2010.

Aguiar aposta em Moreira

 “Tenho a certeza de que Santa Catarina caminha 
para dias melhores. Por que digo isso? Porque parti-
dariamente o PMDB caminha para suas prévias, nas 
quais estão inscritos Eduardo Pinho Moreira e Dário 
Berger. Nós, do Planalto Norte, fazemos questão de 
que o nosso candidato seja Eduardo Pinho Moreira. E 
por que digo isso? Porque Eduardo Pinho Moreira se 
preparou durante quatro anos para ser candidato ao 
governo do Estado nas eleições de outubro próximo”. 
A avaliação é do deputado Antônio Aguiar (foto), líder 
da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa, em 
pronunciamento na sessão ordinária da AL, na quinta-
feira, 18, ao abordar a questão das prévias do partido 
que acontecerão amanhã, das 8 às 17 horas na Assem-
bleia Legislativa. 
“Estamos convictos de que as prévias serão demo-

cráticas. Sabemos que o PMDB está, sim, imbuído de 
uma grande responsabilidade que é indicar o próximo 
governador de Santa Catarina. O PMDB, na sua história, 
sempre realizou prévias. O próprio governador Luiz Hen-
rique participou enfrentando o saudoso ex-governador, 
Pedro Ivo Campos, e outros ilustres catarinenses tam-
bém participaram. As prévias foram marcadas para que 
possamos escolher o futuro candidato a governador do 
Estado pelo partido”, afi rmou Aguiar. 

Inclusão Digital Rural

Já estão na conta do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Canoinhas, R$ 25 mil, depositados pela 
Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Ca-
tarina (Faesc), destinados à ampliação do prédio da 
entidade, para instalação de 10 computadores no 
futuro laboratório de informática. O presidente do 
Sindicato, Edmilson Luiz Verka, informou que até 
o final do ano, a sala do laboratório estará pronta. 
O curso será gratuito, na sede do Sindicato, para 
agricultores associados e seus filhos. Serão ao todo 
dez participantes por turma e os pré-requisitos são: 
idade mínima de 16 anos e ter concluído a 6.ª série 
do ensino fundamental. 

Entidades recebem recursos
Durante reunião do PSDB realizada dia 11 de março, 
em São Pascoal, a vereadora Eleni Baggenstoss, fez 
um breve relato sobre os recursos fi nanceiros que o 
deputado Luiz Eduardo Cherem (Dado), destinou a 
diversas entidades do interior de Irineópolis.  Convidou 
os líderes das associações para posar para o registro 
da coluna:

A partir da esquerda, José Bicoski, da Associação 
Agrícola Colônia Litikoski, que recebeu R$ 2,5 mil 
para aquisição de equipamentos de cozinha; Er-
nesto Opalczak, da Associação Agrícola Colônia 
Escada, que recebeu R$ 3,2 mil, para aquisição de 
equipamentos de cozinha; Dado Cherem; Valdir Ma-
rafi go da Associação Microbacias Fonte da União, 
que recebeu R$ 5 mil para compra de sementes; 
Laís Berbeki, da Associação Agrícola Rio Preto, que 
recebeu R$ 25 mil, para aquisição de equipamentos 
de cozinha; e a vereadora Eleni 

PSB inaugura diretório
O presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), de Porto União, Pedro Paulo Oliveira 
Reis (Pepe), convida para a inauguração da sede do 
partido, amanhã, às 10h30, na Avenida Santa Rosa, 
250 – Bairro Santa Rosa.
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Bacia do Rio Canoinhas tem pontos críticos, mas apresenta melhoras, segundo especialista no assunto

Poluição dos recursos hídricos 
mata mais que violência, diz ONU

DIA DA ÁGUA

Gracieli Polak

CANOINHAS

Segundo um relatório da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
divulgado na segunda-feira, 22, 
Dia Internacional da Água, a po-
luição dos recursos hídricos mata 
mais que a violência em todo o 
mundo. Pelo relatório, que acusa 
a contaminação diária de dois 
bilhões de toneladas de água, 1,8 
milhão de crianças de até cinco 
anos morrem anualmente em 
decorrência da contaminação 
com a água poluída, enquanto 
metade dos leitos de hospital do 
mundo é ocupada em decorrên-
cia da poluição.

A inexistência de redes de 
esgoto é apontada como um dos 
principais atrasos na conserva-
ção dos recursos hídricos pela 
entidade, que aponta ainda a 
poluição industrial, os resíduos 

agrícolas e os resíduos animais 
como principais agravantes nos 
países subdesenvolvidos. 

Canoinhas, que não possui 
tratamento de esgoto, pode ser 

enquadrada nas condições críti-
cas determinadas pela entidade, 
e a Bacia Hidrográfi ca do rio 
Canoinhas, em risco, por causa 
da poluição.

Para o professor da Univer-
sidade do Contestado (UnC) e 
do Centro de Educação Pro-
fi ssional (Cedup) Vidal Ramos, 
Reinhardt Sievers, mestre em 
Gestão Ambiental, o assunto 
é contundente, mas a situação 
do rio Canoinhas já foi mais 
preocupante.  Sievers coletou, 
durante o mestrado, amostras 
de vários pontos da Bacia Hi-
drográfica do Canoinhas, em 
2003, para analisar as condições 
biológicas do ambiente, assim 
como os níveis de coliformes 
fecais e totais, além da Demanda 
Biológica de Oxigênio (DBO). 
“Na primeira coleta encontra-
mos níveis altos de poluição, 
mas nas próximas constatamos 
que a vida biológica melhorou”, 
conclui o professor, que além 
da segunda coleta em 2003, 
partiu para uma nova análise 
em 2006.

PONTOS CRÍTICOS

Segundo Sievers, embora as 
condições biológicas tenham 
melhorado e um ponto que foi 
considerado impróprio para 
banho em 2003 tenha se recu-
perado, não é difícil encontrar 
pontos críticos, principalmente 
em áreas urbanas, com destruição 
da mata ciliar, acúmulo de lixo e 
despejo de esgoto no curso do 
rio. “Acredito que hoje em dia as 
pessoas têm mais consciência de 
que precisam preservar, mas esta 
é uma questão que ainda precisa 
ser intensifi cada”, alerta.

Assim que o rio se recupere 
das chuvas da semana passada e 
as condições de vida biológica 
sejam normalizadas, segundo o 
professor, uma nova coleta será 
organizada pela UnC, fi nanciada 
pelo Comitê do Rio Canoinhas, 
para uma nova avaliação da 
Bacia. 

G
r
a
c
ie

li
 P

o
la

k

RIO CANOINHAS passará por nova coleta de amostras nas próximas semanas
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Fim do ciclo do milho 
apresenta perdas

Gracieli Polak

CANOINHAS

SAFRA 2010

RUA: CAETANO COSTA, 819 - CENTRO - CANOINHAS

No campo experimental desen-
volvido pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), mesmo cultivado com 
o manejo adequado e a mais 
alta tecnologia, o milho, que era 
considerado a coqueluche da sa-
fra 2009/2010 para toda região, 
apresentou perdas. “Tivemos 
uma devastação em algumas 
áreas, com o crescimento de 
novas pragas”, afi rmou o analista 
da Embrapa, Marcos Aurélio 
Marangon.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo, a produtividade deve ser 
menor devido ao aparecimento 
de doenças como a ferrugem 
polisora que marcou presença 
nas lavouras da região. “Nós 
temos casos em que a ferru-
gem dizimou toda a lavoura”, 
explicou. Como acelera o ciclo 
da planta, a polisora, segundo 
o agrônomo, se tornou um 
problema real que deve gerar 
problemas concretos no mo-
mento da colheita.

Embora com perspectivas 
pouco otimistas em relação ao 
início da safra, novas tecnologias 
chegam para agregar ainda mais 
produtividade para a cultura, 
como a utilização de inoculan-
tes, que começa a ser conhecida 
pelos agricultores.

MAIS PRODUTIVIDADE

De acordo com o técnico agrí-
cola Paulo Roberto Hupalo, 
a utilização do inoculante nas 
lavouras de milho, embora ain-
da não seja uma prática muito 
difundida na região, pode tra-
zer bons resultados na prática. 
“Estudos comprovam que a 
produtividade aumentou cerca 
de 20%, somente com o uso do 
inócuo”, explica. 

Novas pragas atingiram cultura, mesmo com condições boas de cultivo

Segundo Hupalo, além de 
trazer mais ganhos em termos 
de produção, a nova tecnologia 
traz ganhos também em outras 
questões. “Melhora a qualidade 
do solo, produz mais e é ecologi-
camente correto, porque diminui 
os gastos com manejo, ou seja, 
entra menos trator na lavoura, 
diminui também a queima de 
diesel”, defende.

Nesta safra, a área de milho 
foi reduzida em 12% no Estado, 
de acordo com a Federação da 
Agricultura de Santa Catarina 
(Faesc). A produtividade média 
deve suprir a redução na área gra-
ças às boas condições climáticas, 
embora perdas de rendimento 
consideráveis sejam esperadas na 
colheita, segundo levantamento 
realizado pela Faesc.

CULTURA amargou crescimento da ferrugem polisora, segundo especialistas
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A ciclagem de nutrientes

O solo, o meio principal 
para o crescimento das 
plantas, é uma camada 
de material biologicamen-
te ativo, resultante de 
interações complexas que 
envolvem o intemperismo 
de rochas minerais, a 
ciclagem de nutrientes e 
a produção e a ciclagem 
de biomassa. Uma boa 
condição de funcionamen-
to do solo é fundamental 
para garantir a capacidade produtiva dos agroecossistemas. Uma boa 
qualidade do solo é importante também para a preservação de outros 
serviços ambientais, incluindo o fl uxo e a qualidade da água, a biodi-
versidade, o equilíbrio de gases atmosféricos (Scheidt, 2006), além da 
fi xação de carbono.
A presença de nutrientes é um dos aspectos fundamentais que garante 
a boa qualidade dos solos e o seu bom uso e manejo, principalmente 
no caso de agroecossistemas. A ciclagem é fundamental para manter 
o estoque de nutrientes nos agroecossistema, evitando a perda da 
fertilidade natural (Scheidt 2006).
Nas últimas décadas o uso intensivo de adubos sintéticos de alta solu-
bilidade tem sido a estratégia básica para a obtenção de altas produ-
tividades. Por outro lado, também em função disso, não raras vezes, 
tem-se observado, a campo,  situações de excesso de nutrientes, e, 
sobretudo, desequilíbrios entre os mesmos. Fatos como esse levam ao 
agravamento da fertilidade do solo com repercussões negativas sobre 
as produtividades e a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Há 
ainda, considerando essa situação, o aumento dos riscos e dos custos 
de produção com a consequente diminuição da apropriação de renda 
pelos agricultores.
Para readequar o solo a condições mais harmônicas, pode-se contar 
com a ciclagem dos nutrientes. Se considerar-se os teores de potássio 
(K) existentes em alguns solos até a profundidade de um metro, vê-se 
que existe potássio sufi ciente para o cultivo nos próximos dez anos. As 
perguntas são: tem-se considerado isso no planejamento rural? É pos-
sível usar essa reserva? A primeira resposta é não e a segunda é sim.
Sistemas adequados de cultivos com visão de médio e longo prazos, 
mudanças nos princípios de adubação do solo e das plantas, inten-
sifi cação no aporte de biomassa ao solo, entre outros meios, podem 
oportunizar outra visão de “exploração” do solo. A simples introdução 
do nabo forrageiro em um sistema de cultivos de trigo, aveia e milho 
praticamente dobra a quantidade de potássio que circula no sistema 
no mesmo período de tempo. É o milagre da ciclagem dos nutrientes 
do solo.
Há muito que fazer para a obtenção da racionalidade possível, mas, 
mais do que isso, há de se usar muito mais os conhecimentos disponí-
veis. O solo está a esperar ações dessa natureza para obter a sua tão 
sonhada fertilidade.

Eng. Ag. M.Sc. José Alfredo da Fonseca - Epagri – Estação Experi-
mental de Canoinhas. E-mail: fonseca@epagri.sc.gov.br. Fone: 47 
3622 1144

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri Estação Experimental 
de Canoinhas
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Estatal testa e transfere conhecimento em várias áreas para agricultores na região do Planalto Norte

Embrapa Canoinhas promove dia de 
campo do Programa Mais Alimentos 

Gracieli Polak

CANOINHAS

PESQUISA AGRÍCOLA

Agricultores, fi lhos de agricul-
tores e alunos do Centro de 
Educação Profi ssional (Cedup) 
Vidal Ramos participaram, no 
sábado, 20, do Dia de Campo 
do Programa Mais Alimentos 
promovido pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), no campo experi-
mental do escritório de negócios 
de Canoinhas.

De acordo com o analista 
Marco Aurélio Marangon, a 
iniciativa integra a programação 
da Embrapa, que vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), 
no Programa Mais Alimentos da 
Secretaria de Agricultura Fami-
liar do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (SAF/MDA), 
incentiva a adoção de práticas 
para o aumento da produtivi-
dade em diversas culturas. “O 
Mais Alimentos não é somente o 
incentivo a maior produção de 
alimentos, mas, também, o de-
senvolvimento de novos produ-
tos que propiciem uma melhora 
de produtividade no campo”, 
explicou. Nesse ponto, segundo 
Marangon, entra o trabalho da 
Embrapa: o desenvolvimento de 
cultivares que aliem produtivida-
de e rentabilidade também para 
a agricultura familiar.

A estatal desenvolve pesquisa 
em diversas linhas agropecuárias 
e, com eventos como o de sába-
do, transfere o conhecimento 
para o público-alvo, técnicos e 
agricultores. Segundo o analista, 
o escritório de Canoinhas, dife-
rentemente de outras unidades 

que desenvolvem pesquisas em 
áreas específicas, testa o uso 
das cultivares no Estado de 
Santa Catarina e colabora para 
o melhoramento de qualidade 
e produtividade, hoje em várias 
áreas, embora tenha se destacado 
com a batata-semente.

É BATATA

O Centro de Treinamento e 
Multiplicação de Batata-Semente 
Celso Freitas de Souza iniciou 
suas atividades na década de 
1970, aprimorando a tecnologia 
de produção de batata-semente. 
De acordo com histórico da Em-
brapa, a unidade produziu mais 
de um milhão de caixas de 30 kg 
de batata-semente entre 1976 
e 1997, montante responsável 
pelo abastecimento de 25% da 
demanda nacional, basicamente 
importada de países europeus. 
Há mais de uma década, com 
a transformação do centro em 
Escritório de Negócios, o cam-
po foi aberto para outras áreas, 
como hortaliças e fruticultura. “A 
partir deste ano Canoinhas entra 
também no ensaio nacional do 
milho”, explica o técnico Rubens 
Sérgio Ponijaléki. Grãos como 
o trigo e o feijão também são 
cultivados na unidade.
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MARANGON explica trabalho desenvolvido no plantio de milho cultivado pela primeira vez no campo experimental de Canoinhas
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Grávidas de Canoinhas chegaram a ser 
mandadas para hospital de Jaraguá do Sul 

Sem acordo, 
Maternidade 
segue fechada

C
om apreensão visível na 
face modificada pelos 
nove meses de gravidez, 

Sueli Aparecida Sampaio espera. 
Prestes a dar à luz a segunda 
fi lha, Heloísa Vitória, conta com 
ansiedade os dias que faltam para 
31 de março, data limite para o 
parto. Sueli acha que o bebê pode 
se adiantar, mas essa é uma hipó-
tese. Hipóteses, por sinal, cercam 
a vida de Sueli desde que soube 
que a maternidade do Hospital 
Santa Cruz foi fechada. “Não 
tem quem não fi que preocupada. 
Imagine ter de ir até Mafra, quem 
sabe até mais longe como a gente 
sabe que está acontecendo, com 
dor?”, questiona.

Além da situação traumática, 
outras questões não passam em 
branco. “Como eu já passei por 
uma cesariana, o médico disse 
que provavelmente farei outra 
agora”, conta. A recuperação 
de um parto normal para uma 
cesariana, inclusive o tempo de 
permanência na maternidade, 
é diferente. Se fi zer a cesárea, 
Sueli terá de ficar no mínimo 
três dias fora de Canoinhas. Para 
a moradora do bairro Cristo Rei, 
que não tem quem a acompanhe 
durante o nascimento da fi lha – o 
esposo está com o pé quebrado 
e as irmãs trabalham fora e têm 
fi lhos pequenos – o momento 
é de torcida pela reabertura da 
Maternidade. “Deixar de pagar 
meus impostos eu não posso. 
Contribuo todo mês para a saú-
de, mas quando minha mulher 
precisa de uma maternidade aqui 
para nossa fi lha nascer, ela não 
funciona”, reclama Jacó Pinheiro, 
marido de Sueli. A grávida, no 
entanto, terá sorte se conseguir 
ter a fi lha em Mafra. Lotada na 

semana passada, a Maternidade 
D. Catarina Kuss despachou pelo 
menos uma grávida de Canoinhas 
que está internada em Jaraguá do 
Sul, onde teve o fi lho e passa por 
recuperação.

MATERNIDADE 

CONTINUA FECHADA

Fechada desde terça-feira, 16, a 
Maternidade do Hospital Santa 
Cruz ainda não tem previsão de 
reabertura total e continua so-
mente a atender situações emer-
genciais – quando não há tempo 
para transferir a parturiente. 
Uma reunião na noite de quarta-
feira, 24, defi niria o destino da 
instituição, mas, segundo a ad-
ministradora do Hospital, Salete 
Benetti, não houve consenso. 
“Não temos nada defi nido, então 
vamos reunir novamente a direto-
ria, os médicos e a Secretaria de 
Saúde para avaliar as condições 
de permanência dos profi ssionais 
na instituição”, explica. 

Na terça-feira, 23, a Câmara 
de Vereadores aprovou em pri-
meira e segunda votação, a reali-
zação de teste seletivo para a con-
tratação de novos profi ssionais 
médicos, inclusive dois pediatras, 
a votação foi acompanhada de  
uma manifestação promovida 
pela Pastoral da Criança, que 
pedia a reabertura da ala.

Para o prefeito Leoberto 
Weinert, o que o poder legislativo 
poderia fazer para a reabertura, 
foi feito. “A lei para a contratação 
de novos profi ssionais já foi apro-
vada pela Câmara e, em breve, te-
remos reforços, justamente para 
expandir o número de médicos 
na cidade”, afi rma. Segundo Wei-
nert, os profi ssionais que serão 
contratados devem atender pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
nos postos de saúde, mas como a 

carga horária é de 10 horas sema-
nais, poderão se dedicar a outras 
atividades, como o sobreaviso na 
Maternidade. “Nós não podemos 
contratar para a Maternidade. 
Quem faz isso é a Fundação 
administradora do Hospital”, 
reitera. O sobreaviso, de acordo 
com o prefeito, é pago, sim, pela 
prefeitura, mas os médicos não 
são seus funcionários. “Nós ape-
nas repassamos o recurso para 
quem administra”, conclui.

Para Salete, a contratação dos 
profi ssionais pela prefeitura não 
garante o reforço no Hospital, 
mas possibilita que mais profi s-
sionais se instalem na cidade e 
possam contribuir para a reaber-
tura da maternidade. Sem solução 
palpável, datas não podem ser 
estabelecidas.

FALTAM PEDIATRAS

Segundo o médico pediatra Car-
los Gustavo Werner Baggio, a 
Maternidade não foi fechada por 
falta de acordo salarial nem por 
má vontade dos profi ssionais em 
atender à população. “Faltam mé-
dicos pediatras. Isso é um fato”, 
afirma. O problema, segundo 
ele, já era latente em dezembro, 
com o desligamento de um pro-
fi ssional, mas piorou com a saída 
de outro e a mudança de uma 

terceira médica. “Eu cumpri o 
sobreaviso nos meses de janeiro e 
fevereiro sozinho, em um esforço 
para manter aberta a ala, mas 
é uma situação insustentável”, 
argumenta. 

De acordo com o médico, 
são necessários ao menos três 
pediatras para que a Maternidade 
volte a atender, mas até o fecha-
mento desta edição,  a equipe 
era formada apenas por ele e por 
uma colega. “Ninguém aqui tra-
balha só na Maternidade. Alguns 
trabalham na UTI neonatal de 
Mafra, outro colega da região em 
Major Vieira e estamos, todos, 
sobrecarregados”, explica. 

Baggio, além do consultório, 
atende na Clínica da Mulher e da 
Criança, no Pronto Atendimen-
to Municipal e pelo Sistema de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), situação que, segundo 
ele, se repete com os colegas.

PROBLEMA ANTIGO

Para o presidente do Hospital 
Santa Cruz, Derby Fontana, o dé-
fi cit de profi ssionais especialistas 
em pediatria na cidade já era de 
conhecimento da direção desde 
dezembro de 2009. “Tínhamos 
escala e estávamos procurando 
por novos profi ssionais, até que 
a situação chegou nesse nível 

crítico”, afi rma. Segundo ele, a 
ala não pode ser mantida sem 
o plantão, situação que também 
provoca perdas para o Hospital, 
não só para as gestantes. “O 
Hospital perde muito com isso, 
porque deixa de receber pelos 
procedimentos realizados”, es-
clarece.

Nas condições financeiras 
em que se encontra a instituição, 
com défi cits anuais, essa situação 
não pode ser mantida, segundo o 
presidente, que vê com esperança 
a aprovação da lei que permite 
a contratação de mais médicos 
para o SUS. Não mais que as 
grávidas que esperam pela rea-
bertura. Para Sandra Aparecida 
dos Santos, grávida de seis meses, 
o clima é de torcida para que até 
o nascimento do fi lho, a situação 
esteja resolvida ou, ao menos, a 
Maternidade de Três Barras seja 
reaberta. “Gostaria de ter meu 
fi lho aqui. É mais complicado ter 
de sair, não é?”, diz. 

De qualquer forma, uma 
esperança surge. A Maternida-
de do Hospital Felix da Costa 
Gomes, de Três Barras, fechada 
desde dezembro de 2009, deve 
reabrir, de acordo com a gerente 
de saúde do município, Siomara 
Muhlmann Corrêa, provavelmen-
te em 14 de abril.

SUELI espera que Maternidade reabra antes do nascimento da fi lha, mas Heloísa não deve nascer em Canoinhas
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Médicos se desligaram da Maternidade aos poucos, sem ação da administração do Hospital Santa Cruz

Pediatras dizem que problema 
se agrava desde novembro de 2009 

POLÊMICA

Gracieli Polak

CANOINHAS

Os pediatras da cidade devem 
divulgar na tarde de hoje (leia 
íntegra no www.jornalcorreio-
donorte.com.br) uma carta para 
a população de Canoinhas com 
esclarecimentos sobre o fecha-
mento da Maternidade. Em 
entrevista ao CN o médico Luiz 
Henrique Ferraresi adiantou o 
conteúdo do documento. “Va-
mos explicar à população os 
reais motivos do fechamento, 
que começa com o desinteresse 

em todo País pela área, mas não 
é só isso”, afi rma. “Em mais de 
30 anos a pediatra funcionou 
sem reclamações na cidade e, 
até junho de 2009, éramos cinco 
profi ssionais no sobreaviso, até 
que eu me afastei por desavenças 
inconciliáveis com a Secretaria de 
Saúde. Em novembro mais uma 
médica pediu afastamento e a 
situação só piorou em dezembro, 
inclusive sem a defi nição de um 
novo contrato. Quem trabalhou, 
o fez sem receber”, denuncia. 

O médico adianta que medidas 
legais estão sendo tomadas contra 

os veículos de comunicação que 
“denegriram a imagem dos profi s-
sionais” e que acredita que, mesmo 
com a abertura do processo para 
contratação de mais médicos, a 
situação é difícil. “Faltam pediatras 
no País inteiro e quem atende hoje 
em Canoinhas é porque tem algum 
vínculo com a cidade”, diz. 

Procurada pela reportagem 
do CN, a secretária de Saúde, 
Telma Regina Bley, disse que 
não podia se pronunciar sobre 
o assunto.

PROTESTO durante sessão da Câmara de Vereadores na terça-feira, 23
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     BINGO 

O grupo de jovens (JANC) convida 
a todos para um grande bingo que 
se realizará neste domingo, dia 28, 
no pavilhão da igreja Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, no Jardim 
Esperança, com início às 14h30, 

com os seguintes prêmios:

1.º PRÊMIO:  R$ 300 
2.º PRÊMIO:  R$ 200 

3.º PRÊMIO: EDREDON 

Desde já o grupo de jovens 
agradece a colaboração.

CLUBE DE CAÇA TIRO E PESCA 

MAJOR TOMAZ VIEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do CLUBE DE CAÇA TIRO E PESCA 
MAJOR TOMAZ VIEIRA, através do presente edital 

CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS para:

1. Registrar as chapas para eleição da nova diretoria junto à sede do 
Clube até o dia 16/04/2010, conforme as regras estabelecidas no artigo 
40 e 41 do Estatuto Social, e maiores esclarecimentos que poderão ser 
retirados junto à secretaria do Clube;

2. Eleição da nova diretoria, que dar-se-á no dia 30/04/2010 das 
19 h. e 30 min. às 21 horas, e cerimônia de posse no mesmo dia após 
a contagem dos votos.

3. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em sua 
sede à Estrada Canoinhas à Três Barras, km 6, na cidade de Três Barras/
SC, no dia 30/04/2010 às 18 h. e 30 min. em primeira convocação, e às 
19h. em segunda convocação, esta com qualquer número de associados, 
com a seguinte ordem do dia:

 Prestação e aprovação das contas do exercício anterior;
 Alienação de parte do imóvel do Clube
 Funcionamento e demais assuntos da diretoria.

Canoinhas/SC, 24/03/2010.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO ZAN
Presidente

PÁSCOA SOLIDÁRIA | Colaboradores 
da agência do 

HSBC de Canoinhas lançaram esta semana a  “Campanha Páscoa Solidária 
2010”. O objetivo é arrecadar ovos de páscoa n.º 12 para doação as crianças 
participantes dos  projetos  fi nanciados pelo Instituto HSBC Solidariedade em 
Canoinhas.  A contribuição pode ser feita na agência do HSBC, até o dia 30 
de março. Durante a campanha, o HSBC expõe as atividades desenvolvidas 
nos projetos sociais  que estão sendo coordenados pela Sociedade Assis-
tencial Vale  do Canoinhas (SAVC) e  o Conselho de Segurança Comunitário 
Noroeste (Conseg).

JOSÉ HEIDEN E FAMÍLIA 
AGRADECEM

A manifestação de amizade das pessoas que estiveram do nosso lado 

num momento de grande difi culdade, especialmente a Marcos Krisan e 

esposa; aos inúmeros telefonemas dos amigos, à Polícia Militar de Major 

Vieira, à Polícia Civil de Major Vieira (Orlando e Eduardo), à Polícia 

Militar de Canoinhas, e à Polícia Civil de Canoinhas, especialmente ao 

Dr. Rui Orestes Kuchnir e à imprensa falada e escrita.

O bom profi ssional não é aquele que faz simplesmente o que sua 

profi ssão determina, mas é aquele que faz algo a mais.

Muito obrigado.

AGRADECIMENTO

Os familiares de WAGNER MIRAN-

DA DO PRADO agradecem a todos 

que ajudaram de uma maneira ou de 

outra na realização do bingo em prol 

de seu tratamento de saúde realiza-

do no domingo, 14, no pavilhão da 

Igreja São Francisco.

Que Deus abençôe a todos!

INAUGURAÇÃO | A UnC Canoinhas inaugurou ontem pela manhã seu Laboratório de Óp-
tica Oftálmica, no antigo setor de Ciências Contábeis da Universidade. O 

laboratório, que foi montado por uma equipe de alunos, facilita o aprendizado e pode ser utilizado para cursos práticos.
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JOINVILLE

Cunhado do assassino também foi ferido com um tiro, mas não 
corre risco de morte

Marido que matou a 
mulher se apresenta

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

PASSIONAL

Pedro Alvacir de Oliveira, 27 
anos, se apresentou no final 
da tarde de quarta-feira, 24, na 
Delegacia de Polícia Civil de 
Canoinhas. Ele confessou ter 
matado com facadas a própria 
esposa, Zeni Aparecida Pinto, 
25 anos, na tarde de quinta-feira, 
18, na localidade de Campo dos 
Buenos, a cerca de 50km do 
centro de Canoinhas. Ele con-
fessou ainda ter atirado contra 
o cunhado Jucelino de Souza, 
37 anos, que está internado no 
Hospital Santa Cruz, mas não 
corre risco de morte.

Segundo Oliveira, há alguns 
dias ele estava desconfi ado de que 
a mulher o estaria traindo com 
Jucelino, que é casado com sua 
irmã e trabalhava com ele. Por 
isso, na tarde do crime chegou 
mais cedo. Ao entrar em casa 
armado com uma espingarda teria 
fl agrado a mulher e o cunhado 
mantendo relações sexuais. Ainda 
segundo Oliveira, Jucelino teria 
apontado uma arma contra ele, o 

que o teria levado a atirar contra o 
cunhado. Mesmo ferido, Jucelino 
embarcou em sua motocicleta e 
fugiu do local.

Ainda de acordo com Olivei-
ra, Zeni teria pegado uma faca 
e o atacado. Ele diz que tomou 
a faca da esposa e a esfaqueou. 
Ele não soube precisar quantos 
golpes deu. A perícia ainda não 
foi concluída, mas conforme 
adianta a Polícia, foram mais de 
10 golpes. 

Zeni morreu na hora. Seu 
corpo foi levado para o IML de 

Porto União, porque o perito de 
Canoinhas está de férias. O sepul-
tamente ocorreu no cemitério de 
Campo dos Buenos.

LIBERDADE
Como escapou do flagrante, 
Oliveira vai responder aos crimes 
em liberdade. Pelo homicídio 
ele pode pegar até 30 anos de 
cadeia.

O inquérito policial ainda 
não foi concluído porque falta 
ouvir Jucelino, que deve receber 
alta nos próximos dias.

TJ manda soltar Oscar Gonçalves do Rosário

O Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina decidiu, por cinco votos 
a quatro, anular o processo que 
investigou a morte da menina 
Gabrielli Cristina Eichholz, de 
apenas um ano e seis meses.

Condenado a 20 anos de pri-
são, em júri que ocorreu no dia 14 
de agosto de 2008, o canoinhense 
Oscar Gonçalves do Rosário foi 
solto da Penitenciária Industrial 

de Joinville no fi nal da tarde de 
ontem e deve chegar a Canoinhas 
hoje pela manhã. 

Com a decisão do TJ, as 
investigações devem começar 
do início.

Segundo os desembarga-
dores que votaram a favor da 
anulação do processo, o motivo 
da decisão seria uma série de ir-
regularidades nos procedimentos 
policiais.

De acordo com o processo 
que condenou Oscar, Gabrielli 
foi violentada sexualmente den-
tro de uma Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, do bairro Jardim 

Iririú. Depois ela foi asfi xiada 
e jogada dentro do tanque ba-
tismal, com água. Ela chegou a 
ser socorrida, mas morreu no 
hospital.

COMEMORAÇÃO
Foi com alegria que a família de 
Oscar recebeu a notícia das advoga-
das do pedreiro na tarde de ontem. 
“Não conseguimos acreditar, esta-
mos muito felizes”, disse Gracilda 
do Rosário, mãe de Oscar. A família 
ainda não sabe a que horas ele deve 
chegar. “Não imaginávamos, foi 
uma grande surpresa”, afirmou 
Gracilda por telefone.

FURTO

Rapaz leva 

bicicleta e bolsa
Na manhã de sexta-feira, 19, 
um rapaz de 18 anos furtou uma 
bicicleta e uma bolsa de uma 
casa situada a rua Willibaldo 
Hoffmann, Jardim Esperança, 
em Canoinhas. A Polícia con-
seguiu deter o rapaz, que foi 
reconhecido por testemunhas. 
Ele foi preso e os produtos do 
furto recuperados.

MANOBRAS OUSADAS

Bêbado e 

perigoso
Na madrugada de sábado, 20, na 
rua Caetano Costa, a Polícia de-
teve um motociclista de 24 anos 
que fazia manobras perigosas 
com sua motocicleta Yamaha/
Fazer, placa de Canoinhas. 

O rapaz se negou a fazer 
teste de bafômetro, mas segundo 
a Polícia ele estava visivelmente 
bêbado. Ele vai responder a ter-
mo circunstanciado.

VÂNDALOS

Quebram 

vitrina e furtam
Na madrugada de sábado, 20, 
dois rapazes de 18 anos foram 
detidos na avenida Abraão Mus-
si, bairro São Cristóvão, em Três 
Barras, depois de quebrarem a 
vitrina de uma loja e furtarem 
dois aparelhos eletrônicos. Um 
dos rapazes estava com a mão 
sangrando. Eles foram presos 
em fl agrante e os produtos fur-
tados foram recuperados.

BÊBADO E PERIGOSO

Motorista bate 

em portão
Na noite de sábado, 20, a Polícia 
atendeu a um acidente de trân-
sito na rua Vidal Ramos, centro 
de Canoinhas. O motorista de 
um Gol, placas de Canoinhas, 
perdeu o controle da direção e 
bateu no portão de um comércio. 
Segundo o teste de bafômetro 
feito pela Polícia, o rapaz estava 
bêbado.

2 NO FIM DE SEMANA

Furtos de 

motocicletas
A Polícia prendeu na madrugada 
de domingo, 21, na rua José 
Boiteux, em Canoinhas, três ra-
pazes com 17, 18 e 19 anos res-
pectivamente, que empurravam 
uma motocicleta supostamente 
furtada. Ao avistar os policiais, o 
trio abandonou o veículo e fugiu. 
Acabaram presos e a motocicleta 
foi devolvida ao dono.

Na mesma madrugada, na 
rua Julio Budant Neto, no Campo 
d’Água Verde, um homem de 30 
anos denunciou o furto de sua 
motocicleta, uma CG Titan. Pou-
co depois, a moto foi encontrada 
abandonada. O ladrão não foi 
localizado.

POSSE DE ARMA

Comprada de 

desconhecidos

O Núcleo de Inteligência (Nint) da 
Polícia Civil prendeu  na segunda-
feira, 22, um senhor que portava uma 
espingarda que tinha sido furtada há 
uma semana de uma casa de Canoi-
nhas. O homem disse que comprou 
a arma de pessoas desconhecidas e 
foi autuado em fl agrante nos delitos de 
receptação e pose de arma de fogo.

ARMA DO CRIME: facão usado por Oliveira para matar Zeni na quinta-feira, 18
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Investigação sobre 
o crime deve ser 
retomada desde o início

CASO GABRIELLI

OSCAR estava preso há três anos
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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 ad-
ministrativos
Vagas: 293
Salário: até R$ R$ 2307,85 para 
técnicos 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://
concursos.ifsc.edu.br

l IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia 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

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.
concurso.fgv.br

l Corpo de Bombeiros de SC
Prazo: até 5 de abril
Cargos: Curso de Formação de Sol-
dados e Oficiais
Vagas: 66. São 39 vagas para a 
inclusão de cadetes no Curso de 
Formação de Oficial e 27 vagas para 
o Curso de Formação de Soldado
Salário: R$ 1.725,68 para soldados 
e R$ 3.789,71 para Oficiais
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 80 e R$ 100
Inscrições: através do site www.
msconcursos.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

Inscrições para 
concurso só 
pela Internet
Prazo vai até o dia 4; Região oferece 121 vagas

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 PRODUÇÃO: Com 
Ensino Médio completo e prefe-
rencialmente com experiência na 
função. Para trabalhar em empresa 
papeleira.

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

AUDITOR: Para trabalhar com audito-
ria em almoxarifado. Com experiência 
ou curso na área.

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

ELETRICISTA INSTALADOR INDUS-
TRIAL: Com Ensino Fundamental 
completo (8.ª série). Experiência na 
função e curso de NR10 com certifi -
cado. Disponibilidade para viagens. A 
empresa oferece salário compatível, 
refeição, transporte e moradia.

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

VENDEDOR EXTERNO (TELEFONIA): 
Com Ensino Médio completo. Possuir 
veículo próprio. Salário fi xo + comissão.
 
ENCARREGADO DE SERRARIA: 
Com Ensino Médio completo e expe-
riência como encarregado em serraria 
ou madeireira.

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

documentos pessoais e carteira de 

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.

CORREIOS

VAGAS

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.

Terminou ontem, nas agências 
dos Correios, as inscrições 
para as mais de 191 mil vagas 
abertas pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para o Censo 2010, 
previsto para acontecer no 
segundo semestre do ano. O 
prazo nas agências de Correios 
e nos postos autorizados, pre-
visto para se encerrar na sexta-
feira, 19, foi prorrogado pelo 
órgão, enquanto as inscrições 
pela internet permanecem 
com encerramento previsto 
para 4 de abril e a prova, 30 
de maio.

Nos municípios da região, 
121 vagas estão abertas, 50 
somente em Canoinhas. Em 
comunicado o IBGE divulgou 
a baixa procura pelas vagas 
abertas, que oferecem remune-
ração de acordo com produção 
(segundo o órgão, pode chegar 
até a quatro salários mínimos 
mensais), férias e 13.º salário 

equivalentes ao período traba-
lhado, de acordo com a legis-
lação para trabalho em caráter 
temporário.

De acordo com o coorde-
nador do Censo na subseção 
de Canoinhas, Valdir Spadot-
to, somente para Canoinhas, 
até a última semana já tinham 
sido contabilizadas mais de 70 
inscrições para as 50 vagas. 
“Todos os municípios aqui da 
região já passaram o número 
mínimo de inscrições”, garan-
te. Segundo ele, foi o Estado 
que teve baixa procura, não a 
região.

INSCRIÇÕES
Agora somente pela internet. 
No site da organizadora (www.
cesgranrio.org.br) as inscrições 
custam R$ 18. Pessoas que 
comprovadamente não tenham 
condições de pagar a inscrição 
poderão pedir a isenção da 
taxa, até 4 de março, também 
pela internet, mediante preen-
chimento de requerimento de 
isenção.
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Polícia recupera 13t de fumo
SEGURANÇA NO CAMPO

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Mulher fala dos momentos de desespero nas mãos da quadrilha que teve assalto frustrado pela Polícia

O portão antes aberto aos 
amigos, agora, só no cadea-
do. A empregada da família 
Heiden vem às pressas abri-lo. 
“Antes a gente deixava aberto, 
mas depois do que aconteceu 
domingo, já viu né”, avisa ao 
receber a reportagem.

No domingo, 21, dois ho-
mens armados e encapuzados 
invadiram o sítio da família, 
que fica às margens da SC-
477, no distrito de Rio Bonito, 
distante cerca de um quilôme-
tro do centro de Major Vieira. 
Eles renderam o patriarca e 
um amigo que tomavam chi-
marrão na varanda, invadiram 
a casa e mantiveram reféns os 
donos da casa José e Sílvia, a 
filha e um afilhado do casal, 
além de um casal de amigos e 
seus dois filhos.

Os homens foram amarra-
dos e colocados em um quarto, 
enquanto as mulheres foram 
sabatinadas pelos bandidos 
que queriam dinheiro e joias.

Eles levaram o carro da 
família – um Fiat Palio –, um 
notebook, celulares, R$ 4 mil 
em dinheiro e um caminhão 
Mercedes-Benz car regado 
com 13 toneladas de fumo 
avaliada em R$ 85 mil.

O Palio abandonaram na 
SC-477, nas proximidades de 
Papanduva. O caminhão, con-
forme apurou posteriormente 
a Polícia, foi descarregado e 
abandonado em Mafra. Do 
dinheiro, foram recuperados 
R$ 3,5 mil. O notebook e os 

celulares desapareceram.

INVESTIGAÇÃO
Na mesma noite, a família 
conseguiu se livrar das mor-
daças e cordas e chamou a 
Polícia.

Equipes  do Gr upo de 
Resposta Tática (GRT) e da 
Polícia Civil vasculharam a 
região e, averiguando uma 
denúncia anônima, chegaram 
a um galpão na localidade 
de Rio d’Areia do Meio, em 
Canoinhas. Lá, encontraram 
Silvio Sitorski cuidando do 
galpão. Pouco depois chegou 
João Jorandir Iarrocheski em 
uma moto. A Polícia abordou 
os dois,  que desconversa-
ram, mas acabaram presos. 
Na manhã de terça-feira, 23, 
chegaram os outros quatro 
membros da quadrilha. Todos 
foram presos e levados para a 
Unidade Prisional Avançada 
(UPA) de Canoinhas. Sitorski, 
Iarrocheski e o taxista Mario 
Domingos Maciel são de Ca-
noinhas. João Carlos da Cruz 
Pinto, Walter Vasconcelos e 
Eloir Barbosa são de Fazen-
da Rio Grande, na Grande 
Curitiba-PR.

Sitorski já tem passagem 
pela Delegacia por roubo de 
carga. Os três paranaenses já 
participaram de vários roubos. 
A Polícia ainda não sabe de 
que forma a quadrilha preten-
dia vender a carga.

A família Heiden já havia 
vendido a carga para uma fu-
mageira. “As notas já estavam 
prontas”, conta Silvia.

UNIÃO DE ESFORÇOS: João Carlos da Cruz, Eloir Barbosa e Walter Vasconcelos são de Fazenda Rio Grande e se uniram a Mario Domingues Maciel, Silvio Sitorski e João Iarrocheski para executar o crime
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PORTÃO, antes aberto para quem chegasse, hoje só na base do cadeado no sítio da família Heiden, em Major Vieira
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SDR lança circuito de voleibol 
em duplas em seis municípios
Competição visa integrar atletas da região e oportunizar exercício de outras práticas esportivas

INTEGRAÇÃO

Gracieli Polak

CANOINHAS

Os amantes do voleibol podem 
começar a se aquecer.  Começa no 
domingo, 28, em Major Vieira, a 
1.ª edição do Circuito de Voleibol 
de Duplas Masculino e Feminino 
da 26.ª Secretaria de Desenvol-
vimento Regional (SDR), de 
Canoinhas. As cidades de Três 
Barras, Bela Vista do Toldo, Major 
Vieira, Irineópolis, Porto União e 
Canoinhas recebem as etapas da 
competição, prevista para ocorrer 
até maio. 

Realizado em parceria com as 
prefeituras dos municípios envol-
vidos, o Circuito, segundo a inte-
gradora de esportes da SDR de 
Canoinhas, Regina Tereza Zomer, 
tem o objetivo de proporcionar 
à população mais oportunidades 
de praticar esportes. “No ano 
passado nós realizamos uma cam-
peonato de voleibol e, daí, surgiu 
a ideia do torneio”, afi rma.

Com as próximas etapas já 
defi nidas, Regina explica que o 
campeão geral da competição será 

o que somar o maior número de 
pontos nas etapas disputadas, o 
que deve promover a troca de 
experiência entre os atletas dos 
seis municípios envolvidos.

As inscrições devem ser re-
alizadas nas fundações ou nos 
departamentos de esportes dos 
municípios envolvidos ou pelo 
e-mail esportesdr@gmail.com, 
de acordo com a SDR, até às 18 
horas da quinta-feira que antecede 
cada etapa. Cada fase terá premia-
ção com troféus e medalhas para 
os três primeiros colocados e, aos 
vencedores do circuito, além de 
troféus, serão distribuídos brindes 
ainda não divulgados.

MAIS VOLEI

No final de semana passado, 
12 duplas se enfrentaram na 
quadra de esportes do Sesc 
Ler no Torneio de Voleibol em 
Duplas promovido pela Fun-
dação Municipal de Esportes 
(FME). Cada naipe, segundo a 
FME, foi representado por seis 
equipes, o que garantiu a com-
petitividade.

VOLEIBOL GANHA ESPAÇO: circuito começa com etapa em Major Vieira
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Austrália recebe Grande 

Prêmio de Fórmula 1
Corrida do domingo, 28, deve consolidar mudanças instauradas para a temporada disputada em 2010

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

VELOCIDADE

Na madrugada de domingo, 28, 
às 3 horas, com transmissão pela 
Rede Globo de Televisão, será 
dada a largada para o Grande 
Prêmio da Austrália, o segundo 
da temporada 2010, mas as mu-
danças testadas pelos pilotos há 
duas semanas, no GP de estreia 
no Bahrein, ainda devem trazer 
novidades tanto para espectadores 
quanto pilotos. 

A Ferrari, que garantiu dobra-
dinha com o espanhol Fernando 
Alonso em primeiro e o brasileiro 
Felipe Massa, em segundo, conse-
guiu uma vantagem considerável de 
22 pontos para a segunda colocada, 
a rival McLaren, que conseguiu 
apenas terceiro e sétimo lugares. 
Independente do bom resultado, a 
escuderia italiana defende que ainda 
precisa estudar as possibilidades 
para se manter na frente, princi-
palmente depois da temporada 
anterior, em que foi deixada para 
trás pela Brawn GP, sem chances 
de recuperação. “É verdade que a 
corrida em Sakhir não foi espeta-
cular, mas é muito cedo para falar 
sobre mudar as regras. Temos que 
esperar e ver corridas diferentes 
para analisar a situação sem sermos 
emotivos”, defendeu Alonso.

Mais que apreensão pelas 
novas regras, o GP de Melbourne 
traz outras preocupações para 
alguns pilotos, como o atual cam-
peão, Jenson Button. A corrida, 
que é iniciada desde o ano passado 
às 17h locais (3h de Brasília), para 
melhorar a audiência da prova na 
Europa, se encerra justamente no 

horário em que o sol se põe na ci-
dade, situação que segundo o inglês 
pode ser perigosa para os pilotos.  
“A corrida pode se tornar perigo-
sa se o sol atingir os seus olhos e 
você não puder ver para onde está 
indo”, reclamou Button.

RESULTADOS

O segundo lugar de Massa foi 
a melhor colocação brasileira 
na primeira corrida.  Rubens 
Barrichello, da Williams, chegou 
em 10.º e marcou um ponto. Os 
estreantes Bruno Senna e Lucas 

di Grassi abandonaram logo nas 
primeiras voltas e não pontua-
ram. O campeonato 2010 será 
composto de 19 GPs (acompanhe 
quadro abaixo) e chega ao Brasil 
somente na penúltima corrida, 
em novembro.

CALENDÁRIO DA FÓRMULA 1

03h
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Sinais                                                          Luan Santana

Madri                                              Fernando & Sorocaba

Single Ladies                                                                  Beyoncé

Bem-vinda                                                  Jeito Moleque

E daí?                                            Guilherme & Santiago

M
eryl Streep vale o ingresso 
sempre, seja qual for a porcaria 

em que a coloquem. Quando o fi lme 
é bom como Dúvida, por exemplo, 
melhor ainda. Não é exatamente o 
caso de Julie & Julia, que lhe rendeu a 
16.ª indicação ao Oscar. Não precisa 
nem dizer que Streep merecia muito 
mais que a barbie Sandra Bullock.
   Interpretando a história real da 
cozinheira Julia Child, Streep dá 
show, sem forçar os trejeitos espalha-
fatosos da biografada. Sutilmente o 
espectador percebe o gosto pela vida 
que a personagem tem, seus medos e 
motivos para se divertir.

    Paralelo a sua história, o fi lme de 
Nora Ephron (de Sintonia de Amor), 
mostra uma recém-casada (Amy 
Adams) tentando se ajeitar na cozi-
nha para agradar o maridão.
     Inspirada por Julie Powell, a jo-
vem se torna um sucesso com seu 
blog de receitas. As duas histórias 
foram contadas em um livro e adap-
tadas para o cinema.
      Previsível e enjoativa, a trama 
não segura, mas vale, e muito, pelo 
talento irrepreensível de Streep. Sem 
dúvida, vai demorar muito para apa-
recer atriz que se aproxime de seu 
talento.

Julie & Julia vale por Streep

� � � � � � � � � � � �	 � 
 � �  � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � �  � � !

" # $ % & $ ' ( )
D

epois de American Idiot, álbum 
do Green Day de 2004, ter 

virado peça de teatro, agora servirá 
de inspiração para um fi lme. A ideia, 
que já circula desde 2005, está viran-
do realidade.
A produtora Playtone, do ator Tom 
Hanks e do produtor Gary Goet-
zman, está por trás do longa, que 

usará, assim como o espetáculo 
teatral, as músicas de American Idiot 
para contar a história de três pessoas 
de uma pequena cidade que estão 
em uma fase transitória da vida: uma 
se alista no exército, outra muda de 
cidade e se vicia em drogas e o ter-
ceiro fi ca na terra natal, onde engra-
vida a namorada.

Posse da NOVA DIRETORIA do Sindicato do 
Comércio Varejista de Canoinhas – Sincovac

Presidente:  Carlos Roberto Búrigo, 1.º vice-presidente: Paulo Ricardo 
Murara, 2.º vice-presidente: Ismael Carvalho, 3.º vice-presidente: 
Moacyr Fedalto de Paula e Silva. 1.° secretário: Sergio Ferreira, 2.º 
secretário: João Paulo Borchardt, 3.º secretário: Samuel Klutckowski. 
1.º tesoureiro: Oscar Liebl, 2.º tesoureiro: Allan Jarschel, 3.º tesourei-
ro: Wilmar Sudoski Junior. Conselho Fiscal:  João Adilson Chamberg, 
Henrique Knorek, Marielle Lucia Pereira de Souza. Suplentes Conselho 
Fiscal: Darcy Guebert e Arnaldo Fernandes. Delegação Federativa:  
Carlos Roberto Burigo e Oscar Liebl.

Todas as atividades do SINCOVAC e de seus 
parceiros buscam um único objetivo: qualifi car e 
facilitar o trabalho e o crescimento da área comer-
cial e de serviços, através das parcerias, serviços, 
produtos e a confraternização entre todos. 

O SINCOVAC é uma entidade patronal, representante legal do 
comércio de bens, serviços e turismo. É organizada para exer-
cer a defesa dos interesses da categoria econômica e promover 

a negociação coletiva entre patrões e empregados. Sua MISSÃO é 
assegurar às empresas representadas as melhores condições para gerar 
resultados positivos e desenvolver a sociedade.

A VISÃO do SINCOVAC é liderar a comunidade empresarial repre-
sentada, com reconhecida infl uência no desenvolvimento da região.

A sede do Sindicato fi ca na rua Dr. Rolando Lourenço 

Malucelli, nº 16, no centro de Canoinhas. Na sede 

funciona um posto de atendimento do SESC e também 

um posto avançado do SENAC

Junto a Central de Atendimento do SESC, que funciona ane-

xo ao sindicato, funciona o Gabinete Odontológico do SESC

O SESC oferece atividades culturais, educativas, 

esportivas, de saúde, hotéis, restaurantes, programas e 

trabalhos que integram as mais diversas faixas etárias, 

da criança ao idoso

Para contribuir com a diminuição do índice de analfabe-

tismo, o SESC/SC implantou em três cidades do Estado 

(Canoinhas, Caçador e Tijucas) o programa SESC LER, 

que tem uma proposta pedagógica que ultrapassa o 

processo de iniciar o aluno nas letras

DIRETORIA SINCOVAC ELEITA 2010/2014

Hoje o SENAC de Canoinhas atua nas 
seguintes áreas tecnológicas: ambiente, 
saúde e segurança, gestão e negócios, 
hospitalidade e lazer, informação e 
comunicação com diversos cursos, 

atendendo a população em geral, empresas parceiras 
e municípios vizinhos.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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26/03 - João Vinicius Gevieski 

            Ostroski

26/03 - Osnei Adriano de Oliveira

26/03 - Terezinha Bauer

26/03 - Gerson Eduardo de Souza

27/03 - Tatiana Vaz dos Santos

            Spaniski

27/03 - José Gioppo Carneiro Júnior

27/03 - Ilário Koning

28/03 - Olga Adamski Pienchontkoski

29/03 - Curt Salai

29/03 - Pedro Kitzberger

29/03 - Geroslava Lapichiski

29/03 - Lauriane Muller da Rosa

29/03 - Marcelo Eduardo de

            Oliveira

29/03 - Willian Otto Voigt

30/03 - Rosicléia do Prado

30/03 - Edson Carlos de Moraes 

31/03 - Marise Ziemann

31/03 - Roseli Rank

31/03 - Renan Sausen

31/03 - Marcelo Adriano Silveira

31/03 - Alexia Oliskovicz Milcheski

u Aniversariantes

EnfOque

- Os médicos MARCELO GALLOTTI E ADRIANO DE 

AGUIAR, da Clínica de Fraturas Canoinhas, participam 

desde ontem do 13.º CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CIRURGIA DE JOELHO, em Porto de Galinhas-PE. 

Com o fi m do Congresso, que acaba amanhã, retornam 

para Canoinhas trazendo novidades para seus pacientes!

Amanhã, a graciosa Aline Moreschi 

festeja o primeiro aniversário. Seus 

pais, Diogo e Janaina, desejam mui-

tas felicidades para a princesinha.

Vitor Heleno Reinert completou seis 

anos, ontem, e ganhou de presente 

uma visita com a família ao Beto 

Carrero World. Seus pais, Dani e Tito, 

lhe parabenizam pelo dia tão especial 

e desejam muita saúde e felicidade!

Camila Kalempa comemora seus 

quatro aninhos no domingo, 28. 

Seus pais, Gilberto e Salete, desejam 

felicidades para a linda garotinha!

F
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Artur Owsiany Sobrinho completa 

idade nova, amanhã. “Que você seja 

sempre esse homem honesto, trabalha-

dor, bondoso, às vezes teimoso, mas 

sempre pai” é o desejo de seus fi lhos, 

Fernando, Leandro, Luana e Evandro.

William Andre-

oli comemora 

idade nova 

e recebe os 

votos de muita 

felicidade e 

saúde de seus 

pais, de sua 

tia, Narcisa, do 

tio, Toty, e da 

priminha, Sú. 

Parabéns!

Larissa apagou velinhas na terça-fei-

ra, 23. Seus pais, Wilmar e Cleonice, 

desejam tudo de bom para a fi lhota!

Na terça-feira, 30, Pedro Haker 

comemora mais um ano de vida e 

recebe os parabéns de sua esposa, 

Neuza, seus amigos e familiares na 

festa, que acontece no domingo, 28, 

na sede da Acrec. Parabéns e saúde!

Maria Eduarda comemora seu 1.º 

aninho, amanhã, na Asemca, ao lado 

dos papais, Viviane e Luis Mizael. 

Felicidades para a linda garotinha!

Daiana Bianek Kieski completou dez 

anos na quinta-feira, 18. Seus pais, 

Gilmar e Rose, e sua irmã, Geisibel, 

desejam felicidades!

Amabili Schissel Froehner comemora 

amanhã mais um aninho. O irmão, Igor, 

junto com seus pais, Irineu e Simone, 

avós e tios, deseja muita felicidade!

No domingo, 28, Maria Lindacir 

Schelbauer comemora aniversário. 

Seu esposo, Fernando, seus fi lhos, 

Luciano, Fernando José e Márcia, 

e os netos Kaike, Kaeli e Kauê, a 

parabenizam pela data!

3.ª MOSTRA DA MULHER EMPREENDE-

DORA 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!

ANIBAL FERREIRA DE 

LIMA aniversariou na terça-

feira, 23. Sua esposa, Sibeli, 

sua fi lha, Márcia, e o genro, 

Márcio, desejam muita saúde 

e paz!

Ana Paula Kohler comemora idade 

na terça-feira, 30. Seus pais, Ari e 

Cristina, e o irmão, Rodrigo, com 

amor e carinho, desejam felicidades 

e sucesso na profi ssão. Parabéns!

Paulo Henrique Juzak faz aniversá-

rio amanhã e recebe os parabéns de 

sua esposa, Jaqueline, de sua sogra, 

Carmem, e de toda sua família. Feliz 

aniversário!

Deise Laatsch Schreiner comemorou, 

ontem, a passagem de mais um ano. 

Felicidades, muita paz e alegria é o 

que desejam seus familiares e ami-

gos. Parabéns!

Nelson Dias de Moura comemora 

idade nova hoje. Sua esposa, Elizia-

ne, e as fi lhas, Amanda e Liandra, 

desejam muitas felicidades!

Hoje, comemora idade nova Nazir 

Leal de Barros. A esposa, Dilaci, e 

os fi lhos, Diana, Liana e Diogo, de-

sejam toda a felicidade e sucesso do 

mundo. Que Deus sempre o abençôe.

Te amamos!

Janaína Denise Grein comemora 

aniversário na sexta-feira, 2. Muitas 

felicidades, saúde, paz, amor e ami-

zade são os mais sinceros desejos de 

sua irmã, Cristina Massaneiro.

Mariane Lessak Massaneiro festeja 

aniversário na quinta-feira, dia 1.º. 

Muita saúde, paz e realizações são os 

desejos de seus familiares e amigos, 

especialmente das amigas Cristina e 

Solange. Parabéns!
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IMÓVEIS

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

ALUGUÉIS

VENDE-SE casa em construção, com 
189m² + material, na rua Francisco de 
Paula Pereira, 1850. Com 1 suíte, 2 
quartos, 2 banheiros, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira e garagem para 2 
carros. Fone: 3622-8983.

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

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

DIVERSOS

VENDE-SE 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.

VENDE-SE apartamento na rua Coronel 
Albuquerque, no centro de Canoinhas, 
em frente ao Queluz. Com uma área 
construída de 145m², com 1 vaga de 
garagem. Fone: 9126-9133.

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 fi lhotes de Border Collie. 
Valor: R$ 400. Fone: 3622-1394, com 
Jussara ou César.

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 uma chácara na localidade de 
Rio Pretinho com 6 alqueires, ligado a BR-
280. Aceita-se proposta. Fone: 9126-9133.

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.

VENDE-SE Astra 2003, cor prata, rodas 
aro 17, pneus seminovos. Valor: R$ 28 mil 
ou entrada + fi nanciamento. Fone: 3622-
6139 ou 9607-0194.

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

19/03: Ana Lis Suchara - 68 anos
20/03: Aleixo Carvalho – 82 anos

 OBITUÁRIO
pa, dinâmico prefeito de Papan-
duva, que sofreu um profundo 
corte no rosto e fratura de duas 
costelas, sendo imediatamente 
hospitalizado. Os demais pas-
sageiros, sofreram escoriações 
e após curativos de emergên-
cia, foram recolhidos às suas 
residências.

2.754 municípios
Rio, 14 (Pala-Press) – De 

acordo com o que nos revela 
o último número da Revista 
Brasileira dos Municípios há 
em todo País, 2.754 municípios 
distribuídos da seguinte forma: 
119 na Região Norte, 630 no 
Nordeste, 843 no Leste, 919 no 
Sul e 243 no Centro Oeste.

Ressalte-se que 9 Esta-
dos da Federação têm mais 
de 100 comunas: São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia, Ceará, 
Goiás, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Per-
nambuco.

Gente nova
O lar do sr. Rimon – Ber-

nadete Seleme, acha-se em 
festa, com o nascimento de seu 
fi lho Pedro Ivo, ocorrido dia 22. 
Desejamos felicidades.

Vicente Trela
Após longa enfermida-

de, veio a falecer dia 16 do 
corrente, o estimado cidadão 
tresbarrense Vicente Trela,  
comerciante desde a muito 
estabelecido no Distrito de Três 
Barras e muito relacionado no 
nosso meio social, comercial e 
industrial.

Seu sepultamento deu-se 
no dia seguinte, com grande 
acompanhamento.

Cine Teatro Vera 
Cruz apresenta:

Domingo às 20,15 horas – 
Impróprio até 14 anos

AS PERNAS DE DOLORES
Com Germaine Damar, Claus 
Bieder Staedt, Grethe Weiser. 
“Um sucesso musical do cine-

ma alemão...”
Risos, humor, mulheres, 

músicas...

PUBLICADO EM 19 DE 
MARÇO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Desgovernado o 
ônibus chocou-se 
com um tronco de 

Imbuia ferindo todos 
os passageiros

Dia 22 pela manhã, o ônibus da 
linha Papanduva-Canoinhas, saira 
de Papanduva não apresentando 
novidade. A viagem parecia normal 
como todas as outras feitas. O mo-
torista, considerado um dos bons 
do Município, Antonio Gonçalves, 
dirigia com cuidado, pois devido a 

fortes chuvas que tinham caído à 
noite, a estrada estava escorrega-
dia. De repente, Antonio Gonçalves 
sentiu que não podia dominar nem 
controlar o ônibus, a direção não 
obedecia. Foi então que precisa-
mente na altura de Carijos, a poucos 
quilômetros de Major Vieira, veio o 
ônibus de encontro a uma imbuia 
que se achava ao lado esquerdo da 
estrada, sofrendo violento choque 
e deslocando os passageiros de 
seus lugares.

Além de outros passageiros, 
viajava também o sr. Jovino Tabali-

ADAUTÍLIO MUNHOZ, 95 
anos: Nascido em Campo Alegre, 

aos três anos veio para Canoinhas. O 

ano era 1918 e a recém-criada cidade 

mal aparecia em meio à mata. Um 

prato cheio para quem sonhava com 

terras, desde que não tivesse medo 

do trabalho. Tudo era desbravado 

na base de foices e facões e as terras, 

se tivessem dono,  eram vendidas a 

preço de banana, como se diz popu-

larmente. A família Munhoz se fi xou 

na localidade de Rio dos Poços (hoje 

pertencente ao município de Bela 

Vista do Toldo). “Chegamos de trem 

a Canoinhas, junto com porcos”, 

lembrou Adautílio em entrevista con-

cedida há 5 anos ao CN. Os porcos, 

inclusive, eram a moeda corrente para 

se trocar por terras. Foi em Rio dos 

Poços que os pais de Adautílio come-

çaram a trabalhar com a erva-mate 

além de lavouras de legumes e frutas 

e criação de porcos e galinhas.

No entanto, as lavouras e planta-

ções de erva-mate da família Munhoz 

foram devastados para a construção 

das Indústrias Zaniolo, que compra-

ram as terras da família para fi xarem 

a sua serraria.

Com o dinheiro da venda das 

terras, os Munhoz compraram terras 

na localidade da Gralha, onde fi caram 

pouco tempo. De lá partiram para a 

localidade de São Roque (vizinha de 

Rio dos Poços), de onde Adautílio 

sairia somente para cumprir o ser-

viço militar em Ponta Grossa-PR. 

Em 1948, Adautílio se casou com a 

própria prima, Maria Tarcila.

Depois do casamento, comprou 

um terreno na “estrada geral”, termo 

usado para designar a rua que dava 

acesso ao centro de Canoinhas. Foi ali 

que construiu um pequeno comércio 

que ele chamava de “bodega” e uma 

fábrica de erva-mate. 

Na fábrica, chegou a colher e 

produzir mil arrobas de erva-mate por 

ano, fora a erva-mate que era com-

prada para benefi ciar. A maioria dos 

clientes era de Canoinhas e Mafra.

Na década de 1960, deixou o 

interior e veio morar na cidade, no 

bairro Alto das Palmeiras. Em meados 

da década de 60, a erva-mate começava 

a perder força, os lucros diminuíam e 

o fi lho de Adautílio, Emídio Niceto, 

assumiu a fábrica de erva-mate.

Assim, Adautílio pode se dedicar 

mais a um serviço que  cada vez mais 

tomava gosto: a tapeçaria. “Lidar com 

lã e bem melhor do que lidar com 

erva-mate onde o trabalho é muito 

pesado”, dizia Adautílio.

A escassez da erva e o surgimen-

to de grandes empresas modernas e 

com maior capacidade de investimen-

to sufocaram pequenos produtores 

como o fi lho, que assumiu a fábrica 

até a falência.

Adautílio teve morte natural, 

decorrente da idade. Deixa quatro 

filhos, 13 netos, 29 bisnetos e 2 

trinetos.

Jovino Tabalipa, prefeito de Papanduva, que estava entre os passageiros 

do ônibus acidentado em 22 de março de 1960. Antes, em novembro de 

1947, pela União Democrática Nacional (UDN) ele se candidatou a prefeito 

de Canoinhas e conquistou 2.816 votos, mas foi derrotado pelo irmão 

Octavio Soares Tabalipa, que pelo Partido Social Democrata (PSD) teve 

328 votos a mais ao conseguir 3.144 sufrágios. A foto é do arquivo do 

historiador Fernando Tokarski, que também forneceu as informações.  
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Artistas de Canoinhas não conseguiram chegar à fi nal que acontece amanhã

AGENDE-SE
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

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? Saideira da Piceta na Bureta 
dos formandos de Farmácia 
Quando? Amanhã
O que? Show nacional com Reys e 
Alexandre

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

Na Serra do Lucindo: animação do 
grupo Farrancho

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 02/04 – Encenação da Paixão e Morte 
de Cristo, no Salto d’Água Verde, em 
Canoinhas, a partir das 18h30 ence-
nação da vida de Jesus e às 20h15 
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 – Bailão de Páscoa, no Galpão 
Missioneiro
:: 03/04 – Balada de Páscoa com Dj 
Kako Rodrigues, no V12
:: 03/04 - Marcio Correia e Iberê + Gru-
po 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
:: 10/04 - 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 Galpão em 
Bom Retiro, Irineópolis
:: 17/04 – Baile do Salário Mínimo com 
o grupo Limite Zero, no pavilhão da 
igreja do Salto d’Água Verde
:: 24/04 – Show nacional com Michel 
Teló, na Firma
:: 02/05 – Festa na pavilhão da igreja de 
Paiol Velho, em Major Vieira
:: 03/05 – Grupo Tchê Sarandeio na 
festa de Santa Cruz, em Paciência dos 
Neves, em Canoinhas
:: 07/05 – 1.ª Festa dos Patrões, na 
sede do Pancadão Sertanejo, em Mar-
cílio Dias
:: 09/05 – Festa no pavilhão da igreja 
de Rio d’Areia, em Bela Vista do Toldo, 
com o grupo Marcação

FEMIC escolhe 
vencedores 

TALENTO

Gracieli Polak
CANOINHAS

Depois de meses de com-
petições e do surgimento 
de novos cantores e compo-
sitores em Santa Catarina, 
o 3.º Festival da Música e 
da Integração Catarinense 
(Femic) chega ao seu fi-
nal e distribui, na noite de 
amanhã, mais de R$ 80 mil 
em prêmios para os vence-
dores em diversas catego-
rias, como melhor música, 
melhor intérprete e melhor 
instrumentista.

Três músicas e intérpre-
tes da área de abrangência 
da 26.ª Secretaria de Desen-
volvimento Regional (SDR) 
de Canoinhas chegaram até 
a semifinal, em Caçador, 
realizada na sexta-feira, 19. 
Reginaldo Antônio Marques 
dos Santos, o Regy, da dupla 
Regy e Nando, concorreu 
com a música De conchinha 

com você. Luiz Carlos de 
Souza Leite concorreu com 
a música Minha respiração, 
executada em conjunto com 
sua banda e, para fechar o 
trio selecionado em outubro 
do ano passado, na etapa 
realizada em Porto União, 
a música Um anjo ,  com 

composição e interpretação 
de Ivan Engel.

Os artistas de Canoinhas 
concorreram com outras 13 
composições, das SDRs de 
Caçador, Concórdia, Videira 
e Joaçaba, mas não consegui-
ram classifi cação para a últi-
ma etapa. Hoje, 29 músicas 
e compositores catarinenses 
disputam a classifi cação para 
a grande fi nal, amanhã, o prê-
mio e a chance de percorrer o 

Estado com a turnê formada 
pelos 12 melhores classifi ca-
dos no Festival, novidade da 
edição deste ano.

INCENTIVO

Para quem perdeu a chance 
de acompanhar o Femic, 
com a turnê estadual, a SDR 
de Canoinhas deverá receber 
a apresentação dos músicos 
selecionados. Com o objeti-
vo de percorrer todas as re-

giões do Estado, nesta edição 
os objetivos do Festival - o 
incentivo a produção musi-
cal do Estado e a premiação 
de talentos na área - devem 
levar também os resultados 
para todas as regiões, inclusi-
ve com a gravação de um CD 
com as músicas premiadas.

A música vencedora re-
ceberá R$ 30 mil, a segunda 
R$ 15 mil e a terceira, R$ 
3 mil. 

CORREÇÃO
- Ao contrário do publicado na edição passada 
do CN, todas as vagas para o concurso do Cor-
po de Bombeiros exigem ensino superior.

- Ao contrário do publicado na edição passada 
do CN, o nome da variedade de soja cultivada 
por Luiz Alberto Benso é 1 RR e não RR1.

LUIZ LEITE foi um dos classifi cados pela SDR Canoinhas para a semifi nal, mas não emplacou na fi nal
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CN
PÃO DE BANANA COM 

CHOCOLATE

INGREDIENTES
. 100g de margarina amolecida
. 1 xícara (chá) de açúcar
. 3 bananas nanicas maduras amassadas
. 2 ovos
. 1/2 xícara (chá) de leite
. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
. 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
. 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
. 200g de chocolate ao leite picado

MODO DE PREPARO - Em uma tigela, misture a mar-
garina, o açúcar, a banana, os ovos e o leite. Junte aos 
poucos a farinha misturada com o bicarbonato de sódio 
e o fermento. Com uma colher, incorpore bem todos os 

ingredientes até formar uma massa mole. 
Montagem: em uma forma retangular, untada com mar-
garina, alterne camadas de massa e de chocolate picado, 
fi nalizando com a camada de massa. Asse no forno prea-
quecido a 220º durante 40 minutos ou até dourar.

DICA: Você pode usar 150g de chocolate meio amargo 
e 150g de chocolate branco.

| Preparo: de 30 a 45 minutos        
| Rendimento: 12 porções  | Calorias: 316 por porção

Multimídia
CRUZADAS

R
E
S
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Em seu plano diabólico, 

Verônica (Paola Oli-

veira) após conseguir 

escapar da penitenciá-

ria, ainda sequestrará e 

manterá Roberto (Dudu 

Azevedo) em cárce-

re privado num hotel 

junto dela. Certa noite, 

com medo da perigosa 

amante, o jovem tam-

bém foragido da polícia 

corresponde a um beijo 

dela.

Após atropelar a secre-

tária Heloísa (Emanuel-

le Araújo), Roberto, 

com medo de a próxi-

ma vítima ser Glória 

(Raquel Fuina), tenta 

ligar para a namorada, 

porém é fl agrado pela 

amante no ato. Quando 

ele escapa para encon-

trar a garota, Verônica o 

segue, disposta a matar 

a rival. Mas quem acaba 

assassinado é Roberto, 

depois que a criminosa 

descobre que o rapaz 

realmente se apaixonou 

pela fi lha de Rose.

CAMA DE GATO

A atriz Penélope Cruz contracenará 
com Johnny Depp no quarto fi lme 
da sequência Piratas do Caribe. De 
acordo com o jornal Just Jared, o 
produtor executivo do fi lme, Jerry 
Bruckheimer, informou que a atriz 
espanhola fará a fi lha do Barba Ne-
gra, o pirata mais malvado que já 
existiu. “Ela será a fi lha do vilão e 
trará muito humor para o fi lme. Ha-
verá um pequeno romance entre o 
Capitão Jack e a personagem de 
Penélope”, revelou Jerry. O longa 
começa a ser gravado em junho e 
será dirigido por Rob Marshall, de 
Nine e Chicago. Nesta sequên-
cia da série os atores Orlando 
Bloom (Will) e Keira Knightley 

(Elizabeth) não estarão no elenco.

A atriz 
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da seq
acordo
produt
Bruc
espa
gra, o
exis
trará 
verá
Capi
Pe
come
se
Ni
cia 
Bl

(Eli

:: ATRAPALHADA
Daniele Suzuki é tão 

atrapalhada que carre-
ga sutiã e blusa reserva 
dentro da bolsa. Motivo: 

derruba café em si 
mesma ao menos uma 

vez por semana!

:: MAÍSA
Silvia Abravanel, 

fi lha de Silvio Santos 
e diretora de Maísa, já 
fez as contas: ela deve 
trabalhar mais sete ou 

oito anos na TV, como a 
Shirley Temple que dei-
xou a personagem aos 
15 anos. Mas Maisinha 
discorda: quer continuar 
brilhando quando virar 

“mocinha”!

:: SUCESSO!
Victor Chaves, da dupla 

Victor e Léo, fecha 
a conta: foi o maior 

arrecadador de direitos 
autorais em 2009. “Ven-

ceu” seus dois ídolos 
Roberto Carlos (2º) e 
Caetano Veloso (3º).
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MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min
RESUMO DAS

Novelas AMANHÃ - Cida conta para Gustavo que 
Betina convidou Malu e Marcelão para jantar. 
Ariane e Gabriel encontram Jorge e Paixão no 
concerto de piano. Helena avisa Ellen e Alice 
que vai conversar com Dora. Marcos fi ca ner-
voso ao saber que Dora está no apartamento 
de hóspedes. Jean chega para o jantar. Malu 
fi ca surpresa quando Cida avisa que Marcelão 
chegou. Renata chora no ombro de Felipe. 
Marcos invade o apartamento, enquanto Dora 
dorme. Helena chega na casa amarela e se 
dirige para o apartamento de hóspedes. Dora 
acorda assustada ao perceber a presença de 
Marcos. Jean fi ca encantado ao ver Tereza. 
Helena ouve a conversa comprometedora 
entre Marcos e Dora.

HOJE – Cristiana fi ca radiante. Samira não 
consegue tirar o véu e Bruno vai embora cha-
teado. Nanda fi ca afl ita ao ouvir Cristiana dizer 
que Bernardo vai com ela para a Itália. Nanda 
invade a casa de Bernardo e diz que ele não 
pode viajar com Cristiana. Bernardo avisa aos 
pais que vai com Cristiana para Itália e Cissa 
se desespera. Samira tira seu véu para Bruno. 
Cissa conta para Cristiana que é a responsável 
por sua viagem à Itália e pede que ela termine 
o namoro com Bernardo.

ÁGUA: FONTE DE VIDA

A
s águas reclamam seu espaço. 22 de mar-
ço: Dia da Água. Para convivermos mais 
harmoniosamente com os recursos hídricos, 

precisamos de cidadãos mais bem informados e 
educados e de governos mais comprometidos. Não 
se pode falar em vida humana sem 
uma referência direta e constante 
à água. Em todas as épocas e em 
todos os lugares, foi perto de rios, 
lagos ou mares que nasceram 
povoados e cidades. Na prática, 
água e vida são sinônimos. Por 
isso, com muita propriedade São 
Francisco de Assis cantou: “Louvado sejas, meu 
Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e 
casta”. A verdade dolorosa, porém, é que não temos 
sabido tratar adequadamente essa nossa irmã. Pior, 
a tratamos tão mal que ameaçamos, com isso, a 
própria sobrevivência da humanidade. Nada mais 
oportuno, pois, do que uma campanha bem cons-
cientizada. A convivência harmônica entre homem 

e recursos hídricos implica a compreensão do ciclo 
da água: ao cair, as chuvas encontram aqui embaixo 
do solo, os lençóis subterrâneos, a vegetação e os 
rios. Mas também encontram calçadas, asfalto, te-
lhados; nesse caso, podem correr para as galerias, 

depois para os rios, ou quando 
abundantes, alagar cidades. É 
claro que nem sempre o homem 
é culpado pela alteração do ciclo 
das águas: parece ser o caso das 
atuais chuvas no Nordeste. Mas a 
interferência humana é ampla, de-
vastadora: ocupamos as margens 

e retifi camos o curso dos rios, eliminando-lhes as 
curvas e imprimindo mais velocidade à correnteza. 
Impermeabilizamos o solo com nossas construções, 
impedindo que a água penetre e supra os lençóis 
subterrâneos e as plantas. É prova de bom senso 
conviver pacifi camente com as limitações, fazendo 
delas um caminho, usando-as como instrumento de 
purifi cação e de aperfeiçoamento.

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)

Hora de cuidar das responsabilidades, 
libriano. A semana pede que dê mais 
atenção ao trabalho e tudo que envolver 
compromissos, obrigações e responsa-

bilidades. Você pode até sentir que tem que abrir mão 
de algumas diversões do dia a dia, mas vale a pena se 
esforçar no que precisa fazer, para resolver defi nitivamente 
pendências. O amor pode ajudar nisso.

O amor está no ar, sagitariano. Abra-se 
para novas possibilidades em seus relacio-
namentos e prepare-se para algo intenso. 
A paixão tende a surgir neste momento, 

motivando você, que tende a se animar muito com sua 
vida afetiva. Os astros prometem momentos de paixão e 
intensidade, com boas mudanças nesta área de sua vida. 
As diversões em geral estão muito favorecidas.

A semana é muito positiva para cuidar dos 
pequenos assuntos do dia a dia, aquaria-
no. É um bom momento para organizar 
papeis e documentos, limpando o que for 

preciso. Fazer uma boa avaliação sobre como lida com 
seu tempo também é uma boa opção. Se você conseguir 
se organizar melhor, verá como sua rotina pode fi car mais 
produtiva, sobrando mais tempo para tudo.

O trabalho é o tema da semana, escorpiano. 
Você tende a se focar mais nas atividades 
do dia a dia e cuidar mais de sua carreira. 
E o momento é ótimo para isso mesmo. 

Organize melhor seus horários para dar conta de tantas 
responsabilidades, já que podem surgir novidades profi s-
sionais. É hora de mostrar sua efi ciência. Prepare-se para 
algum reconhecimento ou destaque.

Dedique-se mais às suas relações pesso-
ais, capricorniano. A semana pede mais 
atenção à sua família, ao seu amor e às 
pessoas que estão perto de você. Abra um 

pouco mão de suas responsabilidades, permitindo-se pegar 
um pouco mais leve consigo mesmo e com os outros. Viva 
momentos mais agradáveis e divertidos ao lado de quem 
você ama, e sentirá mais paz e segurança.

Peixes (22/2 a 20/3)

A semana favorece festas e eventos sociais, 
pisciano. O amor também está favorecido 
e os astros prometem momentos muito 
românticos na companhia de quem você 

ama. Mas lembre-se de dar atenção à sua área fi nanceira, 
se organizando melhor para conseguir o que quer no futuro. 
É um bom momento para fazer tabelas, planilhas e mudar 
hábitos fi nanceiros.

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)

Ouça mais seu coração, ariano. Você pode 
estar mais sensível que de costume e mui-
to voltado para os assuntos emocionais. 
Aproveite essa semana para resolver situ-

ações afetivas e familiares, pois o clima está bom para isso. 
Sua força de vontade e determinação estão evidenciadas, 
sendo um bom momento para correr atrás do que quer e 
se dedicar mais às suas atividades e vontades.

Aproveite esta semana para cuidar de 
assuntos burocráticos, geminiano. Cuide 
das pequenas coisas, organize suas 
fi nanças e documentos e cuide daqueles 

assuntos mais chatos que merecem atenção. Mas reserve 
tempo para curtir bons momentos com outras pessoas, em 
especial os amigos. De qualquer forma, todas atividades 
em grupo estão favorecidas.

A semana promete mais energia e muito 
dinamismo, leonino. Você está com ener-
gia para dar e vender, cheio de vontades 
e expectativas, mas pode esbarrar com 

obstáculos e situações desanimadoras. Mantenha o en-
tusiasmo, o bom humor e, acima de tudo, a persistência, 
pois com força de vontade você supera as difi culdades e 
concretiza seus desejos.

Cuidado com o que diz, taurino. Vale a 
pena refl etir e pensar bem antes de dizer 
o que você sente. Isso porque você pode 
encontrar resistência nas outras pessoas 

e fi car um tanto tenso por conta disso. Use mais sua sen-
sibilidade e refl ita sobre o que já viveu em sua vida e que 
pode ajudar neste momento. Isso porque as experiências 
do passado nunca foram tão úteis para você.

Sensibilidade à fl or da pele, canceriano. 
Você tende a estar ainda mais sensível 
e deve tomar cuidado para não se ma-
goar com facilidade. Em especial com 

os assuntos familiares, que podem trazer algo com que 
se preocupar nestes dias. Aprenda a respeitar os limites 
das pessoas, em especial seus parentes e pessoas mais 
próximas. Focar no trabalho é uma boa opção.

É hora de mudar alguns hábitos pensando 
no futuro, virginiano. Avalie calmamente 
o que em você precisa mudar para con-
quistar seus objetivos e concretizar suas 

metas. O momento da mudança é este. Mude pequenos 
comportamentos e posturas e já sentirá na pele a diferença. 
Conviver mais com seus amigos pode ajudar muito neste 
sentido, em especial esta semana.

Horóscopo

AMANHÃ –  
Verônica man-
da Roberto de 
volta para o 
hotel e Glória 
fi ca desespe-
rada. Roberto 
mente para 
Verônica e ela 
diz que eles 
só vão fugir 

depois que ela terminar seu plano. Gustavo 
diz que vai se separar de Rose, que chora. 
Davi, Sofi a e Eurídice fi cam preocupados 
com Pedro. Verônica deixa o celular no hotel 
e Roberto fi ca eufórico. Alcino beija Rose e 
Gustavo se decepciona ao ver os dois. Rose 
corre atrás de Gustavo. Érica se declara 
para Pedro. Roberto sai do hotel e Verônica 
o segue, junto com Geni. Rose vai falar com 
Gustavo e ele decide terminar tudo com ela.

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

AMANHÃ - Iolanda vai atender a porta e Leal 
se esconde. Renato convida Nelinha para 
prolongar a noite e Nara incentiva o casal. Led 
conta para Gaulês que vai se apresentar com 
Ditta e pede para ele fi car na loja do pai em seu 
lugar. Goretti se revolta ao saber que o pai está 
cuidando do jardim do Titã e Niemann pede 
para que ela não tome atitudes precipitadas. 
Portinho encontra a marcenaria toda arruma-
da e fi ca encantado. Niemann faz uma visita 
surpresa a Deodora e intimida a fi lha. Niemann 
convence Goretti de que Leal está perturbado 
e a aconselha a interditar o pai.

UMA ROSA COM AMOR - SBT

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

AMANHÃ - Egídio conta para Nara que suspeita 
que Claude desistiu do casamento e do negócio. 
Com raiva, Nara promete que Claude vai pagar 
mais caro que Carlos. Serafi na afi rma ao pai 
que casou para ajudar Claude, que ele tem um 
projeto inovador de habitações populares e que 
também aceitou o dinheiro para ajudar a família 
e os vizinhos. Triste, Serafi na lembra os pais de 
que não poderá casar na igreja católica depois do 
divórcio de Claude. Contrariado, Giovani exige 
que Claude e Serafi na casem de verdade.

A LÍNGUA PORTUGUESA E O ACORDO ORTOGRÁFICO                       
O HÍFEN é utilizado quando:
a) O prefi xo termina por vogal e a segunda 

palavra inicia pela mesma: anti-infl acionário, anti-
infl amatório, auto-observação, contra-ataque, 
micro-ondas, micro-ônibus, tele-educação...

Exceção: o prefi xo co, por isso, coordenar, 
cooperação, coobrigação...

b) O prefixo termina por consoante e a 
segunda palavra começa pela mesma: hiper-
requintado, inter-racial, inter-regional, super-
resistente, sub-bibliotecário e outras.

Atenção: nos demais casos, o hífen não é uti-
lizado. Exemplos: hipermercado, intermunicipal, 
superproteção...

c) O prefi xo sub estiver diante de palavra 
iniciada por r: sub-região, sub-raça...

d) Os prefi xos circum e pan estiverem dian-
te de palavras iniciadas por m, n, vogal. Exemplos: 
circum-navegação, pan-americano...  

e) Os prefi xos utilizados são ex, sem, além, 

aquém, recém, pós, pré, pró: além-mar, ex-aluno, 
ex-prefeito, sem-terra, pós-graduação, 
pré-história, pró-europeu, recém-
casado, recém-nascido...

Atenção: observar as formas tôni-
cas acentuadas – pré, pós, pró...

f) Existe, na palavra, sufi xo de 
origem tupi-guarani: açu, guaçu e mirim. Exem-
plos: amoré-guaçu, anajá-mirim, capim-açu.

g) Duas ou mais palavras formam um enca-
deamento vocabular: Ponte Rio-Niterói, eixo Rio-
São Paulo, água-de-colônia, pé-de-meia, mais-
que-perfeito, arco-da-velha, cor-de-rosa...

 
Observações: as demais regras referentes ao 

correto funcionamento da Língua Portuguesa não 
sofreram alterações.                               

                
Voltaremos ao tema oportunamente. 

Boa semana!                                  
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