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FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

Correio Ndo orte

Inscrições se encerram na segunda-feira, 19; objetivo é reabrir maternidade       Página 10

Nenhum pediatra se 
interessa por Canoinhas

TESTE SELETIVO
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Após contabilizar 63 mortos na 
cidade por conta dos desliza-

mentos provocados pela chuva, a 
prefeitura do Rio vai remover, de 
modo obrigatório, ao menos 2.350 
pessoas que vivem em áreas de 
risco, em oito favelas. O número de 
mortos em consequência das chuvas 
subiu para 239 no Estado até terça-
feira. A cidade mais afetada foi a de 
Niterói, onde 154 morreram.

Número de mortos nas 
chuvas do RJ chega a 239

<< 13-04

Em reunião entre os presi-
dentes dos dois países, a 

China confi rmou aos EUA que 
aceita trabalhar por novas san-
ções da ONU contra o Irã. A 
ofi cialização da posição poderá 
ser a mais importante vitória 
de Barack Obama na Cúpula de 
Segurança Nuclear, que ocorreu 
em Washington com a presença 
do presidente brasileiro.

China confi rma aos EUA 
apoio a sanções ao Irã

  <<12-04

A partir das próximas semanas, 
publicidades da indústria 

automobilística que estimulem a 
velocidade, polêmicos por glori-
fi car comportamentos inseguros 
no trânsito, podem até continuar, 
mas serão seguidos de uma men-
sagem educativa. O padrão será 
similar ao que já ocorre com a 
propaganda de cigarro e de bebi-
da alcoólica.

Publicidade de carro 
terá alerta educativo

 << 13-04

Em reação a acusações de 
pedofi lia, o Vaticano divul-

gou diretrizes internas nas quais 
recomenda denúncia à Justiça. 
Tarcisio Bertone, secretário de 
Estado do Vaticano, afi rmou que 
“Muitos psiquiatras mostraram 
que não há laço entre celibato 
e pedofi lia, mas muitos outros 
demonstraram conexão entre 
homossexualidade e pedofi lia”.

Vaticano liga pedofi lia 
a homossexualismo

<< 13-04

O ex-governador do Distrito 
Federal José Roberto Arru-

da (sem partido) deixou a prisão 
depois de dois meses detido na 
Polícia Federal, acusado de tentar 
subornar uma testemunha do 
mensalão do DEM. A decisão 
para soltá-lo foi tomada pelos 
13 ministros mais antigos do 
Superior Tribunal de Justiça. O 
placar foi de 8 a 5.

Após dois meses, José 
Arruda deixa prisão no DF

 << 12-04

O pedreiro Admar de Jesus, 40 
anos, suspeito de estuprar e 

matar seis jovens em Luziânia (212 
km de Goiânia), foi solto após ter 
passado, segundo a Justiça, por 
avaliações que garantiram que ele 
tinha condições de voltar à vida 
em sociedade. De acordo com o 
Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral, o suspeito passou por todas 
as avaliações necessárias.

Pedófilo de GO passou 
por exames médicos

<< 13-04

Vídeo entregue ao Ministério 
Público de São Paulo por um 

ex-voluntário da Igreja Universal 
do Reino de Deus mostra bispos 
da cúpula da entidade combinando 
a pregação para obter dízimos dos 
fi éis na crise econômica de 2008. 
As reuniões foram coordenadas 
pelo bispo Romualdo Panceiro. 
Ele é considerado o segundo nome 
mais importante na igreja.

Em vídeo, bispo ensina 
a arrecadar dinheiro

<< 13-04

Pelo menos 600 pessoas mor-
reram e 10 mil fi caram feridas 

em decorrência de um terremoto 
que atingiu a província ocidental 
de Qinghai, no noroeste da Chi-
na, de acordo com balanço da 
agência estatal chinesa Xinhua. 
Já a rede de TV estatal Central 
China (CCTV), afi rmou que mais 
de 900 pessoas foram resgatadas 
com vida dos escombros.

Terremoto na China mata 
600 e deixa 10 mil feridos

<< 14-04

À revelia do governo, líderes da 
base aliada e da oposição fecha-

ram acordo para conceder aumento 
de 7,7% para os aposentados que 
ganham acima de um salário míni-
mo. A MP enviada pelo Executivo 
concedeu o aumento de 6,14%, mas, 
pressionado por partidos aliados e 
com medo de uma derrota ainda 
maior, o governo cedeu e aceitou 
mudar o índice para 7%.

Congresso acerta 7,7% de 
reajuste para aposentados

  <<14-04

O número de vagas criadas no 
mercado de trabalho bateu 

recorde no primeiro trimestre 
de 2010. Segundo os dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) o sal-
do acumulado até março somou 
657.259 novos empregos. O saldo 
positivo no trimestre é resultado 
de três recordes seguidos nos 
primeiros meses do ano.

Brasil registra recorde de 
empregos no 1º trimestre

<< 15-04

LIBERDADE: Ex-governador do Distrito Federal, José Arruda, deixa a prisão da Polícia Federal na segunda-feira
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Fonte: Climatempo

HOJE:

23ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
15ºC

DOMINGO:

25ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

SEGUNDA:

26ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

25ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

ABANDONO?

Leitor manda o re-
cado: “Precisamos 
urg entemente  de 
melhoria na saúde 
de Três Barras. Não 
temos mais materni-
dade e no posto de 
saúde do Caic faltam 
médicos”, interpela.

Depois de ter detonado 
com a praça da rua 3 

de Maio, a Casan se supe-
rou ao abrir um buraco no 
meio da via e esquecê-lo 
aberto. Segundo funcio-
nários da própria estatal, a 
intenção era fechar o bu-
raco no início da semana, 
mas faltou areia.

TRÊS BARRAS

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

Inventário 
e partilha 
através de 
Escritura 
Pública 
(Extrajudicial) 

Com o advento da Lei nº 
11.441, de 4 de janeiro de 
2007, permite-se a reali-

zação do inventário e da partilha 
através de escritura pública, ao in-
vés da forma judicial, presentes os 
pressupostos legais para tanto.

O artigo 982 do Código de 
Processo Civil na redação da lei 
citada, logo de início, faz exclusão 
à possibilidade de ser feito o inven-
tário através de escritura pública, 
em dois casos, ou seja, quando 
houver testamento (Código Civil, 
arts. 1.857 a 1911) ou interessado 

incapaz, quando não incidirá a 
faculdade legal, devendo o inven-
tário se processar pelo modo cos-
tumeiro, ou seja, perante o Poder 
Judiciário.

Quanto ao testamento, esse 
traz consigo uma disposição de 
vontade do testador, devendo ser 
objeto de cumprimento. Além do 
mais, existe procedimento próprio 
para a abertura do testamento.

No que se refere ao incapaz, 
o mesmo não possui condições 
de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil, inclusive, à evidência, 
de manifestar sua vontade em um 
inventário. Logo, nessa hipótese, o 
inventário far-se-á em juízo, com 
a fi scalização de um curador e do 
Ministério Público, visando preser-
var seus direitos e interesses. Assim, 
insuscetível de ser previamente 
defi nida em escritura pública a sua 
participação no inventário.

Passando-se à permissibili-
dade, ou seja, à faculdade, não 

obrigatoriedade imposta pela Lei 
11.441/07, permite-se que se 
proceda ao inventário em tabe-
lionato, nas seguintes condições: 
a) primeiramente, se exige que 
todas as partes envolvidas, ou 
seja, os herdeiros legítimos, sejam 
maiores e capazes. Maiores para 
os fi ns legais são as pessoas que 
tenham 18 anos completos, ou as 
que tenham causa de cessação da 
incapacidade, ou seja, emancipadas. 
b) em segundo lugar, exige-se além 
da maioridade e capacidade civil, 
que haja concordância de todos 
os envolvidos, pressuposto maior 
da realização do inventário através 
de escritura, posto que havendo 
dissenso, discordância, divergências 
entre os herdeiros se torna neces-
sário que se proceda ao inventário 
judicial, desprezando-se essa via 
extrajudicial.

 Além dos aspectos formais 
que a escritura deverá possuir, o 
tabelião somente poderá lavrar a 

escritura pública se todas as partes 
interessadas estiverem devidamente 
assistidas por advogado legalmente 
habilitado, sob pena de nulidade.

O advogado é quem deverá re-
digir os termos da partilha, levando 
ao tabelionato tão-somente para a 
lavratura da escritura, de acordo 
com a vontade e o direito de seus 
clientes. Não compete, portanto, 
ao tabelião elaborar a partilha 
dos bens, ficando tal função ao 
advogado.

Pela Lei nº 11.441, de 4 de 
janeiro de 2007, a escritura de de-
mais atos notariais serão gratuitos 
àqueles que se declararem pobres 
sob as penas da lei. Neste caso, a 
escritura deverá ser lavrada pelo 
tabelionato e o registro efetuado 
sem o pagamento de emolumentos, 
com a participação do advogado 
das partes.

Marcos Amir Granemann é advogado 

– OAB/SC 25.934

Leitor liga para re-
clamar da situação 
pe r manente  das 
ruas Nazir Cordei-
ro, Alfredo Paul e 
Fauri de Lima, todas 
do Campo d’Água 
Verde. “Elas estão 
em péssimo estado, 
com muitos buracos. 
Em contrapartida, 
o IPTU aumentou 
mais de R$ 100 em 
um ano. Para onde 
vai o dinheiro?”, 
questiona.

RUAS E 
IPTU

DESRESPEITO

Leitora reclama do desrespei-
to com o meio ambiente e o 

bem público. “Quero denunciar 
a destruição de mudas de árvores 
na minha rua. Os funcionários da 
prefeitura de Canoinhas plantam 

mudas, fazem cerquinhas, pintam 
e no fi nal de semana, altas horas 
da noite, vândalos desocupados 
arrancam, quebram e destroem 

tudo. Gostaria de solicitar que as 
autoridades militares façam ronda 

e verifi quem o que acontece à 
noite”.
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A
A declaração do número 2 do 
Vaticano esta semana, o cardeal 
Tarcisio Bertone, de que a pedofi lia 

praticada por padres tem pouco a ver com 
o celibato, mas muito a ver com o homos-
sexualismo, provocou a ira de movimen-
tos que defendem a diversidade sexual e 
questionamentos de médicos, cientistas e 
psicólogos.

Não à toa. Carregada de preconceito, a 
declaração só fomenta ainda mais a ojeriza 
de católicos fervorosos contra homossexu-
ais, atribuindo de modo irresponsável ao 
grupo, a responsabilidade pelo tu-
mor que se instalou na Igreja 
Católica há séculos, mas só 
agora vem à tona.

A resposta atra-
vessada aos casos de 
pedofi lia só veio depois 
que documentos do 
Vaticano revelados pela 
imprensa americana indi-
cam que, quando comandava a 
Congregação para a Doutrina da Fé, o 
próprio Papa Bento 16, então cardeal Jose-
ph Ratzinger, atuou para abafar ao menos 
dois casos. Bertone disse que a igreja nunca 
freou investigações e que o papa em breve 
tomará novas iniciativas “surpreendentes” 
contra os abusos. A julgar pela declaração 
feita pelo próprio Bertone, deve-se imagi-
nar que vem por aí outras tentativas de se 
transferir a culpa.

A polêmica declaração de Bertone se 
refere a “muitos psicólogos e psiquiatras” 
que teriam demonstrado que não há relação 
entre celibato e pedofi lia, “mas outros 
demonstraram que há entre homossexu-
alidade e pedofi lia”. Pressionado, ele não 
cita quem seriam os estudiosos e baseados 

em que método científi co teriam chegado 
a esta conclusão. Ou seja, falou besteira e 
não por menos, foi para as capas dos jornais 
complicando ainda mais a delicada situação 
da igreja.

A crise é séria. Pesquisa publicada esta 
semana aponta que 25% dos católicos ale-
mães consideram a hipótese de abandonar a 
igreja por conta dos escândalos de pedofi lia.

No mês passado, em Roma, o comando 
da Legião de Cristo rendeu-se às evidências 
sobre a vida dupla ou tripla do seu fun-
dador, o padre mexicano Marcial Maciel 

(1920-2008). Num breve comu-
nicado admitiu, consternado, 

que “são certas as acusações 
contra o padre Maciel, entre 
as quais se incluíam abu-
sos sexuais a seminaristas 
menores”. O interessante 
é que por mais que Maciel 

fosse homossexual (do que 
não se tem prova nenhuma), 

teve família e abusou dos próprios 
fi lhos. 

Filhos? Além do pecado da sodomia, 
Maciel quebrou os votos de castidade e 
viveu maritalmente com Blanca Estela Lara 
(que conheceu quando tinha 18 e ele 56 
anos), com quem teve três fi lhos.

É preciso lembrar que Maciel não era 
apenas um pecador (na linguagem religio-
sa), criminoso (em termos jurídicos) ou um 
tarado (em linguagem corrente). Era um 
militante político de extrema importância.

Este é apenas um dos exemplos que 
pipocam diariamente relacionando padres 
a pedofi lia. Invariavelmente se encontra 
homossexuais declarados. Assim como 
se encontra ladrões, sádicos, sodomistas, 
etc.

EDITORIAL

Pedofi lia e igreja

Pesquisa 

publicada esta 

semana aponta que 

25% dos católicos 

alemães consideram 

a hipótese de aban-

donar a igreja.

ARTIGO

P
oucos, senão raros, são os homens 
que vêm ao mundo e são destinados a 
fazer o bem. Padre Luiz foi um deles. 

Iluminado, no sentido mais amplo da palavra, 
como aquele que recebeu a luz, o ilustrado, o 
instruído. Disseminou a bondade e a luz. Aliás, 
gostava de citar a passagem do soldado ro-
mano Saulo, que no caminho de Damasco, ao 
cair do cavalo, foi surpreendido por um clarão 
e teve a visão de Deus, tornando-se  o mais 
importante apóstolo de Jesus, com o nome de 
Paulo, pregador do cristianismo pelas terras 
por onde passou.

Tivemos a felicidade de conviver com o 
Padre Luiz, na condição de amigo, por muitos 
anos. Cada encontro, uma nova aula, um segu-
ro conselho, uma divagação sobre a existência 
humana e a angústia da morte inerente à condi-
ção humana. Sobre as teorias do Criacionismo 
e do Evolucionismo, tão amplamente debatidas 
nos últimos tempos. Advogado de formação, 
teólogo, leitor assíduo, cultura humanística 
adquirida na formação religiosa, foi um conse-
lheiro por excelência.

    Quando conhecemos o Padre Luiz 
Pereira, ainda não havia sido ordenado, pois 
tramitava no Tribunal Eclesiástico de Roma, 
seu pedido para obter essa  condição, já que 
vinha de uma vida leiga e conjugal e somente 
com a autorização de Roma poderia alcançar 
seu desejo.

Com a autorização concedida, foi ordenado 
numa solene cerimônia em Papanduva, a qual 
compareceu a maioria de seus amigos e familia-
res. E daí em diante tornou-se um pregador, líder 
nas comunidades e paróquias por onde passou 
– Irineópolis, Papanduva, Monte Castelo, Canoi-
nhas, Major Vieira e recentemente, Porto União. 
Sem nunca ter deixado de auxiliar onde era 
chamado. Esteve por algum tempo na Basílica 
de Madre Paulina, primeira Santa brasileira, de 
quem era devoto, e que, inclusive, instituiu como 
padroeira da Paróquia de Major Vieira.

Recentemente nomeado para uma Paró-
quia de Porto União, mas já com sua saúde 
debilitada, faleceu no cumprimento de sua 
missão religiosa, rezando uma missa. Missas, 
aliás, que ofi ciou, desde nas mais simples e mo-
destas igrejas do nosso interior, até nas Igrejas 
de Roma e da cidade Santa, Jerusalém. Certa-
mente, quis dar de si na 
nova missão, o que sua 
saúde e suas forças já 
não mais permitiam.

Sua marca mais 
acentuada sempre foi 
a comunicação tran-
quila e inteligente com 
todos que o cercavam, 
qualquer que fosse sua 
condição. Tratava a to-
dos de igual modo.

De algum tempo, 
fez amizade e frequen-
tou um grupo de amigos 
que se reúnem infor-
malmente no Planalto 
Hotel, em Canoinhas, 
a chamada “Confraria”. 
Reuniões destinadas à 
descontração da vida 
e de sua celebração 
como um bem maior e, 
obviamente, além dos 
assuntos mundanos, 
eram nessas reuniões 
que as questões acima citadas apareciam e 
eram discutidas. Semanalmente, ao tomar 
a palavra, o Padre Luiz iniciava e repetia:  
“Onde um grupo de pessoas se reúne, Deus 
certamente está presente”. E assim, transmitia 

aos amigos sua palavra sábia, retirada dos 
Evangelhos, tendo a certeza e a  consciência 
de que ali estava  numa missão.

Ele hoje, em outra dimensão, é o único 
dentre nós que tem a certeza do sentido da 
vida, porque só fez o bem. Nas palavras do 
Dalai-Lama: “Se você contribui para a felicidade 
de outras pessoas, encontrará o verdadeiro 
bem, o verdadeiro sentido da vida.”

Em nome desses amigos, portanto, são 
colocadas essas 
palavras, que, na 
verdade, são um 
profundo agradeci-
mento pela amiza-
de e pelo convívio 
que todos puderam 
manter com o ilu-
minado Padre Luiz, 
por tão curto espa-
ço de tempo. Deve-
mos todos reconhe-
cer a importância, 
a felicidade e os 
benefícios desse 
convívio.

Perde a Igreja 
um grande Pastor, 
perdem os amigos 
um grande conse-
lheiro, e perde a 
comunidade um 
grande pregador e 
salvador de almas! 

Todavia, com 
a certeza que ele 

tinha na vida eterna, estará olhando e ampa-
rando os que seguem os seus conselhos!

Hilton Ritzmann é advogado 

e empresário

O iluminado Padre Luiz
HILTON RITZMANN 

chargeDaniel Vicente� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � �
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Outros quatro políticos são pré-candidatos ao Governo de SC

Angela lidera em todos os cenários

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

PESQUISA MAPA

A deputada federal Angela Amin 
(PP) desponta como favorita em 
todos os cenários da primeira pes-
quisa Mapa de intenção de voto para 
o governo estadual, divulgada pelo 
Grupo RBS no domingo, 11.

Quando todos os pré-candida-
tos ao Governo de Santa Catarina 
são colocados na disputa, Angela 
lidera com 24,3%, seguida por quatro 
candidatos em situação de empate 
técnico: Ideli Salvatti (PT), com 
13,7%, Raimundo Colombo (DEM), 
com 12,5%, Eduardo Pinho Moreira 
(PMDB), com 12%, e Leonel Pavan 
(PSDB), com 11,8%.

A forte disputa pelo segundo 
lugar também se repete. Sem o 
governador Leonel Pavan, o quadro 
pouco se altera. Angela teria 27,6%, 
à frente de Ideli (17%), Colombo 
(15,6%) e Pinho Moreira (14%), 
os três separados por apenas três 
pontos percentuais. A margem de 
erro da pesquisa Mapa é de 3,1 
pontos percentuais para cima ou 
para baixo.

Foram testados cenários com 
apenas três candidaturas. Pavan não 
foi incluído nessas simulações por 
ser o único entre os cinco princi-
pais nomes a não ter assumido a 
condição de pré-candidato. Nesses 
cenários, Angela mantém a dianteira 
e alcança sua melhor pontuação, 
32,2%, quando confrontada com 
Colombo (19%) e Pinho Moreira 
(16,5%).

Na pesquisa espontânea, quan-
do os nomes não são apresentados 
aos eleitores entrevistados, o índice 
de indecisos chegou a 82,7%. An-
gela Amin lidera, com 3%, seguida 
por Leonel Pavan, com 2,2% e Ideli 
Salvatti, com 1,9%. A pesquisa con-
sultou a rejeição dos candidatos ao 
governo estadual. Leonel Pavan li-
dera esse quesito com 19,6%. Ange-
la Amin aparece com 14%, seguida 
por Ideli Salvatti, com 10%.

Os candidatos com menor rejei-
ção são Pinho Moreira, com 7,6%, 
e Raimundo Colombo, com 6,6%. 
Cerca de 40% dos eleitores declaram 
não rejeitar candidato algum.

Como é a primeira pesquisa 
Mapa de 2010 sobre a sucessão es-

tadual, não foram feitas simulações 
de segundo turno.

O diretório do PP de Santa Cata-
rina lançou no sábado, 10, o nome 
da deputada federal Angela Amin 
como pré-candidata ao governo 
do Estado nas eleições de outu-
bro. O encontro em que o nome 
da ex-prefeita de Florianópolis 
foi defi nido reuniu cerca de 500 
lideranças progressistas, além de 
representantes do PT, DEM e PV 
em um centro de convenções de 
Florianópolis.

Após duas derrotas seguidas 
do maior líder do PP catarinense, 
Esperidião Amin, para o PMDB 
na disputa pelo governo estadual, 
os líderes optaram pelo nome de 
Angela, que foi a deputada mais 
votada nas eleições de 2006 no 
Estado. Há quase um ano a pré-
candidata cumpre extensa agenda 
pelo interior. O lançamento de sua 
pré-candidatura conseguiu reunir 
num mesmo palanque lideranças 
petistas e democratas.

A senadora Ideli Salvatti (PT), 
que também é pré-candidata ao 
governo catarinense, tratou de 
elogiar o PP, mas destacou que as 
negociações sobre alianças ainda 
estariam muito “nebulosas”, o que 
a levou a ser vaiada pela militância 
progressista.

PP lança pré-candidata 

ao Governo do Estado

Edinei Wassoaski

COM AGÊNCIAS

Angela adotou um discurso 
de candidata e falou sobre a neces-
sidade de políticas contundentes 
nas áreas de segurança pública 
e saúde. Ao mesmo tempo, ela 
não descartou possibilidade de 
reeditar alianças já realizadas 
em disputas anteriores, tanto 
com democratas quanto petistas. 
“Não podemos construir nada 
sozinhos”, disse.

POSTURA

Sem candidato a presidente, a 
sigla pretende atrair aliados com 
o único critério de que estejam 
contra a administração estadual 
do PMDB/PSDB. Confirmou 
que já trata de casamento em 
primeiro turno com o PDT, PV e 
PSL e valorizou o fl erte tanto com 
o PT quanto com o DEM.

“Lá como aqui, somos noivo 
desejado. Estão até nos convidan-
do para ser vice na chapa presi-
dencial. Em Santa Catarina, lide-
ramos as pesquisas, mas sabemos 
que não ganharemos sozinhos, 
temos que buscar parceiros”, re-
latou o líder do PP na Câmara dos 
Deputados, João Pizzolatti.

“Ninguém deve ter medo de 
enfrentar a eleição. Quem tinha 
medo já saiu faz tempo. Aqui está 
o time que não se vendeu e não 
se vende. Tudo se pode negociar 
na política, menos princípio, 
rumo e objetivo”, provocou o 
ex-governador Esperidião Amin, 
aplaudidíssimo. Logo depois, 
chegou o líder da bancada do 
DEM na Assembleia Legislativa, 
deputado César Souza Jr.

O presidente do PP, Joares 
Ponticelli, preveniu que a nego-
ciação com a bancada estadual do 
DEM se tornou ofi cial desde que 
a sigla desembarcou do governo. 
“Desta vez, não será por falta de 
conversa ou de humildade que o 
PP deixará de ter parceiros.” César 
Jr disse que foi para reencontrar 
os “amigos”.

ANGELA empolgou militância
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Prefeitura diz que objetivo era simplifi car a vida dos empresários, que precisam pedir alvará especial para os domingos

Câmara arquiva abertura das 8 às 22h

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

COMÉRCIO

A Câmara de Canoinhas arqui-
vou na noite de terça-feira, 13, 
projeto de lei de origem execu-
tiva que ampliava o horário de 
atendimento do comércio local 
para até as 22h. O projeto per-
mitia ainda que os comerciantes 
abrissem suas lojas de domingo 
a domingo. O horário de aten-
dimento do domingo também 
poderia se estender até as 22h.

A votação foi acompanhada 
por cerca de 100 comerciários que 
vestiam camisetas com a seguinte 
frase: “Se domingo fosse dia de tra-
balho, deveria se chamar segunda-
feira”. Eles traziam ainda cartazes 
protestando contra o projeto.

Todos os vereadores conde-

(PMDB) disse que o objetivo 
da prefeitura era simplifi car o 
processo de pedido de abertura 
do comércio em domingos e fe-
riados. Hoje, quando um comer-
ciante deseja abrir sua loja depois 
das 18h30 e nos domingos, 
precisa pedir um alvará especial, 
pelo qual paga determinada taxa. 
“Com a aprovação do proje-
to, simplifi caríamos a situação. 
Diminuiria a burocracia para o 
empresário”, justifi cou.

Faria explicou que com o 
arquivamento o processo con-
tinua o mesmo. Os empresários 
continuam tendo de requerer 
alvará especial para atendimento 
fora do horário determinado no 
Código de Posturas do municí-
pio. Ele disse ainda que respeita 
a decisão dos vereadores.

naram a iniciativa do Executivo. 
“E as creches do município, e o 
transporte coletivo? Vão funcio-
nar nestes horários? O prefeito tá 
preocupado com isso?”, protes-
tou Paulo Glinski (DEM).

Tarciso de Lima (PP) cha-
mou o projeto de “escravidão” e 

sugeriu que o prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB) trabalhe de do-
mingo a domingo, até as 22h.

Depois de uma longa discus-
são sobre se o projeto deveria ser 
arquivado ou rejeitado, enfim, 
por unanimidade, os vereadores 
decidiram pelo arquivamento.

Para desarquivá-lo, basta que 
qualquer cidadão faça um pedido 
por meio de ofício, mas isso só 
pode ocorrer com a aprovação 
da maioria dos vereadores.

FACILIDADE

Prefeito em exercício Beto Faria 

Encontro dos secretários de Desenvolvimento Regional fez parte das comemorações pelo aniversário da cidade

Fórum discute Prodec em Papanduva

Edinei Wassoaski

PAPANDUVA

ENCONTRO

Com a participação de comitivas 
de Joinville, Monte Castelo, Ma-
fra, Canoinhas, Campo Alegre, 
Guaramirim, Jaraguá do Sul e 
Araquari, ocorreu na sexta-feira, 
9, na Câmara de Vereadores de 
Papanduva, mais uma reunião 
do Fórum de Secretários de 
Desenvolvimento Econômico. 
O encontro abriu as comemora-
ções dos 56 anos de Papanduva, 
registrados no domingo, 11.

O diretor da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
de SC, Hironildo Pereira Filho, 
palestrou sobre o Programa de 
Desenvolvimento da Empresa 
Catarinense (Prodec). Ele expli-
cou de que forma as empresas 
podem aderir ao programa e 
como os secretário podem faci-
litar esse processo.

Pereira exemplificou com 

empresas da região, como a Mili 
e a Cia Canoinhas de Papel, que 
conseguiram ampliar sua produ-
ção com recursos do Prodec. O 
programa permite que as empre-
sas posterguem em até 48 meses 
o pagamento de impostos esta-
duais como forma de incentivar 

o crescimento do negócio.
O ex-secretário de Desenvol-

vimento Econômico de Joinville, 
Eni Voltolini, que se desincompa-
tibilizou do  cargo para concorrer 
a deputado estadual nas eleições 
de outubro, participou do encon-
tro como convidado. “Eventos 

como este permitem que os se-
cretários deem sugestões a quem 
realmente tem poder de decisão”, 
ressaltou o político. Voltolini, que 
foi um dos criadores do Fórum, 
sugeriu que se crie um estatuto 
da entidade, a exemplo do Fórum 
Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, instituído na semana 
passada em Brasília-DF.

FEIRA DO 

EMPREENDEDOR

O secretário-executivo do Sebrae 
para a região Norte, Jaime Dias, 
também palestrou, convidando 
os secretários a participarem da 
Feira do Empreendedor, que este 
ano ocorre em Joinville, de 27 a 
30 de maio. O evento, realizado a 
cada dois anos, deve reunir mais 
de 25 mil pessoas. O objetivo é 
promover pequenos negócios e 
permitir a troca de ideias e ex-
periências entre os aspirantes a 
empresários.

O Fórum dos Secretários de 
Desenvolvimento Econômico foi 
criado no ano passado e reúne 
secretários de todo o norte do 
Estado como forma de criar um 
corredor de desenvolvimento na 
região. A próxima reunião ocorre 
dia 28 de maio em Garuva.

SECRETÁRIOS de Desenvolvimento Econômico do Norte do Estado se reúnem em Fórum desde o ano passado
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Siga o colunista no twitter:
twitter.com/Ediwass

Tendência

 Acabou o comércio aberto aos domingos em Canoinhas?

Parece claro que Angela Amin (PP) é hoje o que Luiz Henri-

que (PMDB) foi em 2006 - o candidato ideal para se aliar.

A progressista lidera a primeira pesquisa do Instituto Mapa 

publicada pelo grupo RBS no fi m de semana passado (leia mais na 

página 5). Isso em todos os cenários em que seu nome é citado.

O momento, no entanto, ainda é precoce e isso se evidencia 

com a falta de interesse do eleitorado. Na pesquisa espontânea, 

82,7% dos entrevistados não sabem ou não responderam qual 

o pré-candidato de sua preferência. Na estimulada, no entanto, 

Angela vence em todos os cenários.

Se a pesquisa Mapa indica tendências, pela primeira vez 

Santa Catarina terá uma governadora. Ideli Salvatti (PT) está no 

rastro de Angela em todos os cenários e só vence quando o nome 

de Angela é excluído.

Na disputa pelo Senado, nenhuma surpresa. A polarização é 

entre os ex-governadores Esperidião Amin (PP) e Luiz Henrique 

(PMDB), com ampla vantagem do peemedebista (28,9% ante 19% 

de Amin). 

Interessante perceber que mesmo com a onda Lula invadindo 

Santa Catarina e com a euforia em torno do nome de Ideli Sal-

vatti, José Serra (PSDB) continua sendo preferência no Estado. 

O tucano vence Dilma Rousseff (PT) com 38,7% das intenções de 

voto ante 27,5% da petista, na pesquisa estimulada.

Por ser a primeira pesquisa, imagina-se que tudo pode mudar 

nos próximos meses. Ou não.

   Pesquisa de intenção de voto feita na região incomodou o 
pré-candidato que a encomendou a ponto de ele não querer pa-
gar a sondagem que acabou sendo bancada por outros políticos.

> NA PAREDE: Para quem duvida que 
Adelmo Alberti é PSDB, ele colocou 
um quadro com a pintura de um tuca-
no em seu gabinete.

> OBRA: Prefeitura de Canoinhas 
começou a asfaltar a rua Saulo de 
Carvalho, no Jardim Esperança.

> R$ 1 MILHÃO: É quanto o Ministério 
da Saúde liberou esta semana para 
construção da nova Policlínica de 
Canoinhas.

> POLICLÍNICA: A licitação para a 
construção da obra deve abrir na 
próxima semana.

> TRANSPORTE: Deputado Antonio 
Aguiar (PMDB) fez duras críticas a 
América Latina Logística (ALL) na As-
sembleia por, segundo ele, abandonar 
a ferrovia do Contestado.

Durante o Fórum dos Secretários de Desenvolvimento Regional, ocorrido sexta-feira, 9, em Papanduva, 

prefeito Luiz Henrique Saliba (PP) declarou apoio a candidatura do ex-secretário de Desenvolvimento 

Econômico de Joinville, Eni Voltolini (PP). O ex-deputado federal, que é casado com a canoinhense Marilda 

Pangratz Voltolini, deixou o cargo de secretário a fi m de concorrer a deputado estadual, mas participou do 

encontro como convidado. “Temos aqui um grande líder que nos representará com certeza, na Assembleia 

Legislativa”, afi rmou. Rodrigo Thomazi, que sucedeu Voltolini na Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

de Joinville, também participou do encontro.

Vereador Alexey Sachweh (PPS) recebeu no dia 26 de março o prêmio 

de ‘vereador mais atuante’ de Canoinhas, segundo pesquisa do Instituto Ti-

radentes. Ele recebeu a comenda do mérito Presidente Getúlio Vargas.

A entrega foi feita em sessão solene ao fi nal do 33.º Congresso 

Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, 

em Florianópolis.

DestaqueProvidências
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoinhas vai 

avaliar o caso do terreno doado para a Sicól há 20 anos e que, segundo 

denúncia do vereador Gil Baiano (PSDB), serviu para plantio de pinus 

e depósito de postes.

Segundo a Secretaria, desde fevereiro deste ano, o terreno está sen-

do vistoriado e a possibilidade de reversão para a prefeitura está sendo 

estudada pelo departamento jurídico da prefeitura. 

Críticas
Vereador Paulo Gl inski 

(DEM) atacou o secretário de 

Desenvolvimento Econômico 

de Canoinhas, Juliano Seleme, na 

sessão de terça-feira, 13. “O único 

emprego que a Secretaria gerou foi 

o dele mesmo”, disparou.   

     Pela primeira vez, Dilma Rousseff (PT) encostou em José Serra 
(PSDB). Os dados são de pesquisa Sensus divulgada esta semana. Dil-
ma aparece com 32,4% das intenções de voto ante 32,7% das intenções 
para Serra.

Absolvidos
O candidato a prefeito de Papanduva em 2008, Aristides Antônio 

Sonaglio (PMDB), e o jornal Correio do Contestado, foram absolvidos 

da acusação de propaganda eleitoral irregular, afastando assim as multas 

aplicadas em primeiro grau pelo TRE-SC.

Aposentados
A Assembleia de SC aprovou 

esta semana projeto que assegura 

a gratuidade do transporte coletivo 

intermunicipal no Estado para 

idosos com mais de 60 anos de 

idade. O projeto segue agora para 

sanção do governador.
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Fisioterapia contra incontinência 

Gracieli Polak

CANOINHAS

Problema que ainda provoca vergonha pode ser tratado com novos procedimentos, afi rmam especialistas

BEM-ESTAR

Perto dos 60 anos, Ana* não conse-

guia mais segurar a urina, mas tinha 

vergonha de admitir o problema. 

Hoje, menos de um mês depois do 

início do tratamento, a qualidade de 

vida da dona de casa é outra. Uma 

parcela considerável das mulheres 

sofre de incontinência urinária, mas 

tem vergonha de admitir o proble-

ma, se cala e não busca a cura.

Segundo o médico urologista 

Juliano Brasil, são quatro os tipos 

de incontinência: por esforço, 

bexiga hiperativa, mista e por 

transbordamento. O tratamento do 

problema, que passa pela superação 

da vergonha em admitir a doença e 

a busca pelo profi ssional de saúde 

adequado, o urologista, e não o 

ginecologista, como muita gente 

acredita, pode ser simples. “Ter a 

autoestima afetada por isso é uma 

situação que não pode ser aceita. Em 

alguns casos a solução é simples: é 

indicada uma cirurgia, que dura 15 

minutos, ou outras opções, como a 

fi sioterapia”, explica Brasil.

A fi sioterapia, usada no pré e no 

pós operatório, hoje já pode ser usa-

da como tratamento exclusivo. “Re-

almente funciona, mostra resultados 

porque ensina a mulher a adquirir 

consciência da sua região pélvica”, 

esclarece Maria Júlia Endler, fi sio-

terapeuta que está se especializando 

em uroginecologia. Segundo ela, a 

primeira etapa é a conscientização 

do corpo, seguida por readequação 

da postura e do fortalecimento da 

musculatura. “Essa região é toda 

composta de músculos e são eles que 

sustentam os órgãos”, afi rma.

TECNOLOGIA DE PONTA

Para detectar o tipo de incontinência, 

Brasil não abre mão de um exame 

urodinâmico. A técnica permite uma 

avaliação minuciosa do problema para 

a defi nição do tratamento e é uma das 

mais modernas existentes. Visando 

qualidade de vida aos pacientes, Maria 

Júlia também trouxe para Canoinhas, 

além do tratamento convencional, 

eletro-terapia e biofeedback. “O biofee-

dback é um aparelho que monitora a 

atividade muscular e promove uma 

resposta biológica imediata, porque a 

paciente é orientada a fazer o exercício 

e vê na tela do computador o resultado 

de seu movimento”, explica.

As técnicas, únicas em Ca-

noinhas, são os tratamentos mais 

modernos para a cura da doença e 

um incentivo para quem sofre, mas 

não trata. “Não é só idoso que tem 

incontinência e não é porque está 

idoso que não deve tratar”, ressalta 

Maria Júlia.

*Ana é um nome fi ctício e foi usado 

para preservar a identidade da paciente

DRA JULIA ressalta que há cura para a disfunção, independente da idade
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Pediatras não se 
interessam por teste

Gracieli Polak

CANOINHAS

Prazo acaba na segunda-feira, 19; 50% das parturientes estão 
sendo atendidas no Hospital Santa Cruz, segundo a direção

MATERNIDADE FECHADA

Serão encerradas na segunda-
feira, 19, as inscrições para o 
processo seletivo para contra-
tação de médicos da Secretaria 
de Saúde de Canoinhas. São 
duas vagas para clínico geral, 
uma para obstetra e duas para 
pediatra, mas, de acordo com 
informações da Secretaria, ne-
nhuma inscrição para as vagas 
de pediatra foi preenchida até 
ontem. Situação que adia a re-
abertura total da Maternidade 
do Hospital Santa Cruz (HSC) 
fechada há mais de um mês. De 
acordo com o edital publicado 
pela prefeitura, além das fun-
ções específicas computadas 
aos demais profissionais, faz 
parte do dever do pediatra 
“executar qualquer outra ati-
vidade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao car-
go e a área”, o que, por livre 
interpretação, significa cumprir 
sobreaviso na Maternidade.

Segundo a diretora do Hos-
pital, Salete Benetti, a situação 
preocupa, mas a esperança é 
de que, até o fechamento das 
inscrições, profissionais se 
interessem pelas vagas. Salete 
conta que cerca de 50% dos 
partos já estão sendo realiza-
dos na Maternidade do HSC 
e somente as parturientes que 
apresentam condições de ser 
transferidas para outras ma-
ternidades, segundo ela, estão 
sendo encaminhadas para Ma-
fra ou Major Vieira. “Ainda não 

conseguimos fechar um acordo 
com os médicos, mas os partos 
realizados aqui aumentaram e a 
situação tende a ser resolvida”, 
acredita.

MÉDICOS RECLAMAM

Por meio do site do CN (www.
jornalcor reiodonor te.com.

br) os médicos de Canoinhas 
voltaram a se manifestar, de 
maneira anônima. Segundo 
um deles, com as condições 
possibi l i tadas no processo 
seletivo, não haverá interesse 
pelas vagas, porque o valor 
pago pelo sobreaviso (R$ 132 
por 24 horas) é “irreal”.
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Artistas receberam prêmio de incentivo à cultura do Governo do Estado

UnC vai promover 
exposição itinerante

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

ARTES VISUAIS

Um grupo de artistas da região 
está preparando uma série de 
obras relacionadas a Guerra do 
Contestado que serão exibidas 
por meio de exposições itine-
rantes que passarão por diversos 
municípios da região. A iniciativa 
só foi possível porque a coor-
denadoria de extensão e cultura 
da Universidade do Contestado 
(UnC) inscreveu o projeto no 
edital Elizabete Anderle, da 
Fundação Catarinense de Cul-
tura. Contemplado, o projeto 
recebeu incentivo de R$ 75 mil 
para patrocinar as exposições. 
O contrato foi assinado no sá-
bado, 10, na sede da UnC em 
Canoinhas.

Além das exposições, os ar-
tistas envolvidos no projeto, mi-
nistrarão ofi cinas de artes visuais 
com estudantes e demais inte-
ressados. O edital permite ainda 
a contratação de bolsistas para 
monitorarem as exposições.

Segundo a coordenadora de 
extensão e cultura da UnC, Dra. 
Nádia Régia Maffi Neckel, o 
objetivo é promover o conheci-
mento dos artistas regionais.

Os artistas que participam 
do projeto são de Canoinhas, 
Porto União, Três Barras e Ge-
neral Carneiro.

VALORIZAÇÃO
Para o artista Lauro Benazzi, 
muito mais que incentivar a cul-
tura, o projeto permite o resgate 
da memória do Contestado. “O 
mais interessante é promover 
o conhecimento do que foi a 
questão do Contestado para as 
novas gerações”, destaca a artista 

Eliziane Schaefer Buch.
Para a professora Heloana 

Terpan, o mais interessante é que 
as exposições permitirão “vários 
olhares da mesma história”.

Além de Lauro, Eliziane e 
Heloana, participam do proje-
to, cada um com três obras, os 
artistas Juliano Benazzi e Karin 
Ayoub.

As obras, que começam a ser 
expostas na segunda quinzena 
de maio, pertencerão ao acervo 
da UnC.

POLÍCIA

O delegado regional Rui 
Orestes Kuchnir, alertou on-
tem para o chamado ‘golpe 
do emprego’ que está sendo 
aplicado em Canoinhas e 
região.

Segundo o delegado, com 
o pretexto de fundar uma em-
presa de prestação de serviços 
na área de segurança, dois 
golpistas convidavam pessoas 
interessadas em trabalhar na 
área para participar de um 
curso de formação, neces-
sário para o trabalho com 
segurança privada. O custo 
do curso ofertado pelos gol-
pistas, R$ 2,5 mil, seria cus-
teado pela empresa, mas com 
contrapartida inicial no valor 
de R$ 550 pagos pelo futuro 
empregado, como garantia 
de que ele não abandonaria 
o emprego, de acordo com 
a Polícia Civil (PC), sendo 

Delegado alerta para 

golpe do emprego

restituído em três meses.
A dupla investigada pro-

metia emprego na rede de 
supermercados Condor, de 
Curitiba, além da prefeitura 
de Três Barras e demais em-
presas. Entre os argumen-
tos usados pelos golpistas 
estavam, segundo a PC, o 
parentesco com policiais fe-
derais, além de armamentos e 
aulas de tiro antes mesmo da 
realização do curso, que teve 
o início adiado por diversas 
vezes.

A suspeita de golpe veio 
à tona com a demora na 
realização das aulas e com 
o conhecimento mútuo dos 
casos. Segundo a PC, as víti-
mas demoraram a denunciar 
o caso por medo de represália 
de um dos integrantes, que 
seria policial militar. A orien-
tação é para que as vítimas do 
golpe entrem em contato com 
a Delegacia de Polícia Civil de 
Canoinhas.

NÁDIA (E), os cinco artistas, o bolsista (de boné) e a pró-reitora Célia Gomes
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Consoante ao que dispõe a letra “A” do artigo 32º e do artigo 41º do 
Estatuto Social, fi cam convidados os Senhores associados da Socieda-
de Benefi cente Operária, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 26 de abril de 2010, em sua sede social, na rua Vidal 
Ramos, 560, às 19:00 horas em primeira convocação com a maioria dos 
associados e, trinta minutos após com qualquer número de associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição de três membros suplentes para Conselho Fiscal
b) Discussão, rejeição ou aprovação do Balanço Anual
c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Canoinhas/SC, 08 de abril de 2010.

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do “Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

da Alimentação, Indústrias e Cooperativas de Carnes e Derivados  
de Canoinhas”, por sua diretoria, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadores associados  à este 
Sindicato,  pertencentes a categoria da base territorial no âmbito da 
jurisdição desta entidade, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA , a ser realizada  no dia 24 de abril  de 2010, às 14:00 
horas, em primeira convocação, com o “quorum“ qualifi cado ou às 14:30 
horas, com qualquer numero de sócios  em segunda e última convoca-
ção, na SEDE SOCIAL DO “SITICOM” , sito a Rua Dr.Rolando Lourenço 
Malucelli ,nº. 157 centro  para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1.º - Apreciação, discussão, aprovação e votação de prestação de 

contas do balanço fi nanceiro e patrimonial do exercício de 2009, bem 
como o parecer do conselho fi scal. 

2.º - Apreciação, discussão, aprovação e votação da proposta or-
çamentária para o exercício de 2010, bem como parecer do conselho 
fi scal.

3.º - Outros assuntos de interesse dos associados.

Canoinhas ,13 de abril de 2010.

ALBERTO RAMOS TABORDA
Presidente

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TRÊS BARRAS
“HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA”

CNPJ : 83.627.596/0001-81

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Fundação Hospitalar de Três Barras, através de seus representantes 
legais, vem respeitosamente convocar seus conselheiros e comunidade em 
geral para Eleição da nova Diretoria que realizar-se-á no dia 18 de junho de 
2010 ás 18:30 horas nas dependência da ADC – Rigesa.

Não havendo quorum na primeira convocação, fi ca estabelecida de 
acordo com o Estatuto a chamada para a segunda convocação às 19:00 
horas  conforme ordem do dia:

 
1º - Eleição do Conselho Curador;
2º - Eleição do Conselho Fiscal;
3º - Eleição da Diretoria Administrativa.
 
Os interessados em participar dos destinos da Fundação, ou em concor-

rer a algum dos cargos eletivos, deverão se inscrever junto a Administração 
da Fundação Hospitalar de Três Barras, sito na rua João Manoel Sarda – 439 
bairro km 02, munidos de CPF, RG, Certidão Negativa expedida pelo Cartório 
Eleitoral, e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.

O prazo para a inscrição é de até 20 (vinte) dias anteriores à data da 
Assembléia da Eleição.

JOÃO DENK
PRESIDENTE DA F.H.T.B

Bela Vista festeja 16.º 
aniversário

Hoje é aniversário de Bela Vista do Toldo. No dia 16 de 
abril de 1994, o então distrito se emancipava do muni-
cípio de Canoinhas. Embora com apenas 16 anos de 
existência, os cerca de seis mil habitantes se orgulham 
de ter um município muito bem estruturado. Adelmo 
Alberti (PSDB), o terceiro prefeito eleito, reeleito para 
mais quatro anos, deu novo visual a cidade, com obras 
de urbanização e paisagismo. Ele é tido pelos outros 
prefeitos da região, como um dos mais antenados e mais 
ágeis chefes de poder executivo do Planalto Norte. Com 
projetos bem elaborados em mãos, Alberti não dá trégua 
para o governador do Estado e seus secretários. 

Desenvolvimento 
Com o apoio do Governo do Estado para o desenvolvi-
mento socioeconômico do município, e no comando de 
uma equipe enxuta, capacitada e efi ciente, o prefeito de 
Bela Vista do Toldo dá especial atenção aos agricultores, 
mantendo da melhor forma possível as estradas do 
interior e atendendo as prioridades do setor produtivo 
oriundo da atividade agrícola.
 Além de mais de uma dezena de obras já realizadas e 
entregues a população ao longo desses cinco anos e 
quatro meses de mandato, Alberti tem para inaugurar o 
Terminal Rodoviário e o Centro de Multiuso, construídos 
com recursos do governo do Estado e as reformas e am-
pliação da escola Paulo Schiessl, e a Unidade de Saúde, 
de Lagoa do Sul, em parceria com o Governo do Estado. 
Logo mais, às 12h30, recepciona o governador Leonel 
Pavan (PSDB), que será homenageado com o título de 
Cidadão Honorário de Bela Vista do Toldo, concedido 
por ato solene promovido pela Câmara Municipal, sob 
a presidência do vereador Carlos Schiessl. (DEM). Ele 
reassumiu o cargo na sessão de segunda-feira, 12, que 
foi ocupado por 30 dias pelo vice-presidente, vereador 
Osni Alberti (PSDB). 

Pavan cidadão de Bela Vista 

Em altíssima velocidade a equipe comandada por Ge-
nice Kucarz Schiessl, secretária executiva da Câmara 
Municipal de Bela Vista do Toldo, nos preparativos da 
sessão solene do legislativo logo mais, às 13 horas, no 
salão de festas do C.T.G. Bela Vista, para entrega de 
títulos de cidadãos honorários ao governador do Estado 
Leonel Pavan (foto), e aos deputados estaduais, Darci 
de Matos (DEM) e Gilmar Knaesel (PSDB). Com a ex-
periência de ter organizado, com muita competência, 
o ato solene de outorga do título de cidadão ao então 
governador Luiz Henrique, integram a equipe, além de 
Genice, Leidiane Mireski e Lucimara Schimboski. 

Terminal Rodoviário
O secretário regional Paulo Stocker e o prefeito Adel-
mo Alberti vão inaugurar o novo Terminal Rodoviário 

Intermunicipal, onde o Governo do Estado investiu R$ 
175 mil por meio do Departamento de Transportes e 
Terminais (Deter).  O convênio assinado pelo prefeito 
Adelmo Alberti, no valor global de R$ 198.950,51, teve 
a contrapartida do município no valor de R$ 23.950,51. 
O governador Leonel Pavan não participará do ato de 
inauguração.  Chega à sede do CTG Bela Vista para 
almoçar com autoridades e o povo em geral, em home-
nagem aos 16 anos de emancipação do município e para 
o ato solene da Câmara logo em seguida, quando lhe 
será outorgado o título de Cidadão Honorário de Bela 
Vista do Toldo. 

Inaugurações em Porto União 
Em seguida, Pavan segue para o município de Porto 
União onde às 15h30 vai inaugurar com o secretário 
regional, Paulo Sérgio Stocker (PSDB), as obras de 
reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Cid 
Gonzaga, onde o Governo do Estado investiu R$ 1,5 
milhão. Depois, o  governador vai inaugurar também o 
novo ginásio de esportes da Escola de Educação Básica 
Nilo Peçanha, que custou R$ 850 mil. Ainda sem confi r-
mação, Pavan poderá, no mesmo ato, assinar convênio 
no valor de R$ 1,49 milhão para a reforma geral e am-
pliação da escola estadual Balduíno Cardoso.

Rainha da Festa 
Franciele Tischler, 16 anos, representando a localidade 
de Rio d’Areia, é a rainha da Festa da Colheita 2010, 
do município de Bela Vista do Toldo. Ela foi eleita por 
seleto corpo de jurados em memorável acontecimento 
social realizado na noite de 9 de abril na Sociedade Bela 
Vista. Na coordenação do baile da Rainha da Colheita, 
animada pelo Grupo Kanoa, a diretora de turismo do 
município, Regina Schimboski.  O corpo de jurados 
foi formado por Anoldo Ferreira Castilho (ex-prefeito 
de Timbó Grande), Marcos Aurelio Budant (diretor de 
Cultura e maestro da Fanfarra Municipal de Três Bar-
ras), Juliana Pereira Gomes dos Santos (Jornal Informe 
Belavistense) e Paula Sarina Pazda (consultora jurídica 
de Major Vieira).

No centro, a rainha Franciele, emoldurada pelas prince-
sas, Giovana Schiessel, representante da localidade de 
Imbuia e Taís Iarrocheski, representando Rio Bonito

Caratê socializado
Envolvendo estudantes, fi lho de famílias carentes, que 
estudam  nas escolas municipais, Dalmo Sfair, do bairro 
Aparecida, e Zélia Miles, dos bairros Jardim Brand e 
São Francisco, e na escola estadual Horácio Nunes, 
está sendo formada em Irineópolis uma escolinha para 
o ensino e a prática de caratê. Com a supervisão do 
professor Renato Lenartowicz (faixa preta 4.º Dan) e 
instrução do faixa marrom, Felipe Medeiros da Rosa, 
a escolinha terá 60 alunos. As inscrições se encerram 
na próxima quarta-feira, 22. Com apoio da diretoria de 
Esportes da CME, os alunos terão aulas nos períodos 
vespertino, a partir das 13h30, e noturno, a partir das 
18 horas. A prefeitura está doando os quimonos, luvas, 
protetores bucais e bancará as despesas dos campe-
onatos. A academia funciona na rua Bahia, próximo ao 
Hotel Partika, centro da cidade.  



13VARIEDADESCanoinhas, 16 de abril de 2010 LOCAL

Salas comerciais desocupadas há mais de um ano pagam taxa de lixo; há casos em que valor duplicou em um ano

Taxa de lixo revolta contribuintes

IPTU

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A reclamação é geral, mas 
poucos dão a cara pra bater 
quando o assunto é reclamar 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). A maioria fala, 
mas sob anonimato. O motivo 
é bem simples. Das filas que se 
formam no setor de tributação 
da prefeitura de Canoinhas 
diariamente, a maioria sai com 
a promessa de revisão do valor 
cobrado. Daí o medo de se ex-
por e perder a possível redução 
no valor.

As reclamações se centram 
basicamente na cobrança da 
taxa de lixo. Há casos em que 
o valor duplicou em relação ao 
ano passado. A dona de um 
condomínio de casas e quitinetes, 
por exemplo, viu o valor de co-
leta de lixo por imóvel infl ar R$ 
120 em relação ao ano passado. 
“Eles dizem que o caminhão do 
lixo passa seis vezes por semana 
na minha rua, mas então que 

diminuam o número de dias”, 
recomenda.

Há casos mais graves, de 
imóveis desocupados há mais de 
um ano que tiveram cobrança de 
coleta de lixo igual a de imóveis 
ocupados, como foi o caso de 
um prédio de apartamentos do 
centro da cidade. A dona do 
imóvel, como a maioria, aguarda 
revisão da prefeitura para tomar 
uma atitude mais drástica.

Ao reclamar na prefeitura 
ouviu que é lei e que sua modifi -
cação tem de ser discutida com 
os vereadores.

Outra empresária se queixa 
do valor cobrado por um terreno 
que abriga apenas uma pequena 
construção usada como depósi-
to. Ela vai pagar R$ 1,7 mil de 
IPTU e só soube da cobrança 
quando foi reclamar na prefeitura 
da taxa de coleta de lixo cobrada 
por outros imóveis.

A coleta de lixo em Canoi-
nhas é feita pela empresa Serrana 
que, diariamente, coleta, trans-
porta e deposita o lixo da cidade 

em um aterro de Mafra.

TEM DE RECLAMAR

Prefeito em exercício Beto Faria 
(PMDB) orienta a população a 
reclamar quando achar a cobran-
ça abusiva. “É possível ocorrer 
falhas, por isso é preciso que as 
pessoas nos apresentem essas fa-
lhas para que possamos corrigir”, 

afi rma. Segundo Faria, é preciso 
que o contribuinte faça um reque-
rimento que será analisado pela 
prefeitura depois que uma nova 
medição for feita.

SEM CARNÊ

Embora Faria afi rme que 98% dos 
carnês de IPTU foram entregues, 
há bairros que até ontem não 

tinham recebido os carnês. O ven-
cimento inicial com desconto de 
10% era 12 de abril, mas por conta 
do atraso da Geomais, responsável 
por todo o processo de medição 
e cobrança, o prazo foi estendido 
para segunda-feira, 19. Segundo 
Faria, aqueles que não receberem 
o carnê até segunda-feira poderão 
pedir prorrogação do prazo.

DIARIAMENTE, fi las se formam no setor de tributação da prefeitura; ninguém quer se expor, temendo retaliação
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Mercado reage e dá 
lucro para criadores

Gracieli Polak
CANOINHAS

SUINOCULTURA

RUA: CAETANO COSTA, 819 - CENTRO - CANOINHAS

Fricasa constrói fábrica de ração e instala 15 granjas na região

Implantação de pastagens 
anuais de inverno

A
s pastagens anuais de inverno, principalmente aveia-preta (avena 
strigosa) e azevém (lolium multifl orum), fazem parte de vários 

sistemas de produção usados no Planalto Norte Catarinense, pois 
fornecem forragem de elevada qualidade no inverno e início de prima-
vera. Em geral, essas pastagens são usadas em rotação com culturas 
de verão como soja, milho, feijão e fumo em sistema de integração 
lavoura-pecuária.
Para a adequada implantação de espécies forrageiras de inverno, 
alguns cuidados devem ser tomados:
• Semear as pastagens entre o fi nal de março e o início de maio, 
garantindo que a pastagem tenha um período de utilização adequado. 
Atualmente, é muito comum semeaduras tardias, em fi nal de maio e 
junho, o que reduz o período de aproveitamento da pastagem, já que 
em novembro praticamente não há mais uso dessas forrageiras;
• Usar sementes fi scalizadas, que apresentem boa germinação, vigor, 
pureza e sanidade;
• Utilizar quantidade certa de sementes, por exemplo, no caso da 
aveia-preta usar cerca de 100 kg/ha para formação de uma boa pasta-
gem. No caso do consórcio de aveia-preta e azevém usar cerca de 70 
kg/ha de aveia e 30 kg/ha de azevém;
• Preferencialmente semear as pastagens com semeadora de plantio 
direto, em espaçamento entre fi leiras de 17 cm, evitando o excessivo 
revolvimento do solo e depositando as sementes em profundidade 
adequada à emergência. O uso de grade pode aumentar a compacta-
ção promovida pelo pisoteio e degradar o solo ao longo do tempo;
• Depositar as sementes em profundidade de 3 a 5 cm;
• Usar consórcio de espécies forrageiras, como aveia + azevém e 
aveia + azevém + ervilhaca, a fi m de melhorar o aproveitamento da 
área e fi xar nitrogênio atmosférico no caso do cultivo de leguminosas;
• Usar fertilizantes orgânicos ou químicos na implantação da pastagem 
que contenham nitrogênio, fósforo e potássio. A quantidade a ser usa-
da vai depender da qualidade de cada solo. As gramíneas forrageiras 
anuais de inverno possuem alta resposta produtiva em decorrência da 
fertilização do solo; e
• Iniciar o pastejo, seja contínuo ou rotativo, somente quanto as plan-
tas tiverem, no mínimo, 25 cm de altura, permitindo o estabelecimento 
de raízes e parte aérea antes da desfolha e pisoteio.
Esses cuidados básicos são importantes para melhorar a produtivi-
dade e qualidade da pastagem anual de inverno, proporcionando alta 
produtividade animal, seja carne ou leite, durante o período mais frio 
do ano.

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

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

Foram dois anos de prejuízos 
e de dúvidas de que uma recu-
peração do mercado de suínos 
fosse possível, mas, depois de 
sucessivos reajustes concedidos 
à agroindústria, o setor, enfi m, 
saiu do ensaio e propiciou ga-
nhos para os criadores de Santa 
Catarina, principal exportador 
do produto no Brasil.

De acordo com a Cooper-
central Aurora, que concentra 
uma parcela considerável do 
mercado no Estado, os seis 
reajustes aumentaram em 11% 
a base de preço pago aos criado-
res pelo suíno em pé, entregue 
aos frigorífi cos, o que signifi ca 
que o quilograma do animal 
vivo saltou de R$ 1,8 pago no 
fi nal de 2009 para R$ 2,2, preço 
praticado atualmente. A reação 
do mercado e as possibilidades 
de ganho, principalmente no 
sistema integrado, possibilitam 
novos investimentos na região. 
Segundo o secretário de Agri-
cultura de Bela Vista do Toldo, 
Alfredo César Dreher, oito 
granjas de produção integrada 
de suínos serão instaladas na 
cidade neste ano. “O fi nancia-
mento já foi aprovado e ago-
ra estamos capacitando esses 
produtores para administrar o 
negócio”, alerta.

Segundo o presidente do 
Conselho de Administração e 
diretor industrial da Fricasa, An-
toninho Iagher, serão 15 granjas 
na região, em um momento que 
o setor apresenta rentabilidade 
nas duas pontas: para indústria 
e para os criadores. “Os custos 
de produção baixaram e a ren-
tabilidade subiu, sem excesso de 
produto no mercado, porque a 
produção caiu com as sucessivas 
quedas no preço”, explica.

AMPLIAÇÃO NA FRICASA
Iagher conta que o processo de 
engorda dos leitões, que acon-
tecia fora do Planalto Norte, 
agora será realizado aqui, o 
que não significa aumento de 
produção e, sim, remanejo do 
sistema produtivo. Para viabi-

lizar o processo a Fricasa está 
construindo, também, uma 
fábrica de ração, anexa à indús-
tria. “Concentrar a produção 
aqui significa trazer mais opor-
tunidade para as pessoas daqui, 
agregar mais renda e criar mais 
empregos”, defende.

PREÇO DO SUÍNO em pé saltou de R$ 1,8 para R$ 2,2 em poucos meses
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IBGE e Conab estimam safra de 146,31 milhões de toneladas; colheita segue em ritmo acelerado na região

Boas condições climáticas garantem 
produção recorde de grãos no País

Gracieli Polak

BELA VISTA DO TOLDO

SAFRA 2010

O trânsito intenso nas estradas 
que normalmente têm pouco 
movimento, no interior de Bela 
Vista do Toldo, anunciam que a 
colheita de grãos está em pleno 
vapor no município. Na locali-
dade de Lagoa do Sul, o silêncio 
habitual é substituído pelo baru-
lho constante das colheitadeiras, 
que confi rmam as previsões do 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) e da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), que elevaram a projeção 
de safra no início de abril para 
146,31 milhões de toneladas. 

O resultado do sétimo levan-
tamento desta safra é o melhor 
da história, 8,3% superior às 
135,13 milhões de toneladas da 
safra anterior, 1,5% maior que o 
recorde anterior, registrado na 
safra 2007/2008, quando houve 
produção de 144,14 milhões de 
toneladas. Se confi rmada a previ-
são, será a maior safra da história 
do País mas, independente do 
recorde e dos preços mais baixos, 
o grande volume colhido traz 
otimismo para o setor. 

“O preço não é o ideal, mas 
a quantidade está valendo. Nem 
dá para comparar com a safra do 
ano passado”, afi rma o secretário 
de Agricultura de Bela Vista do 
Toldo, Alfredo César Dreher, que 
também é agricultor. Dreher con-
ta que todas as culturas, inclusive 
o fumo, atividade de aproxima-
damente 50% dos belavistenses, 
rendeu bons resultados. “Deu 
para colher bem e conseguir bons 
lucros também na hora da venda. 

No caso dos grãos, o que salta aos 
olhos é o aumento na produção”, 
ressalta.

SAFRA FARTA

Segundo o engenheiro agrôno-
mo Joel Augusto Bieluczyk, que 
trabalha com desenvolvimento 
de mercado da Basf  e acompa-
nha lavouras nos três Estados do 
Sul, as boas condições climáticas 
no período produtivo são as 
responsáveis pela elevação na 
produção brasileira. Bieluczyk 
explica que, em relação ao ano 
passado, a diferença é gritante, 
em todas as culturas. Na soja, 
que teve a maior elevação, o re-
sultado já pode ser observado na 
prática. “Tivemos um ciclo bom, 
mesmo com chuvas constantes 
que aumentaram a quantidade de 
doenças fúngicas, mas não dá pra 
reclamar”, defende. O problema 
mais urgente, agora que o clima 
está bom para a colheita, é o 
armazenamento.

Na tarde de terça-feira, 13, 
um raro momento de folga 
tirou o operador de máquinas 
agrícolas João Airton Castro da 
colheitadeira. No meio da tarde, 
com o clima ideal para a colheita, 
o processo teve de ser interrom-
pido porque não havia caminhão 

para transportar a soja colhida. 
“Tem fi la para descarregar e a 
gente não tem onde colocar o 
que é colhido”, explica. Castro 
conta que faz três semanas que 
trabalha direto, inclusive nos 
fi nais de semana e que a única 
folga foi na Páscoa. “Agora o 
trabalho é desde que o sol nasce 
até bem tarde. Tem de aproveitar 
o tempo bom”, diz. 
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CASTRO E O ENGENHEIRO BIELUCZYK no aguardo por caminhões para transportar a soja na Lagoa do Sul
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A BELA VISTA que
            cresce e ENCANTA

Edinei Wassoaski

BELA VISTA DO TOLDO

Aos 16 anos, uma 
das cidades mais 
jovens do Estado 
segue 90% agrícola 
e é refúgio de quem 
quer tranquilidade

n Quando as fi lhas de Romeu 
Wagner, 76 anos, chamaram a 
atenção do pai porque ele tra-
balhava demais, a resposta foi 
enfática: “Vocês querem que eu 
morra?”.

O perfil do aposentado diz 
muito do povo belavistense, 
distrito desmembrado de Ca-
noinhas que foi emancipado 
em 1994. Pela cidade, não é 
incomum cruzar com senhores 
e senhoras de cabeça branca 
trabalhando com vigor de ju-
ventude. Enquanto para muitos 
o trabalho é puro prazer, para 
outros é reflexo do desamparo 
dos agricultores por parte do 
Governo. Trabalhando a vida 
toda na informalidade, muitos 
têm dificuldades para se apo-
sentar. Bela Vista do Toldo, 
desde sua origem, sempre viveu 
de agricultura. Estima-se que 
pelo menos 90% da população 
viva do cultivo da terra.

Romeu nasceu no então 
distrito. Seus avós vieram para 
a região acompanhando os ir-
mãos Fernandes, que montaram 
serraria no centro de Canoi-
nhas. Sua família se fixou na 
localidade de Tira Fogo, onde 
sempre cultivou plantações. 
Romeu nasceu a um quilômetro 
de onde mora hoje. Só saiu de 
casa para servir o Exército, em 
1950. Ao voltar, pegou rente 

no cabo da enxada. Plantou de 
tudo. Lembra que uma das mais 
rentáveis culturas foi o arroz. 

“Havia vários descascadores 
pela cidade, hoje não tem ne-
nhum”, recorda.

PASSADO

Ao se recordar da Bela Vista do 
Toldo do passado, Romeu conta 

que por aqui já teve um grande 
celeiro, um alfaiate responsável 
por vestir o distrito e pelo menos 
quatro ferreiros. Dentre eles, só 
resta um (leia ao lado). Era um tem-
po difícil, quando se saía de casa 
às 5h da madrugada para chegar 
às 10h no centro de Canoinhas. 
“A estrada era de chão batido e 
cheia de ziguezague”, lembra. O 
trajeto, registre-se, era feito todo de 
carroça. “Muitos pernoitavam em 
Canoinhas porque não conseguiam 
voltar no mesmo dia”.

Pai de seis filhos e avô de 
nove netos, Romeu vê o progresso 
passar em frente à sua casa. Seus 
olhos brilham ao visualizar o as-
falto que começa a se desenhar. Se 
ele imaginava ter asfalto na frente 
de casa? “Não, isso é surpresa 
pra mim”. Quando há 30 anos, 
Romeu se mudou para a casa 
onde mora até hoje, teve de fazer 
um rabicho de luz do vizinho. A 
casa, por sinal, foi fruto de safras 
recordes de feijão. “Teve uma 
vez que produzi mil e trezentos 
sacos”, recorda.

Romeu trabalhou com gado 
e erva-mate, mas hoje se res-
tringe a ajudar os filhos, que 
também trabalham com lavoura 
e, vez ou outra, está lidando com 
seu trator. Aliás, foi em cima do 
trator que a reportagem do CN 
encontrou o simpático senhor 
de olhos azuis faiscantes que 
refl etem o orgulho de ser um 
legítimo belavistense.

WAGNER é do tempo em que se levava cinco horas para se chegar ao centro de Canoinhas; hoje o trajeto leva 20min
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O 

ÚLTIMO 

FERREIRO 
de BELA 
VISTA

Edinei Wassoaski

BELA VISTA DO TOLDO

Com 50 anos 
de profi ssão, 
Simão Sydorack 
teve de diversifi car 
para não fechar 
o negócio

“
Antes tinha muitos clientes, 
mas hoje posso acender 
uma vela com o sol quente 

que não acho nenhum”. É des-
sa forma divertida que Simão 
Sydorack, 69 anos, fala sobre a 
profi ssão que vai se apagando 
aos poucos. Ferreiro desde sem-
pre, descendente de ucranianos, 
Simão trabalhou anos a fi o na 
localidade de São Sebastião dos 
Ferreira. Há 25 anos montou sua 
ferraria no centro de Bela Vista 
do Toldo. Ferraria só no nome, 
porque na prática, o negócio é 
uma espécie de ‘faz-tudo’ do 
ferro. Quer consertar a máquina 
de cortar grama? Leva para o 
Simão. Quer afi ar ferramenta? 
Leva para o Simão. Quer fazer 
uma carroça? Procure o... Mas 
peraí! Ainda se fazem carro-
ças?

Pois então. Se você quiser, 
Simão até faz uma carroça com-
pletinha, de última geração. O 
preço é um pouco salgado, por 
volta dos R$ 6 mil. Mas o ferreiro 

garante, fi ca um espetáculo. O 
problema é que ninguém quer pa-
gar pra ver. Comprar uma carroça 
pronta pode custar mais barato, 
isso considerando que alguém 
ainda queira ter uma carroça. Si-
mão mesmo tem duas empacadas 
no estoque e não vende nem com 
reza braba.

PASSADO E FUTURO

Hoje, a ferraria de Simão é a úni-
ca da cidade, que já teve quatro 
ferreiros. O ofício não vai com 
ele para a eternidade. Mário, o 
fi lho mais novo, ajuda o pai e já 
descobriu todos os segredos do 
ofício. Se vai passar para os fi -
lhos? “Isso vai depender deles”, 

diz Mário, que se mostra empol-
gado com a profi ssão. “Mesmo 
tendo roçadeiras elétricas, tem 
quem prefi ra as manuais”, lem-
bra.

Simão viu Bela Vista virar 
cidade. O que mudou pra ele? 
“Mudou que as máquinas da 
prefeitura rendem serviço pra 

nós”.
Mas teve outras mudanças 

que o ferreiro elenca: “Tínhamos 
só um mercado, hoje tem seis”, 
exemplifi ca.

Em fevereiro deste ano, 
Simão completou 50 anos de 
profi ssão. Recebeu uma festa sur-
presa da esposa, dos nove fi lhos e 

dos quatro netos. Teve até missa 
de ação de graças.

Mostrando os machucados 
colecionados por força do ofício, 
Simão sorri como quem diz ‘não 
se faz omelete sem se quebrar 
os ovos’. Mas a conclusão é ou-
tra: “Tô indo até onde Deus me 
permitir”.

SYDORACK: “Antes tinha muitos clientes, mas hoje posso acender uma vela com o sol quente que não acho nenhum”
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BELA VISTA DO TOLDO - 16 anos de emancipação

DUQUE DE CAXIAS

Nova licitação abre 
na próxima semana

Prefeito em exercício Beto Faria 
(PMDB) anunciou na terça-feira, 13, 
que deve abrir na próxima semana 
novo processo licitatório para pavi-
mentação da rua Duque de Caxias. 
O processo original havia sido sus-
penso pela Justiça por solicitação 
de uma das empresas perdedoras, 
que alegava que a vencedora não 
teria condições de fornecer massa 
asfáltica para a obra.

Com a abertura do segundo 
processo licitatório, devidamente 
autorizado pelo BNDES, que irá fi -
nanciar a obra, o processo na Justiça 
automaticamente se anula.

A nova licitação, que ainda pode 
ser contestada na Justiça, prevê ain-
da a construção de uma rotatória na 
esquina do Cemitério Municipal.

HOMENAGEM

Pavan recebe título 
em Bela Vista do Toldo

Governador Leonel Pavan (PSDB) 
será um dos homenageados com o 
título de cidadão belavistense hoje, 
a partir das 12h, durante almoço 
comunitário no CTG Bela Vista. Os 
deputados Gilmar Knaessl (PSDB) 
e Darci de Mattos (DEM) também 
receberão o título.

As homenagens fazem parte das 
comemorações pelo aniversário de 
Bela Vista do Toldo, emancipada há 
exatamente 16 anos (leia mais nas 

páginas 16 e 17).
Ano passado, receberam a mes-

ma homenagem o então governador 
Luiz Henrique da Silveira (PMDB), e 
os deputados Mauro Mariani (PMDB) 
e Paulo Bauer (PSDB).
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Senhora de 67 anos foi atropelada por caçamba e rapaz de 20 anos capotou o carro

Duas mortes no trânsito 
no fim de semana na região

Edinei Wassoaski
CANOINHAS/TRÊS BARRAS

ACIDENTES

Homem é esmagado por pá carregadeira
CANOINHAS

ACIDENTE DE TRABALHO

Na noite de sábado, 10, o 
funcionário da Agropedrinho, 
espec ia l i zada  em proces -
samento de grãos, Ataídes 
Federle, morreu depois de 
ter sido esmagado por uma 

pá carregadeira. O acidente 
ocorreu em um dos silos da 
empresa, na rua Vilmar Frie-
derich. Segundo testemunhas, 
a vítima teria deixado a máqui-
na ligada enquanto auxiliava 
na instalação de um cabo de 
aço. A máquina disparou, es-

premendo o homem contra o 
para-choque de um caminhão 
que estava estacionado, pronto 
para descarregar uma carga 
de grãos.

O Corpo de Bombeiros 
foi chamado. O homem foi 
levado com vida ao Pronto 

Atendimento Municipal, mas 
morreu logo em seguida.

Ataídes era casado. O filho 
único faleceu há oito anos ví-
tima de um câncer. Seu corpo 
foi velado na Igreja São Fran-
cisco de Assis e sepultado no 
Cemitério Municipal.

O fi m de semana foi marcado 
por duas mortes no trânsito em 
Canoinhas e Três Barras. 

O acidente mais grave ocor-
reu na noite de domingo, 11, na 
BR-280. Fernando Trentini de 
Paula, 21 anos, morreu depois 
de colidir o Fiat Uno, placas 
de Itajaí-SC, que dirigia, contra 
um cavalo. O acidente ocorreu 
por volta das 22h na altura do 
km 204 da BR-280, nas proxi-
midades da localidade de São 
João dos Cavalheiros, em Três 
Barras.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, ao bater 
contra o cavalo, Trentini capotou 
o veículo, que foi parar no acosta-
mento. Ele morreu na hora.

Um adolescente de 16 anos 
viajava no banco do carona. O 
rapaz sofreu vários ferimentos, 
foi atendido pelo Pronto Aten-
dimento de Três Barras e no 
momento passa bem.

Segundo informações preli-
minares, os rapazes moravam em 
Itajaí, mas tinham namoradas em 
Canoinhas, de onde retornavam 
para casa quando ocorreu o 
acidente.

O cavalo também morreu.

ATROPELAMENTO 

NO CENTRO

Uma caçamba da prefeitura de 
Canoinhas atropelou Militona 
Popadiuck Lechinheski, 67 anos, 
na tarde de sexta-feira, 9, na rua 

Coronel Albuquerque, centro de 
Canoinhas.

Militona foi internada em 
estado grave na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Santa Cruz, mas não resistiu aos 
ferimentos e acabou morrendo 
na manhã de sábado, 10.

O motorista alegou não ter 
visto a senhora. Ele vinha pela 
rua Eugênio de Souza e atropelou 
Militona quando ela atravessava a 
Coronel Albuquerque.

Segundo testemunhas, o 
motorista não freou na hora, 

chegando a arrastar o corpo da 
mulher.

Não é a primeira vez que um 
caminhão da prefeitura causa 
uma morte. Em junho de 2008, 
o operador de guindaste Reinaldo 
Kovalek, 22 anos, morreu quando 
o veículo que dirigia, um Santana 
com placas de União da Vitória, 
foi colhido por um caminhão-
caçamba pertencente a prefeitura 
de Canoinhas. O acidente ocor-
reu uma esquina à frente do local 
onde Militona foi atropelada.

Prefeito em exercício Beto 

Faria (PMDB) lamentou o aci-
dente e se disse chocado. Ele 
disse que aguarda o resultado do 
laudo da perícia feita no veículo 
para então se manifestar admi-
nistrativamente. Por enquanto, 
o motorista que provocou o 
acidente continua trabalhando 
normalmente. Faria não soube 
informar se ele continua dirigin-
do veículos da prefeitura.

De acordo com o Instituto 
Geral de Perícias (IGP), o laudo 
deve ficar pronto na próxima 
semana.

FIAT UNO capotou depois que Fernando Trentini bateu contra a um cavalo que atravessava a pista da BR-280
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FLAGRANTE

Bêbado no 

trânsito

Um rapaz de 28 anos foi 
detido na manhã de sábado, 
10, na rua Eugênio de Souza, 
centro de Canoinhas, dirigin-
do um Corsa Classic, placas 
de Canoinhas, completamente 
embriagado.

Ele se negou a fazer o 
teste de bafômetro e, por 
isso, vai responder a termo 
circunstanciado.

FARTURA

Invasão de 

domicílio

Na noite de domingo, 11, na 
localidade de Fartura de Bai-
xo, interior de Canoinhas, um 
homem de 34 anos invadiu 
uma casa supostamente para 
violentar uma menina de 13 
anos. O pai da menina teria 
conseguido evitar a ação do 
acusado com um pedaço de 
madeira com o qual agrediu 
o homem. Polícia e Corpo 
de Bombeiros estiveram no 
local e levaram o acusado até 
o Pronto Atendimento devido 
os ferimentos.

FURTO

Menor detido

Na madrugada de quarta-
feira, 14, durante rondas pela 
rua Vidal Ramos, policiais fl a-
graram um jovem de 17 anos 
com uma mangueira de jardim 
com suporte. Ele confessou 
ter furtado o objeto de uma 
casa da rua Felipe Schmidt. 
O rapaz será encaminhado a 
programas sociais.

AMEAÇA

Detidos no 

centro

Na tarde de quarta-feira, 14, 
na rua Felipe Schmidt, dois 
homens, ambos com 28 anos, 
foram detidos por ameaçar o 
dono de uma loja de 20 anos. 
Eles vão responder a termo 
circunstanciado.
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VAGAS FEMININAS:

- ADMINISTRADORA com 
experiência.
- BALCONISTA com experiência 
para área de confecções.
- 2 EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS com experiência, centro de 
Canoinhas, acima de 25 anos.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência para o bairro 
Alto das Palmeiras.
- SECRETÁRIA com experiên-
cia, para escritório de Advocacia
- VENDEDORA com experiência 
para a área de vestuário e calça-
dos infantis.

Vagas disponíveis na Job 
Center Recursos Humanos, 
rua Major Vieira, 837, centro, 
próximo do ginásio da AABB. 

Fone: 3622-5645

VAGAS 
MASCULINAS:

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO, 
com Ensino Médio, acima de 
20 anos.
- 6 AUXILIARES DE PRODU-
ÇÃO com experiência. Ensino 
Fundamental. Área: madeireira.
- CALDEIRISTA, possuir curso 
de operador de Caldeira.
- CARPINTEIRO com experiên-
cia, acima de 20 anos.
-  JUIZ PARA JOGOS, com 
experiência. Horário: das 14 às 
23 horas.
- MECÂNICO P/ CAMINHÕES 
com Ensino Médio, CNH D.
- 2 OPERADORES DE MÁQUI-
NA com experiência para a área 
madeireira.
- PEDREIRO com experiência, 
acima de 20 anos.
- TORNEIRO MECÂNICO com 
experiência.
- VENDEDOR INTERNO com 
experiência para a área de peças 
para caminhões.
- VENDEDOR EXTERNO com 
experiência. Área: metalúrgica.
- VENDEDOR EXTERNO com 
experiência para a área de Medi-
cina e Segurança no Trabalho.

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major 

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

PRECISA-SE

Divulgada 
concorrência 
do processo
Relação candidato/vaga ultrapassa 90 em Canoinhas

Gracieli Polak
CANOINHAS

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

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 DIVERSAS: 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:  Com 
Ensino Médio completo e preferen-
cialmente com experiência na função. 
Para trabalhar em empresa do ramo 
papeleiro.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
Cursando faculdade de Administra-
ção, Ciências Contábeis, Sistemas 
de Informação ou área afi ns. Para 
trabalhar com controle de entrada e 
saída de materiais.

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

ATENDENTE BANCÁRIO: Com 
Ensino Médio completo e habilidade 
para trabalhar com vendas.

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

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

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

VENDEDOR(A): Possuir veículo 
próprio. Para vendas em Canoinhas 
e região. Empresa oferece salário 
fi xo, comissão e ajuda de custo.

ENCARREGADO DE SERRARIA: 
Com Ensino Médio completo e 
experiência como encarregado em 
serraria ou madeireira.

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

documentos pessoais e carteira de 
trabalho, na RH Brasil.

PRECISA-SE de pessoas maiores de 
18 anos, ambos os sexos, para tra-
balhar com produção de mala direta, 
ótimos ganhos. Interessados ligar para 
9953-7497, com Angela.

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.

CONCURSO IF-SC 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.

As provas estão marcadas para 
domingo, 18, em seis cidades do 
Estado. Milhares de candidatos 
disputam as 293 vagas para in-
gresso no Instituto Federal de 
Santa Catarina (IF-SC) por meio 
do concurso público que seleciona 
profi ssionais em diversas áreas. A 
instituição, que fi naliza ainda neste 
mês as obras do novo campus, 
em Canoinhas, abriu vagas no 
quadro administrativo e também 
no magistério e, nesta semana, 
divulgou a relação candidato/vaga 
do processo.
Todas as vagas, de acordo com 
a listagem divulgada pelo IF-SC, 
tiveram candidatos inscritos. A 
maior demanda, no entanto, foi 
para assistente de alunos, em São 
José, com 208,5 candidatos por 
vaga, enquanto a vaga para técnico 
de tecnologia da informação, em 
Itajaí, teve apenas um inscrito para 
a única vaga. 

EM CANOINHAS

As inscrições acabaram em 
29 de março para todas as va-
gas oferecidas pelo Instituto, 
29 delas para o novo campus 
de Canoinhas. Aqui, a menor 
concorrência é para o cargo de 
bibliotecário documentalista, 
com dez candidatos por vaga. 
Na outra ponta está o cargo de 
assistente administrativo, com 
91,75 candidatos/vaga. 
Para quem vai concorrer às 
vagas de Canoinhas as provas 
serão em Jaraguá do Sul, de 
acordo com o edital, a partir das 
14 horas. É necessário estar no 
local com antecedência mínima 
de 30 minutos, munido de do-
cumentos que identifi quem o 
candidato.
O resultado deve ser divulga-
do, segundo o IF-SC, na data 
provável de 6 de maio e o con-
curso tem validade de um ano, 
podendo ser prorrogado por 
igual período, segundo critérios 
do IF-SC.

> CONCURSOS

l Defensoria Pública da União
Prazo: até 25 de abril
Cargos: vários
Vagas: 311 para todo o País
Salário: até 3.532,95
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de inscrição:  R$ 50 para as 
vagas de nível médio e R$ 60 para 
nível superior
Inscrições: através do site 
www.cespe.unb.br
Provas: nas 26 capitais e no Distrito 
Federal

l INCRA - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária
Prazo: até 6 de maio
Cargos: vários
Vagas: 550
Salário: até R$ 4.598,80
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 50, de 
acordo com o cargo 
Inscrições: através do site 
 www.institutocetro.org.br. 

l SEF - Secretaria de Estado da 
Fazenda
Prazo: até 22 de abril
Cargos: analista financeiro do te-
souro estadual
Vagas: 10
Salário: até R$ 6.971,01
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 100
Inscrições: através do site 
http://analistasef.fepese.ufsc.br
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Jovens acusam policiais de agressão
Eles dizem ainda que foram ameaçados caso contassem a seus pais; a PM nega e abriu sindicância para apurar a denúncia

SUSPEITA

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

Os pais de dois meninos – um 
com 13 e outro com 16 anos – 
procuraram ontem pela manhã 
o comandante do 3.º Batalhão 
de Polícia Militar, Mário Renato 
Erzinger, para reclamar da ação de 
policiais que teriam espancado os 
garotos na manhã de quarta-feira, 
14. O fato teria ocorrido em Três 
Barras.

De acordo com a denúncia, os 
meninos estariam indo para a es-
cola quando foram abordados por 
um amigo, que dirigia um Kadett e 
lhes ofereceu carona. Eles teriam 
sido abordados por dois policiais 
na avenida Rigesa. Os policiais os 

teriam espancado com uma régua 
e com cassetetes. O condutor do 
veículo, que teria 16 anos, diz ter 
assumido a infração, mas, mesmo 
assim, os policiais teriam batido 
nos dois irmãos e em um terceiro 
carona de 16 anos.

A versão da Polícia é outra. 
Segundo boletim de ocorrência 
distribuído ontem para a impren-
sa, os policiais teriam atendido a 
uma denúncia de que o motorista 
de um veículo Kadett estaria 
fazendo manobras perigosas 
no bairro Zilda Pacheco. Ao 
avistarem o veículo, dizem os 
policiais, o motorista fugiu em 
alta velocidade. Durante a per-
seguição, o Kadett bateu em um 
Gol, conduzido por uma mulher 

de 30 anos. Mesmo depois da 
batida, o motorista do Kadett 
continuou a fuga, até a avenida 
Rigesa, onde os policiais teriam 
encurralado o veículo em frente 
ao destacamento da PM, onde o 
Kadett teria batido ainda contra 
uma motociclista que não prestou 
queixa.

Os policiais dizem que apenas 
detiveram os três adolescentes e 
os encaminharam até a Delegacia 
de Comarca.

VERSÕES
Segundo o comandante Erzinger, 
a guarnição que deteve os meni-
nos não foi a mesma que os levou 
para a sede da Polícia Militar de 
Três Barras. Isso porque houve 

troca de guarnições. Erzinger já 
abriu sindicância para apurar o 
caso. Ele não descarta nenhuma 
possibilidade. “Pode ser ferimen-
tos provocados pelo acidente 
violento que eles sofreram como 
pode ser agressão policial”, ad-
mite. Segundo os policiais que 
assumiram a ocorrência depois 
da perseguição, como a Delegacia 
de Polícia Civil estava fechada, os 
meninos foram levados para a 
sede da PM. Teria sido neste in-
tervalo de tempo que eles teriam 
sido agredidos.

Segundo o comissário Luiz 
Rosa Peres, que atendeu a ocor-
rência depois que os PMs libe-
raram os meninos, não havia 
sinais de agressão em nenhum 

deles. “Externamente não apre-
sentavam sinais de agressão”, 
afi rmou.

A motorista do Gol, no qual 
os meninos bateram, disse que se 
eles foram espancados, isso ocor-
reu no momento da detenção, 
porque tanto no destacamento da 
PM quanto na Delegacia, ela es-
tava presente e não viu nada. Ela 
diz ainda que a única reclamação 
que ouviu foi do motorista do 
Kadett que disse ter apanhado 
com uma régua.

Os garotos seguem interna-
dos no Hospital Félix da Costa 
Gomes. Tanto Peres quanto Er-
zinger querem conversar com o 
médico que os atendeu para saber 
a causa dos ferimentos.

Depois de uma série de discussões 
e adiamentos quanto à votação de 
admissibilidade das quatro últi-
mas medidas provisórias (MPs) 
encaminhadas pelo Executivo, a 
Assembleia Legislativa aprovou, 
em sessão ordinária na quarta-
feira, 14, a tramitação das matérias 
no Parlamento catarinense. O 
principal ponto de confl ito para 
a apreciação das propostas, e que 
lotou as galerias da Casa com 
representantes do funcionalismo 
público, era o conteúdo da MP nº 
178/10, que institui a gratifi cação 
de produtividade para os servido-

Aprovadas MPs que beneficiam servidores
ESTADO

Com agências
FLORIANÓPOLIS

res lotados no órgão central da 
Secretaria de Estado da Saúde.

A principal crítica à admissi-
bilidade da MP nº 178/10 é o fato 
de que ela não contempla todos os 
funcionários da categoria. Tentan-
do aparar as diferenças, o deputado 
Onofre Agostini (DEM) explicou 
aos servidores presentes e com 
interesses distintos, que a votação 
da admissibilidade seria apenas um 
rito processual. O mérito, comple-
tou, seria discutido nas comissões 
e, mais tarde, em Plenário.

A discussão foi longa até que os 
deputados chegassem a um consen-
so e aprovassem emenda do depu-
tado Darci de Mattos (DEM) que 
estendia o benefício aos servidores 

da Saúde. “Acredito que temos con-
dições legais de apresentar emendas. 
A alteração que trazemos, ao invés de 
interferir de forma negativa no pleito 
eleitoral, blindará o servidor da Saúde 
contra as infl uências que a própria 
Lei Eleitoral busca afastar por meio 
do limite temporal”, concluiu

A emenda de Mattos concede 
os benefícios apenas a profi ssio-
nais de nível superior da Saúde, e 
foi aprovada por 24 votos a favor 
e apenas 1 contra.

Cerca de 300 funcionários 
de nível fundamental e médio da 
Saúde acompanharam a votação 
e vaiaram a aprovação.

As outras medidas fi xam o valor 
mensal das pensões especiais e do 

auxílio aos ex-combatentes (176), 
instituem a Gratifi cação de Gestão 
de Desenvolvimento Regional (177) 
e criam a gratifi cação de Atividade de 
Gestão Agrária e Rural (179). As três 
foram aprovadas por 25 votos a 0.

 
OUTRAS APROVAÇÕES
Além da admissibilidade das medi-
das, duas outras matérias aprova-
das receberam destaque. O Projeto 
de Lei nº 47/10, de autoria do 
deputado Narcizo Parisotto (PTB), 
que proíbe a comercialização, dis-
tribuição e utilização de pulseiras 
de silicone, também conhecidas 
como “Shag Bands”, ou pulseiras 
do sexo, em todo território catari-
nense, teve aprovação unânime.

Da mesma forma, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 
03/10, do deputado Pedro Uczai. 
Ela visa estabelecer uma regula-
mentação mais consistente e demo-
crática, aumentando o controle do 
Parlamento e da população no que 
referir à venda, total ou parcial, de 
autarquias, empresas públicas, so-
ciedades de economia mista e fun-
dações públicas da administração 
estadual. “Para isso, defendemos a 
necessidade que proposições que 
tratem desse tema estejam sujeitas 
à aprovação por maioria absoluta da 
Assembleia, com posterior consulta 
à população, através do instrumento 
constitucional do referendo”, expli-
cou Uczai.

FOTOS tiradas por familiares dos meninos foram distribuídas para a imprensa: há vários sinais de hematomas pelos corpos dos meninos que seguem internados no Hospital Félix da Costa Gomes
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Campo do Caic, que virou 
estrada, segue abandonado 
Valeta foi improvisada no local para barrar passagem de veículos; escolinha atendia a cerca de 500 crianças

SEM ATIVIDADE

Gracieli Polak

TRÊS BARRAS
A arquibancada e o gramado livres 
do lixo em alguns pontos foi o que 
sobrou do campo de futebol co-
munitário do bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, conhecido como 
o Campo do Centro de Atenção 
Integral à Saúde (Caic). Com as 
marcas de uma estrada improvisada 
no centro do gramado, sem as traves 
e com as telas destruídas, o campo 
usado como centro de treinamentos 
para a Escolinha de Futebol Geno-
ma Colorado remete ao abandono.

Segundo Hélio dos Anjos, vizi-

nho do campo, cerca de 500 crianças 
eram atendidas pela escolinha de 
futebol sediada no local. “Sempre 
tinha crianças jogando bola, tanto 
nos dias de semana quanto nos 
fi nais. Hoje elas têm que opções? 
As drogas?”, questiona. 

O programa, de acordo com o 
morador, trazia as crianças da escola 
para a prática esportiva e, além de 
propiciar lazer, ainda premiava com 
cestas básicas os alunos com boas 
notas na escola. Há cerca de um ano, 
no entanto, o programa deixou de 
funcionar. “É uma pena que isso 
aconteça aqui, em uma comuni-
dade tão necessitada de opções”, 

lamenta. 

REESTRUTURAÇÃO
De acordo com o vereador Marcos 
Rogério de Paula (PR), a revitali-
zação do campo e das escolinhas 
é uma reivindicação antiga dos 
moradores, já discutida na Câmara 
de Vereadores. “Nós estamos estu-
dando esse assunto desde o começo 
do ano e agora a situação começa a 
ser encaminhada”, conta. 

Segundo ele, a primeira medida 
tomada para preservar o campo, 
já bastante degradado, foi a cons-
trução de uma valeta para barrar a 
entrada de veículos, mas a retomada 

das atividades pode demorar um 
pouco mais. “Os programas já es-
tão sendo avaliados e a prefeitura 
pretende lançar, em breve, uma 
escolinha vinculada à rede munici-
pal”, explica.

Até lá, para Dos Anjos, o jeito 
é esperar. “As pessoas não falam 
sobre o assunto, não buscam de-
nunciar a situação e, enquanto 
isso, o campo permanece assim”, 
reclama.

CAMPO DO CAIC, antes palco de partidas do Genoma Colorado, está completamente abandonado e virou estrada
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Campeonatos estaduais 
caminham para fase final

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

FUTEBOL BRASILEIRO

Depois de uma vitória suada 
contra o Vasco, no domingo, 
11, e de uma derrota inesperada 
para o Universidad Católica, do 
Chile, pela Taça Libertadores da 
América, na quarta-feira, 14, o 
Flamengo recupera as forças para 
disputar no domingo, 18, o título 
da Taça Rio, contra o Botafogo. 
Vencedor da Taça Guanabara, 
o Fogão pode levar de uma só 
vez o Campeonato Carioca, se 
garantir a vitória contra o Fla-
mengo. Campeão da primeira 
fase, se vencer, o Fogão leva 
todas as taças para casa. Se per-
der, nova disputa com o mesmo 
Flamengo.

Pelo Paulista, os jogadores 
do São Paulo tentam reverter o 
quadro de favoritismo do Santos 
para a partida que, também no 
domingo, decide quem vai para 
a fi nal do campeonato. Cicinho, 
lateral revelado pelo clube e de 
volta a casa, minimiza o cenário 
negativo e acredita que o time 
ainda é “a melhor equipe do 
País”. Para levar a taça do Pau-
lista, no entanto, o São Paulo 
terá de provar o valor diante 
do Santos e fazer bonito contra 
Barueri e Grêmio Prudente, que 
disputam a segunda vaga, no 
mesmo dia.

Em todo o País, os campeo-
natos estaduais entram nas fases 
decisivas, com clubes prontos 
para a estreia no Brasileirão, 
que começa em 8 de maio com 
três partidas. Na expectativa da 
convocação para a Copa, as boas 

atuações observadas nos estadu-
ais tendem a se repetir, mesmo 
nos clubes que não tem chance 
de colocar alguém na Seleção.

CATARINENSE AVANÇA

No domingo, 18, Avaí e Fi-
gueirense defendem o título de 
grande campeão da segunda fase 
do campeonato. Enquanto a Res-
sacada recebe os fi nalistas, o JEC 
se isola em Balneário Camboriú 
para esperar pelo adversário que 
disputará o título Catarinense 

2010. Campeão do primeiro 
turno, o clube de Joinville já está 
garantido.

O jogo de ida está marcado 
para domingo, 25 e a volta deve 
acontecer em 2 de maio.

DOMINGO TEM CLÁSSICO: o Santos de Neymar enfrenta o São Paulo de Rogério Ceni pelo Campeonato Paulista
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Circuito de vôlei

Com o adiamento da primeira eta-

pa do Circuito SDR Canoinhas de 

Vôlei de Dupla, por causa da chuva, 

Irineópolis acabou sediando a 1ª. 

etapa, no domingo, 11. Três duplas 

femininas e 11 masculinas disputa-

ram o troféu, garantindo partidas 

emocionantes. 

A dupla feminina de Canoinhas, 

formada por Kelly Cristina Soares 

Woehl e Sandra Mara Pereira, le-

vou para casa troféu e medalhas. 

No masculino, Canoinhas também 

levou a melhor: Pedro Eugênio 

Wipieski e Willian Dirschnabel 

venceram a etapa.

A competição terá ainda as 

etapas de Bela Vista do Toldo, do-

mingo, 18; Porto União, sábado, 24; 

Três Barras, sábado, 1.º de maio; Ca-

noinhas, sábado, 8 de maio e Major 

Vieira, sábado, 15 de maio. 

Depois de uma vitória suada contra o Vasco, o Flamengo vai disputar título contra o Botafogo
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16/04 - Lucia Otilia Balkoski
16/04 - Heloisa Pires
16/04 - Célio Melechienko
16/04 - Maria de Fátima K. Saidot
16/04 - Herta Noemberg Ziese
17/04 - Altamir Cordeiro Vieira
17/04 - Silvio Trevisane
17/04 - Patrícia Regina Carvalho
17/04 - Terezinha de Matos de 
Goes
17/04 - Luiz Castrus
18/04 - Odirlei de Oliveira
18/04 - Julio Alessio Gadotti
18/04 - Rute Padilha
19/04 - Elvira M. Medeiros
19/04 - Roseli Lisboa Lima
19/04 - Mafalda Cavalheiro
19/04 - Paulo Polak
19/04 - Edson Roberto Kochan
19/04 - Carmen Lucia Corrêa 
Pinto
19/04 - Nivaldo Cardoso
20/04 - Mariana Perdoná
20/04 - Fabiano Dembinski
21/04 - Inês Lenz Bayerl
21/04 - Ivanete Grosskopf
21/04 - Sara Cristina Thiem
21/04 - Valdecir Silveira
21/04 - Roseli Ap. F. Silva
22/04 - Alice Kizema
22/04 - Kellyanne M. Bayerl
22/04 - Osmar Lessa

u Aniversariantes

No sábado, 10, Caciélly Leandra 

Souza completou três aninhos. 

Seus pais, Charles e Elizete, e seus 

irmãos, Charles e Dociélem, desejam 

a ela saúde e muitos anos de vida!

Janete Larsen completa idade nova, 

hoje. Seu esposo, Edson, e seus 

fi lhos, Crystiane e Juliano, desejam 

muitas felicidades!

Eloa Muller Rodrigues do Santos completa dois meses 

na segunda-feira, 19. Seus avós, Fernando e Bernadete, 

e seus pais, Fernanda e Sidnei, desejam muita saúde 

para a garotinha!

Na quinta-feira, 15, Gabriel Tischler 

comemorou mais um ano de vida. 

Seus pais, Lindamir e Airton, e os ir-

mãos, Arlei, Caio e Andréa, cunhados 

e sobrinhos, desejam muitas felicida-

des e saúde na vida do garoto!

Francisca Maria Schmidberger (na 

foto com a fi lha, Estefany) aniver-

sariou ontem. Seus familiares a 

parabenizam pela data!

Na terça-feira, 13, Bruno completou 

um aninho. “Que Deus ilumine e 

o abençôe sempre”, são os desejos 

de seus padrinhos, Omar e Jozi. 

Parabéns!

Alexandra Sabrina Lopes completou 

idade nova no sábado, 10. Seu na-

morado, Tiago, dá os parabéns, com 

muito amor e carinho!

Camila Justino de Souza aniversaria 

amanhã. Seus pais, Andrea e Ronal-

do, e sua irmã, Carolina, desejam 

infi nitas felicidades!

A gatinha Luana Stelzner Tavares 

completou sete anos na segunda-

feira, 12, mas comemora a data com 

amigos e familiares no domingo, 25. 

“Você é a joia mais rara que existe”, 

é o recadinho da mamãe, Solange. 

Parabéns!

Festa em dose dupla! Amanhã, 

Graziele e Daniel se casam na igreja 

Nossa Senhora Aparecida, mesmo 

dia em que o pai da noiva, Aderbal 

Guesser, comemora idade nova. A 

família deseja felicidades!

Adriana Rodrigues e Cristian Ur-

banek comemoram dois anos de ca-

samento no domingo, 18. “Que esta 

data seja comemorada por muitos e 

muitos anos” é o recado dos familia-

res, que desejam muitas felicidades!

Bruno Carvalho comemora mais um 

ano de vida, amanhã. Seus avós, Marli 

e Darci, e seus pais, Jackson e Luzia, 

fazem votos de muita saúde e felicidade!

Zenilton e Lucia se casam amanhã e rece-

bem muitos votos de felicidades na união. 

Parabéns!

Eduarda Caroline Hinke Gomes 

Ferreira comemora 11 anos, ama-

nhã, e recebe o carinho da mamãe, 

Marciana. Parabéns!
O leitor Celestino Pieczarcka partici-

pou da 1.ª Romaria dos Aposentados 

no Santuário de Santa Paulina, 

em Nova Trento, no domingo, 11, e 

fotografou ao lado da senadora Ideli 

Salvatti (PT). Mais de 5 mil pessoas 

participaram do evento.
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Renato dos Santos comemorou 50 anos no 
sábado, 10, com aproximadamente 300 
amigos no Clube Atlético Marcílio Dias. 
Confi ra as fotos:

50 anos de Renato dos Santos

Irineu Brey, César Kogi e Renato

Renato e Marlene com os fi lhos, Junior e Eduardo Marlene, Helga, Marlene, Renato, Peninha e Heike

Nascimento, Maria, Pedrinho, Renato, Marlene, 

Carlos e Margaret, Bernadete e Sérgio Langer
Joca, Renato, Pedrinho e Eduardo Zeni, Cirlei, Marilu, Aguiar, Marlene e Renato

Amigos do Bolão Tiro ao Alvo
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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 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.

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.

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 clien-
tela. É a única loja autorizada a revender 
Cacau Show na cidade. Endereço: Rua Ozy 
Mendonça de Lima, 630. Centro. São Ma-
teus 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.

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.

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.

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 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 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.

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

VENDO terreno no Jardim Esperança, com 
405m, na rua Alfredo Back, toda documen-
tação em dia, lote alto e plaino, a 300m do 
asfalto. Valor: R$ 35 mil. Fone: 8407-4724.

VENDO casa mista com 150m², com 3 
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banhei-
ros, garagem para 2 carros, área de 
serviço. Terreno com 600m², todo mu-
rado e com grade. Rua São José, 1819, 
esquina com Francisco de Paula Pereira. 
Valor: R$ 160 mil. Fone: 3622-1197.

VENDO computador usado, com 
gabinete 4 baias X-blade, HD de 40GB, 
gravador de CD, monitor LCD de 15’, 
caixas de som, teclado, mouse, pro-
gramas a escolher com garantia e nota 
fi scal por R$ 670. Facilito com cheque. 
Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE chácara em São João dos 
Cavalheiros, próx. a fazenda Procopiak, 
a 50m do asfalto, de porteira fechada. 
São 2 alqueires, sendo 1 de planta, pos-
sui 2 tanques, 1 casa de alvenaria com 
90m² em bom estado de conservação, 
animais vacinados. Aceito propostas.
Valor R$ 150 mil. Fone: 3623-0014.

VENDE-SE apto em obra, com aproximada-
mente 120m², sendo 1 suíte e mais 2 quar-
tos, 1 banheiro social, sala de estar/jantar 
com sacada e churrasqueira, cozinha, área 
de serviço e garagem. Rua Emílio Scholtz.  
Fone: 8827-4860 ou 3622-2410.

VENDE-SE uma casa mista com 120m² 
no bairro Jardim Esperança, terreno de 
475m², esquina. Fone: 3622-5419.

VENDE-SE uma câmera digital Sony 
Cyber-shot, 12.1 mega, nova. Valor a 
combinar. Fone: 9126-3815.

VENDE-SE 3 mil telhas em bom estado 
por R$ 200. Fone: 3622-0675.

VENDO a legítima loção Doutorzinho. 
Rua: Benjamin Constante, 249. Fone: 
3622-7012, com Domicela.

VENDE-SE pneus novos e usados. Fone: 
9622-2087 e 8847-4487, com Nego Sérgio. 
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COMUNICADO

Publicação de classifi ca-
dos será aceita somente 

até às 18 horas 
de terça-feira. 

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.

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 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 Fusca 1980, motor 
1300L, amarelo, rodas esportivas, 
alternador, bancos de corsa, luz de 
xenon, dctos em dia. Impecável. 
Fone: 3622-6876  ou 9131-5699.

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, automática + 
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.

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.

COMPRA-SE moto fi nanciada. Fone: 
3627-2282, falar com Gilmar ou Nilson.

VENDE-SE Celta, branco, ano 2004, 4 
portas, ar quente, limpador e desembaçador 
traseiro e alarme. Aceita-se veículo de me-
nor valor. Valor: R$ 18 mil. Fone: 8845-0667.

VENDE-SE caminhonete F-1000, ano 
94. Fone: 9117-5137.

VENDE-SE moto YBR, 2008, no valor 
de R$ 3,3 mil. Fone: 9655-9156 ou 
3622-5298, com Célio.

VENDE-SE Honda 150 preta, ano 2006, 
com 14.000 km. Fone: 3622-2199.

VENDE-SE Escort GL, ano 94, álcool, 
marrom. Valor: R$ 2,5 mil. Fone: 9655-
9156 ou 3622-5298, com Célio.

VENDO VW Saveiro CL, ano 1995, mo-
tor 1.6 AP, gasolina, com janela traseira 
corrediça, protetor de caçamba, capota 
marítima, manual, chave cópia, lataria, 
mecânica e interior excelentes. Tratar: 
(47) 9188-7453. 

VENDE-SE Gol CLI 1.6, ano 95, 
branco, com roda esportiva, alarme, 
insulfi lme. Valor: R$ 12,5 mil. Fone: 
3623-0568 ou 9976-0529.

VENDE-SE Corsa  Sedan Classic, 1.0, 
2003. 4 portas, ar quente, desemba-
çador traseiro, cor prata. Único dono. 
Apenas 40.000 km rodados. Preço:
R$ 22 mil. Fone: 3627-2308.
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 OBITUÁRIO

excelente para suas aulas. 
A edição focaliza aspectos 
inéditos, alinha fatos e feitos 
em páginas magníficas com 
textos revisto pelo historiador 
Othon Costa.

Mais uma valiosa contri-
buição que a revista Tico-Tico 
oferece aos professores  e alu-
nos das escolas e colégios de 
todo o Brasil, a edição Imagens 
do Brasil.

Cine Teatro 
Vera Cruz 
apresenta:

Hoje às 20 horas 
– Impróprio até 14 anos

É A MAIOR
Com Cyll Farney, Sonia Mamed, 

Walter D’Avila, Pituca, Grijó 
Sobrinho, Armando Nascimento, 

Suzy Kirby, Celeste Aida...
Um fi lme do cinema nacional.

PUBLICADO EM 23 DE 
ABRIL DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Victor F. 
de Souza

Transcorreu dia 12 do corrente, o 
aniversário natalício do estimado 
cidadão sr. Victor Fernandes de 
Souza, cuja vida está ligada ao 
desenvolvimento de Canoinhas. 
Ocupou inúmeros cargos públicos 
no Distrito de Major Vieira e há 48 
anos que reside no município. Chefe 
de numerosa e tradicional família, 
o sr. Victor Fernandes de Souza 
completou 65 anos de idade.

Embora tardiamente, apresen-
tamos os nossos votos de felici-
dades, extensivos a todos que lhe 
são caros.

O Lions Clube 
de Canoinhas

Apela para as donas de casa, no 
sentido de não fazerem uso da co-
zinha no dia de amanhã e sim, irem 
almoçar no bosque da Associação 
Rural, local onde realizar-se-á a 
grande festa em benefício da velhi-
ce desamparada!

Por Um Mundo 
Melhor

Ouçam todas as sextas-feiras, às 
18,30 horas, na Rádio Canoinhas, 

sob a orientação do Irmão Ivo.

Imagens do 
Brasil

Magnífica Edição Instrutiva da 
Revista “O Tico-Tico” é sem dúvida 
o número intitulado Imagens do 
Brasil.

Um estudo criterioso, magni-
ficamente ilustrado a cores, dos 
primeiros tempos da vida brasileira, 
do descobrimento para cá. Um 
utilíssimo estudo da nossa forma-
ção histórica abrangendo os fatos 
essenciais e mais importantes dos 
primeiros tempos da vida do Brasil, 
esta edição encanta pelo aspecto 
e tem um valor extraordinário como 
contribuição ao estudo da nossa 
história.

Todas as páginas são colori-
das, em ótimo offset e os estudiosos 
e professores ali encontram material 

EUGÊNIA MAYER WOI-
CHICOSKI, 88 ANOS: A vida 
de Eugênia Mayer Woichicoski 
foi construída inteira na comu-
nidade de Encruzilhada, interior 
de Canoinhas. Ali ela nasceu, 
cresceu e, muito jovem, se casou. 
Ainda cedo, antes dos 30, enviu-
vou com três fi lhos para criar. 
Foi aí que conheceu o segundo 
marido, Silvestre, reconstruiu a 
vida e teve mais três fi lhos.

Companheira do esposo agri-
cultor, Eugênia cuidava da casa e 
dos fi lhos. Com o avançar da ida-
de e do crescimento da família, se 
tornou a avó querida pelos netos, 
como conta a neta Vanessa. “Não 
tinha quem não gostasse dela. Era 
conversadeira, alegre, não deixava 
ninguém triste”, relata.

Segundo Vanessa, a avó ia à 
igreja todos os domingos e era 
muito religiosa. Chegou aos 88 
anos de idade vivendo bem, sem 
doenças ou limitações. Nos últi-
mos meses saiu da Encruzilhada 

e veio morar em Canoinhas, para 
cuidar da depressão que a casti-
gava desde a morte de um dos 
fi lhos. Faleceu na quinta-feira, 8, 
por causas naturais.

FUNERÁRIA MÃO 
AMIGA

07/04 – Aldo Fredolino Langer 
– 45 anos

08/04 – Daniel Simões de 
França – 66 anos

08/04 – Eugenia Mayer Woichi-
coski – 88 anos

13/04 – José de Jesus Borges 
– 62 anos

14/04 – Tessalia Batista da 
Silveira – 87 anos

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

PARA 
cnorte@newage.com.br

Em fevereiro de 1991, na 

Câmara de Vereadores de 

Canoinhas, da esq. para a 

dir., o senador Nelson We-

dekin (PDT/SC), o prefeito 

de Balneário Camboriú, 

Leonel Pavan, e o vereador 

Orlando Krautler, que na 

ocasião assinou sua fi liação 

ao PDT. No ato também 

compareceu o deputado 

estadual Dércio Knop. A foto 

é do historiador Fernando 

Tokarski, que também forne-

ceu as informações

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
MARCIA GRESCHECHEN PEREIRA, residente na Localidade de LAGOA DO SUL  Zona Rural, Município de BELA 
VISTA DO TOLDO/SC, inscrita no CPF sob o nº 022.732.739-08, comunica que requereu á Fundação do Meio Am-
biente- FATMA, Licenciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de SUINOCULTURA- TERMINAÇÃO, em 
sua propriedade, situado na localidade de Lagoa do Sul, 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.

   MARCIA GRESCHECHEN PEREIRA                    LUIS ALFREDO WENDT                                 
   CPF/CNPJ  022.732.739-08                                 Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                      CREA/SC 013.555-1

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar do Planalto Norte – SC
Rua Frei Menandro Kamps, SN° - 3° andar – 
Cxp.173 – Centro- Canoinhas – SC
Cep: 89.460-000- CNPJ: 04.791.194/0001 -41
Fone/Fax: (47) 3622-7743 – sintraf@yahoo.
com.br

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
Ficam convocados todos os sócios do Sindicato Regional dos Trabalha-

dores na Agricultura Familiar do Planalto Norte em dia com suas atribuições 
estatutárias para votarem nas eleições gerais para a coordenação regional 
e coordenações municipais de Canoinhas, Irineópolis e Porto União. E para 
a coordenação da FETRAFSUL CUT. Que será realizada nos dias 23 a 30 
de  abril de 2010. Uma urna na sede Regional do dia 24 ao dia 30 das 9:00 
as 17:00 horas uma urna na sub-sede em Irineópolis do dia 24 ao dia 30 dia 
30 de abril das 9:00 as 17:00 horas, urnas itinerantes nas comunidades do 
interior de Canoinhas e Irineópolis em Porto União, uma no dia 26 de abril 
no salão da Igreja Matriz de Porto União das 9:00 as 15:00 horas.

Canoinhas 13 de abril de 2010

Ilario Komann
Coordenador Regional 
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Documentário com locações em Canoinhas e região estreia no É Tudo Verdade

*Os eventos poderão sofrer alterações

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 20/04 – Banda By Brazil, na SBO
:: 20/04 – Grupo Reponte, no Centro de Eventos 
Estação, em São Mateus do Sul
:: 20/04 – Véspera de Feriado com Trio Sertane-
jo, no V12 Music Bar
:: 24/04 – Show nacional com Michel Teló, na Firma
:: 24/04 – Grupo Sorriso Lindo, no 33.º Rodeio, 
em Papanduva
:: 24/04 – Balada com o DJ Rodrigo, de Lages, 
no Clube Palácio
:: 24 e 25/04 – Cerritão Country, na localidade do 
Cerrito, em Canoinhas
:: 25/04 – Chiquito e Bordoneio, na SBO
:: 25/04 – Festa em Rio dos Pardos, em Canoinhas
:: 30/04 – Grupo Portal, no 4.º Baile do Vai Tomá 
no Fusca, no Salão de Mola, em Major Vieira
:: 01/05 – Baile do Trabalhador com GDO do 
Forró e grupo Bailaço, no Clube Palácio – sorteio 
de 1 salário mínimo
:: 02/05 – Festa na pavilhão da igreja de Paiol 
Velho, em Major Vieira
:: 02/05 – Grupo Farrancho, na SBO
:: 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, com o grupo Marcação

FILME DE BACK

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Festa do Drink 
Duplo

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Festa da Mu-
lherada

SBO
Quando? Amanhã
O que? 3.º Baile do 
Rotary, com a banda 
Primavera. Início, às 
22 horas
Quando? Domingo
O que? Bailão com 
Grupo Sarandeio do 
Rio Grande do Sul

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Pancadão Ser-
tanejo com Léo Lima

BAILE DO SALÁRIO 
MÍNIMO
Quando? Amanhã

Onde? No pavilhão da 
igreja do Salto d’Água 
Verde, com o grupo 
Limite Zero – sorteio 
de 1 salário mínimo 
para os baileiros

6.ª FESTA DA CO-
LHEITA E 16.º ANI-
VERSÁRIO DE BELA 
VISTA DO TOLDO
Quando? Hoje, ama-
nhã e domingo
O que? Inaugurações, 
desfi le cívico, shows 
com Regy e Nando e 
Chiquito e Bordoneio

FESTAS PAROQUIAIS
Quando? Todas no 
domingo
Em Bela Vista do 

Toldo:

- Em Arroio Fundo
Em Canoinhas:

- Em Paciência dos 
Neves

CENTRO RAÍZES DA 
TRADIÇÃO, Mafra
Quando? Amanhã
O que? Grupo Minu-
ano

estreia em festival

A 
15.ª edição do É Tudo Ver-

dade – Festival Internacional 
de Documentários, consi-

derado um dos principais festivais 
do gênero da América Latina, que 
acontece esta semana em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, selecionou para 
a Mostra Competitiva principal o 
documentário O Contestado – Restos 

Mortais, de Sylvio Back (RJ, 158 
min). 

O filme, rodado em Santa 
Catarina e com locações em Ca-
noinhas, contou com a presença 
dos melhores profissionais do 
cinema brasileiro, como Antônio 

Luiz (direção de fotografia), Juarez 
Dagoberto (técnico de som), e teve 
também conhecidos profissionais de 
Santa Catarina como Zeca Nunes Pires 
(diretor assistente), Carlinhos Nunes 
Pires (microfonista), PH (diretor de 
Produção), Ivan de Sá (reprodução 
de fotos e photoshop), Cláudio Silva 
(still) e Maria Emília de Azevedo (pré-
produção).

RECORRENTE

 Back retoma no documentário o tema 
de seu segundo longa-metragem fic-
cional, Guerra dos Pelados (1970). Uma 
das maiores epopeias do País, a Guerra 
do Contestado (1912-1916) envolveu 
milhares de civis e militares no interior 
do Paraná e de Santa Catarina, num 

combate envolvendo disputa fundiária 
e questões de fronteira, heróis farda-
dos e líderes messiânicos, discursos 
utópicos e massacres sanguinários. 

 O documentário, que amplia os 
limites de compreensão da Guerra 
do Contestado, teve uma participação 
fundamental da Universidade Federal 
de Santa Catarina  e dos pesquisadores 
e doutores  Paulo Pinheiro Machado, 
Marli Auras e do doutorando Alexandre 
Assis Tomporoski, de Canoinhas. Entre 
os entrevistados estão o historiador Fer-
nando Tokarski, Alceu Artner, Rosalina 
Vatrins e João Cândido Pereira, todos 
de Canoinhas.

O documentário foi patrocinado 
pelos governos do Estado do Paraná e 
de Santa Catarina.

ENTREVISTADA (E) se 

prepara para fi lmar; Back 

e auxiliares conferem um 

dos takes
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ESPETINHO CROCANTE DE 

BATATA

IINGREDIENTES

.12 batatas- bolinhas

.100 grs de queijo prato ou reino cortado em 12 
cubos
.½ xícara de farinha de rosca
.1 ovo ligeiramente batido
.óleo para fritura

MODO DE PREPARO 
Lavar e cozinhar as batatas sem descascar, até que 
estejam cozidas, mas ainda fi rmes. Em espetinhos 
pequenos colocar alternadamente uma batatinha e 
um cubinho de queijo. Passar os espetos primeiro no 
ovo batido e depois na farinha de rosca. Fritar em óleo 
quente até que dourem. Deixar escorrer sobre papel 

absorvente. Servir como aperitivo.

DICA: Sirva acompanhado de 1 xícara (chá) de 
maionese misturada com ½ xícara (chá) de azeitonas 
picadas. 

Tempo: 30 a 45 min Rende: 8 porções Calorias: 222/porção

CRUZADAS

RESPOSTAS

CN

Homenagens, música e esporte fazem parte da comemoração

FESTA DA COLHEITA 

anima aniversário de BVT

A 6.ª Festa da Colheita, que 
começa hoje, marca as 

comemorações pelos 16 anos 
de Bela Vista do Toldo.

Às 9h haverá desfi le come-
morativo, seguido de almoço 
gratuito no CTG Bela Vista. 
Em seguida, haverá entrega de 
títulos de cidadãos belavisten-
ses para o governador Leonel 
Pavan (PSDB), e os deputados 
Gilmar Knaesel (PSDB) e Darci 
de Mattos (DEM).

Durante a tarde haverá sho-

ws musicais com Regy e Nando 
e membros da comunidade 
evangélica. Pavan deve assinar 
convênios para a compra de 
equipamentos para o centro 
de eventos que está quase con-
cluído. 

Amanhã, ocorrem as inau-
gurações do terminal rodoviá-
rio, da escola Paulo Schiessl, na 
comunidade do Rio Bonito, e 
da Unidade de Saúde de Lagoa 
do Sul.

Haverá corrida rústica, 

torneio intermunicipal de 
futsal feminino, partidas da 
Taça Planalto e encontro 
da Melhor Idade com tarde 
dançante.

Ainda no sábado, às 18h, 
ocorre sessão solene no pavi-
lhão da Igreja Nossa Senhora 
da Glória, seguido de jantar e 
baile.

A festa termina no domin-
go, 18, na localidade de Arroio 
Fundo, com um show do grupo 
Chiquito e Bordoneio.

Vitória dos comerciários e 
comerciárias de Canoinhas

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CA-
NOINHAS, juntamente com todos os trabalhadores do comércio 
desta cidade, vêm a público fazer um agradecimento a todos os 
vereadores, que, de forma unânime, votaram contra o projeto de 
lei de autoria do prefeito Leoberto Weinert, que alterava o horá-
rio de funcionamento do comércio de Canoinhas.

Agradecemos aos vereadores por terem votado a favor 
dos trabalhadores de nossa cidade.

A DIREÇÃO
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VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min
RESUMO DAS

Novelas

AMANHÃ - Tomie e Yolanda fi cam receosas 
com o pedido de Helena para que Benê e 
Sandrinha fi quem na pensão. Jorge liga para 
Ariane e Paixão escuta a conversa dos dois. 
Renata se consulta com a psiquiatra. Miguel 
conta a Renata que vai se casar com Luciana. 
Paixão pede um tempo para pensar se aceita 
ser contratada pela Projecta. Marcos pergunta 
pelo fi lho de Dora para Soraia. Felipe chega de 
surpresa na casa de Renata e avisa que ela vai 
viajar com ele para Lisboa. Jean promove um 
jantar para Tereza, suas fi lhas e os respectivos 
namorados na casa amarela. Alice vai ao Gen-
gibre com Osmar. Marcos chega à casa amarela 
no momento em que Jean levanta um brinde. 

DAR LIVRE CURSO ÀS LÁGRIMAS

A
s decepções que colhemos são cinzas 
que restam dos sonhos irreais que 
alimentamos. Partilhar a dor com um 

coração amigo. Para isso, escolher uma pessoa 
experiente e sensata. A solidariedade faz com 
que a dor diminua de intensidade e o problema 
seja visto em sua verdadeira dimensão. Por 
exemplo, ao ler curiosidade literária, se tiver 
vontade de chorar, não reprima as lágrimas, 
deixe que elas corram livremente. Chorar não 
é privilégio das mulheres, nem fraqueza dos 
homens. É um direito e uma necessidade de 
todos. Curiosidade literária. Ao ler você vai se 
emocionar:

Não te amo mais
Estarei mentindo se disser que
Ainda te quero, como sempre te quis.
Tenho certeza de que

Nada foi em vão.
Sinto dentro de mim que
Não signifi cas nada.
Não poderia dizer jamais que
Alimento um grande amor.
Sinto cada vez mais que
Já te esqueci!
E jamais usarei a frase
Eu te amo!
Sinto, mas tenho que dizer a verdade:
É tarde demais...

Leia, agora, de baixo para cima, e sinta 
que chorar é uma defesa, um desabafo, uma 
descarga das tensões nervosas que se acumu-
laram no íntimo do nosso coração. O pranto é 
um desabafo e, por isso, alivia e acalma.

Uma lágrima diz mais do que qualquer 
palavra.

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)

O foco da semana é o amor, libriano. Você 
está ainda mais voltado às necessidades 
do outro e por isso tende a agradar ainda 
mais a pessoa amada. Isso certamente 

será retribuído com momentos de muita diversão e prazer. 
Por falar nisso, as relações ganham profundidade nestes 
dias, assim como seus desejos e por isso vale a pena 
aproveitar bem os momentos de intimidade.

Procure mesclar diversão e obrigação, sa-
gitariano. A semana promete oportunidades 
profi ssionais e muito trabalho. Mas há boas 
possibilidades no amor e na diversão e 

por isso você precisa abrir espaço em sua agenda para se 
divertir, fazer coisas prazerosas, sair, ver gente e namorar. 
Por sinal, é um bom momento para incluir isso tudo defi niti-
vamente em sua agenda.

Não tenha medo de mudar de idéia, aqua-
riano. Em alguma área de sua vida isso 
será necessário e por isso vale vasculhar 
cuidadosamente seus pensamentos e 

conceitos em busca do que precisa ser transformado. Você 
pode contar com bons conselhos de pessoas mais velhas 
e experientes, em especial de sua família, que tende a 
acolher e cuidar mais de você nestes dias.

Bom momento para fazer parcerias, escor-
piano. Em especial as profi ssionais. Por 
sinal, aguarde por boas notícias vindas de 
seus contatos, parceiros e clientes. Uma 

novidade profi ssional pode surgir nestes dias e se está 
procurando por isso fi que de olhos bem abertos. Se quer 
mudar algo em sua rotina, o momento também é perfeito 
para isso, incluindo seus hábitos.

Volte-se mais para os assuntos pessoais, 
capricorniano. Em especial amor e famí-
lia. Fique mais com as pessoas que são 
importantes para você e preste atenção 

em quanto estas pessoas podem gerar segurança e propor-
cionar momentos de muita diversão. Por falar em diversão, 
reserve também tempo para namorar e se divertir. Leve a 
vida menos a sério, pelo menos esses dias.

Peixes (22/2 a 20/3)

Tente ser o mais prático possível, pisciano. 
Especialmente nos assuntos materiais, 
profissionais e financeiros. Organize-se 
melhor para ter melhores resultados. Isso 

inclui organizar sua agenda e seu dinheiro. Fazer contatos 
é uma boa maneira de criar boas chances pessoais e 
profi ssionais. Ligue para velhos amigos e conhecidos em 
busca de novas oportunidades e aguarde.

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)

A semana tende a ser mais agitada, ariano. 
Suas vontades estão ainda mais intensas 
e você precisa até tomar cuidado para não 
se precipitar e agir por impulso, fazendo 

as coisas simplesmente sem pensar. Concentre-se em seu 
potencial e pense em como ser pioneiro sem se arriscar em 
excesso. Por sinal, fazer planos, em especial nos assuntos 
materiais, é uma ótima idéia para você.

Esteja mais com seus amigos, geminiano. 
Por sinal, uma boa conversa com um ami-
go íntimo pode ajudar a resolver questões 
importantes. Mas não revele todos seus 

planos e ambições. Guarde o mais importante para você 
e use mais sua sensibilidade, que pode muito bem guiar 
você nesta fase. O mais importante é olhar para dentro e 
usar sua experiência pessoal ao agir.

Suas vontades tendem a estar mais 
intensas, leonino. Portanto, cuidado para 
não ser muito egoísta ao colocar o que 
quer. Vale a pena, sim, prestar atenção 

em seus sonhos e objetivos, mas lembre-se de perguntar 
às pessoas que estão à sua volta se elas topam participar 
dos projetos que as envolvem. Aguarde por notícias e 
oportunidades profi ssionais nestes dias.

Concentre-se em suas próprias neces-
sidades e vontades, taurino. O que você 
gosta e o que quer está mais claro e 
fi ca mais fácil perceber como fazer para 

conquistar isso tudo. Lembre-se do que já conquistou em 
sua vida e use essa experiência no aqui e agora. A semana 
favorece as práticas espirituais e o recolhimento, para que 
você coloque cabeça e coração no lugar.

Hora de pensar mais em sua carreira, 
canceriano. Uma boa notícia profi ssional 
pode deixar você mais motivado e cheio 
de expectativas em relação ao seu futuro. 

Por sinal, é um bom momento para fazer contatos profi ssio-
nais, em especial entre seus amigos. De qualquer forma, 
a semana pede que dê mais atenção aos assuntos mais 
concretos e faça planos mais sólidos.

Mantenha seus planos bem guardados, 
virginiano. A semana pede mais discrição 
e por isso vale a pena não comentar seus 
planos e projetos. Por sinal, você pode até 

rever alguns deles. Se quer mudar algo em você, aproveite 
estes dias para refl etir a respeito e pensar em como colocar 
em prática as mudanças que pretende fazer. Mas faça isso 
sozinho, o segredo é importante.

Horóscopo

AMANHÃ - Gilmar acusa Viviane de ser a 
responsável pelo acidente com Daniel. Ele 
ameaça entregar a moça à polícia caso ela 
não colabore com seu plano. O secretário diz 
que a transformará na mulher ideal para ser a 
mãe do fi lho de Daniel. Sofi a pressiona Beatriz 
a parecer uma mulher interessante para ser 
escolhida para gerar o neto de Ricardo. Viviane 
reza para Daniel e Gilmar fi ca tenso ao ver que 
Ricardo está chegando ao local. 

ESCRITO NAS ESTRELAS - GLOBO 

AMANHÃ - Leal vê um casebre próximo ao 
lago e decide ir até lá. Nelinha volta anima-
da do passeio com Renato, e o astronauta 
tenta beijá-la. Leal descobre que o dono do 
casebre está viajando e mostra uma foto de 
Regeane à vizinha, que nega tê-la visto no 
local. Renato pressiona Nelinha e inicia um 
jogo de sedução com a astrônoma. Fausta-
ço deixa o número de telefone de Leal com 
a vizinha e pede que ela o avise quando o 
dono da casa retornar. Niemann repreende 
Deodora por ter revelado ser sua fi lha e 
ela vai embora arrasada. Hélia reclama de 
seus desencontros com Leal. Ditta resolve 
aceitar a proposta para se apresentar em 
Nova Iorque e Justine a aconselha a falar 
com os fi lhos. Jannis e Led temem que a 
mãe se afaste novamente. Katrina con-
fronta Gaulês e lhe rouba um beijo. Gaulês 
invade a delegacia e se algema a Bicalho.  
Deodora pede a Portinho para passar a 
noite na marcenaria. Surge um clima de 
romance entre Renato e Nelinha e os dois 
se beijam. Leal, fragilizado, beija Iolanda e 
ela corresponde.

UMA ROSA COM AMOR - SBT

TEMPOS MODERNOS - GLOBO

AMANHÃ - Serafi na fi ca surpresa. Pepa fi ca 
encantada com a cena romântica. Os dois 
caminham pela praia, abraçados. Claude fi ca 
feliz. Nara diz a Egídio que tem certeza de que 
Claude tem um caso com outra mulher. Os 
dois prometem se vingar do francês. Afrânio 
se afoga e Claude o salva. Amália, Giovani, 
Joana e o povo do cortiço saúdam o francês. 
Catarina afi rma para Antoninho que ele de-
veria conseguir outro reduto político, fora do 
cortiço. Erci fl agra Claude no piquenique.

MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min

HOJE - Bernardo consegue salvar João. Jamal 
consente o casamento de Bruno e Samira. 
Bernardo, Cristiana e Beto falam com Arlete 
para encontrar uma clínica para João. Valentina 
reclama de encontrar sempre com Lucca. Um 
homem estranho cobra dinheiro a Anselmo. 
Arlete não consegue achar uma vaga imediata 
para João. Anselmo devolve o dinheiro para 
Zuleide. Bernardo pede para os pais pagarem a 
internação de João em uma clínica particular. 
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SICOOB entrega COTA CAPITAL

N
a Cooperativa de Crédito Rural 
do Vale do Canoinhas (Sicoob 

Canoinhas) é assim: o associado que 
completa 65 anos recebe a cota capital 
da instituição e, nos anos posteriores, 
continua a ter direito à sua parcela dos 
lucros. Com Boleslau Wardenski, agricul-
tor aposentado do Salto d’Água Verde, o 
procedimento da Sicoob já virou hábito, 
pois depois de receber a cota, nos últimos 
quatro anos ele acumulou benefícios. 

Na manhã de segunda-feira, 12, ele 
foi um dos 72 associados contemplados 
com a participação nos lucros da ins-

tituição, somente em Canoinhas. Na 
década de 1980, Wardenski chegou a 
emprestar dinheiro para pagar sua cota 
na cooperativa, já ciente de que teria 
bons resultados. “Se eu tivesse apenas 
depositado meu dinheiro em um banco 
qualquer, não teria retorno. Hoje eu re-
cebo o resultado do meu investimento”, 
comemora.

A quantia recebida por ele, que 
corresponde a participação dos lucros 
de 2009, vai ser investida no bem-estar 
da família. Movimentando seu capital 
na Sicoob, no próximo ano, ele recebe 

de novo. De acordo com o presidente da 
cooperativa, Francisco Greselle, a Si-

coob, que surgiu de agricultores como 
seu Wardenki, passa por um momento 
de expansão único em sua história. De 
cooperativa de crédito rural, formada 
unicamente pelo meio agrícola, a ins-
tituição abriu seu capital também para 
outras linhas de trabalho e permitiu a 
livre admissão. “Quem criou a Sicoob 
foram os agricultores, mas é importante 
que tenhamos abertura para outros 
setores para possibilitar nosso cresci-
mento”, ressalta.

Agricultor ou trabalhador de outro 
ramo, não importa, o lucro é do associado. 
“Nosso crescimento acontece pela cola-
boração mútua entre todos, proporcio-
nalmente ao investimento de cada um”, 
afi rma o secretário e diretor fi nanceiro da 
instituição, Wilson Arrabar.

Mais de 200 associados foram con-
templados com a distribuição das cotas 
em Canoinhas, Três Barras, Irineópolis, 
Bela Vista do Toldo, Porto União e 
Santa Cruz do Timbó nesta semana, fi r-
mando o compromisso que a instituição 
tem com seus associados.

Mais de 200 associados receberam participação nos lucros de 2009 em seis cidades do Planalto Norte

Agência Matriz Canoinhas Agência PAC Três Barras Agência PAC Bela Vista do Toldo

Agência PAC Irineópolis Agência PAC Porto União Agência PAC Santa Cruz do Timbó

Presidente Francisco entregando cheque ao associado 

Luiz Olescovicz, da agência Matriz, de Canoinhas
Secretário Wilson e presidente Francisco entregando cheque 

aos associados Pedro e Almerinda da agência de Três Barras

Secretário Wilson e presidente Francisco entregando cheque 

ao associado Antonio Tiszcka da agência de Bela Vista do Toldo

Presidente Francisco entregando cheque ao 

associado Alvino Brand da ag. de Irineópolis

Presidente Francisco e vice-presidente Olindo entregando 

cheque ao associado Nelson Loss da ag. de Porto União

Secretário Wilson entregando cheque a associada 

Seleste Aida Arrabar da ag. de Santa Cruz do Timbó

INFORME PUBLICITÁRIO




