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A nove meses de deixar o go-
verno e em campanha aberta 

para eleger Dilma Rousseff  sua su-
cessora, o presidente Lula atingiu 
a sua melhor avaliação desde que 
assumiu o cargo, em janeiro de 
2003: 76% da população conside-
ram seu governo ótimo ou bom. 
É o recorde para um presidente 
desde que o Datafolha iniciou o 
levantamentor em 1990.

Popularidade de Lula bate 
recorde, diz pesquisa

<< 28-03

Alvo de críticas de acoberta-
mento de casos de pedofi lia 

envolvendo religiosos católicos 
nos EUA e na Europa, o papa 
Bento 16 disse, em homilia da 
missa do Domingo de Ramos, na 
praça de São Pedro (Vaticano), que 
sua fé lhe dá coragem para não ser 
intimidado. Ele também falou de 
como o homem às vezes pode cair 
a níveis “vulgares e baixos”.

Papa Bento 16 diz não ser 
intimidado por “fofocas”

  <<28-03

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 

endureceu as regras para prescrição 
e venda de drogas para emagrecer 
que contêm sibutramina. Desde 
terça-feira, elas deixam de ser vendi-
das com receita branca (de controle 
simples) e passam a ser vendidas 
com receita azul (de controle espe-
cial). A sibutramina é considerada 
agora droga anorexígena.

Anvisa restringe 
venda de emagrecedor

 << 29-03

Dois atentados a bomba 
na estação do metrô de 

Moscou, capital da Rússia, ma-
taram 39 e deixaram 70 feridos. 
Em ambos os casos, as bombas 
foram detonadas quando os 
trens chegaram na estação e as 
portas estavam abrindo. Dois 
dias depois, um terceiro atenta-
do matou outras 12 pessoas no 
Daguestão.

Atentados terroristas 
matam 51  na Rússia

<< 29-03

Acusado de chefiar um 
esquema de arrecadação 

e pagamento de propina, o 
ex-governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda 
(sem partido), chegou a ensaiar 
a responder perguntas dos 
delegados durante depoimen-
to na Polícia Federal. Mas foi 
orientado por seus advogados 
a permanecer em silêncio.

Arruda fi ca em silêncio 
durante depoimento

 << 29-03

A segunda versão do Programa 
de Aceleração do Crescimen-

to, lançada pelo governo Lula, 
está infl ada com ações listadas no 
primeiro PAC. Dos 913 projetos da 
nova etapa do programa (pós-2011) 
para as áreas de energia, transportes 
e recursos hídricos, 64% são oriun-
dos da primeira fase, lançada em 
2007 e usada pelos petistas como 
vitrine para Dilma Rousseff.

Governo infla PAC 2 com 
obras anunciadas no PAC 1

<< 29-03

Morreu aos 83 anos em de-
corrência de um câncer no 

cérebro, o jornalista Armando 
Nogueira, um dos idealizadores 
do Jornal Nacional, da TV Globo. 
Segundo Armando Augusto Maga-
lhães Nogueira, fi lho do jornalista, 
nos últimos três anos ele dividia seu 
tempo entre a casa e o hospital. Ele 
estava consciente, mas há cerca de 
um ano não falava.

Morre Armando Nogueira, 
um dos criadores do JN

<< 29-03

As redes varejistas Insinuante, 
da Bahia, e Ricardo Eletro, de 

Minas Gerais, resolveram se unir. 
A holding reúne as duas redes e 
nasce com uma fatia de 8% do va-
rejo de eletroeletrônicos nacional. 
Com um faturamento de R$ 4,2 
bilhões em 2009, a Máquina ultra-
passa o Magazine Luiza (R$ 3,8 
bilhões), mas fi ca atrás da Globex, 
do grupo Pão de Açúcar.

Insinuante e Ricardo 
Eletro formam holding

<< 29-03

Maior máquina do mun-
do, o mega-acelarador de 

partículas, fez com sucesso uma 
experiência de colisão de prótons 
em energia sem precedentes, para 
expandir fronteiras da física. O 
experimento levou 20 anos para 
ser montado e começar a fazer 
ciência. O objetivo é estudar a 
origem do cosmo e achar a “par-
tícula de Deus”.

Mega-acelerador 
LHC começa a operar

  << 30-03

Mesmo batendo um recorde 
de votação - mais de 154 

milhões de votos, segundo o 
apresentador Pedro Bial - a fi nal 
do Big Brother Brasil 10 empatou 
com a edição anterior como a 
pior audiência entre todas as 
fi nais do programa. Apesar de 
criticado, Marcelo Dourado le-
vou o prêmio de R$ 1,5 milhão 
com mais de 60% dos votos.

Marcelo Dourado vence 
fi nal do Big Brother

<< 30-03

SLOGAN: José Serra recebe do programa Pânico camiseta com frase ‘Serra 2010: sorriso, simpatia e carisma’

ALTOS & BAIXOS
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Fonte: Climatempo

HOJE:

26ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
16ºC

SÁBADO:

32ºC

Manhã Tarde Noite
15ºC

DOMINGO:

32ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

27ºC

Sol com muitas nuvens durante o dia e perío-

dos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Sol e aumento de nuvens de manhã. 

Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sol e aumento de nuvens de manhã. 

Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sol e aumento de nuvens de manhã. 

Pancadas de chuva à tarde e à noite.

PRAÇA ESCURA

Moradores da rua Vitório Ossaif, em Três 
Barras, entram em contato com o CN para 
reclamar de pessoas que abandonam gatos 
e cachorros na frente de suas portas. “É um 
desrespeito para a comunidade, sem falar 
que é um crime abandonar fi lhotes”, ressalta 
moradora. 

Leitora liga para falar sobre a praça Miguel Procopiak, mais conhecida como praça da AABB, segundo ela, mal iluminada. 
“Acontece todo tipo de coisa de noite, por causa da falta de iluminação. É um perigo”, relata.

FILHOTES 
ABANDONADOS

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

Divórcio 

em Cartório

Já está em vigor a Lei 11441/07 
que trata das separações e 

divórcios que podem ser feitos 
por via administrativa, ou seja, 
pelo cartório, sem passar pela ho-
mologação judicial que por vezes 
pode se tornar excessivamente 
demorada. 

Os requisitos básicos para a 
utilização correta desta via são: 

- O casal  não pode ter filhos 
menores de 18 anos ou incapazes 

(que necessitem de tutela ainda que 
tenham alcançado a maioridade);
- Escritura pública lavrada por 
tabelião de notas expressando a 
livre decisão do casal acerca do 
valor e do modo de pagamento 
dos alimentos que um dos cônju-
ges pagará ao outro (ou a dispensa 
deste pagamento); 
- A descrição e a partilha dos bens 
adquiridos durante o casamento;
- Se o cônjuge que tiver adotado o 
sobrenome do outro irá mantê-lo 
ou não; 
-Prazo de dois anos de separação 
de fato para o divórcio direto. 

A comprovação da separação 
de fato pode ser realizada de 

diversas formas:
- Comprovação de que residem 
em locais distintos há mais de 
dois anos.
-Comprovação de convivência de 
um dos cônjuges com outra pessoa 
há mais de dois anos.
- Declarações de testemunhas. 

Para o divórcio pela via ad-
ministrativa, o procedimento 
adotado é o seguinte:
- O casal marca uma sessão de 
mediação no escritório, onde po-
derá ser orientado pelo advogado 
do escritório, discutir e definir 
as situações relativas aos nomes, 
pensão e partilha de bens.*
- Defi nidas estas questões, o advo-

gado elabora documento conten-
do a manifestação da vontade das 
partes para ser levado ao cartório. 
É defi nida a data da homologação 
no cartório.
- No cartório, presentes as partes e 
o advogado, é realizado o divórcio 
nos termos dantes consignados.

Consulte um advogado de sua 
confi ança!

* Bianca Neppel é advogada, especia-
lista em Direito Processual Civil,  e 
atende na Rua Vidal Ramos, 655, 

salas 201/202, Edifício Annemarie, 
Canoinhas – SC 

Fone (47) 3622-5707

Morador liga para reclamar 
das valetas em frente à Igreja 
de Marcílio Dias, que estão 
entupidas. “A prefeitura não 
fez nada e agora estão tendo 
de pagar alguém para arrumar”, 
afi rma leitor.

MARCÍLIO DIAS Morador do bairro São Cristóvão, de Três 
Barras, veio até a redação do CN para de-
nunciar maus tratos cometidos, segundo ele, 
pela Polícia Militar. “Apanhei de graça, sem 
ter culpa e fui perseguido pelos policiais le-
vando tiros de bala de borracha até dentro da 
minha casa” relatou. Indignado, ele diz que 
vai buscar na Justiça seus direitos.

AÇÃO VIOLENTA
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A 
Justiça brasileira viveu dois 

momentos ímpares na semana 

passada. Enquanto os olhos 

do Brasil se voltavam para o Fórum de 

Santana, em São Paulo, a fi m de acom-

panhar passo a passo o julgamento do 

casal Nardoni, o Tribunal de Justiça de 

SC surpreendia ao mandar soltar Oscar 

Gonçalves do Rosário.

Alexandre Nardoni e Ana Carolina 

Jatobá receberam penas máximas acusa-

dos de terem matado a fi lha do primeiro. 

Oscar foi solto por conta dos pontos 

obscuros da investigação que o levou a 

ser condenado a 20 anos de prisão por 

supostamente ter afogado até a morte a 

pequena Gabrielli Eichoolz, há 

três anos, na pia batismal 

de uma igreja de Join-

ville.

O que há de co-

mum nos dois casos?

Enquanto em São 

Paulo a Justiça conse-

guiu condenar um casal de 

classe média alta, com famí-

lia de advogados e uma defesa astuta, 

capaz de contestar ponto por ponto, com 

argumentos até coerentes, em Santa 

Catarina, o TJ reviu um erro grosseiro, 

capaz de induzir um júri e condenar um 

inocente.

Nos dois casos pode-se falar tudo, 

menos que não houve justiça.

A mídia acompanhou absolutamente 

todos os avanços do caso Isabella. Por 

várias vezes fez o papel de investigado-

ra, o que levou a Polícia a um formidá-

vel trabalho usando de técnicas avan-

çadas e incontestáveis. Poucas vezes, 

a culpa de suspeitos pareceu tão clara 

como neste caso. Bem o contrário do 

caso Gabrielli.

Por um anacronismo da mídia, 

o caso ganhou repercussão nacional 

somente em dois momentos. Na instan-

taneidade da morte da menina e no ve-

redito do júri. O canoinhense Oscar foi 

esquecido segundos depois disso, salvo 

a mídia regional, da qual vale destacar o 

esforço do jornal Gazeta de Joinville em 

ver Oscar solto.

Por mais que a parcialidade seja 

discutível, a Gazeta foi insistente nas 

reportagens sucessivas que pregavam a 

inocência do pedreiro canoinhense.

A relatora do recurso no 

TJSC, desembargadora 

Salete Sommariva chegou 

a chorar ao ler o proces-

so. A mãe da pequena 

Gabrielli já não acredita 

mais na culpa de Oscar. 

“A verdade está na igre-

ja”, disse à imprensa.

De fato, parece cada vez 

mais claro que a morte de Gabrielli foi 

um infeliz acidente que colocou um 

inocente na cadeia. Pobre, simplório e 

com uma fi cha policial carimbada por 

furtos de fi os de energia elétrica e roupas 

de varal. O bode expiratório perfeito 

para aplacar a fúria da opinião pública e 

defender o trabalho da polícia.

Os casos Isabella e Gabrielli servem 

de parâmetro para analisar o trabalho 

da Polícia. De um lado uma investiga-

ção brilhante e efi caz. Do outro, uma 

investigação arbitrária e viciada, no pior 

sentido do termo.

EDITORIAL

Isabella e Gabrielli

Poucas 

vezes, a culpa de 

suspeitos pareceu tão 

clara como neste caso. 

Bem o contrário do 

caso Gabrielli.

ARTIGO

H
odiernamente os apelos por ética se 
demonstram exacerbantes. Clamamos 
por ética diante de quaisquer fatores 

que elegemos nocivos a sociedade. Em suma, 
foi criada uma subdivisão para tal conceito, ou 
seja, fala-se de uma ética do trabalho, política, 
amorosa, musical... Diante disso, cabem-se as 
seguintes perguntas: O que seria efetivamente 
ética? É possível a criação de uma ética a cada 
seguimento societário? 

O trato da ética é extremante delicado, pelo 
fato de o mesmo ser confundido com o conceito 
de moral. Em latim moral designa moralis, refe-
rente a costumes. Ética designa os estudos dos 
fundamentos da moral. A partir disso notamos 
que o convívio social estabelece regras, normas, 
as quais não estão escritas e são exteriores aos 
indivíduos, cabendo a ele segui-las. É exatamente 
nesse momento que usamos da ética para colo-
car em discussão alguns pressupostos da moral 
de segui-las ou não. Sendo a ética uma forma 
de análise, ela deve estar amparada por alguns 
pilares basilares que as sustente. Nesse caso, 
ela decorre de sua etimologia grega éthos, que 
demanda atitude, forma de agir, pensar e estar, 
maneira do homem responder logicamente a pres-
supostos exercendo a prática da liberdade, sendo 
que, só é livre quem pensa por si próprio. Quem 
pensa deve conhecer a si mesmo. Isso marca a 
ética do “cuidado de si” dos gregos, da qual cada 
cidadão teria autonomia para agir eticamente se 
tornando um ser livre perante os demais. Com 
isso, você leitor, deve estar se questionando: mas 
e se cada ser possuir uma ética, na convivência 
social elas não entrarão em confl ito, visto que 
cada um parte de um pressuposto? Com a minha 
ética em confronto com a do meu semelhante, eu 
não estaria exercendo uma forma de poder sobre 

ele, tirando assim sua liberdade? Tornando-o não 
ético? Afi nal, que ética devemos seguir? A dos 
gregos? De Kant? Hegel? Weber? Hans Jonas? 
Stuart Mill? Foucault?...

Sentiram que estamos perdidos? E agora, 
o que podemos fazer? Ou não devemos fazer 
coisa alguma? Dinamizar um novo pensamento 
ético que dê conta de analisar nossos costumes e 
normas? Dividir a ética em setores sociais, sendo 
pensada especifi camente para fator social? Deve-
mos pensar uma ética global ou uma ética que dê 
conta de analisar as singularidades de cada povo? 
Ou mesmo uma ética pessoal? Ou será que de-
vemos seguir as lógicas do mercado sem pensar 
suas condutas tidas como não éticas? A quem a 
ética servirá? Devemos esquecer a ética?  Afi nal, 
a ética deve ser individual ou coletiva? Deve ela 
ser pensada pelo Estado? Pela Igreja?...

Diante de tantas perguntas notamos as antino-
mias que elas carregam enraizadas em si mesmas, 
e em forma de colocarmos ela em pensamento 
tentaremos teatralizar uma situação que pode 
demandar de uma ética individual ou coletiva. Ao 
cortar árvores um ser pode estar pensando em fi car 
rico com o dinheiro que irá ganhar com cadeiras 
que ela gerará, mas ao mesmo tempo, ele poderá 
estar colaborando com a destruição do oxigênio 
que elas produzem, afetando assim a todos futu-
ramente. Mas, ele também pode estar pensando 
no benefício que as cadeiras trarão a sociedade. 
Logo os semelhantes podem indagar o porquê de 
tantas cadeiras, se utilizarmos apenas uma para se 
sentar, enquanto diversos modelos fi cam parados 
nas lojas deixando de produzir oxigênio. 

Afi nal, qual ética seguir? 

Felipe Onisto é acadêmico do Curso de 
Ciências Sociais da UnC-Canoinhas

Ética, falta de ética, ou que ética seguir?
FELIPE ONISTO

chargeDaniel Vicente

ARTIGO

O
ntem, 31 de março, celebramos o dia 
da saúde e nutrição. Data mais do que 
própria para pararmos para pensar em 

nossos hábitos diários e tentarmos torná-los 
melhores para que possamos ter mais disposição 
para enfrentar o dia a dia.

Atualmente fala-se muito em saúde, mas o 
que signifi ca? 

É “o completo bem-estar e pleno desenvolvi-
mento das potencialidades físicas, psicoemocio-
nais e sociais e não a mera ausência de doenças 
ou enfermidade”, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

É cientifi camente comprovado que a mudan-
ça nos hábitos alimentares e nos padrões dos 
níveis de atividade física pode infl uenciar forte-
mente vários fatores de risco como obesidade, 
hipertensão arterial, colesterol alto, alteração nos 
níveis de glicose sanguínea, entre outros.

A alimentação rica em frutas e verduras e a 
prática de atividades físicas são fatores essen-
ciais, pois ambos ajudam no controle e redução 
da pressão arterial, na diminuição do percentual 
de gordura do organismo e na melhora do meta-
bolismo da glicose.

Para evitar os desequilíbrios nutricionais e 
obter uma alimentação mais saudável no dia a 
dia podemos diminuir a ingestão de sódio como 
enlatados, embutidos, frios e salgadinhos, o 
consumo de gorduras saturadas e trans como 
carnes gordurosas, creme de leite, manteiga e 
frituras e o consumo de açúcares refi nados como 
doces confeitados e açúcar de adição, evitar o 
consumo excessivo de calorias como fast foo-
ds, aumentar a ingestão de alimentos ricos em 
carboidratos complexos e em fi bras como grãos, 
produtos integrais, o consumo de frutas, verduras 
e legumes frescos diariamente e pelo menos dois 
litros de água por dia, não exagerar no consumo 
de bebidas alcoólicas e fazer atividade física com 
orientação médica. 

Devemos também tomar cuidado com 
exageros como doces após as refeições, vários 

cafezinhos durante o dia e a ingestão de alimen-
tos gordurosos em excesso, pois aumentam a 
sensação de moleza e indisposição.

Os doces elevam a glicemia rapidamente 
podendo oferecer uma disposição momentânea, 
que logo se transforma em moleza e indisposi-
ção, uma vez que após a liberação de insulina 
os níveis de glicose no sangue fi cam menores. 
A quantidade diária de café também deve ser 
observada, uma vez que quando ingerida muito 
próxima às refeições, interfere na absorção de 
nutrientes importantes como o ferro e o cálcio. 
Já a gordura, além de altamente calórica, tem 
uma digestão lenta, promovendo a diminuição do 
esvaziamento gástrico, o que resulta em cansaço 
e indisposição.

Inicie a refeição com uma salada de folhas e 
legumes e atente-se para ocupar metade do prato, 
reservando a outra para uma opção de carboidrato 
(arroz, ou massas), proteína (soja, peixe, frango 
ou carne vermelha) e leguminosa (feijão, grão de 
bico, ervilha ou lentilha). 

Evite os molhos gordurosos como aqueles 
a base de creme de leite e manteiga, as frituras, 
principalmente, empanadas como peixe à dorê, 
bife à milanesa e as preparações de frango re-
cheadas com farofa, bacon e queijos. O indicado 
seria optar por um tipo de carne vermelha magra 
ou branca grelhada, assada ou cozida.

Na hora de escolher as massas prefi ra as 
sem recheio, do tipo espaguete ou nhoque. O 
cuidado com o molho deve ser redobrado, uma 
vez que, estes podem ser mais calóricos do que 
a própria massa, como é o caso do quatro quei-
jos e aqueles brancos enriquecidos com nozes, 
castanhas e embutidos. Uma boa pedida é o de 
tomate fresco.

E para temperar as saladas, procure azeite, 
vinagre e sal em pequena quantidade. Evite os 
molhos industrializados, pois são calóricos e 
artifi ciais e geralmente ricos em sódio.

Mara Baggio é nutricionista

Dicas de alimentação saudável 
MARA BAGGIO 
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Prefeito de Florianópolis, Dário Berger, disse que respeita decisão do diretório e afi rma que vai apoiar o vencedor

Pinho Moreira vence prévia do PMDB

Com assessoria
FLORIANÓPOLIS

58% DOS VOTOS

O Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro de Santa 
Catarina (PMDB) terá candidato 
ao Governo do Estado. Eduardo 
Pinho Moreira, presidente licen-
ciado da sigla, venceu a consulta 
prévia do partido com 334 votos, 
58% do total de votos válidos, 
contra 235 do candidato Dário 
Berger, prefeito da Capital. O 
evento ocorreu no sábado, 27, 
na Assembleia Legislativa, em 
Florianópolis. 

A consulta teve compareci-
mento histórico dos convencio-
nais habilitados a votar. Foram 

registrados 96% dos 595 votos 
previstos. O nome de Eduardo 
Moreira, como candidato do 
PMDB ao Governo de Santa 
Catarina, será homologado em 
convenção partidária marcada 
para junho.

A partir de agora, o pré-
candidato retoma os roteiros 
políticos no Estado e as nego-
ciações com outros partidos. 
Segundo Moreira, a candidatura 
do PMDB, com a realização da 
prévia, tornou-se irreversível. 
“Não existe a possibilidade de 
abrir mão da cabeça de chapa, 
seria um desrespeito à militância. 
Eu não renuncio a essa condi-
ção em nenhuma circunstância, 

essa é uma decisão pessoal”, 
garantiu. 

Dário Berger declarou total 
apoio a Moreira e destacou a 
vitória do PMDB como princi-
pal resultado da consulta prévia. 
“Todos saímos vitoriosos, o 
partido venceu. Eu sou parceiro 
deste projeto e estou aqui para 
ajudar a ganhar a eleição de ou-
tubro”, disse. 

Militantes, lideranças e sim-
patizantes do PMDB festejaram 
o resultado com gritos em coro 
de “vitória” e “E dá-lhe 15”.

PESQUISA

O ex-governador Luiz Henri-
que da Silveira apresentou os 

resultados de uma pesquisa, 
encomendada para avaliar se 
há sentimento de mudança em 
Santa Catarina. De acordo com 
o peemedebista, 81% das pes-
soas demonstraram satisfação 
com a atual gestão (74% satis-
feitos e 7% muito satisfeitos), e 
apenas 9% querem extinguir a 
descentralização. “Temos aqui as 
condições objetivas de obter uma 
vitória contundente na próxima 
eleição”, afi rmou. 

O deputado federal João 
Matos encerrou a consulta desta-
cando a unidade partidária como 
principal estratégia para pavi-
mentar o terceiro mandato con-
secutivo do PMDB à frente do 
executivo estadual. “ O PMDB é 
o maior partido de Santa Catari-
na, um partido sem dono, porque 
quem decide o futuro do PMDB 
são vocês”, fi nalizou, se referindo 
às centenas de peemedebistas 
presentes à prévia.

DE MÃOS DADAS: Pinho Moreira foi aclamado por Dário Berger como “seu candidato a governador do Estado”
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Até o fi nal do ano, outras  51 moradias devem ser entregues no Campo d’Água Verde

Prefeitura entrega 19 casas 
populares com apoio da União

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

PAC 1

Sindicato do Comércio Varejista de 
Canoinhas
Rua: Dr Lourenço Rolando Malucelli nº 
16  - Cx Postal 41
Fone: (047) 3622 4589 – e-mail: sinco-
vac.can@fecomercio-sc.org.br

89.460-000 – Canoinhas – SC

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CANOI-
NHAS, COM BASE TERRITORIAL NOS MUNICIPIOS 
DE CANOINHAS, ITAIÓPOLIS, PAPANDUVA, MONTE 

CASTELO, MAJOR VIEIRA, IRINEÓPOLIS, TRÊS 
BARRAS E BELA VISTA DO TOLDO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos dos Artigos 13º e 14º dos Estatutos e das 
Disposições Legais Vigentes, fi cam pelo presente Edital 
convocados os associados da categoria do Comércio 
Varejista, para uma Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se dia 12 de abril de 2010, às 18:30 horas em 

primeira convocação e, não havendo quorum, em segun-
da convocação as 19:30 horas, com qualquer número 
de presentes. A Assembléia dar-se-á na sede própria 
do Sindicato, sito à rua  Lourenço Rolando Mallucelli, nº 
16 – Canoinhas – SC, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

a) Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Canoinhas, a fi m de 
discutir e procurar acertar acordo de condições entre os 
dois Sindicatos;

b) No caso de não haver acordo amigável, fica 
autorizado a Diretoria a proceder e tomar as medidas 
necessárias para discutir e decidir dentro do Dissidio 
Coletivo, na Justiça do Trabalho;

c) Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas – SC, 31 de março de 2010.

CARLOS ROBERTO BURIGO
PRESIDENTE
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A prefeitura de Canoinhas co-
meçou a entregar na tarde de 
segunda-feira, 29, a única obra 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo 
Federal, em Canoinhas. Trata-se 
de um conjunto habitacional de 
70 casas populares, construídas 
no Campo d’Água Verde. Por 
conta da rescisão do contrato 
com a Construtora E.S.E., que 
havia assumido a obra, mas 
desistiu quando não teve aceito 
pedido de acréscimo do valor 
inicial, a obra atrasou por mais 
de um ano. No fi nal de 2009, a 
Justiça autorizou e baseada no 
abandono da obra, a prefeitura 
abriu um segundo processo li-
citatório. A Construtora JB, que 
venceu a licitação, terminou as 19 
primeiras casas em tempo recor-
de. A previsão é de que as outras 
51 moradias sejam entregues até 
o fi nal do ano.

O Governo Federal investe 
na obra, por meio do PAC, R$ 
1 milhão. A prefeitura empatou 
contrapartida de R$ 400 mil.

Segundo o prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB), cada proprie-
dade vale em média R$ 24 mil. 
Por conta do subsídio do PAC, o 
custo para as famílias será de R$ 6 

mil. Esse valor pode ser pago em 
até 120 meses para a prefeitura, 
que aplicará os recursos no Fun-
do Rotativo Habitacional, que 
fi nanciará outras moradias.

CONVÍVIO

Como as casas não são cerca-
das e a proximidade entre elas 
é bem estreita, a prefeitura, 
em convênio com a Fundação 
Dama, ministrou um curso de 
convivência. As aulas frisaram 
o convívio em condomínios, o 
respeito pelo vizinho e cuidados 
básicos de higiene, limpeza e 
embelezamento das casas.

SONHO REALIZADO

Pedro e Nelci Alves de Moura 
foram os primeiros a receber 
a casa própria. Com os quatro 
fi lhos criados, três deles já casa-

dos, a família sempre morou em 
casa alugada. Hoje só com um fi -
lho em casa, o casal enfi m realiza 
o sonho da casa própria.

Sonho que começou a virar 

realidade há cinco anos, quando 
eles se inscreveram no progra-
ma de habitação da Secretaria 
de Ação Social de Canoinhas. 
“Moramos 30 anos em casa 
alugada, agora vamos ter nosso 
cantinho”, comemora Nelci.

De aluguel, o casal pagava 
R$ 100 por mês. Pela casa pró-
pria pagarão R$ 50 mensais ao 
longo de cinco anos. “Conside-
rando que a casa vai ser nossa, tá 
ótimo”, conclui Pedro.

CEI VINÍCIUS

Licitação 

deve abrir na 

próxima semana

A prefeitura de Canoinhas 
deve abrir na próxima sema-
na o processo licitatório para 
construção da nova sede do 
Centro de Educação Infantil 
Vinícius de Moraes. Segundo 
o setor de licitações da prefei-
tura, o processo deve ocorrer 
na modalidade ‘tomada de 
preços’. A expectativa é de 
que o processo seja concluído 
ainda no mês de abril e que, 
no máximo, no início de maio, 
seja dado início à obra.

A nova sede do CEI, que 
hoje funciona em um prédio 
inadequado no Alto das Pal-
meiras, deve ser construída 
em um terreno que a prefei-
tura comprou por R$ 160 mil 
ao lado do Lar de Jesus.

DESISTÊNCIA

ALL deve 

devolver 

ferrovia à União

A América Latina Logística 
(ALL) encaminhou carta ao 
presidente da Frente Parlamen-
tar das Ferrovias na Assembleia 
Legislativa, deputado estadual 
Pedro Uczai (PT) afi rmando 
que não houve resposta positiva 
por parte das empresas con-
sultadas sobre a relevância da 
reativação da ferrovia do Con-
testado, que passa por Mafra, 
Canoinhas e Porto União.

Segundo a ALL, a maioria 
das empresas não respondeu 
à consulta.

Uczai disse que pretende 
ouvir melhor a ALL sobre 
o ofício enviado na semana 
passada a seu gabinete, antes 
de requerer formalmente a de-
volução da ferrovia à União.

NELCI E PEDRO recebem as chaves de sua casa das mãos de Weinert
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Siga o colunista no twitter:
twitter.com/Ediwass

Pinho e o PMDB

 Quando vai reabrir a maternidade de Canoinhas?

A batida de martelo do PMDB no nome de Eduardo Pinho 
Moreira como candidato a governador não signifi ca que a decisão 
fi nal está tomada, embora o partido afi rme que não abre mão da 
cabeça de chapa. O ex-governador Luiz Henrique preferia Dário 
Berger, porque sabe que o potencial eleitoral do prefeito de Flo-
rianópolis é maior do que o potencial de Pinho. O que deve estar 
atormentando consideravelmente LHS pode resultar até mesmo na 
volta do DEM para a Tríplice Aliança.

É bom lembrar que em 2006, LHS passou por cima do pró-
prio orgulho e esqueceu os desaforos de Raimundo Colombo para 
compor com os Democratas.

Colombo, por sua vez, já foi bem mais surpreendente ao se 
esquecer do que fez ou disse.

Na provável hipótese de o PMDB compor somente com o 
PSDB, LHS bem sabe, as possibilidades de vitória são imprová-
veis, ainda mais considerando que a disputa promete ser a mais 
acirrada das últimas décadas com dois ex-senadores e a deputada 
federal mais votada das últimas eleições no páreo. Pinho Moreira 
tem no currículo, tão-somente, um mandato de deputado federal 
constituinte em 1986 (e lá se vão 24 anos) e a eleição como prefei-
to de Criciúma, já que vice não tem voto.

Quem conhece LHS, aposta que ele fará de tudo para que o 
cenário não seja este. Deve inclusive voltar atrás na defesa de 
José Serra e defender Dilma Rousseff no Estado a fi m de atrair 
Ideli Salvatti (PT).

   Uma reunião com pais e professores da EEB Rodolfo Zipperer 

na terça-feira, 30, marcou o último ato de Edmilson Verka como secre-

tário regional. Ele deixou o cargo para concorrer a deputado estadual.

> ANO ELEITORAL: Ministros que 

vão concorrer nas eleições de outubro 

aumentaram em 110% a liberação de 

verbas para seus Estados.

> FÉRIAS: Prefeito Leoberto Weinert 

(PMDB) entrega hoje, às 15 horas, 

o comando da prefeitura para o vice 

Beto Faria. O recesso será de 30 dias.

> UNGIDO: O assessor jurídico da 

SDR Canoinhas, Paulo Stocker, assu-

miu o comando do órgão até que se 

decida quem substitui Edmilson Verka.

> SEM CHANCE: O DEM estadual 

publicou ontem, resolução afi rmando 

que não sai com o PT nas eleições.

> ANTECIPADO: Das 188 representa-

ções nos TREs de todo o País por pro-

paganda antecipada, só 46 resultaram 

em multas. Cabe recurso.

Prefeito de Joinville, Carlito Merss (PT) vai testar o potencial eleitoral lançando a esposa a candidata a 

deputada federal nas eleições de outubro. Em Canoinhas na sexta-feira, 26, para a posse da nova diretoria 

da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), pela primeira vez trouxe Marinete Merss a tiracolo. O objetivo, 

claro, é testar se consegue transferir votos para a mulher. Durante seu mandato como deputado federal, Carlito 

alcançou visibilidade como relator do orçamento. Foi assim que ele conseguiu emplacar a travessia urbana de 

Canoinhas, obra de grande repercussão, pela qual quer colher os frutos que pretende dar de presente para a 

esposa. Na foto, prefeito Leoberto Weinert, sua esposa Regina, Marinete e Carlito.

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Joinville, Eni Volto-

lini (PP), deixou o cargo esta semana para se dedicar a disputa por uma 

vaga na Assembleia Legislativa. Como deputado federal, entre 1999 e 

2002, o progressista atendeu a vários pleitos da região.

Voltolini vai a AlescSaindo de cena
Deputado Fernando Coruja (PPS-SC) disse que não vai concorrer à 

reeleição por se achar “inútil” no Congresso. “Não estou desmotivado, 

nem cansado. Eu acho que a ação parlamentar está muito desimpor-

tante”, disse, criticando o excesso de medidas provisórias do Governo. 

Apesar de declarar apoio a José Serra (PSDB) nas eleições majoritárias 

e a Raimundo Colombo (DEM) nas estaduais, pretende voltar a clinicar 

em seu reduto, Lages.
O dinheiro dos japoneses

Dos R$ 400 milhões que o Banco de Desenvolvimento do Japão 

liberou para investimento em saneamento básico em Santa Catarina, pelo 

menos R$ 2 milhões foram prometidos a Canoinhas pelo presidente da 

Casan, Walmor de Luca. Isso ofi cialmente, durante audiência pública rea-

lizada há quatro anos no município. Efetivamente, no entanto, conforme 

divulgado pela própria Casan, todo o dinheiro vai para o litoral.

Palpites
Rumores dão conta de um pedido do presidente Lula a senadora 

Ideli Salvatti (PT) para apoiar Angela Amin (PP) em Santa Catarina.

Prefeito Carlito Merss (PT) desconversou quando perguntado pela 

coluna, mas admite que o período é de especulações e, sendo assim, vale 

tudo até que as coligações sejam fechadas.

Seria o sufi ciente para Luiz Henrique descartar Serra e assumir Dilma. 

     Santa Catarina tem um dado a comemorar. Segundo dados divul-
gados esta semana, Santa Catarina ocupa a 27.ª posição, ou seja, o último 
lugar, no Mapa da Violência 2010 - Anatomia dos Homicídios no Brasil. O 
estudo detalha os assassinatos ocorridos no Brasil de 1997 a 2007.

Lucro
Presidenciáveis vão ter mais espaço no horário gratuito graças a nova 

regra que permite, por exemplo, a aparição de Lula e Dilma Rousseff  no 

programa estadual de partidos da aliança nacional, ainda que o PT não 

integre a coligação no Estado. A mudança foi aprovada pelo Congresso 

em 2009. Antes, a presença de um político no horário gratuito estava 

restrita ao tempo de seu partido ou sua coligação.
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Em carta, pediatras afirmam 
descaso com a classe em Canoinhas
Médicos relatam os motivos que levaram ao fechamento da Maternidade do Hospital Santa Cruz há duas semanas

O médico pediatra Luiz Hen-

rique Ferraresi divulgou na 

terça-feira, 30, uma carta em 

nome dos médicos pediatras 

de Canoinhas, relatando os fa-

tos que levaram ao fechamento 

da Maternidade do Hospital 

Santa Cruz. Acompanhe.

A especialidade Pediatria, no Brasil, atualmente vem pas-
sando por uma crise sem preceden-
tes, decorrente de políticas públicas 
de saúde e da própria medicina 
que menosprezou o trabalho pe-
diátrico.

Muitos profi ssionais com anos 
de experiência estão abandonando 
a especialidade. As residências em 
pediatria, que outrora usavam de 
concurso público para preenchi-
mento das vagas, eram concorridas, 
e hoje, serviços renomados já não 
conseguem preencher suas vagas 
por falta de candidatos.

No Brasil inteiro, muitas ci-
dades vivem o problema da falta 
de profi ssionais. Observamos esta 
tendência nas cidades próximas, 
no Estado de Santa Catarina e em 
todo o País. Os novos médicos não 
se interessam pela especialidade. 
Os poucos profi ssionais que ainda 
procuram a especialidade são os 
apaixonados pela arte de ser pe-
diatra, pela criança, pela medicina 
de doação e amor, relacionamento 
estreito entre profi ssional/paciente/
família. Mas, mesmo estes, aos 
poucos começam a sentir o gosto 
amargo do descaso, da falta de con-
dições de trabalho e remuneração 
não condizente.

Em Canoinhas, não é dife-
rente. A falta de respeito e valo-
rização destes profi ssionais, aqui 
também acontece. Solicitações/
necessidades de profi ssionais que 
aqui há longa data labutam não 
são atendidas ou sequer respon-
didas. Os profi ssionais que aqui 
estão nunca fecharam as portas 
para novos pediatras, muito pelo 
contrário, muitos profissionais 
que por aqui passaram ou estão, 
foram convidados pelos próprios 
pediatras. Sempre estivemos de 
portas e braços abertos para novos 

colegas que pudessem nos ajudar. 
Mas os pediatras estão cansados de 
serem menosprezados e maltrata-
dos, de não serem reconhecidos e 
valorizados.

Em nossa cidade, historica-
mente houve pouco empenho do 
poder público em criar condições 
ou estímulo para atrair mais profi s-
sionais ou manter sua permanência 
na cidade. Por exemplo, no ano 
passado, um pediatra veio oferecer 
seus trabalhos para a cidade de Ca-
noinhas, e também Três Barras e lhe 
foi informado, nas duas cidades, que 
havia muitos pediatras e que não 
havia necessidade (?), então esse 
profi ssional acabou se estabelecen-
do na vizinha Major Vieira.

Passaram ou estão em nossa 
região os seguintes profi ssionais: 
Dr. Macedo, Dr. Antônio Vasco, Dr. 
Lincolln Simas, Dr. Luiz Henrique 
Ferraresi, Dr. Ricardo, Dr. Sérgio 
Fujimura, Dra. Maria Cristiane 
Viertel Burigo, Dra. Andréia, Dr. 
Lauro, Dr. Luciano, Dr. Gustavo 
Baggio, Dra. Viviana S. Zanolla e 
Dra. Vanderlise Knackfuss.

Interessante ressaltar que, des-
tes profissionais que aqui ainda 
estão, todos ou são canoinhenses 
ou têm vínculo familiar na cidade, 
com exceção do Dr. Lincoln, que há 
muitos anos aqui se estabeleceu e do 
Dr. Gustavo, que apesar de não ter 
vínculo familiar, adotou Canoinhas 
como sua cidade desde seus tempos 
de adolescência, quando vinha pas-
sar férias por aqui. Ou seja, ao que 
parece, não é o estímulo profi ssional 
que aqui mantém os profi ssionais 
e, sim, algum laço de parentesco 
na cidade.

Em relação ao sobreaviso pe-
diátrico, o que é sobreaviso? 

Muitos pensam ser muito fácil, 
“o profi ssional até pode fi car em 
casa sem trabalhar!”. Mas não é 
assim. Estar de sobreaviso é estar à 
disposição, é estar preparado para, 
a qualquer momento, ser chamado. 
É um tempo estressante, cada vez 
que toca o telefone você tem uma 
descarga de adrenalina, pois você 
não sabe o que vem pela frente. 
Pode acontecer de você fi car um 
dia inteiro sem ser chamado (fato 
raro), como pode acontecer de ser 

chamado várias vezes no mesmo 
dia, ou pior, várias vezes na mesma 
noite. É você estar no seu limite de 
cansaço, mas mesmo assim, se for 
preciso, ter de atender uma criança 
que sofre ou está em perigo, uma 
criança que nasce, está deprimida 
e necessita ser reanimada ou tantos 
outros motivos. Qual pediatra não 
passou por uma situação como ser 
chamado às 23h30 e só voltar para 
casa no dia seguinte por volta das 
18 horas. Situações como esta, 
ou até piores, acontecem quando 
você está de sobreaviso. Nossas 
vidas sociais são colocadas de 
lado, nossas famílias são colocadas 
em segundo plano, pois você está 
de sobreaviso e não pode fugir. 
Quantos fi nais de semana, natais 
ou datas especiais são deixadas de 
lado porque se está de sobreaviso.

Em Canoinhas, o serviço de so-
breaviso pediátrico existe desde que o 
Dr. Vasco e o Dr. Lincoln aqui chega-
ram. Eu cheguei aqui em Canoinhas 
em fevereiro de 1989 e, desde então, 
também fiz parte deste processo, 
muito vezes nos dividindo em dois 
profi ssionais e quando não, um só 
profi ssional, o que signifi cava estar à 
disposição do trabalho 24 horas por 
dia, 15 dias por mês ou até o mês in-
teiro. Até o ano de 2003 o sobreaviso 
foi feito de forma não remunerada, os 
profi ssionais se dividiam na tarefa de 
atender a comunidade sem qualquer 
tipo de remuneração. Desde então 
foi instituído uma remuneração, que 
apesar de não ser justa, pelo menos 
existia, bem abaixo do que muitos 
pensam e até publicaram em páginas 
da internet. 

Durante quase 100% deste 
período que eu fi z sobreaviso me 
responsabilizei de organizar e 
montar a escala e durante todo este 
tempo jamais houve um dia sequer 
que não houvesse um profi ssional 
à disposição.

No ano passado vivíamos uma 
situação até relativamente confor-
tável em comparação a tempos de 
outrora, estávamos em cinco profi s-
sionais nos dividindo no sobreaviso 
– eu, Dr. Lincoln, Dra Viviana, Dr. 
Gustavo e Dra. Vanderlise.

Em junho de 2009, depois de 
tantos anos me dedicando ao hos-

pital e a pediatria de Canoinhas, 
em virtude de lamentáveis fatos 
absurdos e graves, fatos estes que 
prefiro não mencionar para não 
criar mais polêmicas, comuniquei 
aos demais colegas e ao diretor 
clínico do Hospital Santa Cruz 
que eu estava me desligando em 
caráter defi nitivo e irrevogável do 
sobreaviso pediátrico.

Ao saber da minha decisão, 
ainda houve quem dissesse: “Ele 
não vai fazer falta”!

Em novembro de 2009 a Dra 
Vanderlise pediu para se afastar do 
sobreaviso porque não estava con-
seguindo conciliar o sobreaviso em 
Canoinhas com seus afazeres em 
Três Barras. No mês de fevereiro de 
2010 ela acabou por deixar a nossa 
região em defi nitivo.

Em dezembro de 2009 a Dra. 
Viviana precisou se afastar por 
motivos de saúde e o Dr. Gustavo 
sofreu um acidente que o impediu 
de trabalhar, fi cando o Dr. Lincoln 
sozinho nos feriados de Natal e Ano 
Novo. Em janeiro, como já estava 
previsto, e de direito, o Dr. Lin-
coln merecidamente se aposentou, 
fi cando desta vez o Dr. Gustavo so-
zinho, tendo o Dr. Vasco realizado 
algumas coberturas no sobreaviso. 
O Dr. Vasco já havia pedido para se 
afastar do sobreaviso por tempo de 

serviço alguns anos atrás.
Durante este ano de 2010 o 

sobreaviso pediátrico se arrastou 
até o dia 12 de março e no dia 16 
foi então fechada a maternidade do 
Hospital Santa Cruz por questão de 
segurança, tanto da entidade como 
dos profissionais que não mais 
tinham condições de manter o ser-
viço de sobreaviso pediátrico.

Este é um breve relato do que 
está acontecendo com a pediatria 
tanto na nossa cidade como no Bra-
sil. Quero aproveitar a oportunidade 
para ressaltar e enfatizar que a pedia-
tria sempre se caracterizou por ser 
uma especialidade de muito respeito 
e amor ao próximo e as crianças. 
Não vamos permitir que mais uma 
vez os profi ssionais pediatras sejam 
desrespeitados e colocados como 
os “vilões”. Os pediatras querem 
continuar contribuindo para o bem 
de nossas crianças e famílias. Mas 
exigimos respeito!

A saúde, conforme diz o artigo 
196 da Constituição, é um dever do 
Estado! O médico é um dos agentes 
da saúde e não pode ser ele respon-
sabilizado pelo dever do Estado!

Luiz Henrique Ferraresi

Em nome dos pediatras de 

Canoinhas
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Reabertura pode ser 
na próxima semana

Gracieli Polak
CANOINHAS

Ministério Público realiza nova reunião com dirigentes na terça-feira, 6

MATERNIDADE FECHADA

Vitiligo

Com mais de duas semanas 
de portas fechadas, partos re-
alizados em outras cidades e 
polêmica em diferentes esferas, 
a Maternidade do Hospital San-
ta Cruz (HSC), que deixou de 
atender em 16 de março, sinaliza 
para uma possível reabertura 
ainda na próxima semana.

Na terça-feira, 30, reunião 
convocada pelo promotor de 
Justiça Márcio Cota, do Fórum de 
Canoinhas, com os profi ssionais 
responsáveis pelo funcionamento 
e pela administração da Maternida-
de foi feita para apurar os motivos 
do fechamento. De acordo com 
a administradora do HSC, Salete 
Benetti, “as coisas começaram a 
se resolver” na primeira reunião e 
na terça-feira, 6, data marcada para 
o próximo encontro, a solução pe-
dida pelo promotor, segundo ela, 
deverá ser apresentada. “Estamos 
chegando a um consenso e tudo 
está se encaminhando, é o que eu 
posso dizer”, ressaltou.

De acordo com informações 
da promotoria, a primeira reunião 
serviu para esclarecer a situação 
ao Ministério Público, mas nenhu-
ma providência deverá ser tomada 
antes da próxima reunião, já agen-
dada, que deverá contar também 
com a presença do promotor 
Wagner Kuroda, que retorna das 
férias. Somente depois do novo 
encontro e do desenrolar do 
caso, o Ministério deverá tomar 
providências sobre o caso. Até o 
momento, nenhuma decisão será 
comunicada à imprensa.

PEDIATRAS NEGOCIAM

Na terça-feira, 30, o CN online 
(www.jornalcorreiodonorte.com.
br) publicou com exclusividade 
uma carta escrita pelo médico pe-
diatra Luiz Henrique Ferraresi em 
nome dos pediatras de Canoinhas 
sobre o fechamento da Maternida-
de (leia a íntegra na página 8). Na noite 
de ontem, depois do fechamento 

desta edição, de acordo com Ferrar-
resi, os pediatras se reuniram mais 
uma vez para retomar as conversas 
sobre a reabertura.

Segundo o médico, os profi s-
sionais estão buscando soluções 
para resolver o problema e, até 
a próxima semana, esperam 
consenso com a direção da Ma-
ternidade. 

Vitiligo é a mais comum das despigmentações de pele: aco-

mete 0,5% da população mundial.

Em cerca de metade dos casos o distúrbio surge antes dos 20 

anos de idade, mas pode acometer todas as faixas etárias. A 

prevalência entre mulheres e homens de qualquer etnia ou 

cor é a mesma.

EXISTEM DOIS TIPOS DE APRESENTAÇÃO:

1. VITILIGO SEGMENTAR 
Responde por 30% dos casos em crianças. As lesões se instalam 
de um só lado do corpo, rapidamente, mas entram em período 
de estabilidade. Têm bordos mais irregulares, cor heterogênea, e 
atingem principalmente a face. Não costumam estar associadas a 
doenças autoimunes.

2. VITILIGO NÃO SEGMENTAR
É responsável por 80% a 90% dos casos. Sua instalação é mais 
tardia, e evolui de forma imprevisível, com surtos de reativação. 
As lesões, de cor homogênea e bordos bem definidos, espalham-
se pelo corpo todo. Os pelos e cabelos são comprometidos 
nas fases mais avançadas. Caracteristicamente, áreas da pele 
submetidas a traumatismos, atritos ou pressões ficam sujeitas ao 
aparecimento de lesões novas. Está frequentemente associado a 
casos de enfermidades autoimunes na família (tireoidites, artrites 
reumatoides, lúpus, diabetes tipo 1, etc.).
Ao microscópio, as lesões se caracterizam pelo desaparecimento 
dos melanócitos, as células responsáveis pela produção de mela-
nina, pigmento que dá cor à pele. A causa mais provável envolve 
respostas autoimunes, através das quais anticorpos e as células 
do sistema de defesa atacam e destroem melanócitos. Estres-
se oxidativo e distúrbios neurogênicos podem estar envolvidos. 
Alterações neurogênicas explicariam a despigmentação em áreas 
de atrito. Casos de parentes precocemente grisalhos e história 
familiar de vitiligo são fatores de risco para desenvolvê-lo. Em 
descendentes de europeus, há alguns genes que tornariam seus 
portadores predispostos. Alan Taïeb e Mauro Picardo, em revi-
são publicada na revista The New England Journal of Medicine, 
resumiram os principais métodos de tratamento já avaliados em 
ensaios clínicos:

1. RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 
A aplicação de raios ultravioleta B (UVB) de banda estreita é o 
tratamento de escolha em casos de vitiligo não segmentar em 
crianças e adultos, desde que haja acesso a centros especia-
lizados. O tratamento padrão empregado anteriormente era a 
fotoquimioterapia ou PUVA, realizado com a administração de 
uma droga fotossensibilizante (psoralen) seguida da aplicação de 
raios ultravioleta A. Em 2007, foi publicado um estudo que com-
parou a eficácia dos UVB com a do PUVA, em adultos. Depois de 
quatro meses, o reaparecimento da pigmentação foi considerado 
satisfatório em 46% dos que receberam PUVA, contra 67% dos 
que foram tratados com UVB. No grupo que recebeu PUVA, hou-
ve mais vermelhidão nos locais das aplicações e náuseas depois 
da ingestão de psoralem. É preciso disciplina para o tratamento 
com UVB: as aplicações são feitas em sessões que duram 5 a 
10 minutos, duas vezes por semana, durante pelo menos três 
meses. A repigmentação máxima geralmente ocorre ao redor do 
nono mês.

2. TRATAMENTO TÓPICO 
A aplicação de cremes contendo derivados da cortisona ou 
drogas pertencentes ao grupo dos inibidores da calcitonina pode 
ser eficaz em casos de vitiligo localizado. Uma revisão de vários 
estudos demonstrou que a administração local de um corticoste-
roide, a betametasona, provocou 75% de repigmentação em 56% 
dos casos. O tratamento tópico pode ser combinado à aplicação 
de UVB nos pacientes em que não houve resposta satisfatória 
depois de três meses com UVB, ou quando se pretende acelerar 
a resposta e reduzir a exposição à radiação UVB.

3. CIRURGIA 
Quando os demais tratamentos falham há possibilidade de pe-
quenos transplantes de pele, transplantes de células da epiderme 
ou aplicação de enxertos de pele ultrafinos, procedimentos que 
só estão indicados em casos bem selecionados.
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Terceira fase começa 
na próxima semana

Gracieli Polak
CANOINHAS

Adultos de 20 a 29 anos devem procurar postos para tomar a dose 

VACINA CONTRA GRIPE A

Começa na segunda-feira, 5, a 

terceira etapa de vacinação contra 

o vírus H1N1, causador da Gripe 

A, em todo o País. A campanha, 

promovida pelo Ministério da Saúde 

(MS), chega agora para adultos de 20 

a 29 anos de idade, uma das fatias 

populacionais que mais sofreram 

complicações em decorrência da 

doença em 2009.

Depois de vacinar profissio-

nais de saúde, grávidas, crianças, 

indígenas e doentes crônicos, a 

campanha chega a um momento 

crucial à medida que começa a 

aumentar o número de mortes 

ocasionadas pela doença neste 

ano. De acordo com levantamento 

das Secretarias Estaduais de Saúde, 

45 mortes foram registradas em 

decorrência da doença somente 

em 2010. O Pará encabeça a lista, 

com 22 mortes, sete de grávidas. 

O segundo Estado com maior 

ocorrência é o Paraná, com sete 

mortes, uma de gestante. Mais de 

um terço das mortes foi de mulhe-

res grávidas, população que deve 

procurar um posto de saúde até 

hoje para receber a imunização, 

como orienta o MS.

HIGIENE

A Secretaria de Estado de Santa 

Catarina recomenda que, além da 

imunização, medidas básicas de 

higiene sejam mantidas para evitar a 

proliferação do vírus, que em 2009 

vitimou 141 pessoas no Estado. 

Lavar as mãos frequentemente 

com água e sabão, cobrir a boca 

e o nariz com um lenço ao tossir 

ou espirrar e evitar contato com 

pessoas doentes são algumas das 

recomendações.

2.ª FASE da vacinação, que encerra hoje, atende a grávidas, doentes e crianças
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Novo delegado de Comarca coloca o combate às drogas como 
uma de suas prioridades à frente da Delegacia de Canoinhas

“Crack gera vários 
crimes”, diz Neto

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ENTREVISTA

Apesar da pouca idade, João da 
Cunha Neto, que aos 24 anos 
assumiu na semana passada a 
primeira Delegacia de Comarca 
de sua carreira, demonstra muita 
seriedade e vontade de trabalhar. 
Humilde, atribui aos colegas de 
Delegacia e a experiência do ago-
ra delegado regional Rui Orestes 
Kuchnir, um dos motivos por ter 
optado pela Comarca. Na entre-
vista a seguir, Neto fala sobre 
criminalidade na região, drogas 
e violência contra a mulher. 
Acompanhe.

O sr. fez um levantamento que 
aponta que a maioria dos furtos 
cometidos na Comarca são prati-
cados por menores de idade. Como 
coibir isso?

O furto é um crime muitas 
vezes difícil de investigar, por 
isso precisa ser coibido na sua 
maior parte pelo policiamento 
ostensivo. Isso não exime a Po-
lícia Civil de responsabilidade. 
Por isso, vamos começar uma 
série de ações para coibir essa 
modalidade criminosa.
O que incomoda bastante tam-
bém é o tráfi co de drogas, mas 
aqui na região de Canoinhas esse 
comércio é mais varejista, mais 
difícil de coibir, mas estamos 
empenhados em reprimir o trá-
fi co de drogas, especialmente de 
crack, que acaba gerando vários 
crimes como furtos e  roubos. 
Para isso, precisamos do apoio 
da comunidade, que pode fazer 
denúncias pelo telefone 181. 

Hoje, a maioria dos furtos cometi-
dos por menores é para fi nanciar 
o vício em crack. A Polícia, por 
sua vez, não pode punir o menor 
de idade.

É um problema social. Passa pela 
falta de educação, falta de oportu-
nidade de emprego, que termina 
no crack. A pessoa só pensa em 
conseguir dinheiro para comprar 
mais crack. A Polícia tem seu 
papel, mas toda sociedade tem 
sua parcela de culpa. A legislação 

também não auxilia nosso tra-
balho, pois os menores de idade 
acabam sendo presos inúmeras 
vezes e soltos logo em seguida, 
na maioria das vezes.

Há um movimento nacional que 
prega a liberalização das drogas 
porque não há mais como coibir. O 
sr. comunga dessa ideia?

Não. A droga é um problema sé-
rio, que tem de ser combatido.

O fato de termos um interior bas-
tante extenso e espalhado difi culta 
o trabalho de investigação?

Com certeza. O acesso é difícil, 
as estradas são mal cuidadas. 
Mas isso não impede que nos 
empenhemos cada vez mais para 
superar as difi culdades.

O que falta para a instalação da 
Delegacia da Mulher?

O delegado regional, Dr. Rui, está 
fazendo os ajustes necessários para 
a instalação desta Delegacia espe-
cializada o quanto antes. Um au-
mento de efetivo, inclusive com a 
chegada de mais um(a) delegado(a) 
já está sendo requisitado. Vamos 
fazer algumas modifi cações para 
que a Delegacia funcione na mes-
ma estrutura que já temos, para 
agilizar o processo de implantação. 
O Ciretran deve ir para o segundo 
piso e o espaço do Ciretran será 

usado pela nova Delegacia. 

Hoje dá pra dizer que a Delegacia 
está com uma boa estrutura?

Dá pra dizer que melhorou, mas 
ainda está longe do ideal. A falta 
de efetivo dentro da Polícia Civil 
é um grande problema. Em 2008 
foi realizado concurso que aprovou 
um total de 900 policiais, sendo 150 
delegados. Duas turmas já foram 
formadas pela Academia da Polícia 
Civil e a terceira deve ser chamada 
logo. Agora o Governo do Estado 
deve abrir mais mil vagas. Então, a 
Polícia Civil está se reestruturando. 
Estamos solicitando mais viaturas 
e mais equipamentos para a nossa 
Comarca.

O sr. está começando agora sua 
carreira. Isso não impede seu en-
trosamento com os policiais que já 
atuam na Comarca?

Estou gostando bastante da equi-
pe, que é empenhada, gosta de 
trabalhar. A equipe de investiga-
ção é excelente. Para Canoinhas 
vieram dois novos agentes que 
cursaram a Academia de Polícia 
comigo, o Daniel e o Paulo. O 
Dr. Rui é um delegado muito 
competente, que revolucionou a 
Comarca e graças ao trabalho que 
ele realizou, temos um excelente 
local para trabalhar.

MARIA DA PENHA

Dois maridos 

vão pra cadeia
Ao meio-dia de sábado, 27, 
na rua Canoinhas, bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, um 
senhor de 41 anos foi detido por 
ter agredido sua esposa. Segun-
do a Polícia, ele estava ainda 
embriagado e, por isso, foi levado 
à Delegacia.

Já na tarde de domingo, 28, 
na rua Pedro Flores, em Três 
Barras, um senhor de 57 anos foi 
preso por agredir a esposa.

RACHA

Motorista 

estava bêbado
Um Ford Focus, placas de Porto 
União, e um segundo veículo não 
identifi cado, participavam de um 
racha na rua Coronel Albuquer-
que, centro de Canoinhas, na 
madrugada de domingo, 28.

A Polícia começou a seguir 
os veículos, que fugiram em alta 
velocidade. Em determinado mo-
mento, o Focus fez uma manobra 
a fi m de obstruir a passagem da 
viatura da Polícia, permitindo a 
fuga do segundo veículo.

Na rua Vidal Ramos, a Polícia 
conseguiu parar o motorista do 
Focus, de 29 anos, que estava 
visivelmente embriagado. Ele se 
negou a fazer teste de bafômetro 
e, por isso, foi preenchido um 
termo circunstanciado contra o 
rapaz. O Focus foi recolhido pelo 
guincho no pátio municipal.

PLACA DE RIO NEGRO

Menor é detido 

pilotando moto
Um adolescente de 17 anos foi detido 
na madrugada de segunda-feira, 29, 
por conduzir uma motocicleta sem 
habilitação pela avenida Rubens 
Ribeiro da Silva, em Canoinhas. A 
placa da motocicleta Yamaha é de 
Rio Negro-PR. O veículo foi recolhi-
do para o pátio municipal.

FLAGRANTE

Furtam, mas 

não carregam
Dois homens foram detidos na 
manhã de terça-feira, 30, na rua 
Saulo de Carvalho, em Canoinhas. 
Eles são acusados de furtar uma 
tevê de uma casa da rua 10 de Ju-
lho, bairro São Cristóvão, em Três 
Barras. Segundo o proprietário da 
tevê, que fl agrou os bandidos, eles 
teriam se assustado com o fl agran-
te e soltaram a tevê no chão. Ele 
reconheceu os suspeitos – ambos 
com 19 anos –, que terão de res-
ponder pelo furto.

FERIDOS

Acidente na 

BR-116

Um ônibus colidiu na traseira 
de um caminhão na tarde de 
sexta-feira, 26, na BR-116, trecho 
próximo a Papanduva.

O motorista do ônibus Mer-
cedes-Benz, placas de Papan-
duva, Cristiano Machado, 23 
anos, sofreu vários ferimentos, 
especialmente no abdome. Ele 
foi conduzido ao Hospital São 
Sebastião, de Papanduva, e no 
momento passa bem.

No caminhão Volkswagen, 
placas de Mafra, viajavam três 
homens. Nenhum deles ficou 
ferido.

FURTO DE ÔNIBUS

Só para dar 

uma voltinha
Na madrugada de sábado, 27, na 
avenida Santa Catarina, em Três 
Barras, um ônibus foi furtado do 
estacionamento da rodoviária.

A Polícia foi acionada e en-
controu o ônibus abandonado na 
rua Roberto Olsen, nas proximi-
dades da rodoviária, intacto.

Um inquérito foi aberto, mas 
até o momento nenhum suspeito 
foi localizado.

FURTOS

Polícia prende 

dupla no Salto

Na terça-feira, 30, a Polícia pren-
deu uma dupla de assaltantes 
que vinha aterrorizando o Salto 
d’Água Verde.

O primeiro suspeito, de 26 
anos, foi preso pela manhã com 
produtos de um furto cometido 
no mesmo dia. Ele e o comparsa 
arrebentaram uma cerca e arrom-
baram a porta lateral de uma casa 
para fazer o furto.

O segundo suspeito, de 30 
anos, foi preso logo depois. A 
dupla foi encaminhada para a 
Delegacia de Polícia Civil.

NETO: “A Polícia tem seu papel, mas toda sociedade tem sua parcela de culpa”
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Verka deixa a SDR

Com uma trajetória administrativa impecável, Edmilson 
Luiz Verka (na foto com Leonel Pavan), deixa o comando 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional 
(SDR) de Canoinhas, com um saldo de realizações al-
tamente positivo. “Deixo o cargo de secretário regional 
com a consciência do dever cumprido. Segui fi elmente 
as orientações do governador Luiz Henrique e o seu mo-
derno e inovador projeto de descentralização da gestão 
administrativa do Estado”, disse Verka em entrevista a 
uma emissora de rádio na manhã de ontem. Nos seus 
últimos três dias de trabalho, o secretário visitou todas 
as obras do Governo do Estado que estão praticamente 
concluídas e que deverão ser inauguradas ainda no mês 
de abril pelo governador Leonel Pavan.
“No fi nal de minha gestão à frente da SDR, estou en-
tregando à sociedade da região, todas as obras que 
encontramos paralisadas quando assumi o cargo de 
secretário regional. Estou saindo da Secretaria a pe-
dido do governador Leonel Pavan, que me deseja ver 
concorrendo a uma vaga de deputado estadual nas 
eleições de outubro deste ano. Na condição de pré-
candidato a deputado, vou aguardar a decisão fi nal do 
meu partido na convenção do mês de junho próximo”, 
afi rmou Verka.
 

Paulo Stocker no 
comando da SDR

O advogado Paulo Sérgio Stocker (PSDB), 36 anos, 
consultor jurídico da SDR, com a vacância do cargo de 
secretário regional pela renúncia do secretário titular, 
Edmilson Luiz Verka, responderá pelo comando da 
SDR Canoinhas até o início da próxima semana. Pela 
segunda vez deverá assumir o comando da Secretaria 
Regional, desta vez até o fi nal do mandato do governo 
Luiz Henrique/Leonel Pavan. A primeira vez foi no dia 3 
de junho de 2008, quando Edmilson Luiz Verka se licen-
ciou do cargo para disputar a prefeitura de Canoinhas. 
A portaria de sua nomeação deverá ser assinada pelo 
governador Leonel Pavan no seu retorno do Japão, na 
segunda-feira, 5, ou mais tardar na terça-feira, 6, com 
efeito retroativo ao dia 1.º de junho.

Na Fesmate de 2008, com Luiz Henrique, Paulo Sérgio 
Stocker (secretário regional), a sua fi lha caçula, Maria 
Clara no colo do governador, sua mulher Márcia, e o 
fi lho mais velho, Paulo Stocker
 

PMDB & PT (?)
“Com a retomada do crescimento de José Serra, se-
gundo pesquisa do Datafolha, o PT volta a dar maior 
importância ao PMDB como parceiro nacional e também 

nos entendimentos regionais. Como a situação de Dilma 
Rousseff é preocupante nos três Estados do Sul, os 
petistas poderiam ser pressionados a abrir espaços aos 
peemedebistas, especialmente no Paraná e em SC”, 
publicou o colunista Prisco Paraíso, no jornal A Noticia. 
Para concluir, Eduardo Pinho Moreira recebeu efusivos 
“parabéns”, via telefone, domingo à noite, da senadora 
Ideli Salvati, pela vitória nas prévias com Dário Berger. 
Nenhum aceno que leve a um entendimento, seja de 
quem for, pode ser descartado.
  

Apae de Irineópolis agradece

Arno Dilamar Nigrin, presidente da Apae de Irineópolis, 
reuniu a diretoria e algumas mães para agradecer a 
ajuda do deputado Antônio Aguiar e sua esposa, Ma-
rilu, que em 12 de março visitaram a entidade (foto). 
Clima descontraído, agradável bate-papo e troca de 
informações, seguidos da degustação de um delicioso 
coquetel com produtos da Ofi cina de Panifi cação da 
Apae. O casal conheceu a sala de Educação Física 
onde estão instalados os aparelhos de ginástica ad-
quiridos com uma subvenção de R$ 10 mil doada pelo 
deputado. Segundo Nigrin, as aulas com os aparelhos 
especiais auxiliam no desenvolvimento e no bem-estar 
do organismo dos alunos, contribuindo na melhoria 
da qualidade de vida por meio de exercícios físicos 
elaborados.
 

Deputada Federal

Considerando-se que o prefeito de Joinville, Carlito 
Merss (PT), não disputará mais uma vaga na Câmara 
Federal, e o deputado federal Cláudio Vignatti (PT), 
correrá por uma vaga ao Senado Federal, o PT de 
Jonville cogita o lançamento, da pré-candidatura de 
Marinete Merss, mulher de Carlito. O fato fi cou evidente 
durante a rápida visita que Merss fez sábado, 27, aos 
companheiros de Irineópolis. Palestrou com os corre-
ligionários sobre a atual conjuntura política nacional e 
estadual, com ênfase para a reeleição do Projeto Brasil. 
Defendeu as pré-candidaturas da senadora Ideli Salvatti 
ao governo do Estado, do deputado Cláudio Vignati ao 
Senado e da ministra Dilma Rousseff à presidência da 
República. Além de Irineópolis, Carlito visitou outros 
cinco municípios da região.

Circuito da SDR
A etapa de Irineópolis do 1.º Circuito SDR de Voleibol 
deve acontecer em 11 de abril, às 9 horas. Haverá 
premiação com troféus e medalhas do 1.º ao 3.º co-
locados. Os vencedores do circuito ganharão troféus, 
medalhas e brindes. O diretor de esportes de Irineópolis, 
Sérgio Plugge, informou que o pessoal da Fesporte 
deve vir a Irineópolis na próxima semana para vistoriar 
a quadra.

Parabéns para DAIANA E CARLOS 
que, no domingo, 4, comemoram 
seu noivado, junto com o aniversário 
de Daiana. Felicidades e sucesso ao 
simpático casal!

No sábado, 20, CAMILA come-
morou 15 anos com uma bela 

festa na ADC Rigesa. Seus pais 
estão felizes e orgulhosos pela 

data!

LEMBRETE
Quem ainda não foi visitar a Toca do Coelho, que nesta época 

do ano vira cartão postal de Três Barras, pode aproveitar o último fi nal 
de semana que antecede a Páscoa.

Como nos demais anos, a decoração está linda e original.
O Coelho da Páscoa está esperando!

Os dois aninhos de 
MONIQUE foram 
comemorados no 
domingo, 28, com 
direito a mimos e ho-
menagens de seus 
pais e familiares, 
no salão da ADC 
Rigesa.

CAMILE GABRIELI comemora 
cinco anos na segunda-feira, 
25. Seus pais, Janine e Danilo, 
e seus avós, desejam muitas 
felicidades!

O garotinho CAUÃ DE LIMA re-
cebeu os parabéns de seus pais, 
Eliane e Junior, no início de março. 
Parabéns!
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Casa tem capacidade para oito pessoas em situação de risco; entidade será mantida pela prefeitura 

Inaugurado, Lar do Idoso começa 
a funcionar na próxima semana

TERCEIRA IDADE

Gracieli Polak

CANOINHAS

Planejada para abrigar idosos 
sem vínculos familiares ou sem 
condições de sustento, foi inau-
gurada na segunda-feira, 29, a 
Casa Lar do Idoso Stelitta Pa-
checo Costa, que leva o nome de 
uma das pioneiras na defesa da 
terceira idade em Canoinhas.

Segundo a secretária de De-
senvolvimento Social e Família, 
Maria Hermínia Moreschi Cha-
ves, a partir da próxima semana a 
Casa, construída com recursos do 
Governo Federal em parceria com 
a prefeitura, começa a receber os 
primeiros hóspedes, que devem 
receber toda assistência necessá-
ria da prefeitura. “Nós tivemos 
a oportunidade de construir um 
asilo, mas optamos por dar con-
dições dignas para estes idosos, 
que terão à disposição muitas 

atividades, inclusive, liberdade 
para desenvolver plenamente seus 
credos, além de sua convivência 
dentro da casa”, afi rmou.

Segundo a assistente social 
Lucimeri Santi, coordenadora do 
Lar, os idosos serão encaminha-

dos para o estabelecimento pelo 
Centro de Referência Especializa-
do em Assistência Social (Creas), 
por meio de profi ssionais da área. 
“É uma casa para quem está em 
situação de risco, não para idosos 
que possuem família ou boas con-

dições de sustento”, reitera. Três 
pessoas carentes se mudam para 
o Lar na próxima semana.

VOLUNTARIADO

O médico geriatra João Danilo 
Rudey, que desde a construção da 

Casa se dispôs a colaborar para 
a adaptabilidade do ambiente, 
irá atender, voluntariamente, aos 
idosos que se mudam para o Lar 
a partir da próxima semana. “Pre-
tendo desempenhar um papel 
de prevenção, justamente para 
evitar que esses idosos adoeçam”, 
afi rma. Segundo ele, como pro-
fi ssional de uma área que ainda é 
pouco conhecida na cidade, é seu 
dever prestar atendimento para os 
futuros moradores. “Não vai me 
tomar muito tempo e eu não tinha 
como não fazer isso”, declara.

A Casa tem capacidade para 
abrigar oito idosos e, para isso, 
mobiliza cinco cuidadores que se 
revezarão em esquemas de plantão, 
além de uma coordenadora e duas 
auxiliares de manutenção. De acor-
do com o prefeito de Canoinhas, 
Leoberto Weinert, a manutenção 
deve custar em torno de R$ 10  mil 
por mês para o município.

SECRETÁRIA da Ação Social, Maria Hermínia Moreschi, e o deputado Antonio Aguiar, descerram a placa inaugural
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Preço do feijão 
reage no fim do ciclo

Gracieli Polak

CANOINHAS

SAFRA 2010

RUA: CAETANO COSTA, 819 - CENTRO - CANOINHAS

Produto é vendido com preço próximo do mínimo do Governo Federal

Consorciação de pastagens

A 
utilização de pastagens em locais onde ocorra a presença de 
leguminosas consorciadas às gramíneas apresenta um grande 
número de vantagens associadas à melhoria na qualidade da 

dieta animal, maior área de solo coberto e menor incidência de ervas 
infestantes, menor presença de pragas e doenças.
Além disso, a consorciação com leguminosas permite a utilização 
da pastagem por um período maior do ano, aspecto relevante nas 
situações de pequena propriedade. Outro aspecto muito importante é a 
redução dos custos com aplicação de ureia, pois as plantas legumino-
sas conseguem fi xar o nitrogênio do ar.
Das leguminosas perenes mais indicadas para consorciação em 
pastagens para Santa Catarina estão o trevo-branco (Trifolium repens 
L.), trevo-vermelho (Trifolim pratense L.); amendoim-forrageiro (Arachis 
sp.), ervilhaca (Vicia sativa L.), desmodium (Desmodium sp.) e corni-
chão (Lotus corniculatus L.).
Os efeitos diretos do uso dessas leguminosas misturadas às gramíne-
as, como hemarthria, missioneira-gigante, tifton e outras, se dá pela 
melhoria na qualidade da dieta animal, uma vez que as leguminosas 
possuem altos teores de proteína bruta. Indiretamente, a contribui-
ção se dá também pela transferência de nitrogênio para a gramínea 
associada, refl etindo em melhoria de atributos forrageiros, como 
elevação do teor de proteína da gramínea, maior capacidade produtiva 
e aumento da produção de matéria seca, o que se traduz em maior 
produção animal.
Históricos fracassos na manutenção das leguminosas nas pastagens 
têm sido atribuídos à excessiva agressividade das gramíneas, a pouca 
resistência ao pastejo e pisoteio de algumas leguminosas e a não 
reposição dos nutrientes exportados na forma de produto animal. Isso 
ocorre porque o manejo da pastagem consorciada deve ser diferente 
do manejo de uma pastagem só de gramíneas. Isso signifi ca mudança 
na altura de pastejo, no tempo de pastejo e de descanso dos piquetes, 
na adubação aplicada. Entretanto, com apoio técnico e experiência 
prática, é possível manter por longos anos, uma boa consorciação na 
propriedade.
Um aspecto fundamental para a manutenção de uma pastagem con-
sorciada se dá na seleção de espécies de gramíneas e leguminosas 
compatíveis e adaptadas às condições edafoclimáticas de cada região. 
Para que a efi ciência do sistema de produção de leite a pasto esteja 
embasada na sustentabilidade, com redução de custos, alta produtivi-
dade e cobertura do solo, o uso de consorciação de pastagens torna-
se um fator fundamental, que deve ser realizado pelos produtores.

Ana Lúcia Hanisch é engenheira agrônoma, M.Sc. pesquisadora da 
Epagri – Estação Experimental de Canoinhas

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

Umidade no ar, feijão em risco 
nas lavouras da região. Em alerta 
depois das duas semanas de chu-
va que difi cultam a colheita do 
produto, a expectativa de bom 
preço na hora da comerciali-
zação é ameaçada pelas perdas 
que colocam a lavoura em risco 
neste fi nal de ciclo. “O jeito é 
torcer para que faça tempo bom, 
que a gente possa colher feijão 
enxuto e vender pelo preço que 
vale”, espera o agricultor Marcos 
Antônio Bianek, que aguarda o 
início da próxima semana para 
colher os dois hectares culti-
vados com o grão nesta safra 
2009/2010.

Para quem ainda depende 
do tempo, como Bianek, para 
obter lucro no período produ-
tivo, a alta no preço do produto, 
observada nas últimas semanas, 
é vista com esperança. “Com 
certeza dá uma animada, até 
mesmo porque o investimento 
na lavoura não é baixo”, res-
salta.

De acordo com informa-
ções do Centro de Socioeco-
nomia e Planejamento Agrícola 
(Cepa), da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (Epagri), as 
lavouras de feijão apresentaram 
bom desempenho nesta safra, 
mas ainda assim resultaram 
em prejuízo no primeiro ciclo, 
predominante na região Oeste 
do Estado. “Quem vendeu o 
produto em janeiro teve pre-
juízo, pois os preços estavam 
bem abaixo do mínimo, R$ 80”, 
explica Márcia Cunha Varaschin, 
analista do Cepa.

Segundo ela, a alta sentida 
na cotação do feijão preto, que 
fez com o preço saltasse para R$ 
90 na região de Joaçaba, maior 

valor apurado em Santa Cata-
rina, é um refl exo da melhora 
de qualidade do produto, aliado 
aos leilões via Bolsa Brasileira de 
Mercadorias (BBM), que tiveram 
boa demanda. 

O cenário, no entanto, não 
é fi xo. “Há uma série de fato-
res para defi nir o preço, então 
é difícil fazer uma previsão de 
mercado, mesmo que para um 
futuro próximo”, explica.

PREÇO BOM

Em Canoinhas, o feijão preto 
extra novo era comercializado 
a uma média de R$ 65 a saca na 
sexta-feira, 26. Em Irineópolis, a 
uma média de R$ 73 pela mesma 
quantidade. Nesta semana, de 
acordo com o cerealista Toni 
Rosinski, o produto começou a 
ser comercializado na faixa dos 
R$ 75 e pode chegar a R$ 80 
ainda na próxima semana.

VALOR do feijão deve chegar a R$ 80 na próxima semana, estimam produtores
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Doença surgida há nove anos no País é uma das principais pragas da cultura; perdas foram sentidas nesta safra

Aumenta severidade da ferrugem 
asiática nas lavouras de soja da região

Gracieli Polak
CANOINHAS

CONTROLE FÚNGICO

O mesmo El Niño que deve ele-
var a produtividade de algumas 
culturas neste ano trouxe doses 
extras de preocupação para os 
produtores que, desde 2002, 
enfrentam uma praga destrutiva 
nas lavouras de soja: a ferrugem 
asiática. Desde seu surgimento, 
no fi nal do ciclo de 2001, no 
Paraná, a doença tem avançado 
rapidamente pelo interior do 
País, vitimando plantas, aumen-
tando o investimento na lavoura 
e causando prejuízos que come-
çam a ser contabilizados nesta 
safra na região.

Neste ano, de acordo com 
o engenheiro agrônomo Gilson 
Galotti, da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (Epagri), a se-
veridade da doença foi maior que 
em outros períodos analisados. 
“Em função do clima, bastante 
propício para o surgimento de 
doenças fúngicas, a situação foi 
agravada e trouxe mais preocu-
pação, inclusive para quem já 
estava monitorando a doença”, 
explica. De acordo com Galot-
ti, hoje já existem produtores 
no Planalto Norte que fazem 

tratamento preventivo contra a 
doença e são justamente esses 
que conseguem maior enfren-
tamento da praga, que atinge as 
folhas e, sem controle, atrapalha 
o desenvolvimento da planta, 
resultando em menor qualidade 
e quantidade da produção.

Sobre a safra deste ano e o 
maior aparecimento da ferrugem, 
o agrônomo é enfático. “O agri-
cultor que é atento, que monitorou 
a lavoura e fez um tratamento pre-
ventivo, em muitos casos conseguiu 
reverter o quadro e praticamente 
não teve prejuízo. Se deixar aparecer 
é prejuízo na certa”, ressalta. 

NO BOLSO

Mesmo com tratamento preven-

tivo e monitoramento no campo, 
quem plantou amargou danos 
que antes não eram percebidos 
no momento da colheita. “A 
ferrugem apareceu em pratica-
mente toda a área plantada”, conta 
Gilson Kohler, que calcula perda 
de aproximadamente 5% na área 
cultivada, cerca de 400 hectares 
nas localidades de Fartura e Santo 
Antônio dos Wossgrau.

Kohler conta que, pela pri-
meira vez, a doença vai refl etir 
prejuízo no resultado fi nal, mes-
mo com investimento para con-
trolar a praga. Dos 350 hectares 
cultivados na safra normal, em 
fase fi nal de ciclo, ao menos 100 
foram bastante atingidos, segun-
do cálculo do agricultor. 

SEM CONTROLE

Com poucas chances de recupera-
ção nas áreas atingidas pela doença, 
as únicas estratégias para barrar o 

avanço da ferrugem são, segundo 
o Consórcio Antiferrugem, o 
manejo das plantas e a adoção de 
monitoramento constante.

PRAGA surgiu no fi nal da safra de 2001 e se espalhou rapidamente pelo País
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“Pensei que ficaria 20 dias NA CADEIA”
Oscar Gonçalves do Rosário faz revelações inéditas sobre o processo que o levou a prisão. Ele diz que confessou porque tinha certeza que “a verdade apareceria” e que não imaginava a repercussão do caso

Pastor teria 

oferecido 

dinheiro para 

testemunha

JOGO DOS

7
ERROS

1

Oscar foi 
algemado 
em casa 
sem que 
houvesse 
mandado 
de prisão2

Oscar confessou o cri-
me sem a presença de 
um advogado na Dele-
gacia de Canoinhas

3

O pedreiro 
teria se con-
fundido ao 
apontar o lo-
cal do crime, 
mas somente 
trechos do 
vídeo gra-
vado na re-
constituição 
foram exibi-
dos no júri

4

O laudo comple-
mentar solicitado 

ao médico que 
fez o exame no 

corpo da menina, 
teria sido pedido 
depois da prisão 

de Oscar

5Oscar ligou
para a irmã 
de um orelhão
30min antes
da morte de
Gabrielli.
Ele não teria
tempo para
chegar na
igreja

6

Exame de secreção 
vaginal e anal não 
constatou presença 
de esperma na 
menina

7

Na Igreja Adventista 
(símbolo acima), onde 

a morte ocorreu, 
ninguém identifi cou 

Oscar como sus-
peito

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O voto de 86 páginas da desem-
bargadora Salete Sommariva, 
relatora do recurso da defesa 

de Oscar, traz revelações importantes 
sobre o inquérito policial que apurou 
a culpa do pedreiro canoinhense. Ele 
foi lido na íntegra na sessão de 25 de 
fevereiro do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina e acatado por cinco dos 
nove desembargadores na sessão de 
quinta-feira, 25. “Tenho plena convic-
ção de que Oscar é inocente”, concluiu 
a relatora.

Uma das revelações mais contun-
dentes que o voto traz faz referência ao 
inquérito policial. No dia 7 de março 
de 2007, portanto cinco dias antes da 
prisão de Oscar, o investigador respon-
sável pelo monitoramento de escutas 
telefônicas de testemunhas envolvidas 
no caso, prestou informação urgente 
ao delegado Rodrigo Bueno Gusso, 
dando conta de uma conversa inter-
ceptada entre o namorado da prima 
de Gabrielli, William Stiip – o casal foi 
quem levou a menina até a igreja – com 
sua mãe. A mulher diz ao fi lho: “... os 
pastores poderiam oferecer dinheiro 
para o delegado de Polícia, a fi m de 
que ele possa interferir no exame peri-
cial, assim como ele quis te pagar pra 
dizer que foi tu quem fez aquilo com 
a menina”.

Segundo a relatora transcreve, a 
conversa motivou o grampo dos tele-
fones dos pastores Isaac dos Santos e 
Paulo Machado e das monitoras Tahia-
na Gonzatto e Andreia Nagel Carvalho. 
As interceptações gravadas, no entanto, 
estão em segredo de Justiça.

Sem explicação aparente, as con-
versas não foram citadas no julgamento 
de Oscar.

Gusso se nega a falar sobre o caso. 
Na Igreja também o silêncio é a pala-
vra de ordem. Por e-mail, Sommariva 
reiterou que “não foram respeitados 
os direitos de Oscar”, o que motivou 
seu voto.

Revelação está contida no 
voto da relatora do recurso 
impetrado no TJSC

A expressão serena e os ges-
tos expansivos de Oscar 
Gonçalves do Rosário, 

agora em casa, não lembram nem 
um pouco o semblante tristonho 
dos três anos em que passou pre-
so acusado de violentar e afogar 
Gabrielli Eichoolz, de um ano 
e seis meses, na pia batismal de 
uma igreja de Joinville, em março 
de 2007.

Aos 25 anos, ele só pensa no 
futuro. Quer completar o Ensino 
Fundamental no Centro de Edu-
cação de Jovens  e Adultos e tra-
balhar, possivelmente com o pai, 
em uma empresa madeireira na 
qual já trabalhou antes da prisão. 
Em entrevista ao CN, Oscar fala 
dos anos de prisão, a confi ssão e a 
reviravolta do caso. Acompanhe.

Como você soube que seria solto?

Soube pelos outros regalias (presos 
com direito a trabalhar no pátio) que 
trabalham lá fora. Era umas quatro 
e meia quando me disseram que 
tava cheio de repórteres na frente 
do Presídio. Aí fi quei na expecta-
tiva porque sabia que o processo 
tava sendo julgado. Daí, umas 
cinco e meia fui me alimentar um 
pouco, vi no Globo Notícia. Passou 
primeiro dos Nardoni e depois 
deu que o TJ tinha anulado o meu 
júri. Me deu uma emoção. Não 
acreditei. Daí, as seis horas troquei 
de roupa e fui pro fórum, onde es-
tavam minhas advogadas. As seis e 
quarenta e oito a mulher me deu o 
alvará de soltura. Tiraram minhas 
algemas e dali eu fui pra rua.

Como foi se sentir livre?

Você não sabe se chora ou se dá 
risada.

Por que você assumiu a culpa pela 
morte da menina?

Você a primeira pessoa pra quem 
eu vou falar. Pensei: vou fi car 20 
dias na cadeia, a verdade vai apa-
recer e eu vou ser solto. Aí passou 
15 dias e não aparecia advogado, 
não aparecia família. Dei graças 

quando apareceu a advogada e eu 
pude desabafar. Mas nunca pensei 
que iriam me prender e iam parar 
a investigação.

Você imaginou que este caso iria ga-
nhar as capas dos principais jornais 
do País, ser reportagem de jornais de 
tevê e repercutir no mundo todo?

Nunca.

Relembrando a época da tua prisão, 
por que você voltou de Joinville?

Eu tinha trabalho, mas não tava 
me dando bem com a mulher do 
meu tio, aí eu pedi pra minha mãe 
me mandar dinheiro pra eu voltar 
pra Canoinhas. Mas não foi porque 
eu voltei pra Canoinhas. Quantas 
pessoas saíram de Joinville naquele 
dia?

Nove dias depois você foi preso. O 
que você pensou quando a Polícia 
bateu na tua casa?

Pensei que fosse pelo roubo de 
uma televisão que tinha aconte-
cido aqui por perto. Mas eu não 
tinha nada a ver. Primeiro aparece-
ram dois policiais e quando eu saí 
pra fora de casa surgiu policiais de 
todos os lados. (a irmã interrompe 
e lembra que um senhor careca 
entrou na casa sem mandado e 
revirou o quarto dos irmãos di-
zendo querer ‘a arma’). Pediram 
minha identidade, me algemaram 
e me levaram.

Como foi na delegacia de Canoi-
nhas?

Primeiro eu conversei com dois 
policiais. Parecia um jogo: eu dizia 
uma coisa e eles diziam outra até 
que chegassem ao ponto em que 
eu dizia o que eles queriam. Aí eles 
escreviam no papel. Na hora que 
eu dizia uma coisa, eles colocavam 
palavras na minha boca, mas não 
dizendo “fala isso”. Eles iam co-
locando...

Bateram em você?

Bateram aqui (Canoinhas), bate-
ram lá (em Joinville).

Quando você caiu na real?

Quando eu cheguei em Joinville, 
vi um monte de repórteres e 
policiais, todos armados, sirenes 
ligadas. Quando cheguei na Dele-

gacia, já veio um e disse “Vamos 
cortar a orelha dele”. Quando eu 
cheguei na Cadeia Pública, passou 
um advogado por mim e eu corri 
perguntar se ele podia me ajudar 
e ele disse que eu era um caso 
perdido.

Qual foi o pior momento na cadeia?

Quando faleceu minha avó.

Você trabalhou na cadeia?

Trabalhei pra Ciser, que faz pa-
rafusos e na regalia, que limpa a 
cadeia, limpa grama...

Teve um agente da Cadeia Pública que 
disse que você confessou o crime.

Não, mentira. Isso que acho 
engraçado. A gente fala dez ver-
dades e não vale nada, mas eles 
falam uma mentira e é tido como 
verdade.

Mas você participou da reconstituição 
do crime.

Quem viu a reconstituição per-
cebeu que eu entrei pela porta 
errada. Aí a Polícia me pegou pelo 
braço e me levou pro corredor.

Mas foi o vídeo da reconstituição 
que levou o júri a te condenar. Houve 
cortes?

Dava pra ver que eles cortaram. 
Me levaram até o corredor da 
igreja e depois chamaram o cara 
pra fi lmar.

Depois que você foi preso, surgiu um 
Boletim de Ocorrência no qual duas 
meninas te acusam de tentativa de 
estupro.

Quando eu estava aqui em Canoi-
nhas a única acusação que tinha 
contra mim era de furto. Foi eu 
ser preso e apareceu gente dizen-
do que eu tinha pulado em duas 
meninas. Por que não apareceu 
antes? Fizeram de tudo antes do 
júri pra parecer que eu tinha an-
tecedentes.

Para você, a menina sofreu um aci-
dente?

Não sei. Na minha opinião, pra 
não sobrar pra igreja, para as 
monitoras... Se eles dizem que 
encontraram a menina daquele 
jeito, vai sobrar pra quem? Então, 
é mais fácil inventar uma história. 
Elas falaram que entregaram a 
menina para um tio, mas como não 
reconhecem esse tio? Como elas 
dizem que entregaram a criança 
pra uma pessoa e não reconhecem 
mais essa pessoa?

A suspeita de que você seria o assas-
sino foi levantada por um policial de 
Canoinhas que prestava serviço em 
Joinville. Você guarda rancor dessa 
pessoa?

Raiva não adianta guardar. Cada 
um fi ca no seu canto.

O que você sente quando vê as fotos 
da Gabrielli?

Dá dó da mãe dela, porque ela foi 
induzida a uma história. Ela não 
tem opinião própria.

Se ela quisesse conversar com você, 
você conversaria com ela?

Só o momento pra dizer.

Você tem alguma coisa a dizer pra 
ela?

Eu explicaria pra ela porque não 
fui eu.

O que fi ca de lição desses três anos 
de cadeia?

Perdi e aprendi a dar mais valor pra 
família. A liberdade não é só fazer 
festa. A cadeia até estraga, mas vai 
da cabeça da pessoa. Na cadeia tem 
muita gente ruim, mas também tem 
muita gente boa.
À noite, eu parava pra pensar. Foi 
ali que tomei uma decisão. Quero 
mudar de vida, fi car mais com a 
minha família e trabalhar.

Você se apegou a religião?

Se você não faz o mal está ajudando 
a Deus, né?

Em algum momento você se revol-
tou?

Me revoltei comigo mesmo. Se eu pu-
desse voltar, já que tinha apanhado, 
podia apanhar mais. Me revoltei por 
ter sido fraco.

Você acreditou que cumpriria os 20 
anos de prisão?

Na cadeia o que mais se tem é 
esperança. Antes de ser solto che-
guei a pedir remédios pra dormir, 
andava nervoso, mas nem acabei 
retirando porque fui solto antes 
(risos).

FAMÍLIA RECONSTRUÍDA: Oscar com as irmãs, o irmão, um primo (à frente) e os pais Osmar e Gracilda: “Aprendi a valorizar mais a família”, afi rma

OSCAR: “Quero mudar de vida, fi car mais com família e trabalhar”
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ATIVO 

CIRCULANTE                                        58.154,46                      
                             
Disponibilidades                                     58.154,46
Caixa e Bancos                                      58.154,46                         

PERMANENTE                                    135.203,41

IMOBILIZADO                                      135.203,41
        
Valores Originais                                  263.457,59 
   Imóveis                                                13.000,00                                               
   Edifi cações                                          60.000,00
   Veículos                                             143.691,15
   Máquinas, Aparelhos e Equip.              7.940,24     
   Móveis & Utensílios                             11.906,78
   Equip.proc. Dados                                 1.300,00 
  (-) Depreciação Acumulada               128.254,18
            
TOTAL DO ATIVO                               193.357,87
   

PASSIVO  
                                 
CIRCULANTE                                          9.209,86            
Obrigações A Pagar                                 6.214,75                    
Encargos/Contribuições Sociais              2.995,11   
 
PATRIMÔNIO LIQUIDO                       184.148,01 
        
 Patrimônio Social                                 193.894,30
 (-)Superávit/Défi cit Acumulado              21.552,30
 (+)Superávit / Défi cit do Exercício         11.806,01  
TOTAL DO PASSIVO                          193.357,87

Andressa Allage
Presidente da APOCA

Aroldo Allage
Técnico Contábil CRC1SC005274-05

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO DE 2009

RECEITAS OPERACIONAIS                
Receitas de Subvenção                                     9.449,44                                                               
Receitas de Doações                                       84.541,56                                
Receita c/ Promoções                                      52.415,51  
Receita de Serviços                                         76.447,50                       
Receita Financeira                                                  97,36                                                                                                                                     
RECEITA OPERACIONAL BRUTA               222.951,37  
                           
TOTAL DAS RECEITAS                               222.951,37                                           
            

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas c/ Pessoal                                     82.998,48
Obrigações Sociais                                       32.218,27
Despesas Material Consumo                         3.046,52
Serviços de Terceiros e Encargos                7.988,71
Despesas Gerais                                           10.411,47
Despesas Financeiras                                    1.148,28
Impostos, Taxas e Contr.                                    36,59
Despesas c/ Pacientes                                 41.440,20  
Outras Despesas Operacionais                        3.035,00 
Despesas c/ Veículos                                        4.738,71
Despesas Depreciação e Amortiz.                  19.938,48                            
DESPESAS OPERACIONAIS BRUTA         207.000,71 
                                                                                             
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Total das Despesas não Operacional               4.144,65

TOTAL DE DESPESAS                                211,145,36                                                     

Superávit/Défi cit do Exercício  (+)  R$ 11.806,01                     

( + ) SUPERAVIT  DO EXERCÍCIO

OBS: As Demonstrações Financeiras completas poderão ser 
solicitadas à Diretoria da APOCA.

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2009

APOCA - ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DA REGIÃO DE CANOINHAS
Fundada  em  22-04-1998       CNPJ   02 613 939/0001-57
Declarada  Utilidade  Pública  Municipal   -   Lei  2.992  de  25-09-1998
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 11.872 de  06-09-2001
Declarada Utilidade Pública Federal Portaria 1.276 de 09-10-2002
Rua  Benjamin  Constant, 902 - Fone/Fax  (0xx47) 3622-2425

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

A Associação dos Doadores de 
Sangue da Região de Canoinhas 
– ADOSAREC, nos termos do Art. 
do Estatuto Social, vem através 
do presente convocar seus as-
sociados para Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada no 
dia 16 de abril de 2010, às 10:30 
horas em primeira convocação, e 
as 11:00 em sua segunda convo-
cação com qualquer número de 
associados, nas dependências 
da Associação dos Doadores de 
Sangue da Região de Canoinhas 
- ADOSAREC, situada na Rua: 
Coronel Albuquerque nº 752 – 
Centro.

A Assembleia geral terá como 
pauta da Ordem do Dia:
• Mudança do Estatuto;
• Prestação de contas do ano 
de 2009;
• Assuntos gerais sobre a enti-
dade

ORESTES GOLANOVSKI
PRESIDENTE

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
PLANEJA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,localizada a rua João To-
machitz, 1561, Jardim Esperança, município de Canoinhas ,CNPJ 08.927.389/0001-
27,comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licenciamento 
Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de PARCELAMENTO DE SOLO 
URBANO:LOTEAMENTO , situado na Rua José Adão Fuck, Bairro Boa Vista, muni-
cípio de Canoinhas/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de 
publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação ambiental.

   PLANEJA EMPREENDIMENTOS             IRIO GUSTAVO GOLANOWSKI                               
           IMOBILIÁRIOS LTDA                                      Eng.Agrimensor
 CNPJ 08.927.389/0001-27                                   CREA-SC 020.990-8                                       

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
JOSÉ VENIR LEITE, residente na Localidade de RIO DOS POÇOS Zona Rural, 
Município de BELA VISTA DO TOLDO/SC, inscrito no CPF sob o nº 309.968.059-15, 
comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licenciamento Am-
biental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de SUINOCULTURA- TERMINAÇÃO, em 
sua propriedade, situado na localidade de Rio dos Poços, município de BELA VISTA 
DO TOLDO/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da 
data de publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação 
ambiental.

         JOSÉ VENIR LEITE                                         LUIS ALFREDO WENDT                                 
   CPF/CNPJ  309.968.059-15                                 Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                      CREA/SC 013.555-1

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
ANTONIO SILVIO PONTAROLO, residente na Localidade de RIO DOS POÇOS, 
Município de BELA VISTA DO TOLDO/SC, inscrito no CPF sob o nº 352.175.109-
00, comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licenciamento 
Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de SUINOCULTURA- TERMINAÇÃO, 
em sua propriedade, situado na localidade de Rio dos Poços, município de BELA 
VISTA DO TOLDO/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de 
publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação ambiental.

     ANTONIO SILVIO PONTAROLO                        LUIS ALFREDO WENDT                                 
   CPF/CNPJ  352.175.109-00                               Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                      CREA/SC 013.555-1

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
MAURO MILGUEL MELECHENCO, residente na Localidade de RIO DOS POÇOS, 
Município de BELA VISTA DO TOLDO/SC, inscrito no CPF sob o nº 578.924.589-
72, comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licenciamento 
Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de SUINOCULTURA- TERMINAÇÃO, 
em sua propriedade, situado na localidade de Rio dos Poços, município de BELA 
VISTA DO TOLDO/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de 
publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação ambiental.

     MAURO MIGUEL MELECHENCO                     LUIS ALFREDO WENDT                                 
   CPF/CNPJ  578.924.589-72                               Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                      CREA/SC 013.555-1

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
ALFREDO LUIS GOESTEMEIER, residente na Localidade de COLÔNIA SÃO BER-
NARDO, Município de CANOINHAS/SC, inscrito no CPF sob o nº 068.121.879-76, 
comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licenciamento 
Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de SUINOCULTURA- TERMINAÇÃO, 
em sua propriedade, situado na localidade de Colônia São Bernardo, município de 
CANOINHAS/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de 
publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação ambiental.

     ALFREDO LUIS GOESTEMEIER                        LUIS ALFREDO WENDT                                 
         CPF/CNPJ  068.121.879-76                           Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                      CREA/SC 013.555-1

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
JOÃO ANTONIO MACHADO, residente na Localidade de RIO DA AREIA, Município de 
CANOINHAS/SC, inscrito no CPF sob o nº 064.046.519-63, comunica que requereu 
á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licenciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) 
para Atividades de SUINOCULTURA- TERMINAÇÃO, em sua propriedade, situado na 
localidade de Rio da Areia, município de CANOINHAS/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da 
data de publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação 
ambiental.

         JOÃO ANTONIO MACHADO                      LUIS ALFREDO WENDT                                 
         CPF/CNPJ  064.046.519-63                           Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                      CREA/SC 013.555-1
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JUDAS TADEU DE CANOINHAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente fi cam convocados todos os moradores do lugar e adjacências do 
local onde está estabelecido o Colégio Júlia Zaniolo, bairro Campo D’Agua Verde, 
em Canoinhas, para comparecer na Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada na rua Alvino Voigt, 2404, Campo d’Água Verde, Canoinhas, SC, no dia 
05/04/2010, às 19:00 horas, em primeira convocação, com 1/3 dos moradores 
do local acima denominado e, não havendo quorum, em segunda convocação, 
às 20:00 horas, com qualquer número de moradores da localidade já indicada, 
a fi m de discutir e deliberar a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. Prestação de contas;
2. Eleição e posse da diretoria da Associação acima citada;
3. Outros assuntos de interesse da comunidade.

Canoinhas/SC, 26 de março de 2010.

Francisco de Assis Ferreira da Silva
Presidente

Associação Comunitária São Judas Tadeu de Canoinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JU-
DICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br - 
F:(47) 3621-5600 - CEP 89.460-000, Canoinhas-
SC - E-mail:
cniciv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Chefe de Cartório: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS 
INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVEN-
TUAIS
INTERESSADOS - COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.04.002100-3
Autor: Waldemar Stachuck Hortes e outro
Réu: Edvino Kostulski e outro

Citando(a)(s):Herdeiros e sucessores de Eduar-
do Stachuk Hortes e Paulo Szieysyn e Aldino 
Gomes e sua mulher se casado for, ou seus 
herdeiros ou sucessores.
Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno rural com 
a área de 145.200,00 m2, situado na localidade 
de Timbozinho, município de Canoinhas, com as 
seguintes confrontações: NORTE: com terras de 

Paulo Szienysyn, na extensão de 86,00 metros; 
SUL: com terras de Eduardo Stachuck Hortes 
e pelo Rio Timbozinho na extensão de 240,00 
metros; LESTE: com terras de Aldino Gomes, 
na extensão de 1.028,00 metros e OESTE: com 
terras de Genésio Mazurkievicz, na extensão de 
1.070,00 metros. Prazo Fixado para a Resposta: 
15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) 
acima identificada(s), atualmente em local incerto 
ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), 
se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos 
eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) de 
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos 
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) 
para responder(em) à ação, querendo, no lapso 
de tempo supra mencionado, contado do trans-
curso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: 
Não sendo contestada a ação no prazo marcado, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fa-
tos articulados pelo autor na petição inicial (art. 
285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi 
expedido o presente edital, o qual será afixado 
no local de costume e publicado 1 vez(es), com 
intervalo de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 01 de junho de 2009.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br - F:(47) 3621-5600 - CEP 89.460-
000, Canoinhas-SC - E-mail: cniciv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Chefe de Cartório: Dirceu Zattar
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS EM LUGAR 
INCERTO E EVENTUAIS
INTERESSADOS - COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.09.004415-5
Autor: Simone Rutes
:
Citando(a)(s):RÉUS INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 
INTERESSADOS
Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno urbano com a área de 614,09m2., sito 
à Rua: João Florentino de Souza município de Major Vieira, com as seguintes 
confrontações: Frente: na extensão de 15,50 metros com a referida rua: 
João Florentino de Souza, Lado Direito: na extensão de 39,56 metros com 
terras de Aroldo Banach, Lado Esquerdo: na extensão de 39,68 metros 
com terras de Simone Rutes; Fundos: na extensão de 15,50 metros com 
terras de Geovani Marcos Groschovski e Aline Alonso Allievi. Prazo Fixado 
para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima 
identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) 
cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interes-
sados que, fi ca(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos 
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, 
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do 
prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo 
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o 
qual será afi xado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo 
de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 09 de outubro de 2009.

COTRAPLAN – COOPERATIVA DOS TRANSPORTA-
DORES DO PLANALTO NORTE
CNPJ/MF Nº 07.703.404/0001-90

Rua Coronel Albuquerque, 22 – Centro – 
CEP 89.460-000 Canoinhas/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

O presidente da Cooperativa dos Transportadores 
do Planalto Norte – COTRAPLAN, no uso de suas atribui-
ções e de conformidade com os dispositivos do estatuto 
Social. Convoca os senhores associados, a se reunirem 
para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se na 
sede da Cooperativa, na Cidade de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, na Rua Coronel Albuquerque, nº 22 
– Centro, no dia 17 de Abril de 2010, a Assembléia, que 
se realizar-se-á às 08:00 horas em primeira convocação, 

para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

1 – Apresentação de contas do exercício 
2008/2009.

2 – Ratifi cação da Aprovação da Nova Diretoria.
3 – Decidirem sobre a inclusão e exclusão de Co-

operados.
4 - Demais assuntos de interesses dos associados 

a serem deliberados

A Assembléia Geral Extraordinária se realizará em 
segunda convocação, uma hora após a primeira convo-
cação com a metade mais um de seus associados, e em 
terceira convocação uma hora após a segunda convo-
cação com o mínimo de dez associados em condições 
de voto. Para o cálculo do quorum de instalação, o Pre-
sidente considerará o número de associados presentes 
constantes da Lista de Presenças.

Canoinhas/SC, 01 de Abril de 2010.

Marlon Peruci  -  Presidente

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
COMÉRCIO DE GÁS TRÊS BARRAS LTDA. fi lial de Mafra, inscrita no CNPJ sob n. 01.013.090/0002-07, e no CCI-
CMS/SC sob n. 253.779.545, vem através desta comunicar a ocorrência do extravio das seguintes Notas Fiscais:
Modelo 2, série D/1, AIDF 142194751, do n. 301 ao n. 350 utilizadas;
Modelo 1, série 1, AIDF 142194743, do n. 351 a 378 utilizadas.
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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 Caixa Econômica Federal
Prazo: até 6 de abril
Cargos: diversos
Vagas: preenchimento de cadas-
tro de reserva
Salário: de R$ 1,4 mil até R$ 6,5 
mil
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 27
Inscrições: através do site www.
cespe.unb.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 produ-
ção conforme edital no site
Escolaridade:  Ensino Funda-
mental
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 
Soldados 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 assis-
tente 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

Concurso 
forma cadastro 
para todo o País
Prazo para inscrição acaba na terça-feira, 6

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.

CAIXA ECONÔMICA

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.

Termina na terça-feira, 6, o 
prazo para inscrição no con-
curso da Caixa Econômica 
Federal (CEF), um dos mais 
esperados do ano. As vagas 
são para formação de cadastro 
de reserva em todo o País, em 
Nível Médio e Superior, para 
diversos cargos.

De acordo com o Centro 
de Seleção e de Promoção de 
Eventos da Universidade de 
Brasília (Cespe/UnB), empresa 
responsável pela organização 
do concurso, as chances de 
ingresso em Nível Médio, para 
o cargo de técnico bancário, 
estão divididas em dois editais: 
um para cadastro em São Paulo 
e Rio de Janeiro e outro para 
os demais Estados. A remune-
ração para o cargo é de R$ 1,4 
mil para uma jornada semanal 
de 40 horas. Já na área Superior, 
as oportunidades são para ad-
vogado, arquiteto e engenheiro 
nas áreas civil, elétrica e mecâ-

nica, com carga horária de 40 
horas semanais e remuneração 
de R$ 6,5 mil.

Os funcionários da CEF 
recebem ainda benefícios como 
auxílio-refeição e alimentação, 
cesta-alimentação, plano de 
saúde, plano de previdência 
complementar e participação 
nos lucros e resultados.

INSCRIÇÕES
Abertas em 19 de março, as ins-
crições se encerram às 23h59 de 
terça-feira, 6, ao custo de R$ 27, 
pela internet. Para os candida-
tos amparados pelo Decreto nº 
6.593, de 2 de outubro de 2008 
e para os inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚ-
nico), além de  membros de 
família de baixa renda, haverá 
isenção do valor da inscrição.

As provas estão marcadas 
para acontecer em 16 de maio e 
o concurso terá validade de um 
ano, podendo ser prorrogado 
por mais um ano, a critério da 
Caixa.
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Celebrações 
religiosas 
começam hoje

SEMANA SANTA

CANOINHAS

Amanhã moradores do Salto d’Água Verde 
encenam tradicional teatro da Paixão de Cristo

Hoje, com a celebração de lava-
pés, começam os ritos religiosos 
que celebram a Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus Cristo, que 
tem como ponto alto em Canoi-
nhas, a realização do tradicional 
teatro de Páscoa da comunidade 
do Salto d’Água Verde, amanhã, às 
18h30 (confi ra programação de missas 
e celebrações ao lado). 

Neste ano, a microrregião de 
Canoinhas, que compreende as 
paróquias da região, passou por 
várias mudanças. Em janeiro o 
padre Valmir Pahsa foi ofi cializado 
pároco de Major Vieira, enquanto 
o padre Miguel, que antes atuava 
na Paróquia Divino Espírito Santo, 
de Major Vieira, foi transferido 
para a Paróquia São João Batista, 
de Três Barras, e ofi cializado pá-
roco em fevereiro.

O Padre Antonio Damin, 
que atuou por sete anos em Três 
Barras, passou a fazer parte da 
Paróquia Santa Cruz de Canoinhas 
no início de março. 

FUTURAS PARÓQUIAS
No início de março, na Igreja 
Matriz Cristo Rei de Canoinhas, o 
bispo diocesano Dom Luiz Eccel 
anunciou a divisão da Paróquia 
Santa Cruz em quatro setores: Ma-
triz, Perpétuo Socorro, Bela Vista 
do Toldo e Aparecida. Cada setor 
compreenderá as comunidades 
mais próximas, cerca de 20 para 
cada, com um sacerdote respon-
sável por cada um deles.

Padre Marcos atuará no setor 
de Bela Vista do Toldo e os setores 
Perpétuo Socorro e Aparecida 
fi carão sob a responsabilidade dos 
padres Antonio Damin e Rubem. 
O maior setor será o da Matriz 
Cristo Rei, que compreende as 
comunidades do centro, abran-
gendo as duas maiores, Matriz e 
São Francisco, no Campo d’Água 

Verde.
O setor da Matriz continua sob 

a administração do pároco Remígio 
Sita, auxiliado pelo padre Marcelo 
Thardowski. Sita também será o 
coordenador geral dos setores, até 
que os três menores, Bela Vista, Per-
pétuo Socorro e Aparecida, sejam 
instituídas como novas paróquias. ANO PASSADO mais de 7 mil pessoas assistiram a encenação da Paixão e Morte de Cristo no Salto d’Água Verde

A
rq
u
iv
o



22 VARIEDADES Canoinhas, 1.º de abril de 2010ESPORTES

Interiorano muda regras e 
reúne 12 equipes nesta edição 
Campeonato exclui veteranos e passa a ser disputado somente nas categorias titular e aspirante

FUTEBOL NO INTERIOR

Gracieli Polak

CANOINHAS

São jogos em Santa Bárbara, 
Arroios, Entre Rios, Paciên-
cia dos Neves e várias outras 
comunidades. Neste ano, 12 
equipes disputam o t í tulo 
do Campeonato Interiorano 
de Futebol, que chega com 
novidades para estimular as 
equipes das comunidades do 
interior do município. Nesta 
edição, de acordo com a Fun-
dação Municipal de Esportes 
(FME), a categoria veterana 
caiu fora, deixando a disputa 
apenas no titular e no aspi-
rante, mas sem perdas tanto 

para o campeonato quanto 
para os atletas mais velhos. 
“Os veteranos podem par-
ticipar da Copa Integração, 
que está encaixada no nosso 
calendário”, ressalta Gerson 
Dobrochinski, da FME.

Depois de duas rodadas 
nes t a  ed i ção  e  com uma 
pausa estratégica por causa 
do feriado de Páscoa, o cam-
peonato, no entanto, mostra 
que não perdeu em emoção 
com a redução das categorias. 
Na segunda rodada, dispu-
tada no domingo, 28, foram 
72 gols em 12 partidas (veja 

tabelão ao lado) com destaque 
para as vitórias do Havaí por 

10 a 1 sobre o Juventus, no 
aspirante, e da Palmeirinha 
sobre o Real, por 11 a 0, no 
titular.

No  s ábado,  3 ,  qua t ro 
jogos serão realizados, dois 
para adiantar o confronto e 
dois para completar a primei-

HAVAÍ, que chegou à fi nal em 2009, goleou o Juventus por 10 a 1 na segunda rodada, na categoria aspirante

ra rodada. Os jogos, segundo 
Dobrochinski, são organiza-
dos de forma a não coincidir 
com as festas religiosas das 
comunidades, por isso algu-
mas partidas acontecem em 
datas diferentes, de comum 
acordo entre os adversários.

INTERIORANO 

REGIONAL

Em fevereiro, uma comissão 
composta por secretários de 
Agricultura e dirigentes es-
portivos do Planalto Norte 
foi à Florianópolis pressionar 
para a liberação de recursos 
para a real ização do Inte-
riorano em âmbito regional. 
Com custo total calculado 
em R$ 280 mil para abarcar 
equipes desde Campo Alegre 
até Matos Costa, o projeto, 
no entanto, não sai do papel 
ainda este ano.

As finais do Interiorano 
estão previstas para acon-
tecer em junho, antes das 
partidas finais da Copa do 
Mundo de Futebol.
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Dois supermercados de 
Canoinhas são suspeitos
Investigação, que começou em Canoinhas, levou a apreensões em várias cidades do Estado 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

FRAUDE EM CUPONS ELETRÔNICOS

Cem equipamentos apreen-
didos, quatro prisões efetu-
adas e 17 estabelecimentos 
comerciais comprovadamente 
fraudadores. Estes são os pri-
meiros resultados da Operação 
Destaque, deflagrada em uma 
ação conjunta da Secretaria da 
Fazenda e Polícia Civil para 
desbaratar uma fraude cons-
tituída sobre equipamentos 
emissores de cupom fiscal 
(ECF). A operação, que co-
meçou em Canoinhas,  en-
volveu 100 policiais civis, 14 
auditores fiscais e três peritos 
do Instituto Geral de Perícias. 
Foram detectadas fraudes em 
24 municípios, essencialmente 
nas regiões Norte e Sul do 
Estado. Além de Canoinhas, 
houve fraudes em Mafra e São 
Bento do Sul.
As informações foram repas-
sadas por representantes das 
entidades em uma entrevista 
coletiva à imprensa na terça-
feira, 30, em Florianópolis, e 
os números devem aumentar 
nas próximas fases da inves-
tigação. Somente após auditar 
os equipamentos apreendidos 

a Fazenda poderá dimensionar 
o prejuízo gerado aos cofres 
públicos. De acordo com Ed-
son Fernandes,  diretor de 
Administração Tributária da 
Secretaria da Fazenda, além de 
sonegar o imposto ao Estado, a 
ação criminosa prejudicava di-
retamente o consumidor final. 
“Ao adquirir uma mercadoria 
em um destes estabelecimentos 
fraudadores, o cliente pagava o 
valor integral do imposto, mas 
o mesmo não era repassado ao 
Estado”, explica.
A Operação Destaque, iniciada 
por conta de uma denúncia 
anônima feita em Canoinhas, 

inaugura uma parceria efetiva 
entre Fazenda Estadual e Po-
lícia Civil, com a abertura da 
Delegacia Estadual de Com-
bate à Sonegação Fiscal, sob 
coordenação do delegado An-
selmo Cruz. “Antes da parce-
ria, a Fazenda acionava a força 
policial do local da ocorrência, 
mas nem sempre os policiais 
estavam informados sobre 
o crime em questão. Com a 
instalação da Delegacia espe-
cializada, trabalhamos com um 
efetivo específico de combate 
à prática de crimes contra a 
ordem tributária”, explicou 
Ademir Serafim, representante 

TÉCNICOS DA FAZENDA deram detalhes do esquema em entrevista na terça-feira
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COMO OCORRIA 

A FRAUDE

 Em abril de 2007 a Secretaria 
da Fazenda descredenciou por 
irregularidades a empresa Des-
taque Automação, de Joinville. 
O proprietário, Danilo Brü-
ning, manteve as atividades de 
forma clandestina, desenvol-
vendo programas fraudulentos 
para burlar o fisco. Por meio 
destes programas, o ECF emi-
tia impressão do documento 
fiscal, mas não registrava os 
valores na memória, deixando 
assim, de repassar os valores 
comercializados para o fisco. 
Em vez de rodar o software 
no servidor ou CPU das má-
quinas, o sistema fraudulento 
era operado em pen drives ou 
lap tops.
Paralelamente, em São Ludge-
ro, dois sobrinhos de Brüning 
abriram outra empresa não 
autorizada pela Fazenda e pas-
saram a fabricar outro software 
fraudulento. O gerente de 
fiscalização da Fazenda, Fran-
cisco Martins, explica que em 
um dos casos, os equipamentos 
fiscais de um supermercado em 
Içara funcionavam em uma sala 

emitindo um cupom fiscal a 
cada cinco minutos, enquanto 
15 caixas funcionavam ininter-
ruptamente efetuando vendas 
sem registro. O esquema foi 
detectado em diversos esta-
belecimentos, como padarias, 
farmácias, relojoarias, postos 
de gasolina, agropecuárias 
e lojas de autopeças. Foram 
encontrados ainda lacres rom-
pidos e outras alterações em 
equipamentos.
O delegado Anselmo Cruz 
explica que cada empresário 
autuado responderá por crime 
de sonegação fiscal e deverá 
fazer o ressarcimento dos va-
lores aos cofres públicos. Em 
alguns casos, os envolvidos 
serão autuados ainda pelos 
crimes de fraude, emissão de 
falso cupom fiscal e formação 
de quadrilha.

SUSPEITOS

A Polícia Civil de Canoinhas 
foi quem autuou os empresá-
rios de Canoinhas acusados 
de envolvimento no esquema. 
Os nomes dos dois supermer-
cados, no entanto, não foram 
divulgados porque, segundo a 
Polícia Civil, por enquanto eles 
são considerados suspeitos.

BOMBEIROS de Canoinhas e Três Barras buscam há dois dias o corpo de um jovem que teria 

se jogado nas águas do rio Canoinhas na segunda-feira, 29. Há suspeita de que 

o suicida seria um rapaz que desapareceu no sábado, 27. A operação será retomada hoje pela manhã.
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fraudaram o Fisco
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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

Quem perdeu 2012 nos cinemas 
vai ter de se contentar com 

as telas menores. Saiu esta semana 
em DVD e Blu-ray o melhor fi m 
do mundo de todos os 
tempos. Considerando 
a infi nidade de fi lmes 
que mostram o apoca-
lipse, isso não é pouco.
  Dirigido pelo alemão 
Roland Emerich (de 
Independence Day), o fi lme 
se arvora de uma remota 
teoria de que o mundo 
acabaria daqui a dois 
anos. John Cusack é o 
pai-herói da vez como 
um motorista de limu-
sines divorciado que luta para chamar 
mais a atenção dos fi lhos do que o pa-
dastro bem-sucedido.
    Enquanto ele cuida disso, o mundo 
começa a ruir, e, inexplicavelmente, 
da destruição total que toma conta 
da segunda parte do fi lme, mesmo 

passando pelas situações mais espeta-
culares, sua família sobrevive.
   Como deu pra perceber, o roteiro 
não é o forte de 2012.

    Vale, e paga cada centavo 
gasto na locação, pelos 
efeitos sensacionais.
A destruição não poupa 
ninguém - nem mesmo o 
Cristo Redentor, cujas ima-
gens renderam um processo 
contra a produção por parte 
da Diocese do RJ.
    Embora a premissa ini-
cial seja recheada de clichês, 
a conclusão do fi lme é até 
que interessante e faz você 
esquecer de cenas como a 

do celular (você vai saber qual é quando 
vê-la).
     2012 é mais um fi lme para entrar 
na leva de produções-catástrofe, mas 
prova mais uma vez que o cinema 
está fazendo fi ns do mundo cada vez 
melhores.
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Lady Gaga - Telephone (Offi cial 

Clean Version) ft. Beyoncé
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Olha quem atacou novamente

O melhor fi m do mundo 

Versão moderna de Sherlock

A versão moderna de Sherlock Holmes, 
que acaba de sair de cartaz do Cine 

Queluz e que deve sair 
em DVD nas próximas 
semanas, é cinema no 
que ele tem de melhor. 
Roteiro bem redigido, 
interpretações soberbas, 
direção de arte capricha-
díssima e efeitos espe-
ciais de primeira.
   Robert Downey 
Jr, que desde Zodíaco 
vem recuperando sua 
carreira com galhardia, 
vive o mais famoso 
detetive do mundo, aqui numa versão, 
digamos, diferente. Mais pessoal de 
todos, o fi lme mostra Holmes como 
um ser extremamente inteligente, 
perspicaz, metido a lutador de rua, 

mas em crise existencial por conta 
do casamento anunciado de seu fi el 

pupilo - o caro Dr. Watson.
    A crise de Holmes o 
leva a esquizofrenia e pa-
rece aumentar sua capaci-
dade de raciocínio. Nada 
melhor quando se está 
diante de um intrincado 
caso envolvendo assassi-
natos de mulheres, magia 
negra e ressurreição.
    Com cenários fantás-
ticos e imagens espeta-
culares, Sherlock Holmes 
merece o título de melhor 

fi lme de ação do ano passado.
     Suas mais de duas horas de proje-
ção passam desapercebidas. O fi lme 
envolve e diverte. Exatamente o que 
se espera do cinema.
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A Globo vai apostar em 
seriados em 2010. Se-

rão pelo menos dez progra-
mas neste formato que en-
trarão na grade da emissora 
a partir da próxima semana.
Entre as novidades está Justiça 
para Todos, que deve ir ao ar 
às terças-feiras, mas ainda não 
tem data de estreia. O seriado 
vai tratar de um grupo de ami-
gos que se reencontra anos 
após um deles ser morto para 
tentar punir o assassino. Mar-
cio Garcia será um dos pro-

tagonistas. Luiz Mello tam-
bém deve aparecer na série.
   Já A Cura, que também 
deve ser exibida às terças, 
vai mostrar um médico que 
descobre ser capaz de curar 
pessoas por meio de cirurgias 
espirituais. A previsão é que 
o programa estreie depois da 
primeira temporada de Jus-
tiça para Todos. Selton Mello, 
que está fora de produções 
televisivas desde 2007, é co-
tado para ser o protagonista. 
   A primeira série a estrear, 

neste domingo, 4, será S.O.S 
Emergência, uma comédia sobre 
a rotina dos profi ssionais de um 
hospital. O estilo será parecido 
com o da americana Scrubs.
   Na quinta-feira, 8, estreia A 
Vida Alheia, que vai tratar do co-
tidiano de uma revista especia-
lizada em celebridades.  A atra-
ção será exibida após A Grande 
Família, que entra no 10.º ano. 
    Na sexta-feira, 9, estreia Se-
paração, que marca a volta de 
Alexandre Machado e Fernan-
da Young (responsáveis por 
Os Normais e Os Aspones) aos 
seriados da Globo. A história 
gira em torno de um casal, in-
terpretado por Débora Bloch e 
Vladimir Brichta, que tenta se 
separar, mas nunca consegue.   
Após o fi nal da temporada, en-
tra no ar no mesmo horário As 
Cariocas. Também voltam ao 
ar os seriados Força-Tarefa, às 
terças, e Aline, às quintas, que 
estão na segunda temporada. 
    Apesar de ter anunciado a 
compra de diversas séries novas 
estrangeiras, a emissora ainda 
não sabe quando vai estreá-las. 
Afirma apenas que irão ao ar 
neste ano. Entre as novida-
des, estão Glee e Flash Forward.
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Selton Mello e Márcio Garcia estão 

em A Cura e Justiça para Todos

Selton Mello e Márcio Garcia estão 

em A Cura e Justiça para Todos
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Globo aposta em séries nacionais para 2010
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01/04 - Estácia Shiessel Neppel
01/04 - Ariane Caroline Krainlik
01/04 - Antonio Leal dos Santos
01/04 - Francine Aparecida
            Ferreira
01/04 - Luciane Lacovitz Perdoná 
02/04 - Guilherme Penter
02/04 - Rosane Ap. Lima 
            Kochan
02/04 - Leila Ap. Rodrigues
02/04 - Marcos Tiago 
            Gonçalves
03/04 - Sérgio Pedro Moraes 
03/04 - Suzana Sorg
04/04 - Micheli Adriana 
            Fernandes
05/04 - Efi genia Alves Badaz
05/04 - Ugo Wassoaski Vieira
05/04 - Valdir Willi Neto
05/04 - Antonio Adir Suchara
07/04 - Nicolas Kochan
07/04 - Gerson Orlando Langer
07/04 - Taís da Cunha
07/04 - Gisele Sabatke da
            Cunha 
07/04 - Amadeus 
             Poloninski
07/04 - Terezinha Vicznevski
07/04 - Pedro Miguel Barbosa 
08/04 - Siomara Voigt Machado
08/04 - Marcelo Iendras
08/04 - Pedro Iendras
08/04 - Liomara Voigt Machado

u Aniversariantes

EnfOque

José Nicolas Scheuer Schúh, fi lho de Cirio Luiz e Sa-
lete de Fátima, completa quatro meses na terça-feira, 
6, encantando os familiares. Muita saúde e felicidade 
para o garotinho!

Stéfani comemora aniversário amanhã. 
Muita felicidade, saúde, paz e amor são os 
desejos de seus pais, Édila e Roberto Demi-
koski. Parabéns!

Na terça-feira, 23, Aníbal Ferreira 
de Lima, de Três Barras, comemorou 
66 anos. Sua fi lha e seu genro, junto 
com sua esposa e demais familiares, 
desejam muita saúde e paz!

Eduardo Haecker completa idade 
nova no domingo, 4, com um delicio-
so almoço para comemorar a data. 
Parabéns!

Gerson Orlando Langer aniversaria 
na quarta-feira, 7. Seu pai, Guido, 
sua madrasta, Irene, e seus irmãos, 

desejam muitas realizações. 
Felicidades!

Gabi completa idade nova e recebe os parabéns de 
seus pais e de suas irmãs. “Deus nos deu você de 
presente para que nossa família se tornasse muito 

mais feliz. Parabéns!”.

Natyéli chegou tra-
zendo muita alegria 
para a mamãe, Valéria 
Emiliano, e para os 
padrinhos, Edenir, 
Sebastiana, Elenir, 
Simone e Juliana. 
Saúde e felicidade para 
a garotinha!

Cainã G. Simões de Oliveira comemorou 
seus dois aninhos na segunda-feira, 29. Seus 

padrinhos, Anisio e Elenilda, desejam saúde e 
felicidade!

Eric Ariel festeja seus três aninhos no sába-
do, 3. Seus pais, Henrique e Cirlei, e suas 
irmãs, Monique e Nicole, dão os parabéns!

Thomas e Robert de Lima comemoram idade nova no sábado, 3, e fazem a 
festa em dose dupla. Parabéns duplicados para os garotos!

- LEILA ELISER BUE-

NO GROSSCOPF ani-
versariou no sábado, 27. 
Parabéns!

MAUREN 

PEREIRA 

CAMARGO, 
de Bela Vista 
do Toldo, 
comemora 
idade nova 
e recebe os 
parabéns de 
seus amigos 
do Comercial 
Borges. Feli-
cidades!
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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

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.

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

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 casa mista com 98m², terre-
no com 446m², próximo à Rede Feminina 
na rua Nery Waltrik, no calçamento. 
Fone: 3622-4940.

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.

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.

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.

VENDE-SE uma casa com 90m² em 
Canoinhas, no bairro São Marcos. Valor: 
R$ 40 mil. Fone: 8856-1473 ou 9153-
9834, com Ivan ou Lídia.

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.

VENDE-SE um fi lhote de Beagle macho. 
Fone: 8405-0310, com Mozéle.

VENDE-SE um sofá de 3 e 2 lugares de 
corino bege. Preço: R$ 150. Fone: 3627-
2308, após as 18 horas.

VENDE-SE uma TV de 20” da Phillips. 
Preço: R$ 250. Fone: 3627-2308, após 
as 18 horas.
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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 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.

VENDE-SE ou TROCA-SE Gol 2000, 
cor cinza, roda esportiva. Fone: 9222-
8167 – ligar ao meio-dia.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
11/03: Leonildo de Miranda 

– 33 anos
15/03: Izidoro Marques dos 

Anjos – 82 anos
24/03: Florisia Rodrigues 

– 75 anos
25/03: Alice Miranda – 63 anos

29/03: Adimir Alexandre de 
Campos – 38 anos

30/03: Odair da Silva – 34 anos
30/03: Jacinda Ribeiro da Silva 

– 38 anos

FUNERÁRIA MÃO AMIGA
26/03: Altino dos Santos 

– 81 anos
26/03: Antonio Tananuska 

– 56 anos
27/03: Nicolau Dumas 

– 75 anos
27/03: Natalia Balak Correia 

– 40 anos
28/03: Ercilio Torquato de 

Oliveira – 67 anos
28/03: Isaura Ribeiro Vieira 

de Lima

 OBITUÁRIO

após a instalação da sessão 
anual do Congresso Nacional, 
o deputado Aroldo Carvalho 
(UDN-SC), proferiu longo dis-
curso sobre as enchentes que 
atingiram o seu Estado, no 
início do mês, fazendo eleva-
dos danos principalmente nos 
municípios de Santo Amaro, 
Palhoça, São José, Biguaçu, 
Tijucas, Nova Trento, Jaraguá 
do Sul, Guaramirim, Corupá, 
Penha, Ilhota, Braço do Norte 
e outros que especifi cou.

Concluiu apresentando 
projeto de Lei que autoriza o 
Presidente da República abrir 
um crédito de Cem Milhões de 
Cruzeiros para o atendimento 
dos municípios prejudicados 
pela fl agelo e, bem assim, para 
socorrer milhares de famílias 
humildes reduzidas à miséria.

Gente Nova
- O lar do casal dna. Nereida e 
Jair Campos Côrte, está cheio de 
satisfação com o nascimento de 
um robusto varão, ocorrido dia 
26 de março fi ndo, no Hospital 
Santa Cruz, que recebeu o nome 
de Antônio Januário Côrte.

Ao distinto casal Jair C. 
Côrte, nossos efúsivos pa-
rabéns com votos de muitas 
felicidades.

- Vieram enriquecer o lar 
do casal Estefano Mireski, re-
sidente em Tira Fogo, distrito 
da Sede, os gêmeos Eugênio 
e Eugênia, nascidos dia 27 de 
março fi ndo no Hospital Santa 
Cruz desta cidade.

Aos gêmeos canoinhenses 
e aos seus ditosos genitores, 
nossas calorosas felicitações.

Cine Teatro Vera 
Cruz apresenta

Hoje às 20 horas – Impróprio 
até 14 anos

A DOUTORA É MUITO VIVA
Com Eliana, Francisco Ne-

grão, Rachel Martin, Augusto 
Machado, Otello Zeloni, Irina 

Grecco e outros 
Um fi lme do cinema nacional

PUBLICADO EM 2 DE 
ABRIL DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Dom Daniel Hostin
Transcorre hoje a data natalícia de 
sua Revma. Dom Daniel Hostim, 
culto e estimado Bispo da Diocese 
de Lages.

Dom Daniel Hostin que conta 
com um grande número de amigos 
e admiradores de sua cultura, em 
Canoinhas, será hoje muito cumpri-
mentado. Em Lages, manifestações 
do povo em regozijo a data natalícia 
do dirigente da Igreja Católica do 
Norte Catarinense, que dada a sua 
bondade espontânea, cavalheiris-
mo no trato com todas as pessoas 
com que ele mantêm relações de 

amizade, é bastante considerado 
em todas as classes.

Correio do Norte ao felicitá-lo, 
suplica ao Onipotente pela sua 
saúde pessoal e envia votos de 
sinceras felicitações.

Cem milhões para 
os municípios 
catarinenses 

atingidos pelas 
enchentes

Rio – (Via aérea) Imediatamente 

IZIDORO MARQUES DOS 

ANJOS, 82 anos: Nascido em 
São Pascoal, interior de Irineó-
polis, de onde saiu aos 18 anos 
para cumprir o serviço militar no 
Rio de Janeiro-RJ. Não chegou a 
completar um ano de Exército 
porque um atentado a bomba em 
uma área próxima de onde ele 
estava, prejudicou sua audição.

Izidoro voltou para Irineópo-
lis onde passou a trabalhar com o 
irmão como caminhoneiro.

Depois de uma temporada 
em Irineópolis, veio para Canoi-
nhas onde trabalhou na Empresa 
Zugman como motorista e, pos-
teriormente, com Rimon Seleme 
e na Olaria Santo Antônio. Em 
1968 se aposentou por invalidez. 
Problemas na visão, provocados 
possivelmente pela explosão 
que testemunhou no Exército, 
o tiraram da vida profi ssional. 
Mesmo assim, trabalhou por mais 
13 anos no depósito da Brahma, 
em Canoinhas.

Nos últimos anos, Izidoro 
teve três acidentes vasculares 
(AVCs).

Faleceu depois de dois dias 
em coma. Depois disso, a família 
soube que um câncer galopante 
havia invadido seu organismo. 
Casado há 57 anos com Domi-
cela, Izidoro teve nove fi lhos, 20 
netos e cinco bisnetos. “Era um 

pai muito bom, nos ajudava sem-
pre, sempre nos dando força”, 
lembra a fi lha Jane.

ANTONIO TANANUSKA, 56 

anos: Antonio nasceu e morreu 
no distrito canoinhense de Paula 
Pereira. Teve uma vida dedicada 
à família e a igreja. Ex-ferroviário, 
se aposentou cedo e passava o 
tempo fazendo pequenos tra-
balhos em lavouras e casas de 
amigos.

Casado com Gertrudes Viei-
ra, teve cinco fi lhos – um homem 
e quatro mulheres – e quatro 
netos.

Um dos maiores prazeres da 
vida de Antonio era ajudar na igreja. 
Cantava bingos e ajudava nas festas 
e promoções. Foi um dos responsá-
veis pela construção do pavilhão da 
igreja de Paula Pereira.

Desde setembro do ano pas-
sado, Antonio lutava contra um 
câncer no estômago, que acabou 
invadindo de modo galopante seu 
intestino e esôfago. Poucos dias 
antes de morrer fez uma cirurgia 
da qual se saiu bem. Complica-
ções, no entanto, o mataram três 
dias antes de tirar os pontos. Na 
Igreja Católica de Paula Pereira, 
uma homenagem feita pelos 
amigos emocionou a todos. “Não 
houve quem não chorasse”, relata 
a cunhada Elza.

Pedro Torrens, que nos anos 1930 interinamente foi prefeito de Ca-

noinhas em diversos períodos. Originário de Joinville, instalou-se em 

Canoinhas em 1915. Entre os anos 1920 e 1930 foi umas das fi guras 

mais proeminantes da cidade, exercendo diversas funções públicas, 

incluindo as de secretário-geral da prefeitura e promotor público. Esta 

foto, agora incluída na Galeria dos Prefeitos de Canoinhas, foi uma 

gentileza de sua fi lha Andresa Torrens e da neta Analucia Torrens 

Camargo, residentes em São Paulo, ao historiador Fernando Tokarski, 

que também forneceu as informações. 

> PARA PUBLICAR OBITUÁRIO DE UM ENTE QUERIDO, 
LIGUE PARA (47) 3622-1571 OU ENVIE E-MAIL PARA 

cnorte@newage.com.br
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Cerimônia realizada na noite de sexta-feira marcou troca de comando

*Os eventos poderão sofrer alterações

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 09/04 – Ladies First com Tequileiros, no V12
:: 09, 10 e 11/04 – 2.º Rodeio Interestadual do 
Piquete Presilha da Tradição, na Fartura, em 
Canoinhas
:: 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
:: 14/04 – Festa de Farmácia, no V12
:: 17/04 – Baile do Salário Mínimo com o grupo 
Limite Zero, no pavilhão da igreja do Salto d’Água 
Verde
:: 18/04 – Festa em Arroio Fundo
:: 24/04 – Show nacional com Michel Teló, na 
Firma
:: 24 e 25/04 – Cerritão Country, na localidade do 
Cerrito, em Canoinhas
:: 02/05 – Festa na pavilhão da igreja de Paiol 
Velho, em Major Vieira
:: 03/05 – Grupo Tchê Sarandeio na festa de San-
ta Cruz, em Paciência dos Neves, em Canoinhas
:: 07/05 – 1.ª Festa dos Patrões, na sede do 
Pancadão Sertanejo, em Marcílio Dias
:: 09/05 – Festa no pavilhão da igreja de Rio 
d’Areia, em Bela Vista do Toldo, com o grupo 
Marcação
:: 09/05 - DM’ Boys, no Cine Pop Dance
:: 15/05 – Grupo Sarandeio, na festa do município 
de Monte Castelo
:: 19/06 – Show nacional com Jeann & Julio, na 
Firma

DIRETORIA 2010/2012 

da CDL toma POSSE

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A FIRMA
Quando? Sábado
O que? Show nacional 
com Eric & Mateus e 
lançamento do novo 
CD de Regy e Nando

CHANNEL 311
Quando? Amanhã
O que? Show nacional 
com Marco e Mario
Quando? Sábado
O que? Groove Ses-
sions, no Espaço Deck
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Quando? Sábado
O que? Balada de 
Páscoa

CLUBE PALÁCIO
Quando? Sábado
O que? Show nacional 
com Luigi Mangini

GALPÃO MISSIONEI-
RO
Quando? Sábado

O que? Bailão de Pás-
coa com Gaita Missio-
neira - Nenê Guedes e 
Família e sorteio para  
18 pessoas passarem 
um fi nal de semana em 
Itapema

SALÃO DE MOLA
Quando? Sábado
O que? Marcio Correia 
e Iberê + Grupo Sul 
Mania, no bailão de 
Páscoa

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão com 
Tchê Campeiro

V12 MUSIC BAR
Quando? Sábado
O que? Balada de 
Páscoa com Dj Kako 
Rodrigues

FESTAS PAROQUIAIS
Não há festas no 

interior neste fi m de 

semana

A 
Câmara dos Diri-
gentes Lojistas de 
Canoinhas (CDL) 

empossou na noite de sexta-
feira, 26, a diretoria que 
vai conduzir a entidade no 
biênio 2010/2012. Julian 
Odachowoski Neto assumiu 
a presidência até então ocu-
pada por Ismael Carvalho.

Em seu discurso, Neto 
pregou a união da classe 
lojista, falou sobre a impor-
tância de cada associado para 
formar a força que move a 
instituição e brindou com os 

Presidente: Julian Odachowoski Neto
Vice-presidente: Samuel Kluczkovski
Diretor Financeiro: André Soares de Souza
Diretor de SPC: Deocélia Terezinha Marschalk
Diretor Secretário: André Salomon
Diretora de Relações Públicas: Juliane Scultetus 
Tokarski

Conselho Fiscal
Romeu Vier, Paulo Ricardo Murara e Feres Luís 
Freitas Seleme
Suplentes - Carlos Roberto Burigo, Ismael Car-
valho e João Gilberto Krauss Filho
Presidente do Conselho Deliberativo: 
Oscar Liebl

companheiros.
O diretor distrital da Fe-

deração das CDLs, Andreas 
Costenaro, foi quem empos-
sou Neto e a nova diretoria. 
Costenaro falou sobre as 
novidades do setor, como 
a unifi cação das máquinas 
de cartão de crédito, o que 

pode representar para o 
lojista uma economia anual 
de mais de R$ 1 mil. Para o 
País, a economia chega a R$ 
1,2 bilhão.

O evento foi marcado 
pela presença de políti-
cos importantes. Além do 
prefeito Leoberto Weinert 

(PMDB) e do secretário 
regional Edmilson Verka 
(PSDB), participaram do 
evento o pré-candidato a de-
putado estadual e presidente 
da CDL de Curitibanos, 
Nilso Berlanda e o prefeito 
de Joinville, Carlito Merss 
(PT).� � � � � � � � � � � � 	 � � 
 � � �  
 � � 


DIRETORES: André Soares de Souza, André Salomon, Célia Marschalk, Juliane Tokarski, Samuel Kluczkovski e Julian Odachowoski Neto
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CN
NUGGETS DE FRANGO 

COM REQUEIJÃO

INGREDIENTES

Nuggets:
. 500g de fi lé de frango bem picado ou moído
. 1 cebola picada
. 1 dente de alho amassado
. 3 fatias de pão de forma sem casca
. 1/4 de xícara (chá) de leite
. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
. 1 colher (sopa) de salsa picada
. Sal e pimenta a gosto.

Recheio:
. 200g de mussarela cortada em cubos pequenos
. 3 colheres (sopa) de requeijão.

Para empanar:
. 2 ovos batidos
.  Far inha de 
rosca
. Óleo para fri-
tar

MODO DE 
PREPARO
Em uma tigela, 
coloque o fran-
go, a cebola, o 
alho, o pão esfarelado e molhado no leite, a farinha de 
trigo, a salsa, o sal e a pimenta. Misture bem até formar 
uma massa. Cubra com fi lme plástico e leve a geladeira 
por 1 hora. Em uma tigela, misture a mussarela e o re-
queijão. Modele os nuggets e recheie com a mussarela. 
Passe no ovo batido e na farinha de rosca. Frite no óleo 
bem quente até dourar.

DICA: Depois de modelar os nuggets, deixe na geladeira 
de um dia para o outro. Fica mais fácil de fritar.

| Preparo: acima de 45 minutos        
| Rendimento: 35 porções  | Calorias: 83 por porção

Multimídia
CRUZADAS

CAMA DE GATO

Ela não desiste mesmo! 
Em poucas horas, Ve-
rônica (Paola Oliveira) 
toca o terror. Maquiavé-
lica, a vilã consegue se-
questrar Glória (Raquel 
Fuina). Atendendo a um 
pedido de Rose (Cami-
la Pitanga), ela aceita 
trocar a fi lha pela mãe, 
mas exige que Gusta-
vo (Marcos Palmeira) 
lhe dê dinheiro para 
escapar, além de um 
avião. Seus pedidos são 
aceitos. Mesmo assim, 
Verônica, antes de fugir, 
prende Rose, Gustavo 
e Alcino (Carmo Dalla 
Vecchia) num galpão e 
incendeia o espaço. Em 
seguida, ela embarca 
numa aeronave pilota-
da por Waldemar (Luís 
Gustavo), mas não vai 
longe. O aposentado 
inventa que o motor deu 
problema e aterrissa. 
A vilã é presa e, na 
cadeia, descobre que 
está grávida de Roberto 
(Dudu Azevedo).

A Vida Alheia é uma publicação que faz qualquer coisa para conseguir uma 
capa bombástica. É com essa temática que Miguel Falabella criou uma 
revista de celebridades, que promete causar muita confusão. Mas A Vida 
Alheia não estará nas bancas, e sim na telinha da Rede Globo, a partir de 
de quinta-feira, 8, logo após A Grande Família. 
A ideia da série surgiu de um almoço entre Miguel e a amiga Claudia Jime-
nez, que fará a inescrupulosa editora Alberta Peçonha. Os dois estavam no 
Baixo Leblon quando um paparazzo apareceu para fotografá-los. E, com a 
criatividade de Miguel e o bom humor de Claudia, nasceu a trama, que fala 
de uma revista que persegue famosos. Pelo visto, será outra parceria de 
sucesso. “É meu casamento mais bem-sucedido”, brincou a atriz. 
No elenco, Marília Pêra, Danielle Winits e Paulo Vilhena. “Gosto de traba-
lhar com as mesmas pessoas. Quando se tem uma relação afetuosa, isso 
passa até na apresentação da série”, disse Miguel. A Vida Alheia terá 15 
capítulos. Na direção, Cininha de Paula, Marco Rodrigo e o próprio Miguel.

O cantor porto-riquenho Ricky Martin sur-
preendeu o mundo da música ao assumir 

publicamente que é gay. “Tenho orgulho de 
dizer que sou um homossexual bem resol-

vido. Sou abençoado por ser quem eu sou”, 
escreveu ele em seu site ofi cial.

Ricky Martin começou a carreira cantando 
no grupo Menudos, verdadeiro fenômeno 
musical nos anos 80 e pioneiro no gênero 
das “boy bands”. Mais tarde, fez sucesso 

em sua carreira-solo e emplacou hits como 
Maria, Living La Vida Loca e She Bangs.

Agora, o cantor pop se junta a outros ícones 
que “saíram do armário” como George Mi-

chael e Michael Stipe, da banda REM.

RESPOSTAS 
DESSA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA 
EDIÇÃO PASSADA
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VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min
RESUMO DAS

Novelas

AMANHÃ - Mia e Isabel surpreendem a mãe 
para saber o que aconteceu no encontro com 
o francês. Gabriel pede para ir ao escritório 
de Jorge. Jorge e Miguel se encontram rapi-
damente em casa e se desentendem. Jorge 
tenta apaziguar uma discussão entre Ingrid e 
Leandro sobre os hábitos do pai de apostar 
em corrida. Tereza fi ca boquiaberta ao ver que 
Jean encheu seu apartamento com fl ores. 
Grazie e Larissa ajudam Luciana a reaprender 
a escrever. Tereza conta para Luciana que ela 
e Jean se beijaram. Mia e Isabel enfeitam o 
carro de Luciana. Ariane e Gabriel chegam à 
Projecta e Paixão e Suzana fi cam incomoda-
das com a visita da médica. 

PÁSCOA

P
áscoa é a vitória de Jesus sobre a morte! A 
garantia de que ele está sempre conosco no 
caminho. A certeza de que nossa aventura 

humana não cairá absurdamente no buraco negro 
do túmulo, mas desabrochará na luz da vida de 
Deus. Pela eternidade!

RESSURREIÇÃO
Esse corpo que levas como um fardo 
ressurgirá na plenitude da beleza para 
a vida perfeita e se erguerá da cinza do 
tempo, como existiu no pensamento de 
Deus, desde toda a eternidade.
O valor do tempo: quem usa o tempo 
da vida para crescer no amor não tem 
tempo para odiar; quem se dedica a 
prática constante do bem não tem tem-
po para lamentar o mal que encontra 
ao seu redor; quem anda sempre na 
luz não precisa temer a mentira; quem 
cultiva a justiça não encontra tempo 

para tornar-se injusto; quem se dedica aos outros 
para fazê-los felizes não dispõe de tempo para 
sentir-se infeliz. Páscoa é Ressurreição que fl orece 
em nosso coração sempre surtindo felicidade. A 
beleza de um jardim não depende do tamanho das 
fl ores, mas da variedade de seu colorido; assim, 

a felicidade não depende de grandes 
alegrias, mas da variedade de muitos 
e pequenos momentos felizes que 
colhemos ao longo da vida. Para que 
a Páscoa tenha sentido, é preciso per-
severar na luta, suportar com paciência 
a dor, carregar com amor a cruz, fazer 
desprendidamente o bem e amar a 
todos sem exceção... Isto nos permite 
viver em paz, sentir alegria e desfrutar 
a felicidade. E essa felicidade eu desejo 
a todos como norma de vida. Adote o 
conselho de Jesus: “Faze aos outros 
todo o bem que queres que façam a 
ti.” FELIZ PÁSCOA!

Libra (23/9 a 22/10)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Você está mais romântico, libriano. Portan-
to, aproveite esta fase para falar de seus 
sentimentos, se declarar e ser romântico 
com quem é importante para você. Até 

porque ao longo desta semana fi ca mais fácil perceber o 
que você gosta, o que quer e o que é importante mesmo 
para você. O ideal é encontrar um equilíbrio entre o que 
quer e o que o outro deseja, para alegria de ambos.

Os astros pedem mais diversão, sagitariano. 
Aceite os convites que tiver para festas 
e eventos sociais, nos quais você pode 
conhecer muita gente interessante e que 

proporcione bons momentos para você. Neste sentido o 
amor também faz parte e por isso vale a pena fi car atento a 
oportunidades de namorar e se divertir em bons momentos 
a dois.

Ajuste seus ideais à realidade, aquariano. 
Isso porque se de um lado a semana 
favorece o planejamento a médio e longo 
prazo, por outro a vida impõe limites a 

você. De um lado estão seus ideais e sonhos e do outro 
a dura realidade. O ideal é que você não deixe de sonhar, 
mas pense em como viabilizar tantas possibilidades. Manter 
o otimismo ajuda muito neste momento.

Cuide de sua saúde, escorpiano. A semana 
favorece mudanças de hábitos e outras 
coisas em sua rotina e alimentação que 
possam melhorar sua saúde e fazer com 

que se sinta melhor. É até um bom momento para fazer exa-
mes e check-ups, pois fi ca mais fácil descobrir problemas 
crônicos e encontrar solução para eles. Semana positiva 
para fazer planos e se organizar.

Suas ações e esforços tendem a ser muito 
reconhecidos, capricorniano. Você está 
em destaque, em especial no trabalho e 
isso é fruto de tudo que vem fazendo nos 

últimos tempos. Aproveite essa fase até para colocar mais 
de suas idéias e apresentar seus projetos. Lembre-se que 
as experiências do passado ajudam muito neste momento, 
assim como os conselhos de sua família.

Peixes (22/2 a 20/3)

Hora de fazer algumas mudanças em sua 
postura pessoal, pisciano. Os astros pedem 
mais seriedade em relação ao que quer e o 
que sente e que se leve mais a sério para 

conseguir o que deseja. Mude suas posturas ao invés de 
esperar que o outro faça diferente. A semana é excelente 
para cuidar dos assuntos materiais, em especial para mudar 
hábitos em relação ao dinheiro.

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)

Para você a semana está especialmente 
focada nos relacionamentos, ariano. É 
hora de pensar a médio e longo prazo 
quando o assunto é o amor, se compro-

metendo mais com quem você ama. Vale a pena sonhar 
e planejar junto com quem está ao seu lado. Por isso, 
atenção dobrada às necessidades do outro. Tente conciliar 
as vontades e encontrar equilíbrio entre os dois.

Divirta-se mais, geminiano. Os astros pe-
dem que aproveite as oportunidades para 
estar com pessoas que são interessantes 
e importantes para você. Assim, vale estar 

com seus amigos, ir à festas, preferir atividades prazerosas 
para você e, principalmente, namorar. Inclusive você tende 
a estar mais romântico e cheio de entusiasmo quando o 
assunto é amor. Portanto, apaixone-se.

A semana está excelente para viagens, le-
onino. Se possível programe uma viagem 
para o fi nal de semana, de preferência na 
companhia de pessoas mais próximas 

e com quem a diversão seja garantida. Se isso não for 
possível, planeje suas férias e se programe para quando 
puder viajar. É um bom momento também para conversar 
com as pessoas e dar sua opinião.

Você está especialmente sensível nestes 
dias, taurinos. Preste mais atenção aos 
seus sonhos e sensações. Observe seus 
sentimentos e ouse falar disso com quem 

é importante para você. Sua doçura e sensibilidade ajudam 
a conquistar a compreensão do outro. Mas é importante dar 
espaço também aos assuntos mais concretos e resolver 
pendências pessoais e profi ssionais.

Os astros reforçam sua ligação com 
sua família, canceriano. Ao longo desta 
semana, passe mais tempo com seus 
familiares e dedique mais atenção aos 

assuntos domésticos e ligados à casa e à família. Isso é 
importante até para que se sinta seguro o sufi ciente para 
aproveitar as boas oportunidades que se apresentam em 
relação ao trabalho e a carreira.

Semana tranqüila em relação ao amor, 
virginiano. O céu inclusive promete 
oportunidade para conversar sobre o que 
precisa ser resolvido com boas chances 

de se entender. Por isso, dedique mais de seu tempo aos 
assuntos materiais, em especial suas fi nanças, que pre-
cisam ser melhor organizadas para que conquiste o que 
está planejando. Essa é a hora de fazer isso.

Horóscopo

AMANHÃ –  Verônica aproveita uma distra-
ção dos policiais e tenta fugir, mas não con-
segue. Repórteres presenciam e anunciam 
a prisão dela. Rose e Gustavo chegam à 
mansão e são amparados por todos. Alcino 
é levado ao hospital. Verônica é ovacionada 
pelas detentas ao entrar no presídio. Pedro 
confessa para Sofi a que Érica se declarou 
para ele. Verônica passa mal e o médico 
suspeita que ela esteja grávida. Gustavo vai 
até a casa de repouso e avisa que vai deixar 
Rose e Alcino fi carem juntos. 

SÁBADO –  Ferdinando e Julieta não con-
cordam com a partida de Gustavo. Verônica 
sai do consultório do médico atônita com a 
notícia de sua gravidez. Alcino pede para 
Rose voltar para Gustavo. Juvenal fala com 
Bené que devolveu todo o dinheiro que Se-
vero e Adalgisa roubaram dele. Dr. Fonseca 
percebe que Alcino fugiu do hospital. Pedro 
confessa a Érica que estava sentindo falta 
dela e a médica se emociona. Domenico 
ajuda Rose a encontrar Gustavo e leva a fi lha 
até o aeroporto. 

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

AMANHÃ - Leal fi ca perplexo ao saber que Hé-
lia vai voltar a trabalhar com Niemann. Led fi ca 
desnorteado ao ver Katrina com Gaulês. Hélia 
acusa Niemann de ter armado uma cilada para 
ela com a entrevista coletiva e teme a reação 
de Leal. Leal volta ao lago onde Regeane de-
sapareceu e encontra Portinho. Os dois choram 
e Deodora observa. Nelinha conta a Jannis que 
está se interessando por Renato. Leal convida 
as netas para morarem com ele e propõe que a 
família toda se mude para o seu apartamento.

UMA ROSA COM AMOR - SBT

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

AMANHÃ - Frazão diz que Nara fi cará mais 
nervosa no dia em que descobrir que Claude já 
se casou com Serafi na. Sozinho na sala, Claude 
sorri. Pepa avisa Terezinha que contou para a 
patroa Catarina que Serafi na namora um homem 
rico que deu R$ 1 milhão a ela. Terezinha chama 
Pepa de fofoqueira. Terezinha tem a ideia de 
convidar Claude para o piquenique da paróquia 
para que ele conheça a família e seus vizinhos. 
Serafi na e Janete limpam o escritório de Claude. 
Janete vê algo no lixo e se assusta. 

OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES
PRESTE ATENÇÃO!

Pronunciar corretamente faz bem para quem fala 
e é ótimo para quem ouve:
              
Exemplos: 

BENEFICENTE, e não benefi ciente; 
GRATUITO, e não gratuíto; 

CINQUENTA, 
e não cincoenta; 

FORTUITO, e não fortuíto;
DEPOIS, e não despois; 

ADVOGADO, e não 
adevogado ou devogado;

MAS, e não mãs; 
ESTUPRO, e não estrupo ou estrupro;
PROBLEMA, e não poblema ou pobrema; 

CABELEIREIRO, e não cabe-
lerero, 
assim como carpintero, sapa-
tero, ferrero, pedrero chacrero, 
todos sem a vogal i; 

FECHOU, e não fechô, 
assim como terminô, comprô, sentô, sem a pre-
sença da vogal u; 
LÁTEX, e não latéx; 
PUSEMOS, e não ponhamos.   
              

Voltaremos a falar do assunto em breve. 

Boa semana!

MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min

HOJE – Cristiana garante que Cissa vai 
aprender a respeitá-la. Tânia distribui uma 
circular para os alunos e se irrita ao desco-
brir que Valentina e Victor lhe ensinaram 
gírias erradas. Renato mostra o roteiro do 
videoclipe para Bernardo e o empresário 
gosta da sugestão que ele faz. Juju e Rita 
fi cam animadas ao receberem uma propos-
ta para as “The Lícias” fazerem um show. 
Cristiana diz a Bernardo que Cissa lhe pediu 
desculpas e o pede para voltar para casa.
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