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Municípios devem decretar emergência
PERDAS NA AGRICULTURA

Chuvas no plantio e estiagem prolongada resultaram em grandes prejuízos aos agricultores da região
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ALEXANDRE Alves da Silva foi um dos primeiros pacientes da casa de recuperação de dependentes químicos Desafio Jovem, hoje apenas pernoita na Casa; “A verdade me libertou”, comemora
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Já houve quem dissesse que 2009 
será um ano sombrio para o mun-
do. De fato, a julgar pelas capas dos 
principais jornais do País, com fotos 
estampando o horror de rostos pales-
tinos diante da ofensiva israelense, o 
ano começa sombrio. Se vai continuar 
assim, depende de nós.

O ano-novo começa com más notí-
cias, sob o signo da desconfiança, com 
todo o mundo de olho nos mercados 
internacionais. O medo de uma reces-
são mundial parece iminente. 
Cautela parece ser a palavra 
de ordem.

A crise noticia-
da diariamente, no 
entanto, parece ficção. 
Quem ler a matéria 
da página 13 sobre os 
lucros do comércio com 
as superliquidações de 
início de ano, vai perceber 
que, ao menos em Canoinhas, não 
há sequer resquícios de crise. O con-
sumidor está ávido por gastar e preços 
nem tão espetaculares assim têm atra-
ído sua atenção ao ponto de formar 
filas em frente de lojas que prometem 
preços com até 80% de desconto. E o 
comércio só se aquece neste período? 
Não. “A facilidade de crédito permite 
que o consumidor gaste o ano todo”, 
comenta o gerente das lojas Merca-
do Móveis, de Canoinhas, Evandro 
Signori.

Quem andou pelo litoral catarinen-
se na virada do ano também percebeu 

que as chuvas de novembro não as-
sustaram turistas. As principais praias 
do Estado registraram alto trânsito 
de visitantes. Caso surjam dados que 
apontem para redução no número de 
turistas no Estado, há de se rever. Em 
Balneário Camboriu, por exemplo, 
era impossível transitar pela avenida 
Atlântica, na beira-mar, na virada do 
ano.

E a indústria? Como está sentindo 
a crise? “Não houve redução nenhuma 

tanto nas exportações como 
no mercado interno”, re-

vela o gerente de ven-
das de uma madeirei-
ra de Canoinhas.

De qualquer for-
ma, é inegável que 
2009 será um ano de 

aperto, especialmente 
para a indústria. O que 

não se sentiu até agora, 
deve ainda ser sentido. A questão 

é saber a intensidade desse impacto. 
O grande temor é pelas demissões. A 
cada semana mais empresas de grande 
porte anunciam números astronômicos 
de empregados que são colocados na 
rua. Para onde vai este contingente é 
a grande pergunta que deve afundar 
a classe média no fosso das classes 
menos favorecidas.

2009 será um ano de sombras, das 
quais a esperança nunca deverá morrer, 
especialmente em se tratando do povo 
brasileiro, que sempre soube inovar e 
crescer diante da crise.

EDITORIAL

Sombras da esperança

De 
qualquer 

forma, é inegável 
que 2009 será um 

ano de aperto, 
especialmente para 

a indústria

Criado pela Resolução 
nº. 54, do Conselho 
Nacional de Justiça, 

em abril de 2008, o Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA) é 
capaz de informar quantidade 
de pretendentes a uma adoção 
e as crianças aptas a serem 
adotadas. O sistema visa acabar 
com a burocracia que envolve 
os processos de adoção e uni-
ficar os dados dos candidatos a 
pais de todo o País.

A implantação do Cadastro 
Nacional de Adoção pelo Con-
selho Nacional de Justiça jogou 
luz sobre uma questão pouco 
conhecida no País. Utilizando 
a estrutura da rede mundial de 
computadores (internet), nesse 
cadastro foram inseridos os da-
dos dos pretenden-
tes à adoção e suas 
preferências em re-
lação às característi-
cas das crianças que 
pretendem adotar, 
o mesmo ocorren-
do com as crianças 
e adolescentes em 
condições de serem 
adotadas em nosso 
País.

Com essa me-
dida, o Brasil dá um 
significativo passo 
para eliminar a bu-
rocracia do proces-
so que envolve a 
adoção. Agora, com 
uma única habilita-
ção, o pretendente 
poderá ser consul-
tado para adotar em 
todo o País, tornan-
do desnecessária 
a reprodução do 
processo e sua distribuição 
para outras cidades a fim de 
aumentar as possibilidades 
de ter seu nome consultado.

Em relação às crianças 
e adolescentes em condições 
de adoção, aumentam-se as 
possibilidades de encontro de 
famílias substitutas, pois, se 
antes a pesquisa era realizada 
apenas entre os pretendentes 
habilitados na mesma Comar-
ca de sua residência, agora a 
consulta poderá ser ampliada 
para cerca de 3 mil Varas da 
infância e juventude do País.

Tal medida, facilitada 
pelo uso da tecnologia, po-
tencializa as possibilidades 
de adoção, de modo que, 
se em uma cidade nenhum 
dos pretendentes aceita uma 
criança com determinadas 
características, pode ser que 
em outra – distante milhares 
de quilômetros – haja um 
pretendente que a aceite. 
Antes, a aproximação seria 
quase que impossível. Hoje, 
se viabiliza pelo Cadastro 
Nacional de Adoção. 

Outro avanço significa-

tivo ocorre nos novos parâ-
metros para a definição de 
políticas públicas de promo-
ção ao direito à convivência 
familiar no País. Até hoje, 
havia grandes dificuldades 
para o estabelecimento de 
planos para o enfrentamento 
da difícil questão relacionada 
às crianças que vivem fora de 
famílias. 

A principal causa era a 
ausência de um órgão centra-
lizador dessas informações, 
faltava conhecimento global 
de quem é o pretendente 
a adoção, qual a sua ren-
da, qual a sua formação e, 
principalmente, qual a sua 
preferência em relação às 
características da criança 

pretendida. Informações ne-
cessárias para a adequada 
compreensão dos motivos 
que levam o País a ter, de 
um lado, pouco mais de 11 mil 
pretendentes a adoção e, de 
outro, cerca de 2 mil crianças 
e adolescentes disponíveis e 
aguardando uma família. 

Também não era conhe-
cida a realidade das crianças 
e adolescentes em condições 
de adoção. Por que razão en-
contram-se nesta situação? 
Quantas são? Qual a cor da 
sua pele? Qual a sua idade 
média? 

De todas essas dúvidas, 
persistiu até hoje a maior 
delas: por que razão há esse 
desencontro entre os pre-
tendentes e as crianças e 
adolescentes em condições 
de adoção?

Com a inserção dos da-
dos no Cadastro, é possí-
vel ter algumas respostas. 
Dos 11.125 pretendentes à 
adoção, 90% são casados 
ou vivem em união estável, 
10% vivem sozinhos e, nesta 
condição, pretendem assumir 

a paternidade ou a materni-
dade. A maioria (50%) possui 
renda média entre 3 e 10 
salários mínimos, e não tem 
filhos (76,5%).

Quanto às preferências, 
70% só aceitam crianças 
brancas. A maioria dos que 
querem adotar é também 
branca (70%). 80,7% exigem 
crianças com no máximo três 
anos; o sistema mostra que 
apenas 7% das disponíveis 
para adoção possuem esta 
idade. Além disso, 86% só 
aceitam adotar crianças ou 
adolescentes sozinhos, quan-
do é grande o número dos que 
possuem irmãos, e separá-los 
constituiria um novo rompi-
mento, o que deve ser evitado 

a todo custo. Todos 
esses pontos se 
apresentam como 
um grande fator de 
restrição.

O s  d a d o s 
mostram que não 
se pode atribuir 
exc lus ivamente 
à morosidade do 
Poder Judiciário o 
motivo pelo qual 
não ocorrem mais 
adoções no País. 
A resposta a esta 
questão não é tão 
simples e comporta 
vários enfoques. 

É inegável o 
fato de que o juiz 
brasileiro, e em es-
pecial aquele que 
atua na área da 
infância e juventu-
de, não fica ape-
nas aguardando 

medidas legislativas para 
melhor desenvolver sua atu-
ação. Ao contrário, procura 
desenvolver mecanismos e 
sistemas que possam otimi-
zar sua função e com isso 
minimizar o sofrimento de 
milhares de brasileiros que 
têm diariamente violados 
seus direitos. 

Cada vez mais o juiz 
brasileiro, para além de um 
mero mediador de confli-
tos, se apresenta como um 
instrumento para a garantia 
de direitos fundamentais, 
legitimado que está pela 
Constituição Federal e a 
estrutura democrática que 
dela decorre. E, no exercício 
desta função, desenvolve fer-
ramentas  para otimizar sua 
atuação. O Cadastro Nacional 
de Adoção é uma delas, cujo 
objetivo é assegurar o direito 
a convivência familiar, por ser 
esta – a família – o primeiro 
espaço para a proteção de 
todos os direitos fundamen-
tais.

* Os autores são juízes

O Cadastro Nacional de Adoção: 
primeiros resultados

ARTIGO

ANDRÉA PACHÁ/FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO*
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<< O QUE PASSOU...

200 crianças já morreram na guerra 
travada na Faixa de Gaza entre 
israelenses e palestinos desde 26 
de dezembro

Genaro Joner / Zero Hora / 6/01/2009

           Andrômeda que se cuide. 
Durante décadas, os astrônomos 
pensaram que a Via Láctea, galáxia 
que abriga o Sistema Solar, fosse 
uma irmã menor de Andrômeda, 
a galáxia vizinha. Isso acaba de 
mudar.
A Via Láctea é consideravelmente 
maior, mais pesada e gira mais 
depressa do que os pesquisadores 
imaginavam. Um mapa tridimen-
sional mais detalhado da galáxia 
mostrou que ela é 15% mais lar-
ga. E, o mais importante, também 
é 50% mais densa. 

45 EMPRESAS PERDERAM
 80% DO VALOR EM 2008 
           A forte turbulência que 
sacudiu o mundo no ano passado 
derreteu o valor de mercado das 
empresas negociadas nas bolsas 
de valores. Um levantamento feito 
pela Economática, com 1.888 com-
panhias da América Latina e Estados 
Unidos, mostra que 122 empresas 
tiveram quedas superiores a 80% 
entre 2007 e 2008. No total, o valor 
do grupo de empresas despencou de 
US$ 978,6 bilhões para US$ 115,6 
bilhões - queda de 88,2%.

4.849.497
é o número de automóveis ven-
didos em 2008 no Brasil. Este é 
o melhor resultado da história da 
indústria automobilística nacional. 
Os números são da Fenabrave.

Escola Isolada da localidade de Taunay, distante cerca de 20 quilôme-
tros do centro de Canoinhas, virou moradia para uma família. Ao assu-
mir o governo, em 2005, prefeito Leoberto Weinert (PMDB) fechou uma 
série de escolas do interior porque estas não cumpriam a meta estipula-
da pelo Ministério da Educação (MEC) de ao menos 30 alunos por sala 
de aula. Desativada e abandonada, a escola virou moradia.

           O jornal The New York 
Times, que vem enfrentando 
uma queda na receita publi-
citária, como outros jornais 
americanos, quebrou uma longa 
tradição e passou na segunda-
feira, 5, a exibir publicidade 
em sua primeira página. “Essa 
colocação de alto impacto 
representa uma nova e anima-
dora oportunidade para nossos 
anunciantes”, disse Denise 
Warren, diretora de publicidade 
do The New York Times Media 
Group.

PAIXÃO PODE DURAR 
MAIS DE 20 ANOS 
          Um estudo realizado nos Es-
tados Unidos indica que alguns casais 
conseguem se manter apaixonados 
mesmo depois de décadas de união. 
Com a ajuda de exames de tomogra-
fia, cientistas da Universidade de 
Stony Brooks, em Nova York, ana-
lisaram a atividade cerebral de casais 
que estão juntos há mais de 20 anos. 
Eles descobriram que 10% deles, ao 
verem fotos de seus parceiros, mos-
traram as mesmas reações químicas 
que casais em início de romance.

10%
dos prefeitos que tomaram posse em 
1.° de janeiro  têm só o ensino bási-
co. Quanto menor a cidade, menor 
a proporção de chefes de Executivo 
com educação superior ou média.

Sem chance de paz
<<5/01
Os Estados Unidos e a União 
Europeia aumentaram a pressão 
por um cessar-fogo no conflito 
entre israelenses e palestinos do 
Hamas, na faixa de Gaza. A ministra 
israelense das Relações Exteriores, 
Tzipi Livni, afastou qualquer 
possibilidade de acordo.

Aumento de 13,3% no número 
de mortes nas estradas 
<<05/01
De 20 de dezembro a 4 de janeiro, a 
Polícia Rodoviária Federal registrou 
aumento de 13,3% no número de 
mortes nas estradas federais do 
País em relação ao mesmo período 
de 2007. De acordo com o balanço, 
os feriados de Natal e Ano-Novo 
contabilizaram 7.140 acidentes, com 
4.795 feridos e 435 mortos.

Menina passa quatro dias em 
um buraco em RO 
<<5/01
Uma menina de 1 ano e 9 meses 
passou quatro dias em um buraco após 
desaparecer durante as comemorações 
do réveillon em Ariquemes-RO, na 
manhã de quinta-feira, dia 1.° de janeiro. 
Ana Clara Abranches foi internada 
em hospital da cidade, onde está em 
observação. Ela sofreu ferimentos leves 
por causa da queda e apresenta muitas 
picadas de insetos pelo corpo. Segundo 
a polícia, ela teria perdido cerca de três 
quilos durante o período.

Ataques israelenses a escolas 
da ONU matam mais de 40
<<6/01
Duas escolas da ONU foram 

BRASÍLIA
O colunista João Santos retorna em 23 de janeiro

atingidas na Faixa de Gaza por 
ataques israelenses, segundo 
testemunhas e fontes médicas 
palestinas.
Em uma delas, no norte do território 
palestino, pelo menos 40 pessoas 
morreram e “dúzias ficaram feridas” 
depois de um bombardeio próximo 
ao prédio. Entre as vítimas, estão 
pessoas que tentavam se abrigar de 
ataques e moradores locais.

 Justiça aceita denúncia no 
caso da cratera do Metrô
<<6/01
O promotor Arnaldo Hossepian 
afirmou que a Justiça aceitou 
a denúncia feita por ele contra 
13 pessoas, entre funcionários 
do Metrô e do Consórcio Via 
Amarela, responsabilizando-os pelo 
desabamento das obras de expansão 
da Linha 4 (Amarela) em Pinheiros, 
na Zona Oeste de São Paulo, em 
janeiro de 2007. O acidente deixou 
sete mortos.

Trégua em Gaza
<<7/01
O Exército de Israel iniciou uma 
interrupção diária dos bombardeios 
em Gaza para permitir a entrada de 
ajuda humanitária, informaram fontes 
do governo do país.
Os ataques israelenses na região 
palestina dominada pelo Hamas 
entraram no 12º dia, com um saldo de 
635 mortos e 2.900 feridos em Gaza 
e nove mortos no lado israelense.

Captação da poupança cai 47% 
em 2008
<<7/01
A captação da caderneta de 

poupança (diferença entre depósitos 
e retiradas) somou R$ 17,6 bilhões 
em 2008, informou o Banco Central. 
No ano passado, os depósitos 
somaram R$ 1,15 trilhão, enquanto 
as retiradas totalizaram R$ 1,13 
trilhão.

Cesta básica sobe até 29,31% 
em 2008, calcula Dieese
<<7/01
A cesta básica teve alta acumulada 
de até 29,31% em 2008, segundo 
relatório divulgado pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
Em dezembro, todas as 17 capitais 
pesquisadas registraram aumentos. 

Lindemberg presta 
depoimento
<<8/01
O promotor Antônio Nobre Folgado, 
responsável pelo caso da menina 
Eloá Pimentel, sequestrada e morta 
a tiros pelo ex-namorado Lindemberg 
Alves em Santo André, afirmou que 
a perícia concluiu que não houve 
o estampido que teria provocado a 
invasão do Grupo de Ações Táticas 
Especiais da Polícia Militar. A primeira 
testemunha a depor na audiência é 
a amiga de Eloá, Nayara Rodrigues, 
que também esteve em poder de 
Lindemberg e foi ferida durante o 
sequestro. 

Disparos do Líbano 
atingem Israel
<<8/01
Ministro israelense acusou os 
palestinos pelo lançamento de 
foguetes do Líbano contra o norte de 
Israel.

Edinei Wassoaski

DE NOVO: Um dos trechos de rodovia interditado pelas enchentes, em Araranguá; 18 municípios foram atingidos
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Política
“O povo espera que a classe 
política honre a palavra”
Eleito presidente da Câmara de Canoinhas, Célio Galeski (DEM) defende acordo para 4 anos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Proposição de uma
religião alegre  
O prof. Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho-
No-Ie, pregava uma religião alegre, que não tenha 
sequer um ponto sombrio. Dizia isso porque as reli-
giões tradicionais encerram alguns pontos a serem 
eliminados, como considerar a existência do pecado 
original ou o carma, que dificultariam a salvação do 
homem; a necessidade de penitência ou sofrimento 
para resgatar pecado; a pobreza como condição para 
entrar no céu; a salvação só depois da morte carnal; 
a desintegração do lar para se alcançar a iluminação; 
a necessidade de conflito com as demais doutrinas 
religiosas, entre outros. A filosofia da Verdade elimina 
esses pontos sombrios e defende uma religião ale-
gre, extremamente positiva e de otimismo absoluto, 
admitindo como existência verdadeira unicamente 
Deus e o que vem de Deus. Com essa filosofia liber-
tadora, os adeptos têm obtido inumeráveis benefícios 
na vida prática, como mostram os relatos publicados 
em revistas e livros. Portanto, elimine o sentimento 
de culpa que provoca autopunição. O homem é Filho 
de Deus, isento de pecado, imaculado e salvo desde 
o princípio. A salvação depende de postura mental 
a partir da conscientização da Verdade. (Do livro A 
Verdade da Vida, vol 7)

A humanidade é isenta 
de pecado
Os infortúnios do ser humano são formas de autopu-
nição que ele aplica a si próprio, movido pela ideia de 
“pecado” sedimentada no fundo do seu subconscien-
te. Essa ideia precisa ser eliminada, pois o pecado 
é originalmente inexistente, produto da mente em 
ilusão. O desejo (consciente ou não) de redimir os 
pecados levam as pessoas a torturarem seus pró-
prios corpos, criando infortúnios e doenças de todo 
tipo, experimentando uma espécie de prazer por se 
encontrarem nesse estado. E realmente assombrosa 
a ação do subconsciente, que fabrica as doenças por 
conveniência. Portanto, se queremos uma vida feliz, 
devemos purificar nosso subconsciente. Aos olhos 
de Deus, que é Amor Supremo, Bem Supremo, não 
existe um pecado sequer e nem castigo de espécie 
alguma. O castigo é obra da própria mente da pessoa 
que carrega pensamentos ilusórios e dos seres do 
mundo espiritual que têm ligação com a mente dessa 
pessoa. E quando pensamos ou agimos de forma 
não condizente com a retidão de um filho de Deus, 
somos atraídos pela infelicidade como consequência 
da reação natural de corrigir o que está errado e 
acalmar o que está agitado. (Do livro A Humanidade 
é isenta de pecado – Masaharu Taniguchi).

   Reflexão

SEicHo-No-iE cANoiNHAS
Reuniões – Quartas-feiras – 20 horas

Rua Getúlio Vargas, 1560 - Próx. Estádio.
Fone: (47) 3622-5432

Sugestões e críticas: averdadedavida@gmail.com
Jornalista responsável: Michel imme (Sc00213JP)

Av. Rubens Ribeiro da Silva, 333
Fone: (47) 3622-6479/3624-0133

AUTOPEÇAS WISNIEVSKI 
& SCARDUELLI LTDA

FÓRMULA AUTOPEÇAS

R: Paula Pereira, 1028
Fone: (47) 3622-4499/3622-3980

A capacidade de enfrentar e resolver problemas 
de qualquer natureza é conseguida por meio da 
atitude positiva de cumprir com boa vontade as 
difíceis tarefas que nos cabem. Justamente quan-
do ocorrem sucessivas dificuldades e parece que 
chegamos ao limite de nossas forças é que surgem 
as primeiras luzes para a solução dos problemas. 
A hora mais escura da noite é a mais próxima do 
alvorecer. (Prof. Masaharu Taniguchi)

PoSSE
Eleitos e reeleitos assumem no 1.º dia do ano

 > p. 6

Depois de três mandatos eleito 
mais um de suplência, finalmente 
Célio Galeski (DEM) emplacou 
na presidência da Câmara de 
Vereadores de Canoinhas. Como 
toda conquista importante vem 
depois de muito suor, Galeski 
penou nas mãos dos vereadores 
novatos, que não engoliram a 
manobra veterana para assegu-
rar a presidência da Casa pelos 
próximos quatro anos. Ouviu 
alfinetadas de Beto Passos (PT), 
que acabou assumindo a lide-
rança dos novatos. “Fomos 
surpreendidos pela mudança 
feita há poucos dias da eleição, 
a população de Canoinhas fez 
a Justiça na urnas, mas isso não 
está acontecendo aqui na Câma-
ra”, discursou Beto se referindo 
a mudança no regimento que 
beneficiou os veteranos. Na en-
trevista abaixo, Galeski fala sobre 
o turbulento processo sucessório 
na presidência, como pretende 
conduzir a Câmara, além de fazer 
uma defesa do uso de diárias. 
Acompanhe.

Assumir a presidência da câmara 
somente no terceiro mandato é uma 
vitória. Foi difícil chegar aqui?
Eu diria que é a coroação de um 
trabalho. A minha história polí-
tica, o fato de eu ter uma origem 
humilde, de eu ter lutado para 
chegar aqui. Sou um lavrador 
que teve a coragem de vir para 
a cidade disputar uma eleição. 
Acima de tudo, no entanto, bus-
co estudar mais, aprender mais. 
Este momento da presidência 
vem coroar todo este trabalho, 
toda esta luta, desde o começo 
da minha vida.

A sua posse foi marcada pelo des-
contentamento dos novos eleitos. 
o senhor acha que esta rusga se 
esgotou na posse ou vai repercutir 
no seu mandato?
Não acredito que vai persistir, até 
porque acredito que os dez vere-
adores são pessoas inteligentes, 
bem crescidinhos para entender 

que cada um tem a sua posição 
e o direito de reclamar os seus 
interesses. Estamos falando de 
dez homens, não há razão para 
reclamar. Por isso digo que tenho 
muito orgulho de fazer parte da 
legislatura passada, porque eram 
pessoas que percebiam que os 
interesses da população são 
maiores que tudo isso. Acho que 
eu merecia essa presidência, tra-
balhei para isso. Acho que para o 
povo não faz diferença se sou eu 
ou o Beto Passos o presidente da 
Câmara. Passado esse momento 
de ‘cabeça quente’, tenho certeza 
de que todos vão entender que 
esse momento passou e não terá 
reflexos para frente.

o senhor pretende retalhar os no-
vatos?
Claro que não. Ninguém ganha 
com briga. Ninguém cresce bri-
gando, a tendência é se destruir.

o vereador Tarciso de Lima foi ex-
cluído do bloco veterano?
Não houve um entendimento 
para que ele fizesse parte do 
bloco.

Foi negada uma presidência para 
ele?
Não, porque ele tinha dois dis-
cursos, uma hora queria a pre-
sidência, outra hora, não queria. 
Temos de ser bem claros, quer 

ou não quer.

Como foi a definição das próximas 
presidências?
É tudo uma questão de conver-
sar. Conversamos e chegamos a 
um entendimento. Eu presido no 
primeiro ano, o Wilson (Pereira) 
no segundo, o Paulo (Glinski) 
no terceiro e o Bene (Carvalho) 
no quarto.

o senhor acha que este acordo será 
mantido?
Tenho certeza. O povo espera 
que a classe político honre a 
palavra.

O senhor não teme uma manobra 
dos novatos para tentar minar este 
acordo?
Na condição de presidente, enten-
do que eles têm direito de propor 
mudanças no regimento.  Para nós 
está bom, mas se eles entendem 
que precisa mudar, estão livres 
para tentar a mudança.

como presidente, qual vai ser seu 
comportamento em relação ao 
governo?
A disputa eleitoral fica no perío-
do eleitoral. Meu prefeito não ga-
nhou. A formação deste bloco é 
meramente para a eleição da mesa 
diretora, cada membro está livre 
para votar como quiser. A minha 
proximidade com o prefeito se 
dará por conta da presidência, 

mas isso não quer dizer que por 
ele não ser o meu prefeito, serei 
contra ele ou trabalharei contra 
ele. Queremos deixar bem claro 
que fomos eleitos para legislar, 
esse é nosso papel, ninguém vai 
interferir lá (no Executivo).

Vários projetos polêmicos como 
a cessão de uso do patrimônio da 
UnC, municipalização do trânsito e 
da água e exploração do transporte 
público foram protelados no último 
ano e devem entrar em pauta em 
2009. como o senhor pretende con-
duzir esses projetos na câmara?
Penso que existem decisões a 
serem tomadas. Municipalização 
da Casan e cessão de uso do pa-
trimônio da UnC são exemplos. 
Nós precisamos ter coragem de 
tomar decisões. Votar a favor ou 
contra. É preciso que se decida.

o senhor é bastante criticado por ti-
rar muitas diárias. como presidente, 
pretende viajar mais, certamente. As 
críticas o constrangem?
Ficaria constrangido se hoje eu 
fosse a mesma pessoa que assu-
miu no primeiro mandato, sem 
ter me aperfeiçoado, sem ter feito 
uma faculdade que, aliás, não foi 
paga com diárias. Tive uma opor-
tunidade que a Câmara nos dá e 
aproveitei. Essa mesma oportu-
nidade darei a cada um dos dez 
vereadores (como presidente). A 
prefeitura nos dá condições de 
nos aperfeiçoar, só não vai atrás 
quem não quer. O juiz eleitoral 
aconselhou os eleitos a procurar 
se aprimorar. Nos dias de hoje 
não se admite mais pessoas que 
só sentam e levantam, não dis-
cutem, não argumentam. Cada 
vereador que encontre um curso 
interessante está autorizado a 
viajar, desde que isso acrescente 
alguma coisa na sua formação. 
Se algum vereador quer ir para 
Brasília atrás de recursos, com 
certeza vou autorizar.

O que o curso de Gestão Pública te 
ensinou que é aplicável na presidên-
cia da câmara?
Tudo. O curso te ensina a gerir 
a administração pública. É uma 
pena que boa parte dos admi-
nistradores públicos não curse 

Gestão Pública.

o que o senhor pensa da PEc que 
aumenta o número de vereadores?
Sempre fui a favor do aumento, 
mas acho que as regras devem ser 
ditadas antes do início do jogo. O 
ideal é que tivesse sido aprovada 
em 30 de junho e a disputa nas 
urnas fosse por 15 vagas. Não de-
fendo isso só porque me elegi.
O ideal seria que aumentasse o 
número de vagas e diminuísse o 
repasse, aumentando a represen-
tatividade na Câmara.
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GALESKI: “Ninguém cresce brigando, a tendência é se destruir”
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> Frase da semana

Quatro anos em um

TRADIÇÃO
Já virou tradição. Todos os anos os vereadores recebem uma generosa verba 
do município para cobrir seus gastos. Como não pode aplicar o dinheiro em 
nenhuma obra pública, no final do ano o dinheiro volta aos cofres públicos, 
não sem antes uma boa exposição, afinal o que tem de ser camuflado são 
votações de cunho duvidoso.
Em 2008, o presidente da Câmara, Bene Carvalho (PMDB) entregou ao pre-
feito Leoberto Weinert (PMDB) R$ 466,5 mil. Segundo o prefeito, o dinheiro 
devolvido pela Câmara de Vereadores será utilizado para o fechamento das 
contas do Município e o valor restante formará o superávit para o exercício 
de 2009. As contas do Município ainda não foram fechadas, mas estima-se 
que as despesas do Poder Legislativo tenham atingido aproximadamente 5% 
do orçamento de 2008. 

O que os novatos pensam sobre Weinert?

Pegou mal para a Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional de Canoinhas o ‘esquecimento’ em 
relação ao maior doador de sangue do mundo 
durante a inaguração do Banco de Sangue no 
dia 22 de dezembro. Até mesmo o deputado 
Antonio Aguiar percebeu a gafe histórica.
Está mais na cara do que barba que não fosse 
o empenho de Golanovski e a entidade que 
representa, a Associação de Doadores de 
Sangue da Região de Canoinhas (Adosarec), 
jamais veríamos sombra do governador inau-
gurando o Banco de Sangue.

Homenagem a Shimoguiri
A despedida de Luiz Shimoguiri (PP) da prefeitura de Três Bar-

ras foi em alto estilo, em um jantar promovido pelo funcionalismo 
público ainda em dezembro. Depois de um vídeo que relembrou a 
trajetória política do prefeito que mais tempo governou a cidade (12 
anos), Shimoguiri fez um discurso emocionado, no qual arriscou até 
uns conselhos ao companheiro Elói Quege. Lembrou que a política 
é a arte da paciência e que “muitos sapos precisam ser engolidos”.

Logo em seguida precisou sair, antes mesmo de ser servido o jantar. 
Shimoguiri sofre de pressão alta e a homenagem a elevou às alturas.   

> Para começar bem o ano publico abaixo 
as frases mais memoráveis e polêmicas 
publicadas pela coluna em 2008:

A SDR não precisa de 
bonequinho de presépio

    Orildo Severgnini, criticando os tucanos

Desanimei da política 
por causa de mentiras

Vagner Trautwein, único vereador a não     
se candidatar nas eleições de 2008

Nós não vamos costurar
a boca do povo

João Rosa Muller, durante campanha 

Meu projeto de ser 
candidato a prefeito 

é vontade própria minha
   Edmilson Verka, durante campanha 

Tire Canoinhas da 
lama, vote na Silvana

da candidata a vereadora Silvana Trisnoski 

Nossa cidade que é 
capital do mate, estava 
virando capital do mato

    de uma eleitora, durante  as eleições 

PROTOCOLO FALHO

Se os vereadores de Major Vieira não fossem eleitos pelo voto 
popular, quase metade da Câmara seria dispensada por nepotismo. 
Três membros da família Schroeder vão comandar a Casa de Leis. 
Um perigo para  o prefeito, considerando que são todos de oposição. 
Vem chumbo grosso por aí.

RUY KUCHNIR

“Acho que para o povo não faz diferença 
se sou eu ou o Beto Passos o presidente 
da Câmara”

do presidente da Câmara eleito Célio Galeski (DEM) ao comentar a eleição para a 
presidência da Câmara, em entrevista ao CN (leia íntegra na página 4)

O novo delegado da Comarca começou seu 
trabalho sob olhar atento da população. Há 
grande expectativa em relação ao desempenho 
do canoinhense. Kuchnir tem as melhores refe-
rências e o prévio conhecimento da realidade 
local deve ser um trunfo altamente positivo no 
desempenho da função.
Logo nas primeiras semanas de trabalho, Ku-
chnir se deparou com vários crimes em fase de 
investigação que não andam nem desandam. O 
fato de admitir isso já é positivo. 

Major Vieira

Blocos
Antes da eleição na Câmara, os vereadores eram 

enfáticos em dizer que os blocos seriam formados 
exclusivamente para as eleição. Hoje mudaram de ideia. 
Os blocos vão se manter durante  o ano, ou melhor, até 
onde der.

Três Barras
Francisco Farias (PDT) articulou para se manter 

mais dois anos na presidência da Câmara. Surpreendeu 
considerando que Três Barras sofreu renovação de 80%, 
já que Ernani Wogeinaki (DEM) trocou a Câmara por 
uma Secretaria.

  ”“
  ”“
  ”“
  ”“
  ”“
  ”“

A manobra que garantiu a eleição de Célio 
Galeski (DEM) a presidência da Câmara de 
Canoinhas foi soterrada antes mesmo da eleição. 
Ilude-se quem imagina que o acordo que fecha 
as presidências durante toda a legislatura para o 
bloco veterano (apenas com Gil Baiano como um 
estranho no ninho) vingará. Muito dificilmente 
Wilson Pereira (PMDB) assume em 2010.

Ilude-se também quem imagina que foi o 
descontentamento que levou Tarciso de Lima 
(PP) para o bloco novato. Lima foi quem mais 
ganhou com a manobra. Saiu de “ofendido” do 
bloco veterano, que não tinha espaço para ele, 
ganhando assim a simpatia dos novatos, garan-
tindo, certamente, uma presidência, talvez ainda 
em 2010.

Tudo isso porque Gil Baiano tem afinidade 
com Galeski, não com o bloco. Isso significa que 
seu compromisso com o bloco se encerrou tão 
logo se cumpriu.

Preocupado em reconstruir sua imagem dian-
te dos companheiros novatos, antes da próxima 
eleição, o tucano deve retornar às origens, dan-
do maioria para o bloco novato. Dessa forma, 
seria absolutamente desnecessário alterar o mal-
fadado regimento, já que não haveria empate.

Os novatos, por sua vez, tratarão Gil Baiano 
a pão de ló, mesmo a contragosto.

Articulador de primeira, Lima previu este 
cenário e hoje ri à vontade do fragilizado bloco 
veterano. Chegará a eleição de dezembro com 
um único compromisso: liderar os novatos, o 
que, convenhamos, é muito mais fácil do que 
convencer veteranos capazes de trocar pilha de 
relógio com luvas (e no escuro).

Bela Vista do Toldo
O vereador mais votado nas urnas foi também  o 

mais votado na escolha para presidente da Casa. Carli-
nhos Schiessl (DEM) deve facilitar o trânsito do prefeito 
Adelmo Alberti (PSDB) pela Casa, já que são aliados.

Alberti, por sinal, deve administrar com a mesma 
tranquilidade da legislatura passada, com maioria folgada 
na Câmara. Só o seu partido tem quatro vereadores. O 
PMDB terá dois nomes somente para levantar o coro 
da oposição.
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Problemas circulatórios
Gracieli Polak
CANOINHAS

Unidade de Coleta de 
Sangue abre as portas
Doações devem ser agendadas; 12 bolsas são coletadas diariamente

Começou a funcionar na segun-
da-feira, 5, a Unidade de Coleta 
do Centro de Hematologia e He-
moterapia de Santa Catarina (He-
mosc) de Canoinhas, inaugurada 
em 22 de dezembro pelo gover-
nador do Estado, Luís Henrique 
da Silveira e pelo secretário de 
Estado da Saúde, Dado Cherem. 
Funcionando ao lado do Hospital 
Santa Cruz, das 7 às 13 horas, a 
Unidade coletará um máximo de 
20 bolsas diárias, que serão envia-
das ao Hemocentro Regional de 
Joaçaba para realização dos testes 
e posterior distribuição para os 
hospitais da região.

Segundo Kerley Pereira 
da Silva, gerente técnica do 
Hemocentro de Criciúma que 
durante esta primeira semana 
de funcionamento da Unidade 
de Canoinhas supervisiona e 
instrui os funcionários, durante 
algumas semanas a quanti-
dade de coletas diárias será 
limitada em 12 bolsas, mas, 
gradativamente, esse número 
será expandido, até chegar as 
20 bolsas diárias. “A meta dos 
Hemocentros é ter qualidade. 
Qualidade é o nosso produto. 
Os equipamentos são novos, 
são bons e tudo indica que logo 
vamos aumentar a capacidade de 
coleta, gradativamente, para que 
não seja prejudicada a qualidade 
do atendimento e do serviço”, 
explica.

As doações acontecem na 
Unidade mediante prévio agen-
damento, que pode ser realizado 
na Associação dos Doadores de 
Sangue de Canoinhas (Adosarec) 
ou na própria unidade. Segundo 
informações do posto de coleta, 
até o dia 19 deste mês todos os 
horários foram preenchidos.

TRAJETO MAIS CURTO
O casal de agricultores Luciana  

e Rogério Jussah comemoram a 
diminuição do trajeto entre suas 
casas e a doação de sangue. Junto 
com um grupo de doadores das 
comunidades de Erval Bonito, 
Campo das Moças e Estação 
Paciência, na terça-feira, 6, eles 
percorreram cerca de 35 quilôme-
tros para chegar até Canoinhas e 

realizar a doação. Ocléia Aparecida 
Huk, coordenadora do grupo de 
doadores, afirma que a Unidade 
de Canoinhas facilitou a vida dos 
doadores ao diminuir a distância 
a ser percorrida por eles, com a 
mesma qualidade dos Hemocen-
tros. “Aqui é muito bom, melhor 
do que ir doar em cidades maiores. 
Vai facilitar muito a nossa vida”, 
explica.

Circulação lenta pode ser causada por uma série de problemas como 
aterosclerose (estreitamento das artérias devido a depósitos de gor-
dura), Mal de Buerger, que é uma inflamação das veias e artérias em 
pequenas partes do corpo e que são caracterizadas pela sensação de 
formigamento dos dedos das mãos e dos pés, Mal Raynaud que é a 
compressão e espasmos nas extremidades dos vasos sanguíneos, ou 
varicose nos vasos. Caso o problema circulatório continue, é mais se-
guro visitar um médico. Mãos e pés frios, mais freqüente em mulheres 
e atualmente atribuídos a uma circulação pobre, pode ser atribuído a 
uma deficiência de ferro nos tecidos. É interessante acrescentar ferro 
na dieta, e use bastantes fontes ricas em ferro.

:: RECOMEndAçõES GERAIS

É importante salientar a eficácia dos exercícios físicos; aeróbica, quatro 
vezes por semana no mínimo 30 minutos de cada vez, caminhar melhora 
o fluxo sanguíneo e manterá as artérias desobstruídas, certos tipos de 
massagem sueca melhoram o fluxo de sangue e linfa. Em casa pode 
fazer sozinho uma massagem com uma bucha vegetal, comece com 
os pés e trabalhe para cima e para dentro em direção ao coração. É 
bastante estimulante antes do banho. Outro ponto importante é manter 
o peso ideal.

:: MOdIfICAçõES nA dIETA

- Coma mais fibras, ingira mais vegetais, frutas, legumes, feijão, lentilha 
e ervilha, nozes e sementes.
- Elimine carne vermelha, gorduras animais e derivados do leite.
- Elimine açúcar, farinha de trigo branca e produtos refinados em geral.
- Elimine estimulantes incluindo o café, chá preto, colas (Coca-Cola e 
Pepsi-Cola) e deixe de fumar.
- Elimine álcool.
- Limite a gestão de comidas muito condimentadas.

:: nECESSáRIOS

- Vitaminas do complexo B melhoram a circulação.
- Germânio acentua o transporte de oxigênio para os tecidos.
- Clorofila melhora a circulação.

:: SUCOS bEnéfICOS

- Verdes: melhores fontes de muitas vitaminas do complexo B (algu-
mas vitaminas do complexo B como a vitamina B-12 são encontradas 
primariamente em produtos de origem animal) e são excelentes fontes 
de clorofila.
- Alho e cebola: fontes de germânio.
- Exemplo de verdes: salsa, espinafre, salsão, brócolis, pimentão verde, 
couve e pepino.   

Observação: os sucos devem ser tomados imediatamente após cen-
trifugação.
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DOADORES elogiam a praticidade e excelência da unidade de coleta
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“Foi decepcionante para 
mim”, protesta Golanovski
Maior doador de sangue do mundo lamenta omissão do protocolo 
durante inauguração do Banco de Sangue de Canoinhas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

“Criamos a cultura da doação de 
sangue na região, mas talvez isso 
só tenha validade para nós e para 
quem recebeu a doação”. Bastan-
te decepcionado, é com lamento 
que o maior doador de sangue 
do mundo, Orestes Golanovski, 
lembra do dia que deveria ser 
um dos mais felizes de sua vida, 
mas que acabou se tornando de 
frustração. Depois de uma luta 
intensa de mais de três anos, mar-
cada por protestos, idas e vindas 
a Florianópolis e muito dinheiro 
gasto com viagens de doadores a 
Curitiba-PR e Joinville-SC, final-
mente no dia 22 de dezembro, o 
Governo do Estado inaugurou 
a Unidade de Coleta do Centro 
de Hematologia e Hemoterapia 
de Santa Catarina em Canoinhas, 
anexo ao Hospital Santa Cruz.

O cerimonial de inauguração 
teve discursos do governador 
Luiz Henrique (PMDB) e do se-
cretário da Saúde Dado Cherem, 
mas omitiu Orestes, ignorando a 
trajetória do doador e a história 
da Associação dos Doadores de 
Sangue da Região de Canoinhas 
(Adosarec), fundada por ele. 
“Quantas vezes enfrentei briga 
em casa para me dedicar a Ado-
sarec, será que isso não vale para 
nada?”, questiona Golanovski.

Com muita insistência da 
secretária da Adosarec, Márcia 
Sachweh, Silmar Golanovski, 
filho de Orestes, falou rápidas 
palavras em nome da Adosarec. 
Doadores filiados a Associação 
prometiam virar as costas quan-
do o governador fosse discursar 
como forma de protesto contra a 
omissão. A pedido de Orestes, o 
protesto não foi consumado.

Orestes se queixa de não ter 

O ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, anunciou no 
fim do ano passado a liberação 
de R$ 86 milhões para reajustar 
procedimentos realizados em 
várias áreas do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em Santa Catarina. 
A medida contribui para corrigir 
distorções na distribuição de 
recursos dos serviços de alta e 
média complexidade, expandir 
a oferta de serviços e reduzir as 
iniquidades regionais. 

No total, são 70 portarias 
que resultam na liberação de 
R$ 2,7 bilhões para reajustes 
em todos os Estados. Os va-
lores variam de 5% a 1.000%, 
dependendo do procedimento. 
Dentre os itens da tabela do 
SUS que sofreram correções, 
há 1.356 procedimentos am-
bulatoriais e hospitalares de 
média e alta complexidade, 
com um impacto anual de R$ 
902,6 milhões. O segundo 
maior reajuste foi no teto 
financeiro para Estados e 
municípios – R$ 662,9 milhões 
ao ano. 

Com este anúncio, o Minis-
tério da Saúde contempla áreas 
prioritárias como a otorrinola-
ringologia, oncologia, hemodi-
álise, fisioterapia, cardiologia, 

parto, oftalmologia, UTI e 
reabilitação, além de procedi-
mentos diagnósticos, como os 
laboratoriais e citopatológicos. 

Pode-se citar como exem-
plos de procedimentos diagnós-
ticos: biópsia (25%), colonosco-
pia (120%), videolaparoscopia 
(100%); e de procedimentos 
cirúrgicos: tratamento cirúrgico 
dos sinos pré-auricular (100%), 
cirurgia cardíaca pediátrica e 
neonatal (35%), correção de 
desvio de septo (100%), vídeo-
artroscopia (cirurgia do joelho, 
100%), transplante de córnea 
(100%). Ainda há mudança nos 
valores anuais repassados para 
alguns hospitais filantrópicos 
e de ensino que cumprirem 
determinadas metas pré-esta-
belecidas entre as unidades e o 
Ministério.

Ação semelhante já havia 
sido realizado em outubro de 
2008, quando o MS liberou 
R$ 1,56 bilhão para todos os 
Estados e 400 municípios. O 
recurso foi para aumentar va-
lores em procedimentos como 
tratamento para câncer, hemo-
diálise, transplante e cirurgias, 
aumento de teto financeiro para 
Estados e implantação de leitos 
de UTIs.

Saúde reajusta procedimentos 
do SUS em Santa Catarina
Recursos serão destinados para áreas prioritárias como 
transplantes, hemodiálise, fisioterapia, cardiologia e UTI

Falta de proteção ocular é 
alarmante, diz estudo

sido lembrando pelo governador, 
muito menos pelo secretário da 
Saúde. “Não sei se foi esqueci-
mento ou retaliação por conta 
dos protestos que fizemos”, 
analisa. Em 2007, Orestes doou 
sangue no calçadão e entregou 
a bolsa de sangue na sede da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR).

O doador lembra ainda que 
praticamente todos os equi-
pamentos do antigo Banco de 
Sangue que funcionava no Hos-

pital Santa Cruz, fechado pela 
Vigilância Sanitária em 2006, 
foram comprados com recursos 
angariados pela Adosarec. “Se 
não fossemos nós este Banco 
de Sangue não sairia”, diz com 
convicção.

De qualquer forma, o nome 
de Orestes foi lembrado pelo de-
putado Antonio Aguiar (PMDB) 
e em uma placa feita pela SDR.

A SDR informou que seguiu 
o protocolo padrão utilizado pelo 
Governo do Estado.
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ORESTES: “Se não fossemos nós este Banco de Sangue não sairia”

Um levantamento realizado 
pelo oftalmologista do Insti-
tuto Penido Burnier, Leôncio 
Queiroz Neto com 223 pa-
cientes nos últimos 18 meses 
mostra que 8 em cada 10 dos 
entrevistados usa filtro solar 
na pele. Já quando o assunto é 
proteção dos olhos, dos pacien-
tes que participaram do estudo 

42% usavam óculos com lentes 
corretivas para miopia, hiper-
metropia ou astigmatismo, mas 
70% dessas lentes não tem 
proteção UV. 

O estudo também mostra 
que mais da metade, 57,6% 
desconhece os malefícios que 
a radiação UV pode causar os 
olhos. 
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Olhos nervosos vão de lá 
pra cá. Mãos se esfregam 
uma na outra. Andando 

de um lado para o outro estão 
117 jovens. O cenário, em frente 
a Sociedade Beneficente Operária 
(SBO), no centro de Canoinhas, 
prenuncia uma noite de gala com 
ternos, gravatas e vestidos longos. 
O motivo para tanto nervosismo 
e pompa não poderia ser mais 
especial. Depois de três anos 
conciliando o Ensino Médio com 
aulas vocacionais para o mercado 
de trabalho, chegou a hora da 
formatura. Estes jovens fizeram 
parte de uma seleção rigorosa 
que privilegiou 125 estudantes 
do Ensino Médio para participar 
do projeto Adolescente Empre-
endedor, desenvolvido pela Fun-
dação Dama (vinculada a Escola 
Técnica Dama) e a prefeitura de 
Canoinhas. Desses 125, apenas 
oito desistiram por motivo de 
mudança ou reprovação na escola. 
O critério de escolha é baseado na 
baixa renda e bom desempenho 
escolar. Em praticamente todos os 
casos, a partir da inserção no pro-
jeto, os boletins escolares melho-
ram e 75% conseguiram inserção 
no mercado do trabalho. “Este é 
o objetivo do projeto”, explica o 
diretor da Fundação Dama, Luiz 
Carlos de Moraes Damasceno.

Por meio de aulas que traba-
lham a formação do cidadão e a 
orientação profissional, os estu-
dantes aprenderam no contratur-
no noções que os direcionaram 
para o mercado de trabalho. 

Sérgio Teixeira da Silva, coor-
denador do projeto, faz o traba-
lho de buscar estágios para os es-
tudantes. “No início as empresas 
ficavam desconfiadas, mas hoje 
por causa do programa Jovem 
Aprendiz, muitas nos procuram”, 
explica, se referindo ao programa 
do Governo Federal que incen-
tiva com isenção de impostos 
empresas que paguem uma remu-
neração mensal aos estudantes 
para que eles aprendam o ofício 
durante 20 horas semanais dentro 
da empresa. O programa tem 
promovido ótimos resultados. 
“Não só o Jovem Aprendiz, mas 
dos estudantes que são encami-
nhados para estágio, boa parte é 

A oportunidade que vem do estudo
Alunos do Ensino Médio conseguem o primeiro emprego por meio de projeto inovador e que vem fazendo a diferença

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

efetivada”. É o caso de Vanessa 
Caroline Vieira, 18 anos, radiante 
por estar trabalhando há um ano 
no emprego que tanto queria. 
“Sempre sonhei em trabalhar 
com papel, com telefone”. Aca-
bou trabalhando no Escritório 
de Contabilidade Cide. Mas ela 
quer mais. “Sempre agarro as 
oportunidades que tenho e não 
vou parar”, afirma garantindo 
que vai cursar Contabilidade, já 
que neste um ano de experiência 
profissional como recepcionista 
aprendeu bastante a respeito do 
ofício.

NOTAS TAMBÉM MELHORAM
“Temos casos de estudan-

tes que tinham médias cinco e 
a partir da entrada no projeto 
passaram a registrar notas oito e 
dez no boletim”, conta Teixeira. 
A melhora significativa na escola 
é o motor propulsor do projeto. 
“Estamos numa das regiões mais 
carentes do Estado, ver esses 
jovens se desenvolvendo dessa 
forma é muito gratificante”, 
assinala Damasceno.

DE TÍMIDOS A PROFISSIONAIS 
ELOGIADOS

A timidez de Maria Joce-
li Prestes e de Marcio Alves 
Martins, ambos de 18 anos, se 
converteu em eficiência quan-
do eles receberam a primeira 
oportunidade de emprego. Os 

dois são funcionários da Panifi-
cadora Arcoíris. Ele trabalha na 
panificação, ela no atendimento. 
Ambos foram indicados pela 
Fundação Dama para estagiarem 
e acabaram sendo efetivados. 
“Valeu a pena confiar, vejo um 
potencial neles que mostra que 
vale a pena investir”, afirma Rita 
de Cássia Conceição, proprietária 

da Arcoíris.
“Quando eu comecei a parti-

cipar do projeto não esperava que 
hoje estaria empregada graças ao 
projeto”, confessa Joceli. Antes 
da Panificadora, Joceli estagiou 
um ano em uma loja de infor-
mática, área na qual ela quer se 
especializar. “Gosto de informá-
tica, quero fazer um curso técnico 

Sem apoio, 
Fundação 
banca projeto 
com ajuda de 
voluntários
Formada a primeira turma do 
Adolescente Empreendedor, a 
prefeitura de Canoinhas aban-
donou o projeto. A turma de 70 
novos alunos, que ingressou em 
2008 foi bancada pela própria 
Fundação, que irá bancar outra 
turma de 70 estudantes este ano. 
Cada aluno custa em média R$ 98 
por mês. O valor é abatido com 
ajuda de professores voluntários, 
da própria Escola Técnica que dá 
suporte à Fundação. Supermer-
cados, panificadoras e doadores 
diversos contribuem com a ali-
mentação. “São os bons frutos 
do projeto que não nos deixam 
desistir”, justifica Damasceno, 
que há dez anos bate de porta em 
porta em busca de parceiros para  
o projeto. O prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB) abraçou a ideia 
em 2006, mas pulou fora quando 
outras instituições pediram aber-
tura de processo licitatório para a 
concessão de verba pública. Em-
polgado com os bons resultados 
do projeto, Weinert estuda um 
meio de continuar contribuindo.

na área já que a faculdade é mais 
cara”, conta.

Marcio ressalta que o pro-
jeto dá uma oportunidade im-
portantíssima para os jovens. 
“É muito difícil conseguir o 
primeiro emprego, todos pe-
dem experiência, mas como ter 
experiência sem oportunidade”, 
ressalta. Ele quer fazer faculda-
de de Sistemas de Informação. 
Marcio trabalhou um ano como 
estagiário e está contratado há 
seis meses.
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JOCELI: “Quando eu comecei a participar do projeto não esperava que hoje estaria empregada graças ao projeto”

VANESSA: “Sempre sonhei em trabalhar com papel, com telefone”
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Região COMÉRCIO
Superliquidações atraem consumidor

> p. 13

Aposentadoria em 30 
minutos, só urbana
Ainda assim, documentação em dia e constando no Cadastro 
Nacional é imprescindível para que requerente consiga o benefício

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

GRAMÁTICA
Correio do Norte adota acordo 

ortográfico
> p. 12

“Se a documentação estiver 
correta e constando no Cadas-
tro Nacional de Informações, a 
aposentadoria sai em menos de 
30 minutos”. A afirmação é da 
chefe da agência da Previdência 
Social em Canoinhas, Solange 
Maria Freitas Fiedler.

O problema reside nas apo-
sentadorias rurais, que responde 
pela maioria dos pedidos de bene-
fício que dão entrada na agência 
de Canoinhas. “Para você ter uma 
ideia, desde segunda-feira não 
entrou nenhum pedido de apo-
sentadoria urbana”, exemplifica 
Solange em entrevista concedida 
quarta-feira, 7, ao CN.

A complicação das aposen-
tadorias rurais está na falta de 
documentação que comprove os 
anos de trabalho. A Previdência 
estuda uma forma de criar um 
cadastro rural que facilite as apo-
sentadorias dos que trabalham na 
agricultura informal.

O marketing criado em cima 
da Lei que estabelece a “aposen-
tadoria em 30 minutos” é fruto 
de um monumental arquivo de 
informações digitalizado que per-
mite as agências de todo o Brasil 
puxar dados dos contribuintes 
desde 1976. Antes, isso só era 
possível desde 1994. Dessa for-

Pela segunda vez consecutiva, 
Canoinhas tem um projeto 
aprovado pelo Instituto HSBC 
Solidariedade, que promove 
políticas de investimento social 
para reduzir a pobreza e os 
impactos ambientais através do 
desenvolvimento sustentável 
das comunidades apoiadas. O 
Conselho de Segurança (Con-
seg) Noroeste, que engloba 
o bairro Jardim Esperança e 
comunidades próximas foi sele-
cionado entre 257 inscritos para 
receber recursos no valor de R$ 
60 mil para a instituição de uma 
banda musical com crianças, a 
Banda da Cidadania.

Segundo a 3.º sargento PM 
Francis Mara Schiessl, membro 
nata do Conseg Noroeste, a 
expectativa de que a execução 
do projeto produz é grande, 
mas é preciso, ainda, ter caute-
la. “Nós fomos selecionados e 
para receber a verba precisamos 
ainda ter toda a documentação 
pedida pelo Instituto aprovada. 
É pouco provável que sejamos 
desclassificados, mas é bom 
contar como ganho somente 
depois da verba liberada”, 
afirma.

Francis revela que o Con-
seg planeja realizar uma cerimô-
nia de recebimento do prêmio 
quando o recurso for liberado e 
lançar o projeto à comunidade, 
para que o número de inscri-
ções seja elevado e as crianças 
envolvidas sejam as do público 
alvo, ou seja, as que estão em 
situação de risco. Do prêmio 
total, R$ 40 mil, que serão libe-
rados neste ano, serão usados 
para aquisição de equipamentos 
e o restante, R$ 20 mil, destina-
dos à continuidade do projeto 
no próximo ano, propiciando a 
60 crianças a oportunidade de 
participar de uma banda. 

 José Cesar Kogi, gerente 
de relacionamento da agência 
de Canoinhas do Banco HSBC 
e padrinho do projeto da Banda 
da Cidadania, afirma que a ini-

Gracieli Polak
IRINEÓPOLIS

ma, o beneficiário com 65 anos 
(homem) ou 60 anos (mulher) e 
15 anos de contribuição registra-
do em carteira, precisa somente 
do documento de identidade e 
carteira de trabalho para requerer 
o benefício.

Anteriormente, segundo o 
INSS, o prazo médio para o rece-
bimento da aposentadoria era de 
21 dias após a solicitação.

A Previdência promete am-
pliar o cadastro e fazer valer a 
Lei dos 30 minutos para outras 
duas categorias de segurados 
– por tempo de contribuição, 
em março; e para trabalhadores 

rurais que optem pelo benefício 
por idade, em julho.

INFORMAÇÕES
Solange lembra que a maioria 

dos que procuram a agência quer 
informações. Somente na segun-
da-feira, 5, mais de 200 pessoas 
procuraram a agência em busca de 
informações. Este serviço já é dis-
ponibilizado há anos por meio do 
telefone 135 (ligação gratuita). Pelo 
mesmo número é possível agendar 
perícias (o que corresponde a 80% 
dos atendimentos em Canoinhas) e 
atendimento no balcão de qualquer 
agência do País.

HSBC Solidariedade  aprova 
projeto do Conseg Noroeste

ciativa é muito positiva e desta-
ca o envolvimento das pessoas 
com as ações de solidariedade. 
“É a segunda vez que Canoi-
nhas consegue se classificar. 
Isso é muito raro, porque é 
uma cidade do interior, a única 
selecionada em Santa Catari-
na. É preciso parabenizar as 
pessoas que se dedicaram em 
construir esse projeto, que foi 
feito com muita competência e 
dedicação”, afirma.

SEGUNDA VEZ
Não é a primeira vez que 

Canoinhas recebe fundos do 
Instituto HSBC Solidariedade. 
No ano passado, o projeto Saú-
de Mental, encabeçado pela Or-
ganização Não Governamental 
(ONG) Sociedade Assistencial 
Vale do Canoinhas (SAVC) 
foi selecionado entre ações de 
todo o País e recebeu fundos 
para sua execução. Atualmen-
te desenvolvido em parceria 
com a prefeitura, está perto de 
entrar em seu segundo ano e 
já atendeu a aproximadamente 
70 jovens, que receberam tra-
tamento psicológico, segundo 
informações da SAVC, que 
foi uma das colaboradoras no 
desenvolvimento do projeto 
aprovado neste ano.

Objetivo é montar banda musical com crianças da região
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MAIS de 200 pessoas procuraram a agência de Canoinhas para se informar

KOGI: feito raro no Estado
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Câmara devolve dinheiro à 
prefeitura

No final do ano passado, o então presidente da Câma-
ra Municipal de Irineópolis, Arno Luiz Denk, devolveu 
R$ 165.177,95 ao prefeito Wanderlei Lezan. “Como 
tem acontecido nos últimos anos, estamos devolvendo 
aos cofres da prefeitura, um valor significativo, resulta-
do da aplicação racional com economia dos recursos 
repassados pelo poder executivo ao legislativo”, afir-
mou Denk. Participaram do ato, na câmara, a então 
vereadora Lílian Eliane Batschauer (1ª secretária), o 
vereador Ângelo Marcos Borges (2º secretário) e a 
secretária municipal da Fazenda, Bernadete Longo.

Lezan assume segundo mandato e Orlonski preside o legislativo
Em sessão especial prestigiada 

por familiares, amigos e convidados 
especiais, lideranças políticas de 
todos os partidos, que lotaram o 
plenário da Câmara Municipal na 
tarde do dia 1º de janeiro, o vere-
ador Geraldo Orlonski (PSDB), foi 
eleito novo presidente da Câmara 
Municipal para o biênio 2009/2010. 
A nova mesa diretora eleita e em-
possada tem na vice-presidente, 
Toninho Senf (PT); 1ª secretária, a 

vereadora Eleni Baum Baggesntoss 
(PSDB); e 2° secretário, o vereador 
Alcione Agostinho Adami (PP).

A solenidade de posse dos nove 
vereadores, do prefeito Wanderlei Le-
zan (PMDB) e da vice-prefeita, Circe 
Neppel Sfair (Democratas), presidida 
pelo vereador Ademir Galle (PSDB), 
aconteceu durante sessão solene 
realizada à tarde com a presença de 
lideranças políticas e comunitárias, 
familiares dos empossados, amigos, 

convidados especiais, que lotaram 
o salão de festas da Igreja Matriz 
Senhor Bom Jesus. Assumiram a 
Câmara Municipal, os vereadores: 
Ademir Galle (PSDB); Alcione Agos-
tinho Adami (PP); Toninho Senf (PT); 
Ângelo Marcos Borges (PMDB); 
Arno Luiz Denk (PMDB); Carlos 
Roberto Rodrigues da Silva (PPS); 
Eleni Baum Baggenstoss (PSDB); 
Nilda Edite Banhuk Galvão (PMDB) 
e Geraldo Orlonski (PSDB). 

Após a solenidade de entrega dos diplomas no dia 
18 de dezembro, em Porto União, os vereadores 
posam para o registro fotográfico

Vereadora Nilda Galvão, recebe o diploma das mãos do 
vereador Arno Luiz Denk

Prefeito reeleito de Irineópolis, Wanderlei Lezan 
(PMDB), no seu discurso de posse afirmou que pre-
tende governar em sintonia com o poder legislativo, 
visando o desenvolvimento socioeconômico e cultural 
do município

A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Irineópolis 
tem a vereadora Eleni Baum Baggenstoss (E) na 1ª secre-
taria; Geraldo Orlonski na presidência (C) e Alcione Adami 
ocupando a  2ª secretaria

Na sessão especial da eleição da nova mesa diretora, 
os vereadores Ademir Galle (E), Toninho Senf e 
Carlos Silva

A partir da esquerda, os vereadores Ângelo Borges, Arno 
Denk e Nilda Galvão 

A aniversariante de 
ontem é a garota Taís 
Caroline que comple-
tou 7 anos. Desejos de 
felicidade dos pais e de 
seu irmão Tiago.

Parabéns!
Na sexta-feira, 2, arivaldo alves ribeiro 

completou mais um ano.
Parabéns!

Na terça feira, 6, reineil barbosa Gonçalves 
festejou seu aniversario. 

Felicidades!

Despedida

No dia 12 de dezembro foi realizado um jantar de despedida do 
ex- prefeito Luís Divonsir Shimoguiri no Salão do Divino onde estiveram 

presentes familiares, amigos e autoridades.
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Medida visa contribuir para que leitor se acostume com mudanças que aproximam cada vez mais escrita do português

Correio do Norte adota acordo ortográfico

A partir desta edição, o CN está ado-
tando o Acordo Ortográfico aprovado 
em 1990 pelos oito países de língua 
portuguesa. Apesar de o decreto as-
sinado em setembro deste ano pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
estabelecer um cronograma com tole-
rância de quatro anos para aplicação das 
normas, o CN, seguindo a tendência 
dos principais jornais do País como O 
Globo, O Estado de S.Paulo e Folha de 
S.Paulo, adotou as mudanças já na sua 
primeira semana de vigência.

Aprovado pela ABL e pela 
Academia de Ciências de Lisboa, o 
Acordo Ortográfico foi assinado por 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe em 1990 e depois 
recebeu a adesão do Timor Leste 
e de Macau (região administrativa 
especial da China que também fala 
o português). 

O objetivo dos governos foi 
simplificar e uniformizar as grafias 
da língua portuguesa, ampliando a 
cooperação comercial e social entre 
os países. No caso do Brasil, essa 
será a terceira modificação oficial no 
idioma. O País já passou por duas 
grandes reformas da língua portu-
guesa: em 1931 e em 1971.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

CORRETORES 
Internautas que buscam na rede 

corretores ortográficos com as novas 
regras da ortografia devem ficar aten-
tos. Os sites que já oferecem o serviço 
também foram prejudicados com a 
falta de definição em relação a algumas 
palavras, cuja grafia não é esclarecida 
pelo Acordo. Em alguns casos, mesmo 
nos de regras já definidas, a correção é 
feita de maneira errada.

O software livre BrOffice, um dos 
maiores concorrentes do Microsoft 
Word, tem, desde julho, um corretor 
com download gratuito. Mas já foram 
feitas duas atualizações, pois ainda há dú-
vidas em torno da nova grafia - como no 
caso do prefixo “re” e em palavras como 
“subumano” ou “sub-humano”.

As respostas só virão com a 
publicação do novo Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa 
(Volp), que deve ocorrer no final de 
fevereiro ou no início de março.

O Word, popular editor de textos, 
poderá ter seu corretor de português atua-
lizado só a partir do segundo semestre.

Essa é a expectativa da Microsoft 
Brasil para os programas do Office 
2007, que incluem, além do Word, Ex-
cel e Power Point e outros. A empresa 
também espera pela publicação do 
novo Volp e a atualização se dará para 
corretor gramatical, ortográfico, dicio-
nário de sinônimos e hifenizador.
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Hora de aquecer o comércio
REGIÃO

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Depois de um 2008 acima da média, lojas fazem caixa sem muito medo de crise; consumidores comemoram descontos

Crise? Que nada!
Depois de um dezembro su-

peraquecido, o comércio limpou 
de vez o bolso do consumidor 
com liquidações irresistíveis 
ainda no final do ano passado. 
Como de praxe, os lojistas liqui-
daram seus estoques em diferen-
tes dias desde 27 de dezembro, 
quando a Mercado Móveis abriu 
a temporada em Canoinhas.

“Não existe mais essa his-
tória de que o consumidor só 
compra no fim ou início do ano, 
com o crédito facilitado a pessoa 
compra o ano todo”, explica o 
gerente da Mercado Móveis de 
Canoinhas, Evandro Signori. É 
inegável, no entanto, que não é 
o ano inteiro que consumidores 
formam filas às 5h30min em 
frente às lojas. Foi o que aconte-

ceu na segunda-feira, 5, em frente 
a Loja Vieira. “A promoção supe-
rou nossas expectativas”, assinala 
a gerente, Solange Zawavzki. 
A gerente da Vieira lembra que 
embora a promoção desse direi-

to a parcelar em até 24 vezes, a 
maioria comprou à vista. “Tive-
mos casos em que vendemos até 
cinco mil reais e recebemos em 
dinheiro”, comemora.

A loja ofereceu descontos 

de até 80%. Solange calcula que 
leve de 15 a 30 dias para entre-
gar e montar todos os produtos 
vendidos, dado o sucesso das 
vendas.

Célia Marshalk, gerente da 
Loja Berlanda, uma das pioneiras 
neste tipo de superliquidação, re-
conhece que a concorrência que 
se multiplicou nos últimos anos 
prejudicou um pouco o desem-
penho, mas afirma que esse tipo 
de promoção ainda é um ótimo 
negócio. “Conseguimos manter 
os bons resultados do ano pas-
sado”, comemora. Produtos fora 
de linha chegaram a custar 90% 
mais baratos. A linha de móveis 
chegou a 50% de desconto. A 
promoção aconteceu somente 
na segunda-feira, 5.

A Berlanda e a Vieira co-
locaram apenas mostruários na 
promoção. “O objetivo é renovar 
tudo”, explica Solange. Já a Mer-

cado Móveis liquidou o que tinha 
em estoque. “Vendemos muitos 
produtos com pequenos defeitos 
por um preço bem inferior. Dessa 
forma não perdemos e o cliente 
saiu satisfeito”, explica o gerente 
Evandro. O sucesso da promoção 
fez com que a loja bolasse uma 
segunda edição da promoção para 
este fim de semana.

ESTRATÉGIAS
As Casas Bahia, maior rede 

de varejo do Brasil, não preten-
de fazer promoção semelhante, 
segundo o gerente da loja de 
Canoinhas, Miguel Sobrinho. 
“Nossos produtos estão em 
promoção o ano todo, não temos 
por que fazer liquidações como 
estas”, explica.

As Lojas Colombo e o Ponto 
Frio ainda não programaram suas 
liquidações, mas prometem para 
os próximos dias.

Amigo Eloi José Quege
 
                   Você conseguiu!
                      Você chegou lá!
            Incontáveis as horas e incontáveis os dias de diuturno trabalho até o êxtase final.
             Uma vitória não se constrói apenas com uma única grande alavanca.
              Pequenas e contínuas forças necessárias são para que pequenos impulsos possam ser dados ao longo dos dias. 
Ao longo do tempo.
              Do tempo que você soube usar conseguindo pequenas e importantes obras para muitos e muitas que 
aprenderam o valor do receber e o valor do agradecer.
             Por isto o nosso júbilo total no instante em que ouvimos o seu nome entre os primeiros vitoriosos.
             Assim como a almejada chuva que chega após longo estio...
             ... como o sol  que refulge em campos orvalhados a cada manhã,
                  foi a sua VITÓRIA.
             Receba o nosso aplauso e nosso abraço nesta celebração 
                                                                             que é  toda sua, 
                                                                                       toda nossa,
                                                                                       e  vem coroar os nossos dias.
                                                                   Porque somos todos vitoriosos com Você!

            Colegas Médicos Cooperados, 
            Dirigentes e Colaboradores  da sua
                                                         UNIMED de Canoinhas.               

Ed
in

ei
 W
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so

as
ki

Salfer funcionou de portas fechadas na segunda-feira, 5, atiçando a curiosidade
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Rural PROJETO TERRITÓRIOS
Mais de 4 mil propriedades rurais 

irregulares no Planalto Norte   Quebra na produção deve elevar ainda mais os preços do grão; preço do feijão preto tipo 1 já subiu mais de 75%

Feijão dispara e saca é comercializada a R$ 150

Pode colocar mais água no feijão, por-
que um dos pratos mais tradicionais na 
alimentação do brasileiro promete ser 
artigo de luxo neste ano. A aposta dos 
agricultores para a safra 2008/2009 
promete não decepcionar pelo preço, 
mas a quebra na produção provocada 
pela chuvarada na época do plantio 
e pela estiagem durante a floração e 
desenvolvimento das bagas foi sentida 
na hora da colheita. 

Nesta semana, a saca de 60 qui-

EDITAL  N.º 
001 DE 05 DE 
JANEIRO  DE 

2009
        O Prefeito Municipal de Três Barras, SC, no uso 
de suas atribuições legais de acordo com o artigo n.º 
65, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal,e consi-
derando o disposto na Lei Municipal 2.520/2005,torna 
público através do presente Edital, as normas para 
realização do Processo Seletivo para admissão de 
pessoal a serem admitidos em caráter temporário, para 
atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Salas de Informática e no Programa PETI , da Rede 
Pública de Ensino Municipal, com validade para o ano 
de 2009 podendo ser prorrogado.

1.DO PROCESSO SELETIVO 

        O processo seletivo será realizado sob a coorde-
nação da comissão designada por portaria do Prefeito 
Municipal, cabendo a supervisão da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esporte.

2- DO LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES 
 
            As inscrições estarão abertas no período de 
05 a 20 de janeiro de 2009, nas dependências da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte , Rua José 
Nunes Cavalheiro s/n,  no horário das 8:30 horas às 
11.30 horas e das 13.30 às 16.30 horas .

3- DA INSCRIÇÃO 

3.1- O candidato deverá revisar o comprovante  de 
inscrição e verificar a exatidão das informações nele 
contidas, tornando-se , após a assinatura , responsável  
pelas mesmas .

3.2 – Não será permitida inscrição condicional ou por 
correspondência, admitindo-se, no entanto, por procu-
ração particular com firma reconhecida que deverá ser 
anexada à ficha de inscrição.

3.3- A inscrição do candidato deverá ser única, podendo 
optar por apenas uma área de ensino e disciplina .

Parágrafo Único : As disciplinas de Artes e Edu-
cação Física, das séries iniciais, estarão inclusas 
nas inscrições das disciplinas específicas de 5ª a 
8ª série. 

4- DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
4.1 – Quando da inscrição o candidato deverá apresen-
tar a seguinte documentação  :
a)  CPF ;
b) Carteira de Identidade,   
c) Comprovante de residência 
d )Atestado de tempo de serviço atual no magistério, 
expresso em anos, meses e dias, até  a data de 
30.12.2008 e  expedidos pelos seguintes órgãos:
.Unidade Escolar, quando se tratar do magistério 
público estadual;
.Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, quando se 
tratar de magistério público municipal;
.Secretaria de Educação do Estado de origem, ou órgão 
regional, quando se  tratar   de magistério público de 
outros Estados;
.Setor de Recursos Humanos do órgão federal ou 
unidade escolar, quando se tratar de magistério público 
federal ou particular;
e) Documento comprobatório de horas de aperfeiço-

amento e /ou/horas de atualização realizados no ano 
de 2008;
f) Diploma ou Certificado de Curso de Pós –Graduação 
e  Diploma de Curso Superior, de
   Licenciatura Plena ou licenciatura curta, com respec-
tivos históricos escolares, na  área
   e /ou disciplina em que pretende atuar;
g) Certificado de conclusão e respectivo histórico es-
colar de curso superior de licenciatura  plena na  área 
ou disciplina específica;
h) Declaração atualizada indicando a fase e o curso de 
Licenciatura em que se encontra matriculado e freqüen-
tando, na área e na disciplina que pretende atuar;
i)  Diploma de Magistério – Ensino Médio;
j)  Certidão de nascimento de filhos;
k) Comprovante de freqüência em Curso de Licencia-
tura Plena em Pedagogia em Séries Iniciais e /e ou 
Educação Infantil , a partir  da 6ª fase , para os candi-
datos que não possuem Certificado Magistério –Ensino 
Médio , que desejam atuar nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental ou na Educação Infantil ;
l) O candidato deverá apresentar cópias autenticadas 
ou autenticar no local, mediante a  apresentação dos 
originais, dos documentos acima citados.
                         
5- DA CLASSIFICAÇÃO

5.1- A Classificação ocorrerá em ordem decrescente de 
pontos, por área, disciplina, na Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte do Município, obedecida a seguinte 
ordem dos títulos e critérios :

5.1.1.- PARA HABILITADOS :

a) Habilitação de Licenciatura plena e curso de pós-gra-
duação, doutorado, na área ou disciplina específica;
b) Habilitação de Licenciatura plena e curso de pós-gra-
duação, mestrado, na área ou disciplina específica;
c) ) Habilitação de Licenciatura plena e curso de 
pós-graduação, especialização, na área ou disciplina 
específica;
d)  Habilitação de Licenciatura plena e curso de pós-
graduação, doutorado, na área da educação;
e) Habilitação de Licenciatura plena e curso de pós-
graduação ,mestrado ,na área 
    educação ;
f) Habilitação de Licenciatura plena e curso de pós-
graduação, especialização, área de educação;
g) Habilitação de Licenciatura plena, na área ou disci-
plina específica ;
h) Habilitação de Licenciatura curta, na área ou disci-
plina específica;
i) ) Habilitação de Magistério ao nível de Ensino Médio, 
para Séries Iniciais e ou Educação Infantil  
j) Maior Tempo de serviço no Magistério Público Muni-
cipal do Município de  Três Barras- SC;
k) Maior Tempo de serviço no magistério;
l) Habilitação de Ensino Médio com freqüência em curso 
superior de Licenciatura plena,na disciplina especifica 
a partir da 6ª (sexta) fase ;
m) Cursos de aperfeiçoamento e /ou atualização na 
área e ou disciplina em que pretende atuar, freqüenta-
dos no ano de 2008

5.1.2- NO CÁLCULO DE PONTOS PARA A CLASSIFI-
CAÇÃO, COMPUTAR-SEÁ

a)  a fração de 15( quinze ) dias ou mais como 1 (um) 
mês;
b)  1 (um) ponto para cada mês de tempo de serviço no 
magistério público municipal de  Três Barras- SC;
c)  0,5 (cinco décimos) de pontos para cada mês de 
tempo de serviço no magistério;
d) 0,5 ( cinco décimos) de pontos para cada 40 (quaren-
ta) horas de curso de aperfeiçoamento e /ou atualização 
, freqüentado e /ou ministrado, na disciplina específica 
ou área , no ano de 2008 concluídos até 30.12.2008

5.1.3- CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em havendo empate na classificação de candidatos, 
serão utilizados os seguintes critérios :
a) - Maior tempo de serviço no magistério;
b)-  O que possuir o maior número de dependentes;
c)-  Possuir maior idade.

6 – DO RESULTADO  DA CLASSIFICAÇÃO

6.1- A listagem  classificatória será divulgada em Edital 
na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, na data 
de 26 de  janeiro de 2009.

7-  DO RECURSO 

7.1- O (a) candidato(a) que sinta-se prejudicado na 
classificação, terá o prazo de 48 (quarenta e oito)horas , 
à contar da data de divulgação da listagem, para entrar 
com pedido de recurso, na Secretaria de Educação, 
mediante requerimento, no horário de expediente .

7.2 – A documentação somente será analisada 
com base na documentação apresentada no ato da 
inscrição, não sendo aceita a inclusão de nova docu-
mentação. 

7.3- O resultado do recurso será publicado no dia 29 
de janeiro de 2009

8-DAS VAGAS 

8.1- O levantamento das vagas a serem oferecidas 
aos classificados  será efetuado pela Comissão , sob 
a coordenação da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte , após a finalização dos procedimentos de dis-
tribuição do número de aulas  aos professores  efetivos, 
do quadro do magistério público municipal ou nomeação 
dos  aprovados em  concursos públicos.

8.2 – As vagas serão divulgadas e afixadas na Se-
cretaria de Educação, Cultura e Esporte após os 
procedimentos citados no item anterior  em data a ser 
definida pela mesma. 

9- DA ESCOLHA DE VAGAS  

9.1 –A escolha de vagas ocorrerá  de acordo com a 
ordem de classificação e será realizada em local e 
horário a ser definido pela comissão;

9.2-  A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo 
próprio candidato, não podendo ser por meio de 
procuração;

9.3–As vagas serão oferecidas conforme o número 
de aulas disponíveis nas unidades escolares do 
Município;

9.4- A chamada dos candidatos selecionados será efe-
tuada obedecendo a ordem de classificação, mediante 
a existência da vaga ;

9.5- Para a escolha de vaga o candidato deverá 
apresentar o comprovante de inscrição no processo 
seletivo;

9.6 – O candidato que escolher a vaga e desistir da 
mesma,estará automaticamente fora  da lista de  clas-
sificação, ficando a critério da Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte a sua chamada;

9.7-O(a) candidato(a) classificado que não se apresen-
tar nos dias e horários  determinados para a escolha 
de vaga, bem como aquele que presente, não aceitar 
nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de 
classificação, entretanto deverá aguardar o término da 
lista de classificação para uma nova chamada a critério 

da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
 
9.8- Esgotadas as vagas da 1ª chamada e, na hipótese 
de surgimento de novas vagas durante o ano letivo de 
2009 , caberá à Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte definir o preenchimento das vagas 
porventura surgidas.

10 -  DAS CONDIÇÕES  DE ADMISSÃO :

10.1 – São condições para a admissão:

a) Ser brasileiro;
b) Estar em dia  com o serviço  militar e eleitoral; 
c) Declaração de inexistência de acúmulo de cargos;
d) Ter 18( dezoito) anos completos na data início de 
sua admissão;
e) Ter idade inferior a 70 (setenta) anos, observado o 
período de sua admissão;

10.2 – Na proposta da admissão deverão ser ane-
xados:

10.2.1 - Original dos seguintes documentos:
a) declaração de cargos que exerce;
b) atestado médico, confirmado a capacidade física e 
mental para o exercício do cargo.

10.2.2 – Cópia dos seguintes documentos:
a) CPF (Cadastro de Pessoa Física);
b) Carteira de identidade;
c) Titulo de eleitor;
d) 02 (duas) fotografias (3x4) 
e) quitação com as obrigações militares e eleitorais;
f) diploma de curso superior de licenciatura plena, 
com os respectivos históricos escolares ou carteira 
do MEC;
g) diploma de curso superior e respectivo histórico  
escolar com no mínimo 180 horas ; para as disciplinas 
técnicas especificas;
h) comprovante de escolha da vaga;

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - O (a) candidato (a) que no ato da inscrição prestar 
declarações falsas ou inexatas ou apresentar documen-
tos falsos ou adulterados, terá sua inscrição cancelada 
e anulados todos os atos dela decorrentes.
11.2 - Caberá ao candidato manter seu cadastro atua-
lizado para eventuais comunicados sobre o Processo 
Seletivo.
11.3 - A seleção de que trata este Edital terá validade 
para o Ano letivo de 2009, podendo ser prorrogado.
11.4 - O(a) candidato(a) deverá revisar a ficha de 
inscrição e verificar a exatidão das informações nela 
contidas, tornando-se após a assinatura, responsável 
pelas mesmas.
11.5 - A inscrição importará no conhecimento do pre-
sente Edital e valerá como aceitação tácita das normas 
do processo seletivo.
11.6 – A contratação se formalizará através de instru-
mento próprio por prazo determinado de acordo com as 
normas da Lei Municipal n.º 2.520 e Decretos do Poder 
Executivo, pelo prazo de um período letivo , rescindido 
a qualquer tempo em razão do Concurso Público “sub 
judice” e /ou comprovada ineficácia  de desempenho 
e  também prorrogado na necessidade  da Secretaria 
de Educação, Cultura e Esporte . 
11.7 - Este Edital entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Três Barras, em 05 de janeiro de 2009.

                            
                            

                               Elói José Quege           
Prefeito Municipal de Três Barras

Gracieli Polak
CANOINHAS

logramas do feijão preto tipo 1, mais 
tolerante em relação a qualidade, está 
sendo comercializada a R$ 150 em 
Canoinhas – no mês de outubro, 
época em que começou o plantio, a 
saca era comercializada a R$ 115. O 
valor líquido pago ao produtor, no 
entanto, sofre uma pequena queda, 
responsável por uma porcentagem 
de desconto destinada a Contribui-
ção Social Rural, a Funrural, que 
diminui em cerca de 2,5% o valor 
pago ao produtor.

Segundo Valmir Pinto, que atua 
na compra do feijão pela empresa 

Big Safra, a alta nos preços se deve 
a oferta do produto, que está escassa 
na região. “Praticamente 50% do 
feijão plantado no cedo foi perdido. 
Quem pretendia colher 100 sacas 
colheu só 50 e isso limitou um pou-
co a oferta, mas com o preço bom, 
o agricultor não vai ter prejuízo, 
só uma diminuição na margem de 
lucro”, afirma.

Aliada às perdas causadas pela 
estiagem na região, a significativa 
quebra na produção do Paraná, 
maior produtor do feijão do País, 
faz com o preço por saca aumente 

proporcionalmente na região que 
faz divisa com o Estado vizinho. 
A Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) divulga novo 
levantamento da safra ainda nesta 
semana e a expectativa é de que o 
índice de perda seja superior a 50% 
no Paraná. Em dezembro, mês em 
que o último levantamento foi divul-
gado, a perda era calculada em 25,5% 
para a cultura.

INÍCIO DA COLHEITA
A área plantada com a legumi-

nosa na região começa a ser colhida 

agora em janeiro. A grande aposta 
para a safra 2008/2009 (como o 
CN mostrou em reportagem pu-
blicada na edição de 19 outubro 
de 2008) desapontou por causa das 
perdas causadas pela estiagem, mas 
quem esperou um pouco e plantou 
mais tarde, segundo o Centro de 
Inteligência do Feijão (CIF) pode 
recuperar o investimento e garantir 
boa margem de lucro. Segundo o 
CIF, que monitora o mercado de 
feijão no País, a expectativa é de 
a saca ultrapasse os R$ 200 em 
fevereiro.  
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Municípios pretendem decretar estado de emergência em breve

Perda no campo preocupa 
prefeituras da região

Chuvas em excesso durante 
a época de plantio e estiagem 
prolongada durante mais de um 
mês resultaram em uma conta 
inesperada para os agricultores 
do Planalto Norte: prejuízo. 
O feijão não carregou o sufi-
ciente, o fumo não cresceu, o 
milho aflorou antes do tempo e 
sucessivos problemas no desen-
volvimento das plantas quebram 
a produção esperada para a 
safra 2008/2009, confirmando 
na região estimativas de que a 
produtividade brasileira deste 
período será muito menor em 
relação ao ano passado. Em 
dezembro, a estimativa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) era de que a 
safra nacional 2008/2009 seria 
3,8% inferior a do período ante-
rior, mesmo com área plantada 
superior em 0,8% ao cultivado 
na safra passada.

Donato Noernberg, secre-
tário municipal de Agricultura 

Agradecemos também a Direção do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus, Rádiio Clube de Canoinhas, Beto Passos, Alessandra e Adilson 
Chamber, Samuka, Supermercado Steidel Um, Rita Rodrigues, Tico Adur, 
Francisca Nagano, Marmoraria Weinfurter, Ivo Dranka, Distribuidora de Do-
ces Boa Vista, Edite Davet, Ervateira Dranka, Célia Kuroli, Mariza Salomon, 
Celina Guttervil, Baldo S/A, Dr. Aguiar e Marilú, Rosa Balão, CEACA (Silvio 
Steilein),  Alecastro José da Silva, Joseane, Virrginia Prust, Antonio Sergio 
Nunes, Colégio Agrícola Vidal Ramos, Floricultura MM, Elenir, Cinderela 
Decorações, João Ramon, Fabiano Freitas, Fricasa, Ana Wendt, Rosane 
Vicente, Ana Cléia Glinski, Julia, Célia Kuroli, Lojas Breithaupt, Márcia, 
Solange, Darcy Guebert, Loja do Bino, Magali . E a todas as pessoas que 
participaram do Bingão de Natal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BINGÃO NATAL
GINÁSIO SAGRADO 14/12/2008

Receitas
- Cartelas                                  R$  4.360,00 
- Rifa                                         R$  1.300,00
- Doação Dinheiro                     R$    250,00
                                                 -------------------
TOTAL                                      R$   5.910,00

Despesas
- Brindes                                     R$   220,00
- Taxa de Limpeza                      R$    30,00
                                                --------------------
TOTAL                                      R$    250,00

TOTAL LUCRO LÍQUIDO                              R$  5.660,00        

BINGÃO DE NATAL 
DA APOCA

AGRADECIMENTOS

1.º Prêmio:  1 Geladeira
Ganhador: Francisca Hollen
Doação: Rigesa

2.º Prêmio: 1 Mesa c/6 Cadeiras         
Ganhador: Alcides Massaneiro
Doação: Sicoob CrediCanoinhas

3.º Prêmio: 1 Jogo de Sofá                   
Ganhador: Irene Adamski
Doação: Seleme & Seleme,  Hilar

4.º Prêmio: 1 Televisor 14”
Ganhador: Margareth  Sorg
Doação: Haide Murakami

5.º Prêmio: 1 Fogão a Gás 4 
Bocas
Ganhador: Maria Olizete Caldas
Doação: D Nereida, Ivani ta 
Schiwinski, Paulo Celevi, Julita 
Seleme, Elton Alexandre Fiel, 
Eulalia Glaba Kohlbeck

6.º Prêmio: 1 Estante
Ganhador: Isolda Fuck
Doação: Empresa Mili S/A

7.º Prêmio: 1 Forno Elétrico                     
Ganhador:  Bonifácio Dembinski
Doação: Cia Canoinhas de Papel

8.º Prêmio: 1 Colchão
Ganhador: Lucides Teodorovicz
Doação: Denelar

9.º. Prêmio: 1 Bicicleta
Ganhador:  Estefana  Hanchuk
Doação: Junior e Duti Knorek

Prêmio Extra: Micro System                      
Ganhador: Elza Seidel
Doação: José Wilson Suchek

RIFA:     Anita Novak

Gracieli Polak
BELA VISTA/CANOINHAS

de Canoinhas afirma que os 
relatórios das perdas agrícolas no 
município estão sendo elaborados 
para que, na semana que vem, 
seja tomada uma atitude a nível 
regional para que os problemas 
causados pela estiagem sejam con-
tornados, no entanto, mesmo sem 
dados conclusivos, as perdas em 
todas as culturas são significativas. 
“Todas as culturas foram afetadas, 
desde o feijão até a fruticultura. 
Algumas lavouras tiveram perdas 
de mais de 50%, o que é preocu-
pante e com certeza vai refletir em 
diversos setores”, afirma.

O secretário de agricultura 
de Bela Vista do Toldo, Eloy 
Poloniski, também coordena 
levantamentos para que o mu-
nicípio possa conseguir ajuda 
para enfrentar o mau momento 
vivido pela agricultura. Segun-
do o secretário, o município 
já encaminhou decreto para a 
Defesa Civil, em Florianópolis, 
pedindo reconhecimento do 
estado de emergência e espera 
ter parecer positivo. “A nossa 
situação aqui é bem preocu-

pante, principalmente por causa 
do milho, que teve uma perda 
muito grande e não tem chance 
de recuperação. Os agricultores 
são corajosos, plantam no cedo 
e a gente precisa tentar dar um 
suporte”, afirma.

De acordo com Poloniski, a 
cultura do fumo também foi bas-
tante atingida no município, mas, 
com as últimas chuvas, conseguiu 
uma recuperação parcial. Feijão e 
soja também apresentam quebras 
significativas. 

   POSSIBILIDADE DE 
GRANIZO

O Centro de Informações 
de Recursos Ambientais e de 
Hidrometeorologia de Santa 
Catarina (Ciram) alerta para a 
possibilidade de temporais e 
ocorrência de granizo em grande 
parte do Estado nos próximos 
dez dias. Segundo a entidade, a 
tendência é de que, a partir da 
segunda-feira, 12, haja frequência 
de dias chuvosos em todas as 
regiões catarinenses, incluindo o 
Planalto Norte.

D
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PLANTIO de feijão, em Bela Vista do Toldo: cultura foi uma das que mais sofreu com a estiagem das últimas semanas
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Desafio Jovem de Canoinhas recupera dependentes químicos, devolve dignidade e ensina a viver em sociedade; projeto pioneiro nasceu do desespero de uma família destruída pelo vício e reconstruída pela força de vontade

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Um lUgar para recomeçar 

Uma casa grande que aos poucos é me-
lhorada, aos fundos de um terreno no 
interior de Canoinhas, é o novo lar de 

algumas pessoas que já não tinham esperança em 
recuperar suas vidas perdidas para o álcool, para 
as drogas ou para os dois juntos. O ambiente, 
marcado pela calma de algumas leituras bíblicas, 
pelos silêncios e pela ajuda mútua, surge como 
opção para as pessoas que vivem à margem da 
sociedade por causa da dependência química.

As instalações simples e a ausência de con-
forto não são entraves para que o objetivo do 
centro, a recuperação da dependência, seja levado 
em frente. Aos poucos o apoio começa chegar ao 
projeto e as condições de recuperação dos inter-
nos melhoram. João Ricardo Cruz dos Santos e 
a esposa, Ana Paula, idealizadores do projeto, se 
desdobram em muitos buscando apoio e recursos 
para manter a casa em funcionamento, esperando 
dar uma segunda chance aos dependentes e suas 
famílias, à semelhança do que aconteceu com 
eles anos atrás. 

INSPIRAÇÃO EM SI MESMO
João Ricardo era dependente químico quando 

conheceu Ana Paula. Os dois se casaram, tiveram 
uma filha, e ele conseguiu esconder o vício da 
esposa durante alguns anos, mas, segundo ele, em 
determinado momento, isso não foi mais possível. 
“Eu procurava sempre saciar uma falta, algo que 
não conseguia preencher, mas não conseguia e 
sempre procurava mais drogas. Comecei a roubar 
coisas de dentro de casa, a fazer coisas piores para 
conseguir. Eu estava desesperado, mas quem mais 
sofria não era eu, mas minha família”, explica.

E foi Ana Paula, que com os olhos marejados 
somente com a lembrança do período difícil pelo 
qual os dois passaram, quem foi buscar ajuda para 
o marido. Segundo João Ricardo, no princípio 
ele não aceitou ajuda, porque acreditava que 
conseguiria parar sozinho. “Eu não queria ser 
internado, não queria ajuda. Fiquei sem nada, 
fumei tudo que a gente tinha construído. Tive 
overdose, cheguei bem perto da morte, mas fui 
salvo por um amigo, até que decidi me curar”, 
relembrar.

O caminho da cura, segundo o casal, começou 
quando Ana Paula passou a frequentar a igreja. 
Por ciúmes da esposa, João Ricardo começou a 
ir junto e descobriu o caminho da cura. Ficou 
30 dias internado para desintoxicação em um 
hospital em Lages, com a saúde debilitada e em 
péssimas condições físicas. Depois disso foi para 
um internato em Joinville, aprendeu a viver sem 
álcool e drogas, começou a trabalhar novamente 
e recuperou sua vida. “De lá para cá nossa vida 
mudou. Tudo que eu perdi, consegui recuperar e 

agora somos uma família feliz. Se não 
fosse a igreja eu teria ficado louco”, 
afirma.

O trabalho voluntário em Canoi-

nhas agora é consequência da ajuda 
que recebeu quando mais precisava. 
Diante da inexistência de um serviço 
do gênero na região, João Ricardo e 

Ana Paula, junto com mais dois casais 
de amigos resolveram abrir por conta 
própria um centro de recuperação em 
Canoinhas, o Projeto Canaã.

Uma segunda chance para Alexandre

Desde o dia 25 de março de 
2008, quando as portas 
de uma pequena casa na 

localidade de Salto d’Água Verde 
foram abertas, cerca de 30 pes-
soas passaram pelo projeto, que 
teve de mudar de nome e agora se 
chama Desafio Jovem, e que dois 
meses depois de sua criação pas-
sou para a nova sede, que recebe 
melhorias desde sua adoção. 

Alexandre Alves da Silva 
estava entre os primeiros inter-
nos e agora, na fase final de sua 
recuperação, é um daqueles que 
podem se considerar livres da 
dependência. Silva conta que ele 
mesmo decidiu se internar depois 
que perdeu o trabalho e todos os 
bens que possuía. “Fazia muito 
tempo que eu bebia e usava outras 
coisas, mas a gente é teimoso e 
deixa o tempo passar. Até que 
eu fui perdendo tudo, inclusive 
a moral. As pessoas perderam a 
confiança, senti que minha filha 
também não confiava mais em 
mim e, quando uma irmã da igreja 
propôs minha recuperação, eu 
aceitei”, conta.

Silva foi para Joinville, mas 
um mês depois voltou para casa. 
Não desistiu do tratamento, mas 
a casa de recuperação em que ele 
estava hospedado foi fechada. Foi 
a abertura do Projeto Canaã que 
lhe deu a chance de tentar uma 
nova vida.

Ele conta que, junto com o 
irmão mais velho, Marcelo, deci-
diu recomeçar e tratar a doença. 
“A gente não estava vivendo. Até 
os 25 anos eu não era dependen-
te, mas chegou um tempo que 
eu acordava com vontade de 
álcool e só dormia por causa do 
efeito. A verdade me libertou”, 
afirma.

Os dois, que antes trabalha-
vam juntos em diversas atividades, 
começaram juntos a recuperação, 
que mesmo em família, não foi fá-
cil, segundo Silva. Marcelo já saiu 
do centro, se casou e recuperou a 
vida que tinha perdido. Silva está 
na fase final, trabalhando fora e 
voltando para dormir no centro. 
Nas horas vagas, se dedica ao 
trabalho de entalhador de madeira 
e espera, como o irmão, ter no-

Como consolo, uma bíblia 
e muitos amigos

Ao chegar na casa, os in-
ternos recebem roupas, 
calçados, alimentação e 

condições de se estabelecer. Para 
João Antonio dos Santos, que veio 
de Três Barras um mês e meio atrás, 
o Desafio Jovem deu mais que isso: 
trouxe dignidade novamente para 
sua vida. “Eu cheguei aqui sujo, 
barbudo, cabeludo, com a perna 
estraçalhada e parecendo um men-
digo. Não comia mais, só tomava”, 
relembra. Santos está com a perna 
direita engessada e, ainda em recu-
peração, ele conta com graça como 
se machucou, ironizando a situação 
em que se encontrava devido à 
bebida. Foi de tanto brincar com 
o vício que se arrasta em sua vida 
desde que tinha 17 anos. Ele conta 
que foi atropelado por um amigo 
que sempre o ajudava e que quase 
morreu, porque, bêbado, ele se 
jogou na frente do carro. Foi socor-
rido, passou dias no hospital, mas 
não conseguiu largar o vício. Por 
não abandonar a bebida, também 
acabou ficando sozinho e passou 
a viver como mendigo, dormindo 

na rua e usando o pouco dinheiro 
para comprar bebidas, até que um 
policial o convidou para ir até a 
Igreja.

“Eu na hora pensei no bar que 
fica na frente da igreja e, com R$ 
3 no bolso, fiquei feliz por poder 
garantir o porre. Como eu estava 
muito sujo, o irmão me levou para 
a casa dele, fez eu tomar banho, 
me deu roupa limpa, mas eu não 
conseguia pensar em não ir para 
o bar, na hora do culto. Acabei 
ficando em consideração a eles. 
Chorei durante toda a celebração 
e quando eles me indicaram o pro-
jeto, resolvi aceitar e agora estou 
aqui, uma outra pessoa. Quero sair 
daqui e nunca mais colocar bebida 
na boca”, conta.

Desvinculado de qualquer 
igreja, mas sendo ajudado por 
pessoas de diferentes credos, a 
recuperação dos dependentes do 
Desafio Jovem hoje é pautada na 
religião, no estudo da Bíblia e no 
cultivo da amizade. Visando me-
lhorar as instalações e a  qualidade 
do ambiente de recuperação, João 
Ricardo busca apoio em diversos 
setores da sociedade para recupe-
rar ainda mais famílias. “É difícil 
a pessoa se internar, buscar outra 
vida. Elas poderiam estar rou-
bando ou estar presas, mas estão 
aqui recuperando sua dignidade”, 
afirma.

vamente a chance de reconstruir 
uma família, dessa vez livre de 
todas as complicações que a de-
pendência traz.

JOÃO Ricardo com a esposa e a filha: “Tudo que perdi, consegui recuperar e agora somos uma família feliz. Sem a igreja, teria ficado louco”

ALEXANDRE: “Eu acordava com vontade de álcool e só dormia por causa do efeito. A verdade me libertou”, afirma

JOÃO ANTONIO: “Quero sair daqui e nunca mais colocar álcool na boca”, afirma depois de conhecer a religião
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O CN quer estimular 
o leitor a reclamar de 

tudo o que lhe incomoda 
em sua rua, bairro ou 

cidade. Problemas 
isolados como o viz-

inho que joga cocô de 
cachorro na rua, até 

crateras abertas em ruas 
recém pavimentadas, são 

exemplos de denúncias 
que este espaço publica 

todas as semanas. A coluna, no entanto, depende exclusiva-
mente do leitor. Para tanto, basta enviar e-mail para o endereço 

cnorte@newage.com.br ou telefonar para o número (47) 
3622-1571. Não é necessário se identificar.

GERAL

Início de 2009 será período 
mais difícil para celulose
Os três primeiros meses do ano vão representar uma fase de 
transição para o setor, dizem especialistas no assunto

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS
A tendência de queda nos preços 
internacionais da celulose deve 
perdurar durante o primeiro tri-
mestre de 2009, que deve ser o 
período mais difícil do ano para o 
setor. A fraca demanda do merca-
do internacional, principalmente a 
China, é um fator de preocupação 
para os negócios das companhias 
brasileiras. Após registrar quedas 
mensais desde setembro passado, 
o indicador de preços do insumo 
deve continuar com oscilação 
para baixo e interromper essa 
trajetória apenas no segundo 
trimestre, como consequência 
de uma retomada mais forte das 
compras dos países asiáticos. 

Os três primeiros meses do 
ano vão representar uma fase de 
transição para o setor. Diante da 
recente queda nos preços, diver-
sas fábricas terão suas operações 
interrompidas, o que ajudará a re-
duzir a pressão sobre o mercado. 
Esse movimento irá se acelerar 
justamente porque, para alguns 
fabricantes, a redução nos preços 
tornou o valor das vendas de ce-
lulose equivalente ou até inferior 
ao custo de produção. 

Mas esse movimento será 
gradual, por isso seus efeitos de-
vem ser vistos ao longo do ano, 
principalmente no segundo se-
mestre. Por enquanto, a redução 
da oferta está sendo sustentada 
principalmente pela decisão das 
empresas de paralisar a produção 
ou a venda de celulose por um 
período determinado - a Suzano 
Papel e Celulose, por exemplo, 
interrompeu sua unidade de 
Mucuri-BA por oito dias no final 
de outubro. Aracruz, Votorantim 
Celulose e Papel (VCP) e dezenas 
de empresas estrangeiras também 
reduziram a oferta de celulose ao 
longo do quarto trimestre.

Com essa decisão, os fabri-
cantes esperavam interromper a 
elevação dos níveis dos estoques 
na cadeia. Mas os números já 
computados por organizações in-
ternacionais ainda não apontam 
qualquer efeito das paradas. Em 
novembro, os estoques mundiais 
do insumo atingiram 50 dias, dois 

A vez e a voz 
do povo!

a mais do que no mês anterior e 
21 dias a mais do que em novem-
bro de 2007, segundo relatório  
de Produtos de Papel e Celulose 
(PPPC, na sigla em inglês). 

CRISE NÃO ATINGE REGIÃO
Para a região a notícia não é 

tão preocupante. O setor de pa-
pel e celulose é responsável pela 
maior fatia do PIB de Três Bar-
ras. O foco da Rigesa na região 
é produção de papel, sendo que 
a maior parte é destinada para o 
mercado interno e não para o ex-
terno. Toda a celulose produzida 
pela empresa é transformada em 
papel dentro da própria fábrica. 

A Mili também não sentirá o 
impacto da crise, já que trabalha 
apenas com um percentual de celu-
lose na produção de papel higiênico, 
carro chefe da empresa. Outro 
fator que deve proteger a Mili é o 
de que mais de 95% da produção é 
destinada ao mercado interno. Com 
a unificação da empresa depois do 
desvio da SC-303, concluído na 
metade de 2008, a Mili continua o 
plano de expansão que prevê inves-
timentos que devem ultrapassar os 
R$ 150 milhões.

TENDÊNCIA
Essa tendência, apesar de 

ainda ser discreta, segundo os 
analistas do setor, é a primeira in-
dicação de que o momento mais 
crítico para os valores praticados 
no mercado internacional está 
próximo do fim. Tanto que as 
quedas de preços previstas para o 
primeiro trimestre já devem apre-

sentar uma maior resistência por 
parte dos fabricantes de celulose 
- após superar a casa dos US$ 
800 por tonelada no primeiro 
semestre deste ano, o preço do 
insumo é negociado por menos 
de US$ 500 na Ásia, segundo 
informações da VCP. 

EXPORTAÇÕES
Dessa forma, assim que o 

nível de vendas pré-crise for 
retomado, as margens das com-
panhias podem ser mais favorá-
veis do que no período de auge 
dos preços, mas com dólar na 
casa de R$ 1,60. Os dados mais 
recentes da Associação Brasileira 
de Celulose e Papel (Bracelpa) 
apontam que as exportações de 
celulose brasileira somaram 599 
mil toneladas em novembro, pra-
ticamente estáveis em relação às 
vendas do mês anterior (602 mil 
toneladas), o que pode sinalizar 
um cenário menos adverso aos 
negócios no setor. 

A Fator Corretora acredita 
que o preço médio da celulose 
fique em US$ 705 por tonelada 
neste ano, uma queda de 12% em 
relação ao valor médio projetado 
para o acumulado de 2008 (US$ 
804 por tonelada) - o dado deste 
ano é elevado justamente pelas 
cotações de janeiro a agosto. 
Essa projeção, se não pode ser 
interpretada como positiva para o 
setor, ao menos deixa para trás o 
temor de uma tonelada de celulose 
sendo negociada a menos de US$ 
500 por tonelada, como acontece 
hoje no mercado asiático.

A água em Três Barras

Leitora Maiara de Souza manda um recado para a Casan: “Não 
é raro aqui em Três Barras, mais precisamente no bairro Argentina, 
abrirmos a torneira e não pingar uma gota de água sequer.

A falta de água se tornou constante de uns dias para cá. É pra-
ticamente toda semana! Isso é um absurdo, pois se é imprescindível 
pagarmos as faturas em dia, também é imprescindível termos água 
à disposição na hora em que bem quisermos. Ou será que temos 
que pagar por algo que não usufruímos?

Sem falar nas vezes em que a água vem com cheiro e gosto 
horríveis. E ainda por cima, com a cor marrom ao invés de ser 
transparente.

E quem não tem filtro ou purificador de água?
Está na hora da Casan cair na real e perceber que se estamos 

pagando é por que queremos algo de boa qualidade e acima de tudo, 
à nossa disposição”.

 

Problemas com a Celesc
Professores da Escola Manoel da Silva Quadros, de Marcílio Dias, 

reclamam dos serviços prestados pela Celesc no distrito. “Nós, alunos, 
pais e professores, estamos indignados com a falta de competência e 
responsabilidade da Celesc. Sábado (12 de dezembro) foi a formatura 
dos alunos do Ensino Médio da Escola Manoel da Silva Quadros, que 
só aconteceu, mesmo, depois de quase duas horas de espera no es-
curo. Os alunos todos arrumados, as meninas lindas, maquiadas, pais 
ansiosos e nada de energia elétrica. Está na hora da Celesc respeitar 
mais o consumidor e cumprir o horário para religar a energia”.

Problemas da São José
Leitora reclama por telefone da situação da rua, que não tem 

sinalização e não oferece segurança para motoristas e pedestres. 
“Não tem lombada, as placas de limite de velocidade estão enco-
bertas pelo mato e os carros passam em uma velocidade muito alta, 
oferecendo riscos para todos. Alguma atitude precisa ser tomada”, 
argumenta.
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MERCADO de celulose terá primeiro trimestre nebuloso, com queda nos preços
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Acusado de estupros 
vai para a cadeia
Vítima corajosa assustou suspeito com ajuda de uma sombrinha

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Ladrões 
arrombam 
locadora
Na madrugada de domingo, 4, la-
drões quebraram o tambor da fecha-
dura da porta blindex da Locadora 
Uni Som, no centro de Canoinhas, 
e levaram cinco aparelhos de vide-
ogame Playstation 2, um aparelho 
de videogame X-Box 360, um MP4 
e R$ 500 em dinheiro. A Uni Som 
está oferecendo uma recompensa 
para qualquer informação que leve 
aos ladrões. Informações podem 
ser repassadas pelo telefone 3622-
1828 ou na Uni Som.

Bala perdida 
no rio 
Canoinhas
Ao meio-dia de domingo, 4, na 
localidade do Salseiro, interior de 
Canoinhas, um rapaz de 20 anos deu 
entrada no Pronto Atendimento Mu-
nicipal com um ferimento de tiro na 
altura do abdome. Segundo o rapaz, 
ele estava pescando às margens do 
rio Canoinhas quando foi atingido 
pelo tiro sem saber a origem.

Mesmo antes de iniciar as in-
vestigações, um senhor de 38 anos 
chamou a Polícia para avisar que o 
filho de 13 anos pescava no mesmo 
rio. O menino portava uma espingar-
da e teria confessado ao pai que efe-
tuou um disparo que, sem intenção, 
teria atingido um pescador.

O menino foi ouvido pela 
polícia e liberado em seguida. A 
Polícia apura a propriedade da 
arma. O dono pode responder 
por tentativa de homicídio e porte 
ilegal de arma.

Como a bala não chegou a 
penetrar no rapaz, ele foi medica-
do e liberado em seguida.

Duas 
ocorrências de 
porte de arma
Na tarde de 27 de dezembro, ocu-
pantes de um veículo Gol, placas de 
Joinville-SC, haviam feito disparos 
de arma de fogo na rua Etelvina de 
Almeida Pires, no bairro São Cristó-
vão, fugindo em seguida. A Polícia 
localizou o veículo na rua Coronel 
Albuquerque. Na bolsa de uma 
mulher de 25 anos, foi encontrado 
um revólver calibre 38, municiado. 
Estavam também no interior do carro 
quatro homens com 35, 30, 23 e 21 
anos. Todos os envolvidos foram 
conduzidos ao Plantão da Polícia 
Civil para as explicações.

Na mesma tarde ocorreu um 
acidente na avenida Expedicio-
nários. Um dos envolvidos, um 
senhor de 69 anos, que conduzia 
uma motocicleta Sundown, placa 
de Três Barras, foi socorrido pelos 
bombeiros e conduzido ao Pronto 
Atendimento. No local foi constatado 
que o homem portava um revólver 
calibre 22 marca Taurus, que foi 
apreendido e entregue ao Plantão 
da Polícia Civil. No local foi lavrado 
boletim de ocorrência.

A coragem de uma potencial 
vítima de estupro levou a Po-
lícia a prender Jorge Machado 
Neto, 18 anos, suspeito de há 
meses aterrorizar as imediações 
do bairro Jardim Esperança. A 
prisão aconteceu no último dia 
de 2008.

A moça, que não teve o 
nome revelado, voltava do tra-
balho, quando nas proximidades 
do antigo Instituto Médico Legal 
(IML), foi surpreendida pelo es-
tuprador. O rapaz a teria agarra-
do e tentado estuprá-la. Usando 
uma sombrinha, a moça desferiu 
vários golpes contra o corpo e a 
cabeça do rapaz. Assustado, o 
agressor fugiu sem consumar a 
violência.

A moça procurou a Dele-
gacia e fez o retrato falado do 
estuprador.

Pouco depois, Neto foi pre-

so em casa no loteamento Jar-
dim Santa Cruz. As marcas de 
agressão, supostamente feitas 
pela moça, além do fato de ela 
tê-lo reconhecido como o autor 
da tentativa de estupro, levaram 
a Polícia a prendê-lo.

Neto coleciona outras duas 
passagens pela Delegacia de 

Polícia, também por suspeita de 
tentativa de estupro. As outras 
duas vítimas compareceram à 
Delegacia e confirmaram ter 
sido Neto o autor dos crimes. 

O rapaz foi preso em fla-
grante e enviado para o Presí-
dio Regional de Mafra, onde 
ficará à disposição da Justiça.

Na noite de 22 de dezembro, 
no centro de Bela Vista do 
Toldo, um incêndio at in-
giu a Ervateira Tisczka. O 
fogo começou em um dos 
barracões de madeira com 
aproximadamente 700 metros 
quadrados. Em seu interior 
havia, segundo informações 
de familiares do proprietário, 
Antônio Tisczka, cerca de 
250 mil quilos de erva mate, 
pronta para ser embalada, 
além de vários maquinários 
para a industrialização da erva 
como empacotadeira, torra-

deira, triturados e canchador. 
Tudo ficou destruído pelo fogo. 
No combate ao incêndio foram 
gastos cerca de 80 mil litros de 
água para controlar e extinguir 
as chamas que ameaçavam se 
alastrar por outros quatro bar-
racões próximos. 

A cidade não possui rede 
de hidrantes e o acesso para 
abastecer rapidamente as via-
turas com água só foi possível 
através do auxílio de um trator 
agrícola. Auxiliaram também 
mais dois tratores para remover 
a grande quantidade de material 

combustível que havia no local. 
Um dos tratores pertence a pre-
feitura de Bela Vista do Toldo. 
O combate às chamas durou 
horas. A viatura de combate a 
incêndio permaneceu no local 
por toda a madrugada para 
realizar o rescaldo. Segundo 
o Corpo de Bombeiros de 
Canoinhas, o incêndio iniciou 
no setor de secagem da erva e 
a causa do incêndio ainda não 
foi apurada.

O incêndio provocou um 
prejuízo de cerca de R$ 3 mi-
lhões.

Antonio Aderélcio de Lima, 33 
anos, foi encontrado morto na 
madrugada de 20 de dezembro de 
2008, às margens da SC-477, em 
Major Vieira. A Polícia acredita 
que ele sofreu um acidente com 
a motocicleta que pilotava, uma 
CG125. Ele foi encontrado caído 
em uma vala. Antonio morava em 
Canoinhas.

MAIS DUAS MORTES
Na mesma madrugada, o mo-

tociclista Edivaldino Grein, de 23 
anos, morreu em um acidente no 
km 28 da BR-116, em Itaiópolis. A 
moto Honda CBX 250 conduzida 
por Grein, com placas de Itaiópo-
lis, e um Gol, ainda sem identifica-
ção, bateram de frente. 

O condutor e o passageiro 

do Gol, que também não foram 
identificados pela Polícia Rodoviária 
Federal, tiveram lesões leves e foram 
levados ao Hospital de Mafra. 

No dia seguinte, em Porto 
União, Fábio Antaszcysyn, de 27 
anos, perdeu o controle da moto 
e caiu após sair da pista da SC-302 
na localidade de São Miguel da 
Serra e morreu no local.

Preso principal 
suspeito pela 
morte de 
segurança

Canoinhas 
já tem novo 
delegado de 
Comarca
Desde a penúltima semana de 
2008, Ruy Orestes Kuchnir é o 
mais novo delegado de Comarca 
em Canoinhas.

Além do novo delegado, a 
Delegacia de Polícia de Canoi-
nhas também recebeu mais qua-
tros novos policiais civis – dois 
escrivães, um investigador e um 
comissário. 

Todos os novos policiais 
foram aprovados no último 
concurso público da Secretaria 
de Segurança e concluíram no 
ano passado os seus respectivos 
cursos de formação de quatro 
meses na Academia da Polícia 
Civil em Florianópolis.

A Polícia cumpriu na noite de 
18 de dezembro de 2008 um 
mandado de prisão preventiva 
contra o principal suspeito da 
morte do segurança Antonio 
Altavir de Lima Carvalho, o 
Tavico (foto). 

O acusado Marcel Pedro 
Pereira foi identificado e preso 
por policiais militares durante o 
show de abertura do Natal Luz 
em Três Barras. 

Após prestar depoimento na 
Delegacia de Polícia de Canoi-
nhas, Pereira foi conduzido ao 
Presídio Regional de Mafra. 

Tavico foi assassinado du-
rante uma briga quando traba-
lhava na portaria da Danceteria 
Channel 311 em 2007. Na época 
o autor do crime fugiu, mas foi 
localizado mais tarde. Ele havia 
negado o crime. 

Agora, Marcel deverá ser 
submetido ao Tribunal do Júri 
Popular. (Portal de Canoinhas)

Incêndio consome barracão de erva mate em BVT

Três motociclistas encontrados mortos
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NETO foi reconhecido por outras duas supostas vítimas de tentativa de estupro
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Inscrições para 
novos soldados 
termina na 
segunda-feira
Salário após formado é de R$ 3,7 mil 

VAGAS
 > VAGAS 

MASculinAS
PROCURO

PRECISA-SE

> VAGAS 
FeMininAS

Quer falar em 
público com segurança?

Curso individual ou para 
pequenos grupos. 

Contato: 9626-4565 ou 
3622-4934 (resid.) c/ Carlos. 
E-mail: zschap@hotmail.com

- 2 açougueiros (com experi-
ência)
- Atendente/ garçom (acima de 
18 anos, com experiência, horá-
rio: 16 horas à meia-noite)
- Auxiliar de refrigeração (ida-
de: 20 a 30 anos, solteiro)
- Balconista (com experiência, 
acima de 18 anos)
- Conferente (idade: 22 a 35 
anos, cart AB., com prática em 
informática)
- Chacreiro (casado, para tra-
balhar em Antonio Olinto-PR)
- Eletricista (idade: 18 a 30 
anos)
- Frentista (com experiência)
- Lavador de veículos (cart. 
AB)
- Mecânico diesel (idade: 18 
a 40 anos, para trabalhar em 
Itajaí-SC)
- Mecânico/ soldador (idade: 
18 a 35 anos, com experiência 
em automóveis)
- Motorista AD (acima de 25 
anos)
- Motorista E (idade: 18 a 45 
anos, curso do MOPP)
- Operador de plaina (com 
experiência)
- Operador de tupia ou centro 
de usinagem (com experiência)
- Padeiro (com experiência)
- Pedreiro (com experiência, 
idade: 18 a 50 anos)
- Pintor de móveis (com expe-
riência)
- Representante comercial 
(com veículo e experiência, 
área: cosméticos)
- Serralheiro (com experiência) 
- Trabalhador rural temporário 
(para São Simão-SP) 
- Vendedor externo (área: 
sorvetes)

Interessadas, tratar na rua Ma-
jor Vieira, 837 - Centro, próximo 
ao Ginásio da AABB ou pelo 
fone: 3622-5645.

 > VAGAS AMboS 
oS SexoS

- Atendente (para máquina de 
sorvetes, acima de 18 anos)
- Auxiliar de cozinha (horário: 19 
às 23 horas, acima de 20 anos)
- Auxiliar de escritório (com 
experiência em Excel, idade: 18 a 
25 anos)
- Babá para pernoitar (centro de 
Canoinhas)
- Babá para pernoitar (cuidar de 
gêmeos, centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica (acima 
de 25 anos, com experiência)
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, com experiência)
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, com experiência, 
bairro Sossego)
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, com experiência, 
centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica (residir 
em Joinville-SC)
- Empregada doméstica (residir 
em São Paulo-SP) 
- Empregada doméstica para 
pernoitar (centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (trabalhar em Rio Bonito 
– Major Vieira-SC)
- Estagiária (cursando Ensino 
Superior)
- Faxineira (com experiência, 
acima de 35 anos, período: ves-
pertino)
- Faxineira (com experiência, 
entre 18 a 40 anos)
- Inspetora de Qualidade da 
Madeira (com experiência, acima 
de 18 anos)
- Operadora de caixa (com expe-
riência, idade: 18 a 30 anos)
- Promotora de vendas (com 
experiência, ramo alimentício, com 
moto)
- Secretária (acima de 18 anos, 
com experiência)
- Vendedora (cart. AB, área de 
informática, com experiência)
- 3 vendedoras de celulares (aci-
ma de 18 anos, com experiência)

Interessadas, tratar na rua Major 
Vieira, 837 - Centro, próximo ao 
Ginásio da AABB ou pelo fone: 
3622-5645.

- Corretor (a) de seguros (aci-
ma de 23 anos, Ensino Médio 
completo)
- Professor (a) (formação: Admi-
nistração ou Ciências Contábeis, 
acima de 25 anos)

CONCURSOS

PROCURO emprego de cuidador 
de idosos, tenho experiência. Fone: 
3627-2450.

Seja um REVENDEDOR DE PER-
FUMES E COSMÉTICOS. Ambos os 
sexos. Ganhos de até R$ 1,2 mil, ven-
dendo 3 frascos/dia. Fone: 3622-5137. 
www.inspiracao.net/146872.

CANOINHAS

CEFET - CEnTro 
FEdEral dE 
EduCação 
TECnológiCa
Prazo: até 15 de janeiro
Cargos: professor substituto
Vagas: 11
Salário: até R$ 1241,02
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 15
Informações: através do site www.
cefetsc.edu.br

CurSo dE ForMação 
dE oFiCial -
PolíCia MiliTar
Prazo: até 12 de janeiro
Cargos: curso de Formação de 
Oficial
Vagas: 35
Salário: até R$ 3753,61
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 33
Informações: através do site www.
pm.sc.gov.br

VAGAS 
DiSPonÍVeiS: 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL:
Possuir experiência na função, Com 
curso técnico na área, para trabalhar 
em empresa do ramo papeleiro.

REPRESENTANTE COMERCIAL:
- Com Ensino Médio completo.
- Possuir veículo próprio.
- Vendas em Canoinhas e região.
- O candidato deve ter experiência 
com vendas e conhecimento de su-
permercados na região de atuação.
A EMPRESA OFERECE:
- Carteira de clientes.
- Ajuda de custo.
- Produto de fácil aceitação e sistema 
de trabalho em consignação.

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compare-
cer a Rua: Paula Pereira, 250 – 1º 
andar. Próximo a Casas Bahia.

PROCURO trabalho de cuidador de 
idosos. Tenho experiência e curso. 
Fone: 3622-8791 ou 8824-3865.

FAÇO DEDETIZAÇÃO. Controle de 
pragas urbanas. Solicite orçamento 
sem compromisso. Fones: 3622-6937 
e 3627-2566.

Encerra na próxima segunda-
feira, 12, o período de inscrições 
para o Curso de Formação de 
Oficiais (CFO) da Polícia Militar 
de Santa Catarina. Até o meio da 
semana, havia 222 inscritos para 
disputar as 35 vagas oferecidas, 
duas delas para o sexo feminino. 
A exigência do Curso de Direito 
integra, pela primeira vez, os 
requisitos para o ingresso na 
carreira policial militar.

Os aprovados serão matri-
culados no Curso de Formação 
de Oficiais (CFO), realizado na 
Academia de Polícia Militar da 
Trindade (APMT), na Capital. 
Com a exigência da graduação 
em Direito, o CFO foi reduzido 

de quatro para dois anos. Duran-
te esse período, o cadete – como é 
chamado o acadêmico policial mi-
litar – receberá um vencimento de 
R$ 1.405,02. Depois de formado, 
será declarado aspirante a oficial, 
recebendo R$ 3.753,61. 

A carreira de oficial da Po-
lícia Militar oferece os seguintes 
postos: 2º tenente, 1º tenente, 
capitão, major, tenente coronel 
e coronel da Polícia Militar de 
Santa Catarina.

Os policiais militares de 
Santa Catarina têm direito a far-
damento, alimentação, previdên-
cia social especial, assistência à 
saúde própria e dos dependentes 
por intermédio do Hospital da 
Polícia Militar e Odontoclínica, 
dentre outras prerrogativas.
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Assinada ordem de serviço para 
construção do Ifet de Canoinhas
Prazo para entrega total da obra é de um ano, mas aulas começam em seis meses 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Foi assinada na segunda-feira, 5, 
a ordem de serviço para que o 
campus de Canoinhas do Institu-
to Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (Ifet) comece a ser 
construído.

A empresa responsável pela 
obra é a Conembra Construtora e 
o custo será de R$ 5,2 milhões.

Desde então a empresa tem 
prazo de seis meses para entregar 
o bloco principal do prédio e pra-
zo de um ano para a entrega total 
da obra, que inclui salas de aula, 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

auditório, laboratórios, biblioteca 
e demais espaços exigidos pelo 
MEC e pelos cursos que serão 
oferecidos.

O campus de Canoinhas irá 
oferecer cursos de qualificação 
profissional a partir do segun-
do semestre de 2009. Em 2010 
começam a ser oferecidos cinco 
cursos técnicos e um superior. 
As áreas de ensino serão Agroe-
cologia, Agroindústria, Vestuário, 
Edificações e Mecatrônica.

MAIS UNIDADES NO ESTADO
Santa Catarina poderá ter 

28 unidades do Ifet até o fim de 

2010, incluindo a de Canoinhas. 
“Hoje nosso Estado já tem doze 
unidades em funcionamento e 
outras oito serão construídas, 
além das escolas que deverão 
ser federalizadas em Xanxerê, 
Fraiburgo e Luzerna”, disse a 
senadora Ideli Salvatti (PT), 
logo após a solenidade no 
Palácio do Planalto, em Brasí-
lia, em que o presidente Lula 
sancionou o Projeto de Lei nº 
177/2008 que institui Ifets, 
antigos Centros de Formação 
(Cefets). Ideli foi a relatora do 
projeto no Senado.

A líder explicou que Santa 

Catarina terá dois Ifets que vão 
comandar as unidades de ensino 
já em funcionamento e as que 
serão construídas. Um dos ins-
titutos será dirigido para a área 
industrial e sua reitoria ficará 
sediada em Florianópolis. Dessa 
unidade, já estão em funciona-
mento as escolas localizadas 
em Florianópolis, São José, a 
conhecida como Continente, 
Jaraguá, Joinville, Chapecó e 
Araranguá. Em construção, as 
futuras unidades ficarão em Ita-
jaí, Gaspar, Lages, Canoinhas, 
Criciúma São Miguel d’Oeste 
e Palhoça. 

Processo 
Seletivo UnC 
encerra dia 12 
de fevereiro
A Universidade do Contestado 
campus Mafra está com inscrições 
abertas para o Processo Seletivo 
UnC 2009. As inscrições para um 
dos cursos de graduação ofertados 
pela UnC podem ser feitas até o dia 
12 de fevereiro. 

O candidato poderá optar pelos 
cursos de Administração, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, Re-
lações Públicas, Direito, Educação 
Física, Enfermagem, Fisioterapia, 
Matemática, Psicologia e Sistemas 
de Informação. O estudante poderá 
fazer a pré-inscrição no site www.
mfa.unc.br ou preencher o formulá-
rio diretamente na Secretaria Aca-
dêmica. O valor da inscrição para 
o Processo Seletivo é de R$ 15. 
Mais informações sobre o Processo 
Seletivo e programas de descontos 
e incentivo ao acadêmico podem 
ser obtidas pelo fone 4641-5525 ou 
através do website da UnC.
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Verão marcado por várias 
competições em Canoinhas
FME e Liga Esportiva prometem movimentar período de férias

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
A Fundação Municipal de Es-
portes (FME) em parceria com 
a Liga Esportiva Canoinhense 
prometem movimentar o mês de 
janeiro com diversas promoções 
esportivas. As primeiras atrações 
começam na próxima sexta-feira, 
16. Três Copas serão abertas 
neste dia. Na quadra de futebol 
de areia do Sesc Ler, acontece a 
Copa Verão de Futebol de Areia. 
As competições seguirão todas 
as terças e quintas-feiras, sempre 
a partir das 19 horas.

Também no dia 16 começa 
a Copa Verão de Futebol Suíço. 
A competição acontece na sede 
do campo Ana & Vitória (campo 
Marcio Pereira). As inscrições 
ainda estão abertas e podem 
ser feitas até o dia do início da 
competição na sede da FME, 
no Estádio Municipal. Os jogos 
acontecerão sempre aos sábados 
no período da tarde.

Homens e mulheres poderão 
disputar ainda a Copa Verão de 
Vôlei de Areia em duplas. A 
competição começa dia 16 na 
quadra de areia do Sesc Ler. Os 
jogos seguem todas as segundas, 
quartas e sextas, sempre a partir 
das 19 horas. 

TAÇA PLANALTO
A FME e a Liga Esportiva 

já estão se preparando para a 
Taça Planalto de Futebol 2009. 

A primeira reunião com os times 
interessados em participar da 
competição acontece na terça-
feira, 13, na sede da FME.

ESPORTE E LAZER 
NO CAMPO

A prefeitura de Canoinhas, 
Secretaria do Desenvolvimen-
to Rural e a FME apresenta-
ram no dia 30 de dezembro 
de 2008 na sala de reuniões 
da FME o projeto Programa 
Esporte e Lazer no Campo 
edição 2009. 

O projeto prevê dois mo-
mentos. No primeiro semestre 

deve acontecer o Campeonato 
do Interior de Futebol e no 
segundo semestre a Copa Inte-
gração Futebol 2009. Para tratar 
do Campeonato do Interior, 
quinze equipes confirmaram 
participação durante a reunião. 
As inscrições, no entanto, encer-
ram somente na segunda-feira, 
12. Neste ano, além da categoria 
titular e aspirantes será incluída 
a categoria veteranos. O Tor-
neio Início da competição será 
dia 1.º de fevereiro no Estádio 
Municipal Ditão e o início do 
Campeonato está previsto para 
dia 8 de fevereiro.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CANOINHAS
     Rua Saulo de Carvalho, 655 – Bairro Industrial I

Fone 047-6223066
89460-000   -   CANOINHAS   -   SANTA CATARINA

ERRATA 
Pelo presente instrumento, na edição nº 2866, do dia 19/12/2008,   

página 15, onde está escrito “... para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, no dia 04 de fevereiro  de 2008, ...”  leia-se: 
“... para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 04 de 
fevereiro de 2009, ...”.

Grato pela compreensão.
ADENIR JOSE MACHADO

Diretor Presidente

PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL

RICARDO JOSÉ HOFFMANN, inscrito no CPF sob nº. 
247.014.409-49,  torna público que está requerendo a Fundação 
do Meio Ambiente – (FATMA), a Autorização para Aproveitamento 
de Material Lenhoso Derrubado por Ação da Natureza – IN-25, na 
localidade do “Parado”, no Município de Canoinhas.

Responsável Técnico:  Márcio José  Agnoletto Maziero
                                      Engenheiro Florestal
                                      CREA-SC 056746-9

                                                                                                  
                            Rua Pastor George Weger, 570, centro.
                            Canoinhas-SC – 89460-000                                       
                            Fone: 47-3622 0613

Governo promete negociação, 
mas não apresenta proposta

A venda de dez dias de férias pelo 
trabalhador está isenta do reco-
lhimento de Imposto de Renda 
na fonte. A polêmica que vinha 
se estendendo há vários anos, foi 
alvo de um esclarecimento da Re-
ceita Federal, publicada no “Diário 
Oficial” da União de terça-feira, 
6.  Apesar de decisões favorá-
veis ao trabalhador no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e de a 
Procuradoria Geral de Fazenda já 
ter desistido de recorrer de ações 
na Justiça sobre o assunto, muitos 
trabalhadores ainda vinham tendo 
o IR descontado. 

Pela legislação, o trabalhador 
tem o direito de vender para a em-
presa 10 dos seus 30 dias de férias. 
Mas a tributação desses valores era 
alvo de uma polêmica. 

Uma súmula do STJ estabele-
ceu que a venda das férias corres-
ponde a um abono indenizatório 
e, portanto, não caberia a cobrança 
do imposto. O tribunal julga pro-
cedente esse tipo de ação desde 
1993 e entende que, por se tratar 
de verba indenizatória, e não de 
caráter de acréscimo patrimonial, 
o dinheiro não pode ser tributado 
como renda. 

A Associação dos Praças de SC 
(Aprasc) retomou sua mobilização 
no dia 7 de janeiro, data apresen-
tada pelo governo para voltar a 
negociar com os representantes 
dos servidores da segurança pú-
blica, a fim de exigir do Governo 
do Estado o cumprimento da Lei 
254. O protesto começou com 
uma concentração, às 14 horas, 
na Praça Tancredo Neves, em 

Florianópolis, que reuniu cerca 
de 150 pessoas de várias regi-
ões do Estado. Em seguida, às 
16h30min, os praças e familiares 
fizeram um protesto em frente 
ao Centro Administrativo, sede 
do Executivo. A vigília cívica 
dos praças, esposas e familiares 
foi inaugurada e vai ficar em 
funcionamento por tempo inde-
terminado.

Trabalhador poderá vender férias 
sem pagar Imposto de Renda

ESPORTE e Lazer no Campo movimentou o interior no ano passado; 15 equipes já confirmaram presença na edição 2009

A
rq

ui
vo

GERAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



23VARIEDADESSexta-feira, 9 de janeiro de 2009 ESPORTES

Corinthians quer reforço 
de Ronaldo fora de campo
Clube pretende aumentar venda de camisas do Fenômeno

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Menor esfaqueado na Fartura
Na madrugada do primeiro dia do ano, um menor de idade com 16 anos 
foi esfaqueado na localidade da Fartura. Os bombeiros atenderam o 
rapaz e o encaminharam ao Pronto Atendimento, onde foi medicado 
e no momento passa bem. A família do menino denunciou o autor da 
tentativa de homicídio, mas ele segue foragido.

Agressor investe contra a 
Polícia no São Cristovão
Na noite de sábado, 3, na rua Canoinhas, no bairro São Cristóvão, 
um homem de 40 anos estava armado com uma barra de ferro e uma 
foice, ameaçando sua esposa e filha. Ao tentarem entrar na residência, 
policiais foram impedidos pelo agressor que investiu contra eles com 
a foice e a barra de ferro. Os agentes precisaram disparar dois tiros 
não-letais contra o homem que foi preso logo em seguida, enquadrado 
na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de 
Mafra na mesma noite.

Mulher é agredida e casa 
revirada no Água Verde
Na madrugada de domingo, 4, na rua Irmã Maria Carolina Gross, no 
bairro Água Verde, um rapaz de 23 anos levou um susto ao chegar em 
casa e encontrar a mãe, de 49 anos, caída e desacordada. Segundo 
ele, a casa estava toda revirada, com móveis danificados e vidros 
quebrados. Imediatamente ele chamou os bombeiros para socorrer a 
mãe e, em seguida, chamou a Polícia.

Vizinhos disseram que só ouviram os gritos de ‘socorro’ da mulher. 
A Polícia ainda não ouviu a agredida porque ela estava em estado de 
choque, mas trabalha com a hipótese de vingança, já que nenhum 
objeto foi roubado.

Suspeita de tentativa de 
homicídio em Três Barras
Na noite de 25 de dezembro de 2008, na rua Celestino Carlos de Maria, 
no bairro São Cristovão, em Três Barras, João Carlos dos Santos, 27 
anos, foi atingido por golpes de foice na região do braço, antebraço 
e região do tórax. Os bombeiros foram chamados e constataram 
também hemorragia severa. Ele foi conduzido ao Pronto Atendimento 
Municipal de Três Barras e no momento passa bem. A Polícia Civil 
de Três Barras ainda não ouviu os envolvidos no caso, o que deve 
ocorrer nos próximos dias.

Ladrões vão para a cadeia
A Polícia prendeu na madrugada de segunda-feira, 5,  no bairro Cam-
po d’Água Verde, dois homens de 29 e 32 anos, respectivamente. A 
dupla havia praticado um furto em uma residência e foram flagrados 
transportando os produtos furtados.

Menores envolvidos em furto
Na manhã de quarta-feira, 7, foram detidos na rua Julio Budant Neto, 
no bairro Campo d’Água Verde, dois menores de idade com 14 anos 
e uma menor de idade com 17 anos. Os três se envolveram em um 
furto ocorrido na noite anterior, praticado contra um senhor de 84 
anos. Outro rapaz também foi identificado, mas não foi localizado até 
o momento. Os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia, onde 
ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.

OCORRÊNCIAS POLICIAIS

O ano que começa com um 
reforço fenomenal no Corin-
thians, de volta a série A do 
Campeonato Brasileiro, promete 
boas surpresas para o torcedor 

que amargou o rebaixamento em 
2007 e vestiu a camisa do clube 
com orgulho. Com o anúncio da 
contratação de vários reforços e 
o alarde feito devido à vinda do 
fenômeno Ronaldo Nazário, o 
Ronaldinho, que fora de forma 
e em recuperação por causa de 
uma lesão há muito tempo não 
vive uma fase áurea, o clube pau-
lista aposta na antiga imagem do 
jogador e pretende, mais do que 
uma boa campanha, alavancar as 
vendas da camisa do Timão.

O torcedor corintiano, que 
colocou o símbolo do clube 
no peito e foi fundamental 
para a volta do time à Série A 
do Campeonato Brasileiro em 
2008, não conseguiu fazer com 
que o Timão lucrasse muito com 
a venda de camisas. Embora 
o presidente Andrés Sanchez 
tenha falado em 3 milhões de 
unidades em recente entrevista 
à televisão, o departamento de 
marketing do clube informa que 
o número de camisas oficiais 
vendidas foi de 500 mil, inferior 
ao mínimo exigido pela empresa 
de material esportivo Nike - com 
a qual o clube tem contrato - para 
adquirir o direito a receber mais 
de royalties (compensação ou 
parte do lucro paga ao detentor 

de um direito qualquer). 
No entanto, a expectativa 

é outra para 2009 e responde 
pelo nome do atacante Ronaldo 
Fenômeno. A ideia é vender 
mais de um milhão de peças, 
ou seja, dobrar a quantidade 
em relação ao ano anterior, o 
que garantia ao Corinthians o 
direito a um retorno maior em 
royalties. Para isso, o clube irá 
investir e lançar novas campa-
nhas de marketing, que envol-
verão camisetas promocionais 
à semelhança do que aconteceu 
na temporada passada. Embora 
2009 tenha apenas começado, 
o clube já lançou sua primeira, 
com slogan Dois mil e 9 feno-
menal, usando a imagem do 
reforço. Além desta camiseta, o 
clube deve comercializar ainda 
vários produtos com a marca 
Corinthians e com o nome 
do Fenômeno que, com licen-
ciamento e franquias, podem 
render um pouco mais de R$ 
5 milhões.

Se o desempenho do prin-
cipal reforço e de todo o time 
for o esperado pelos torcedores 
do clube, a expectativa é de que 
os lucros do Timão tenham 
desempenho fenomenal em 
2009.

EXPECTATIVA era de que camisa do Fenômeno vendesse 3 milhões de unidades, mas vendas não passaram de 500 mil
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Mande um 
e-mail para a coluna:
dropscn@terra.com.br

Edinei Wassoaski

Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:
1.

3.
2.

4. 
5.

Imprevisível               Edson e  Hudson e Bruno e Marrone 
Borboletas                                                     Victor & Léo
Desse jeito é ruim pra mim                                            Belo 
Mala Pronta                                     Hugo Pena e Gabriel
Cedo ou Tarde                                                     NX Zero

   Quanto vale um Batman? Eu 
ousaria responder: um bom Coringa.

Não, não estou falando de Danny 
DeVito e sua caricata figuração do 
palhaço macabro de Batman - o Re-
torno, de 1992. Depois que Batman - o 
Cavaleiro das Trevas (2008) estreou 
nos cinemas, todo o mundo esqueceu 
qualquer resquício de Coringas ante-
riores que pudes-
se existir. Heath  
Ledger (de O Se-
gredo de Brocke-
back Mountain) é, 
de fato, um rapaz 
que nasceu para 
virar mito do cine-
ma. Depois de ou-
sar interpretar um 
cowboy gay, fez a 
mais assustadora 
interpretação de 
um vilão desde 
Hannibal Lecter, 
de O Silêncio dos 
Inocentes. O po-
bre do Batman 
(Christian Bale, 
aquele mesmo 
que bateu na mãe 
e na irmã na pré-
estreia do filme na Europa)  fica literal-
mente na sombra do Coringa.

Muitos podem dizer que o Co-
ringa de Leadger virou mito porque 
o ator morreu pouco antes da con-
clusão das filmagens, vítima de over-
dose. Grande equívoco facilmente 
sanado depois de se ver o filme.

Antes que essa crítica se tor-
ne um perfil do Coringa, vamos a 
sinopse.

  O filme inicia do fim de Batman 

Begins (2005), que já era acima da 
média para a série. Gothan City não 
tem mais espaço para o crime depois 
da consolidação de Batman. Com 
a ajuda do tenente James Gordon 
(Gary Oldman) e do promotor público 
Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman 
luta contra o crime organizado com 
sucesso, até que surge a figura apo-

calíptica do Corin-
ga. Com uma ma-
quiagem bizarra, 
marcada por uma 
boca rasgada e 
mal costurada, o 
asqueroso perso-
nagem se une ao 
crime organizado 
para derrotar Bat-
man. Faz isso não 
por dinheiro. Quer 
apenas sentir o 
gosto do caos. 
E para isso não 
mede esforços. 
Dá- lhe  mui tas 
explosões (“Para 
minha sorte os 
explosivos são 
baratos”, diz ele), 
perseguições e 

destruição, muita destruição. Tanta, 
que chega certo ponto que o caos 
incomoda. É tanta barulheira que 
somente o rosto grotesco do vilão 
é capaz de reatrair a atenção do 
espectador.

O Coringa de Leagder é o 
futuro do crime. Quer desorganizar 
para provar para a humanidade o 
quanto podre são seus alicerces. 
É o anticristo no que tem de mais 
assustador.

Caio Mesquita
Sertanejo

Revelado pelo Programa Raúl Gil, 
da Bandeirantes, o saxofonista dá 
um show de interpretação ao reunir 
grandes clássicos do sertanejo 
nacional neste CD que é a trilha 
sonora ideal para os românticos. 
Vai de Fada (de Victor e Leo) a 
É o Amor (de Zezé di Camargo e 
Luciano). Interessante.

Fall Out Boy
Folie à Deux

Este é o quinto álbum de estúdio 
da banda punk estadunidense que 
conquistou legiões de fãs no início 
dos anos 2000. Aqui eles se dão 
ao luxo de tocar com Kanye West, 
Travis McCoy e Elvis Costello. 
Gostei muito das canções What 
a Catch, Donnie e 20 Dollar Nose 
Bleed. Show de bola! 

Batman - o Cavaleiro das Trevas

EXTRAS: Não possui. 

Avaliaçăo CN: Filme:               Extra:***** -

   Início de ano a tevê mostra o 
que tem de melhor. Quando a progra-
mação de  fato decolar, lá por março, 
volta as velharias de sempre. Inovação 
mesmo é quando os veteranos saem 
de férias. Prova disso foram as estreias 
de Maysa, na Globo, e A Lei e o Crime, 
na Record, quase que simultaneamente 
na segunda-feira, 5. Assisti os dois 
episódios de estreia e posso afirmar, 
os dois são muito bons.

Larissa Maciel faz uma interpreta-
ção mediúnica da cantora contestado-
ra. Direção corajosa, do filho de Maysa, 
Jaime Monjardim, que inclusive não 

censurou a própria história - até a cena 
em que Maysa se nega a beijá-lo por 
temer pegar sua febre está lá - além do 
texto refinado do autor global que mais 
entende de mulher, Manoel Carlos.

A obra é tão fidedigna que é toda 
baseada em diários da cantora e, claro, 
nas lembranças do filho.

Voltando a falar de Larissa, a atriz 
dá um banho. Terá vida longa na Globo. 
Tudo se complementa numa qualidade 
de imagem e áudio nunca antes vista. 
Um refinamento que a Globo vem apri-
morando há anos. Resultado: recorde 
de audiência logo na estreia.

A Lei e o Crime é muito mais 
ousada e segue a linha do favela 
movie, inaugurado pela Record com 
a novela Vidas Opostas (2006). O 
autor é o mesmo, Marcílio Moraes. 
Inova, ao contrário de Maysa, que 
mais uma vez segue a linha não-
linear para contar uma minissérie. 
Coisas da Globo.

A Lei e o Crime peca ao prender 
o espectador. Depois de cuspir o 
mote em cinco minutos, enrola em 
longas cenas de ação que se es-
tragam no recurso do slow motion. 
Nesse quesito, Maysa  não peca, tem 

ritmo impecável.
A qualidade de imagem de A 

Lei e Crime também é um capítulo 
a parte. Imagem digital da mais 
alta qualidade. Som também de 
primeira.

A briga no Ibope não foi peque-
na. Maysa liderou com 30 pontos e 
A Lei e o Crime ficou em segundo 
com 18 pontos.

A série da Record terá 16  ca-
pítulos e será exibida sempre às 
segundas-fe i ras,  às 23h15min. 
Maysa é diária e acaba na semana 
que vem. 

Na Natureza Selvagem
Jon Krakauer
Cia. das Letras
213 páginas

              No verão de 1990, Chris 
McCandless decidiu abandonar a 
família rica, queimar seus pertences, 
incluindo dinheiro, e cair na estrada, 
numa busca que nem ele sabia ao certo 
o que objetivava.
  Dois anos depois o jovem é encontrado 
morto em um trailer abandonado no 
deserto do Alasca.
   Atraído pela história, o jornalista Jon 
Krakauer começava aí uma investigação 
que resultaria neste livro, que só se 
tornou conhecido porque no ano 
passado o diretor e ator Sean Penn 
decidiu filmá-lo.
  Vi o filme antes de conhecer a obra 
escrita e posso garantir. O melhor da 
história do jovem que chocou o mundo 
está no filme. Penn absorve o que de 
melhor tem o livro que por ser uma 
obra reportagem, invariavelmente se 
torna chato. Mas nem tudo é perdido. 
Há detalhes que se não confundem, 
ajudam a entender como funcionava a 
mente deste jovem tão sereno, mas de 
atitudes perturbadoras. 
Só para os fãs do filme.
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 Aniversariantes

Enfoque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

 PArAbéns

09/01 - Rosa dos Santos
09/01 - Aristiliano de Lima
10/01 – Ernani Wogeinaki
10/01 - Marli Aparecida Tavares 
Camargo
12/01 - Nilza de Alexandrina 
Krauss
12/01 - Silvio José Dambroski
12/01 - Osmar de Jesus Fer-
reira
13/01- Luis Cesar
13/01 - Sergio Carvalho
13/01 - Marisa Salai Voigt
14/01 - Neolcir Casaril
15/01 - José Salvador
15/01 - Deli Lourenço

Neno Pangratz completa 
idade nova na segunda-
feira, 12. Para ele, muita 
saúde, felicidade e sucesso. 
Parabéns!

A segunda-feira, 12, tam-
bém é dia de festa para 
Patrick Linzmeier, que 
comemora mais um ano de 
vida. Felicidades! 

No dia 24 de dezembro, a 
Empresa Fuck S.A. ofereceu 
uma cesta de brindes a seus 
funcionários. A festa, rea-
lizada na sede da empresa, 
teve direito a Papai Noel, 
brinquedos e um delicioso 
boi ralado.

 FEsTA

As festividades do Natal Luz, em Três Barras, tiveram como ponto 
alto, no dia 18 de dezembro, o show da dupla Guilherme e Santiago. 
Segundo informações da coordenação, mais de cinco mil pessoas 
assistiram a apresentação dos sertanejos. O Natal Luz prosseguiu no 
dia 19, na localidade de São João dos Cavalheiros, e reuniu grande 
parte dos moradores do interior do município. No dia 20 de dezem-
bro, a programação reuniu em frente ao Museu Municipal as famílias 
residentes no centro e bairros da sede do município.

No dia de Natal, 
Anderson André 

Capitanio e 
Larissa Izabel 

Stockler selaram 
seu noivado. 

Para o jovem 
casal, desejos de 
muita felicidade.

Bruna Alinne Clasen recebe os 
parabéns de sua mãe, Gladys 
B. Clasen, pelo merecido su-
cesso alcançado no vestibular 
da UFSC, no qual foi aprovada 
para o curso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental. Parabéns, 
caloura!

Omar Oliveira e 
Jozeane Kurceszki 
comemoraram na 
segunda-feira, 5, um 
ano de muito amor e 
união. Felicidades ao 
casal!

Lucas Padilha Valter completou 
cinco aninhos na quarta-feira, 7. 
Seus pais, Jaime e Ivérie, dãos os 
parabéns ao garotinho!

Ana Carla Walter de Moura 
comemorou seus 15 anos no do-
mingo, 28 de dezembro, junto com 
toda sua família, que lhe manda 
os parabéns e deseja muitas 
felicidades!

Andressa apagou velinhas em 
dezembro, reunindo todos os 
amiguinhos para uma bela festa. 
Toda sua família, que adora a ga-
rotinha, deseja muitas felicidades 
e brincadeiras para a pequena!

No 1.º dia do ano, Ida Müller 
comemorou mais um ano de vida. 
Seus familiares e amigos desejam 
paz e felicidade. Parabéns!

DEspEDiDa
Jantar de confraternização da prefeitura 
de Três Barras, realizado no dia 12 de 
dezembro, no Salão do Divino, reuniu 
aproximadamente 450 funcionários dos 
mais diversos setores da administração 
e representantes da imprensa local. Na 
oportunidade, Luiz Divonsir Shimoguiri 
(PP), que acaba de completar o seu ter-
ceiro mandato como prefeito, foi home-
nageado com presentes e com um vídeo 
sobre a sua trajetória pessoal e política.
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COMUNICADO

IMÓVEIS

PENSIONATO. Fone: 3622-6538 ou 9996-
5646. Rua Roberto Ehlke, 26, em frente a 
UnC, em cima da Casa das Noivas.

ALUGO apartamento, 1º morador, 
área central a 200 metros do Hospital 
SC, suíte, quarto, 2 salas, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem fechada, 
acabamento de primeira, vidro tempe-
rado, teto em gesso, interfone, portão 
eletrônico, direto com o proprietário. 
R$ 550. Fone: 3624-2763 – em horário 
comercial.

VENDE-SE casa aos fundos da Fatma, 
com 2 dormitórios e demais dependên-
cias. Tratar: 9121-5258.

ALUGA-SE imóvel urbano com a área 
de 540,20m², localizado a rua São José. 
Valor: R$ 500. Tratar: 3622-6683. 

ALUGA-SE casa de alvenaria, locali-
zada na rua 3 de Maio, próx. a UnC. 
Tratar: 3622-1264.

ALUGA-SE apartamentos semi-mobi-
liados na Água Verde, próx. Portal de 
Canoinhas. Tratar: 3622-1030.

VENDE-SE um sobrado no centro de 
Canoinhas, ao lado da UnC. Fone: (47) 
9188-4586.

VENDE-SE terreno, com 640m² na rua 
João Tomachitz, em frente a Band FM. 
Preço a combinar. Fone: 3624-0200.

ALUGA-SE  imóvel comercial, ao 
lado do  Portal de Canoinhas. Tratar: 
3622-6683.

VENDE-SE Panificadora com o maqui-
nário. Tratar: 3622-6683.

ALUGA-SE imóvel comercial, situado na 
rua José B. Fedalto, esquina com a rua 
Miguel Klempous, em Canoinhas. Tratar: 
3622-6683.

ANIMAIS

VENDEM-SE filhotes de cães da raça 
pastor alemão. Valor: R$ 160. Fone: 
3622-6143.

VENDO casa pré-fabricada de madeira 
montada por R$ 10.550,00.
Fone: (47) 8805-9274.

VENDE-SE uma vídeo-locadora em Três 
Barras. Valor a combinar. Fone: 3623-
0907 – falar c/ Márcia.

VENDE-SE casa em São Bento do Sul, 
bairro Lençol, terreno com 510 m², casa 
60 m². Valor: R$ 25 mil. Aceita-se carro 
no negócio. Fone: (47) 3635-4031, falar 
com Amélia.

VENDE-SE casa de alvenaria com 
100m² aproximadamente. Tendo 3 quar-
tos, 2 salas, cozinha, banheiro, garagem 
com churrasqueira e área de serviço. 
Rua Kurt Ulig, nº 230, Alto da Tijuca, 
próx. Escola Lovatel Pires. 
Valor: R$ 70 mil. Fone: 9656-6640.

VENDO lote com 450 m² no Salto 
d’Água Verde, na Vila Militar, por R$ 6,5 
mil. Fone: (47) 8837-9354.

ALUGA-SE sala comercial na rua 
Coronel Albuquerque, 460, centro. 
Valor: R$ 450. Tratar: 3622-6683.

VENDE-SE terreno urbano com área de 
722 m² , onde está edificada uma casa 
de alvenaria de 208 m², localizada na 
rua Augusto Haensch, bairro Boa Vista.  
Tratar: 9171-5264.

VENDE-SE uma casa no Rio Grande do 
Sul, em Estância Velha, ótima locali-
zação. Aceita-se carro no negócio ou 
troca-se por casa em Canoinhas. Fone: 
(47) 8854-5265.

COMPRA-SE lenha de pinus e eucalipto 
para picador, R$ 48 a tonelada, posta no 
local. Contato: (47) 8854-5262.

VENDE-SE forno para padaria Tedesco 
à gás. Valor: R$ 300. Tratar: 3622-3238.

VENDE-SE uma câmara fria de açougue 
para 800 quilos, 2 balcões expositores 
para carne e uma batedeira para bife. 
Tudo semi-novo. Preço a combinar. 
Fone: (47) 3655-1488.

ALUGA-SE casa de madeira com 3 
quartos, próx. ao mercado Perucci. 
Valor: R$ 300. Fone: 8816-3986 ou 
3627-2474.

DIVERSOS

VENDE-SE máquina de sorvete, tipo ita-
liano, marca Carpigiana. Aceita-se carro 
no negócio. Fone: 3622-1348 c/ Mário.

VENDE-SE 1 roçadeira, 1 máquina de 
cortar grama recicladora, 1 lava-jato, 1 
bicicleta de marcha, 1 moto elétrica, 1 
rádio amador. Fone: 9157-1887.

VENDO TV 20’ nova,  por R$ 300, PS2 
com 2 controles por R$ 500 e mesinhas 
por R$ 70. Tratar: 3622-5137.

VENDE-SE um cão da raça Border 
Colli, macho, com 3 meses, vacinado, 
pelagem preta e branca. 
Fone: 9929-3903, Welinton.

ALUGA-SE apartamento com 96m², 3 
quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, 
lavanderia e garagem aberta para um 
carro. Rua Reinaldo Kruger, nº 9A. Cam-
po d’Água Verde, fundos da Reunidas. 
Valor: R$ 350. Fone: 3622-1650.

ALUGA-SE casa de alvenaria de 80 
m² com sala, copa, cozinha, 2 quartos, 
banheiro, lavanderia e abrigo para carro. 
Rua Reinaldo Kruger, nº 17C. Valor: R$ 
350. Fone: 3622-1650.

VENDE-SE 2 terrenos na rua Bernardo 
Olsen, próx. ao Colégio Santa Cruz, no 
valor de R$ 20 mil cada. Fone: 8422-
5876 ou 3622-3729.

PROCURO lote no Campo d’Água Verde 
para comprar. Interessados em vender 
ligar para 8854-5262 ou 3622-4891.

VENDE-SE um mercado com ótima 
clientela formada, estoque e instalações. 
Fone: 8844-3280. VENDE-SE sub de 12 polegadas, cor-

neta 2 mil watts, módulo 1400 e bicicleta 
aro 20. Fone: 3622-8290.

LINDA CASA EM ITAPOÁ: Casa de 
frente para o mar, com linda vista! 4 
quartos, 3 suítes, sala 2 ambientes, 
desnível, copa, cozinha, área de serviço, 
varanda, churrasqueira, garagem para 
3 carros, ajard., murada. Área constru-
ída – 271 m². Excelente localização. 
Documentação ok, averbada. Tel: (41) 
3596-2521 ou (41) 9996-1706.

VENDE-SE depósito de gás em funcio-
namento há 2 anos (bandeira Liquigás), 
com ponto comercial e clientela forma-
da. Ótimo negócio! Fone: 8854-5262.

VENDE-SE casa no Campo d’Água 
Verde próxima ao antigo Bruda, com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem e churrasquei-
ra. Toda murada com grades na frente e 
jardim, financiada pela Caixa Econômi-
ca. Valor: R$ 30 mil mais financiamento. 
Tratar pelo fone 8854-5262.

VENDE-SE picador móvel para produ-
ção de cavaco no valor de R$ 10 mil. 
Tratar 8854-5262 ou 3622-4891.

VENDE-SE uma mesa com 6 cadeiras 
estofadas por R$ 350 e uma escrivani-
nha com 6 gavetas por R$ 120. Fone: 
3627-2235 com Francisco.

ALUGA-SE apartamento em Itapoá 
para 6 pessoas, com 2 quartos, 
cozinha, sala conjugada, banheiro, 
churrasqueira c/ área de serviço e 
garagem. Fone: (47) 3627-2238, 
8444-1442 ou 8425-6988.

PENSIONATO para homens no cen-
tro. Fone: 3622-2600.

VENDE-SE um balcão para loja, 4,22 
cm x 85 cm de altura e 94 cm. Valor: 
R$ 100. Fone: 8819-5786 ou 3622-
4646 c/ Leonilda.

VENDE-SE um DVD Samsung semino-
vo, valor R$ 100. Fone: 3622-8782.

TORPEDOS
PROCURO CASAMENTO - Sou 
solteiro, 57 anos, aposentado, procuro 
mulher solteira ou viúva com mais de 
30 anos para um futuro casamento. As 
interessadas deverão escrever para Ho-
mem Alegre. Rua Antonio Grosskopf, nº 
329 - Canoinhas-SC, CEP: 89460-000

Publicação de classificados  
será aceita somente até às 

18 horas de terça-feira. 

VENDE-SE um ar condicionado Cônsul 
7.500 BTUs - quente e frio, por R$ 800, 
uma lavadora Eletrolux 8 quilos água 
quente, por R$ 800, e um forno micro-
ondas Eletrolux com dourador por R$ 
300. Fone: 3622-8632 ou 9903-3869.

VENDE-SE PS2 + TV 20 pol. + rack por 
R$ 800. Fone: 3622-5l37

VENDE-SE terreno, área de 10.996m². 
Ótimo para chácara. Divisa com o rio 
Pardo. Valor a combinar. Aceito carro no 
negócio. Fone: 8855-3377.

VENDE-SE casa de alvenaria nova, com 
94 m², localizada na rua Emílio Wendt 
ao lado da antiga escola Grosskopf, no 
bairro Água Verde. Fone: 3622-4126.

VENDE-SE casa de alvenaria com terreno 
de 2.916 m². Casa com 180m². Valor: R$ 
200 mil, na rua José Samuel Schmidt, no 
Alto da Tijuca. Fone: 3622-4126.
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VENDE-SE Fusca VW, ano 1975, azul.  Va-
lor: R$ 2,2 mil. Tratar: 3622-1179, c/ Lisandro.

VENDO Fusca, cor branca, em ótimo es-
tado de conservação. Valor: R$ 3,4 mil. 
Tratar com Gilson - fone: 9909-4886 ou 
na rua Júlio Porfírio, 44, em Três Barras

VENDE-SE cavalo mecânico Scania - III 
S, ano 1979, com carreta graneleiro Ran-
don, ano 89. Fone: 9617-4354 c/ Paulo.

VENDE-SE Gol ano 2007, 4 portas, 
vermelho, trend, no valor de R$ 26,2 
mil. Fone: 9906-1207.

VEÍCULOS

VENDE-SE pneus novos 165/70R13. 
R$550. Fone: 8833-3986.

VENDE-SE Carreta 3 eixos, marca 
Randon, para transporte de toras. 
Fone: 9652-0205.

VENDE-SE Fusca ano 81, branco, em 
perfeito estado de conservação. Fone: 
3622-4994 c/ Marques.

MOTOS

CAMINHÕES

DIVERSOS

VENDO sub de 12 polegadas e 2 corne-
tas 2000 watts. Fone: 3622-8290.

VENDE-SE Parati ano 90, cor branca, 
2 portas, motor 1.6, em ótimo estado 
de conservação. Possui limpador e 
desembaçador traseiro, ar quente, 
trava elétrica, vidro elétrico e alarme. 
Tratar fones: (47) 3622-2288 ou 
9138-4972.

COMPRO motocicleta em boas condi-
ções. Pago à vista até R$ 2 mil. Tratar: 
9942-5268 ou 9996-4125.

VENDE-SE ou TROCA-SE Vectra, ano 
97, completo. R$ 14 mil + parcelas. Acei-
ta-se troca no valor. Fone: 9153-8241.

VENDO Vectra 1994 GLS, ar-condi-
cionado funcionando, vidro e trava 
elétrica, retrovisor elétrico, rodas liga 
leve 14, direção hidráulica, alarme, 
completo e tudo funcionando, cor 
prata, documentação OK. Valor: R$ 
15 mil. Financio. Tratar: 8407-4724 ou 
3624-2763.

VENDO ou TROCO Kadet SL ano 1991, 
preto, motor na garantia, suspensão de 
rosca, roda de liga leve aro 14, R$ 3,9 
mil + R$ 3,5mil de documentos. Aceito 
troca por terreno. Fone: 3624-2763.VENDO lindo Fusca, carro de colecio-

nador, distribuição eletrônica, pneus 
novos, tudo em ordem, documentos em 
dia R$ 4,9 mil. Fone: 8407-4724.

VENDE-SE Celta 2002, carro com 
pouco uso. Valor: R$ 18,5 mil. 
Troco por Uno ou Gol 96. 
Fone: 9981-1320 ou 3622-7709.

VENDE-SE Astra Sedan 99, azul 
escuro, direção hidráulica, hidroelétrico, 
trava e alarme. Valor: R$ 22 mil. 
Tratar: 3622-7229 ou 9601-7030.

VENDO Stilo 1.8 8V Flex Preto, ano 
2006, 44 mil  km. Fone: 8406-5618.

VENDO jogo de rodas esportivas novas 
aro 15, R$ 300. Tratar: (47) 8406-5618.

VENDE-SE Uno EX ano 2000, 4 portas, 
cor prata. Valor: R$ 14,990,00. Fone: 
3624-0279 com Charles.

TRATORES

VENDE-SE trator Massey Ferguson 
275 em ótimo estado. Tratar com Zilda. 
Fone: 3622-0756.

VENDE-SE pneus novos e usados, todas 
as marcas e modelos. Av. Rigesa, 1064. 
Fone: 3623-1247, falar com Nego Sérgio.

VENDE-SE Escort Zetec ano 2000, 
completo, financiado. Fone: 3622-8644.

VENDE-SE F-1000 ano 97 XLT com-
pleta. Aceita-se carro de menor valor. 
Fone: (47) 3655-1488.

VENDO Saveiro ano 2001, motor 1.8, gasoli-
na, trava elétrica, capota marítima, protetor 
de caçamba, alarme, cor azul. R$ 21 mil. 
Financio. Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE trator Valmet 62, ano 74, 
com carreta. Aceita-se carro no 
negócio. Contato: 8854-5262.

VENDE-SE ou TROCA-SE Blazer DLX 
4.3 V6 1997 a gasolina. Aceito carro de 
menor valor. 3622-0253 c/ Daniel. VENDE-SE ou TROCA-SE Uno Mille 

93, financiado. Aceito carro de menor 
valor. Fone: 8836-9547.

VENDE-SE Renault Clio Hatch 2000 
RN 1.0 - Ar-condicionado DT, LT, 
baixa quilometragem, excelente 
estado, 2º dono, manuais, carro 
Impecável, por R$ 17 mil. Fone: 
(47) 8429-4949.

VENDE-SE moto Suzuki GSXS 750 
cilindradas, ano 94, cor preta, revisada, 
pneus novos. Fone: 3622-2004.

VENDE-SE uma moto CG 83, em ótimo 
estado de conservação. Valor: R$ 1 mil. 
Fone: 9997-1264. 

VENDE-SE Fiesta 4 portas, 16 mil km 
rodados, insufilme, alarme e MP3. R$ 
5 mil de entrada + 36 vezes de R$ 
329. Aceita-se moto ou outro carro no 
negócio. Fone: 9181-3865.

VENDE-SE Besta GS 2000/2001, 12 
lugares, ótimo estado de conserva-
ção, documentação ok. Fone: 9906-
6050 ou 3622-1012.

VENDE-SE F4000, ano 82, furgão, 
direção hidráulica, 5 marchas. Aceita-se 
veículo no negócio. Tratar: 3622-2254 
ou 9105-5229 c/ Edson.

VENDE-SE Twister 2008, cor amarela. 
Entrada de R$ 1 mil + 44 parcelas. 
Fone: 3622-8120 ou 9983-5863.

VENDE-SE ou TROCA-SE baú de ca-
minhão, marca Arge, ano 91. Tamanho: 
2,10 por 5,80m em ótimo estado. 
Fone: 3623-4117.

VENDE-SE Lancha Strimar500; 5,82m 
- motor Evinrude 30Hp - tanque 23L 
- volante e comando - viveiro - lona ma-
rítima e carreta. Conjunto por apenas 
R$ 12 mil (aceita-se troca por Jeep).
 Fone: 9115-6401 ou 3624-0189.

COMPRA-SE uma carretinha para car-
ro documentada. Fone: 9996-5406.
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Memória

HÁ 50 ANOS

Publicado em  10 de JaNeiRo de 1959

Baile de São Silveste
Indiscutivelmente o assunto de hoje é o baile de 

São Silvestre do Clube Canoinhense. Foi uma festa 
simplesmente maravilhosa, com o salão completa-
mente tomado e artisticamente ornamentado, tendo 
ainda a seu crédito a ornamentação natural que 
foram as maravilhosas “toiletes” apresentadas pelas 
senhoras e senhoritas de nossa sociedade. Muito 
teremos que esperar até que se repita uma noitada 
como aquela, verdadeiramente de gala. Via-se em 
cada rosto alegria e esperança de que o novo ano 
nos traga aquilo que o velho esqueceu. A meia-noite, 
houve uma batalha de confete, serpentina, abraços 
e quando o primeiro dia do ano já estava banhando 
a terra há muito tempo, lá no Clube ainda permane-
ciam casais, numa réplica ao sol que havia surgido 
mais cedo.

Do mundo que lá estava anotei os casais: Arildo 
da Silva Teixeira; Tufi Nader; Hugo Bruno Colodél; 
dr. Luiz Orlowski; Galdino Fuck; Elzo Nascimento; 
Kurt Wolter; Luiz Freitas; Nelson Cervi; dr. Romeu 
Ferreira; Agenor Côrte; dr. Lauro Corte; Antonio An-
drade; dr. Silvio Alfredo Mayer; dr. Osvaldo Segundo 
de Oliveira; Herbert Ritzmann; dr. Aristides Diener; 
Eduardo Dias de Miranda; Luiz Damasco de Miran-
da; Basílio Humenhuk; Rafael Hork; Rafael Dilácio; 
Saul e Isaac Zugmann; Ademar Murara; dr. Moacyr 
Budant; Ary Wiese; dr. Nery Waltrick; José Stokler 
Pinto; Yalú Ribeiro; Tte. Edgar Pereira; Silvino Voigt; 

Mario Ferraresi; Osny Vieira; Rubens Ribeiro da Silva; 
Timóteo Bojarski; Carlos Nunes Pires; Michel Sele-
me; Ubaldo Ricardo da Silva; dr. Orestes Procopiak; 
Rodolfo Scheide; dr. Guilherme Scheide; Keney Fun-
denburk; dr. Saulo Carvalho; Hugo Antonio Peixoto; 
Ruy Seleme; dr. José Pedro Mendes de Almeida; dr. 
Rivadávia Ribas Côrrea; Osny Costa; Moacyr Ferrei-
ra; Major Lauro Zeno Ribeiro; Hélio Bastos. Narciso 
Bartinick, Milles Luiz Zaniolo, dr. Aroldo Carneiro de 
Carvalho; Lamartine Augusto; Univaldo Alage; Raul 
Rosa. Carlos Schramm. Reinaldo Crestani. Simão 
Seleme. Dr. Reneau Cubas. Adauto Nunes Alage. 
Pedro Ramos Bayestorf. Carlos Bayestorf e srta. 
Laudelina. Fernando Rocha e srta. Marlene. Adilson 
Zaniolo e srta. Magali. Luiz Buchmann e noiva srta. 
Esmeralda. Donaldo Hoffmann e srta. Lory. João Al-
berto Nicolazzi e srta. Dorita. Nery Gonçalves e srta. 
Terezinha. Alcides Schumacher e srta. Liria. Edson 
Ritzmann e noiva srta. Déa. Srtas. Carmen Scheide. 
Zagala Seleme. Zeli Pires. Nilza Bayestorf. Miriam 
Corrêa. Alzirinha Corrêa. Beti Friedrich. Ione Ferreira. 
Dra. Adair Ditrich. Srs. dr. Mario Mussi. Casto Pereira. 
Luiz Pereira. Altair Wiese. Aristide Mallon. Antonio 
Weinfurter. Rubens Stulzer. Drs. Nilo Rio Bastos, Ivan 
José Costa. Léo Grams e muitos outros que deixo de 
mencionar em virtude de ser impossível de guardar 
seus nomes.

Os nomes das 10 mais elegantes fica para a 
próxima edição.

ÓBITOS

ezoraide Roller Soares
*16/06/34
+27/12/08

Hilton Herbest
*26/09/38
+31/12/08

ReGiSTRadoS eSTa SemaNa  No caRTÓRio de caNoiNHaS

CN
ARROZ COM SALSICHA

iNGRedieNTeS
• 2 colheres (sopa) de salsa pi-
cada
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 folha de louro
• 1 cebola grande picada
• 300 g de salsicha em rodelas
• 1/2 xícara (chá) de ervilha con-
gelada
• 3 xícaras (chá) de arroz cozido
al dente
• 3 colheres (sopa) de queijo ra-
lado

modo de PRePaRo
Passe a salsa na água quente, pi-
que em pedaços bem pequenos e 
reserve. Em uma panela, aqueça o 
azeite, acrescente a folha de louro 
e refogue a cebola até ficar trans-
parente. Junte a salsicha e refogue 
por mais dois minutos. Adicione a 
ervilha e deixe refogar por mais três 
minutos. Misture o arroz e o queijo 
ralado. Desligue o fogo, salpique a 
salsa e sirva.

dica: Você pode fazer a mesma 
receita substituindo a salsicha por 
linguiça.

Tempo de preparo: Rápido (até 
30 minutos)
Rendimento: 4 porções
Nível de dificuldade: Fácil
calorias: 485 por porção

José Roberto Shiessl
*14/08/54
+31/12/08

Leonilda Figura Neppel
*03/06/61
+05/01/09

O POrtO de Três Barras, em 1915, às margens do rio Negro, nos primórdios da cidade de Canoinhas

MemóriaMemória

RISOTO COM ALMÔNDEGAS

iNGRedieNTeS
• 1 xícara (chá) de arroz
• 4 almôndegas de carne bovina
(à venda nos supermercados)
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1 cebola ralada
• 2 tomates sem pele e sem semen-
tes, picados
• 3 xícaras (chá) de água quente
• 2 colheres (sopa) de manjericão 
picado
• 4 colheres (sopa) de ricota amas-
sada
• Sal a gosto

modo de PRePaRo
Aqueça o azeite e refogue a cebola. 
Junte os tomates e mexa por cinco 
minutos. Acrescente o arroz e o 
manjericão e mexa por mais cinco 
minutos.
Junte as almôndegas, a ricota e o 
sal. Adicione a água fervente, aos 
poucos, e mexa de vez em quando, 
com cuidado para não desmanchar 
as almôndegas. Retire do fogo e 
sirva em seguida.

dica: Você pode usar a ricota defu-
mada no lugar da ricota tradicional 
e veja que delícia de prato!

Tempo de preparo: Rápido (até 
30 minutos)
Rendimento: 4 porções
Nível de dificuldade: Fácil
calorias: 433 por porção
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Olha para a Banda Kanoa 
no site do Caldeirão do Huck

Gracieli Polak
CANOINHAS

Repertório agrada público, que coloca os músicos catarinenses na primeira colocação 
do ranking da atração global que pretende apresentar para o Brasil a banda indicada

Destaques da TV
Ó PAI Ó – O FILME
Hoje * 22h35 * Globo
Anterior ao seriado que a Globo 
acaba de exibir, o filme é uma diver-
são só. Lázaro Ramos, mais uma 
vez dá show. Wagner Moura não 
fica atrás. PARA QUEM GOSTA DE 
COMÉDIA.

A LENDA DO TESOURO PERDIDO
Domingo * 14h25 * Globo
Para quem gosta de uma boa 
aventura, eis o filme. Nicolas Cage 
faz os mais impressionantes con-
torcionismos na busca por um 
valioso tesouro. Vale à pena. PARA 
A FAMÍLIA.

MARCAS DA VIOLÊNCIA
Amanhã * 23h15 * SBT
Inquietante, o filme de David Cronen-
berg mostra como a violência pode 
afetar a vida de uma pacata família es-
tadunidense. Viggo Mortensen e Maria 
Bello estão perfeitos. PARA QUEM 
GOSTA DE AÇÃO E DRAMA.

BAND ESPORTE CLUB
Domingo * 14 horas * Band
Tradicionalmente, a Band embarca 
para o litoral e apresenta uma pro-
gramação especial durante o verão. 
Por isso, o O Band Esporte Club vai 
ser especial sobre os esportes da 
estação.

A HORA DO RUSH 2
Domingo * 22 horas * SBT
Jackie Chan e Chris Tucker estão de 
volta e isso significa muita correria, 
bom humor e cenas hilárias. Os diá-
logos estão melhores que no primeiro 
filme. Vale arriscar. PARA QUEM 
GOSTA DE AÇÃO E COMÉDIA.

:: Cine Pop Dance
Quando? Amanhã
O que? Festa do Havaí

:: Dragoon Bar
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e por-
ções

:: SBO
Quando? Domingo
O que? Canhoto do Brasil – pren-
das entrada livre até às 21 horas

PRÓxIMOS EVENTOS:

:: 16/01
Galpão Missioneiro
Banda Doce e Pimenta

:: 17/01
Formatura de Direito da UnC na 
Firma

:: 17/01
Rodeio em Rio dos Poços, em 
Bela Vista do Toldo

:: 23/01
Reabertura do V12 Music Bar

25/01
G.D.O do Forró na SBO

:: 06 a 08/02
Rodeio no CTG Bela Vista
06/02 – Baile com o grupo Ta-
lagaço
07/02 – Baile com o grupo Can-
dieiro
08/02 – Baile com Canhoto do 
Brasil e Banda Vanerejo

:: 15/02
Grupo Candieiro na 
comunidade São Sebastião, 
em Três Barras

:: 20/02
Fernando e Sorocaba na Firma

Filmes e programas que irão ao ar neste fim de semana

Programação
Fim de semana

Seis jovens músicos represen-
tam o que Canoinhas tem de 
melhor musicalmente e levam 
a cidade no nome para todo 
País, ao mesmo tempo em que 
conquistam fama regional e na-
cional. Na primeira colocação 
na votação promovida pelo 
programa Caldeirão do Huck, 
da Rede Globo de Televisão, 
a Banda Kanoa, genuinamen-
te canoinhense, é escolhida 
pelo público para participar 
da atração e faz com que seus 
componentes, Danilo Dyba, 
Marco Aurélio Borges de Sou-
za, Anderson Nizer, Renato 
Luís Szczerbowski,  Marco 
Aurélio de Lara (Nelinho) e 
Wilson de Azeredo Coutinho 
Júnior (Balão) sejam só sorrisos 
ao falar da imediata repercussão 
que adquiram há menos de 15 
dias.

Formado há um ano e meio, 
o grupo surgiu para representar 
um novo segmento musical: o 
de banda sertaneja. Os amigos 
começaram a ensaiar e resol-
veram apostar alto na carreira, 
que começou com um show 
onde gravaram o primeiro 
DVD de sua trajetória. “Ele 
está guardado a sete chaves para 
que ninguém veja”, comenta 
o vocalista Danilo Dyba, em 
meio aos risos dos colegas, 
que hoje se divertem com a 
pretensa ideia de se lançar no 
meio musical ainda sem o en-
trosamento necessário, como o 
que acontece atualmente. 

Depois de muito ensaio, do 
apoio dos familiares e de mais 
de 50 shows na bagagem, os 

garotos de Canoinhas come-
çam a conquistar um público 
mais abrangente que o do 
Planalto Norte e fazem com 
que sua música seja ouvida 
cada vez mais longe. A música 
Saudade que Róe está entre as 
mais pedidas da Rádio Clube 
de Curitiba-PR e em primeiro 
lugar nas paradas sertanejas 
das rádios de Videira, oeste do 
Estado, segundo os músicos, 
que precisaram se esforçar 
muito para ter suas músicas 
na boca do povo.

A gravação do primeiro 
CD foi realizada de maneira 
independente, o que significa 
que não há nenhuma grava-
dora por trás da divulgação 
das músicas. “A gente levou o 

CD de rádio em rádio e pediu 
para que as pessoas tocassem. 
Também passamos fome para 
conseguir tocar em uma casa 
famosa de Curitiba. Ficamos 
esperando na porta da casa, 
com a maior cara de pau, 
durante horas e morrendo de 
fome”, conta o acordeonista 
Anderson Nizer, relembrando 
mais uma das histórias que 
marcam o bom humor e a 
dedicação dos músicos em 
busca da divulgação do disco 
Eu Gosto. 

CORRENDO ATRÁS DA FAMA
Com a repentina votação 

para participar do Caldeirão do 
Huck, a Kanoa se diz muito 
feliz, mesmo sabendo que 

a votação não influencia a 
decisão do programa sobre 
a próxima banda a ser esco-
lhida para a transformação 
do quadro Olha Minha Banda. 
“Claro que a gente cria uma 
expectativa, mas só o fato de 
o nosso trabalho estar sendo 
reconhecido e de as nossas 
músicas serem ouvidas por 
mais pessoas já é muito grati-
ficante”, afirma Dyba.

 VOTE 
NA BANDA

Para votar na Banda Kanoa 
para o programa Caldeirão do 
Huck, acesse www.8p.com.
br/olhaminhabandadesertane-
jo/bandakanoa/perfil

BOM humor e muito trabalho: Marco Aurélio, Danilo Dyba, Anderson Nizer e Renato Szezerbowski fazem parte da banda
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS

CRUZADAS

RE
SP

O
ST

A
S

09/01
Celso Toshio Takahashi e Rosane Kolher

Wagner Soares de Souza e Sheila Odovane Riski
Gilson  José Unicki e Andréia Przyvitowski Iancoski

Everton Chagas e Adriana Uhlmann

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINhAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

25/12
Raíssa Gabrieli Becker dos 
Santos
Jean Carlos Becker dos Santos
Sônia Maria Moreira Becker dos 
Santos

25/12
Naiara Pereira
Amauri Pereira
Neuseli Ferreira de Souza Pereira

31/12
Valcinei Gabriel de Oliveira
Pedro Vacir de Oliveira
Zeni Aparecida Pinto

01/01
Dalessandro de Almeida Gros-
skopf
Gilmar Groskopf
Lucimari Aparecida de Almeida

02/01
Camila Krailing Martins
Rodrigo Martins
Kelly Cristie Krailing Martins

ANA 
CAROlINA
A loira de 
24 anos é 
bacharel 
em Direito 
e mora em 
Florianópo-
lis/SC.

DANIEl
O empresário é de Campo Gran-
de/MS e tem 25 anos.

EMANuEl
O moreno de 
24 anos é es-
tudante de Ad-
ministração e 
mora em São 
Bento do Sul/
SC.

FlAVIO
O produtor de eventos, de 25 
anos, é de Caxias do Sul/RS.

FRANCINE
A professora, de 25 anos, vive 
em São Bernardo do Campo/SP 
mas é de Rio Grande/RS.

JOSIANE
A mineira de Juiz de Fora é cantora 
e tem 30 anos.

lEONARDO
O paulistano, de 25 anos, é estu-
dante de Administração.

MAíRA
A fonoaudióloga, de 25 anos, é de 
Brasília/DF.

MAxIMIlIANO
O artista plástico é do Rio de 
Janeiro/RJ e tem 30 anos.

MIChElE
A estudante de Direito tem 24 
anos e vive em Recife/PE.

MIlENA
A loira de 32 anos é assessora de 
imprensa e mora em Manaus/AM.

MIlTON
Com 27 anos, o carioca é mate-
mático, professor e doutorando em 
Engenharia Mecânica.

MIRlA
A advogada, de 27 anos, é de 
Belém/PA.

NAIá
A promotora de eventos é de São 
Paulo/SP e tem 61 anos.

NEwTON
O modelo e empresário, de 29 
anos, é natural de Porto Alegre/RS, 
mas vive em São Paulo/SP.

NORBERTO
Com 63 anos, Norberto é 
radialista e ator e vive em 
Bananal/SP.

PRISCIlA
A morena de 26 anos é jornalista 
e modelo e vive em Campo 
Grande/MS.

RAlF
O empresário de 32 anos mora 
em São Paulo/SP.

> De olho 
no BBB9
Destaque para os 
catarinenses Ana 
Carolina e Emanuel
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12 DICAS PARA SER FELIZ. Caros leitores! 
Estamos de volta com Minutos de Reflexão. 
Início de ano e na continuidade de minutos 
de boas reflexões, iniciamos com essas 12 
dicas:
1.ª – Elogie três pessoas por dia. 
2.ª – Cumprimente as pessoas 
que encontrar pelo caminho. 
3.ª – Sorria. Não custa nada 
e não tem preço. 4.ª – Saiba 
perdoar a si e aos outros. 
5.ª – Trate a todos como 
gostaria de ser tratado. 
6.ª – Pratique a caridade. 
7.ª – Faça novos amigos. 
8.ª – Reconheça seus erros e 
valorize seus acertos. 9.ª – Dê as 
pessoas uma segunda chance. 10.ª – Res-
peite a vida. 11.ª – Dê sempre o melhor de 
si em todos os momentos. 12.ª – Reze não 
só para pedir coisas, mas especialmente 
para agradecer. 
Todo início de ano é tempo de programar, 
fazer planos, ter novas expectativas. Nesse 
período experimentamos a sensação de estar 
com sangue novo e com novas energias. 
Isso é muito positivo! O que não pode faltar, 

no entanto, é a adequação dos sonhos as 
nossas capacidades e a determinação de 
realização ao que propomos. Os sonhos 
devem existir sempre em nossa vida e por 

vezes são os grandes responsáveis por 
nosso sucesso. Quando juntamos 

nossos sonhos aos de outras pes-
soas, eles se potencializam. 
Para isso se faz necessário 
usarmos um grande recurso 
que possuímos e por vezes 
deixamos inativos, trata-se de 
nossa capacidade de escutar. 
Segundo os especialistas, a 

linguagem é reconhecida como a 
forma propriamente humana da co-

municação. Tudo aquilo que vivemos, 
o conhecimento que adquirimos nos chegam 
primeiramente pela linguagem. Vamos fazer 
bom uso deste novo ano que a graça divina 
nos oferece. Vamos plantar a semente para 
que o mundo tão sonhado pelo Criador torne-
se realidade com nossa contribuição efetiva. 
Então seremos não apenas sonhadores, mas 
faremos parte da verdadeira humanidade 
que continua a fazer acontecer, a cada dia, 
o projeto divino. Paz e bem.

PRA VOCÊ
Que é a respiração da minha vida
E encontra-se no meu alvorecer
Minha luta é pelo ar no seu amor
Contigo sei que posso reviver.

Nas noites tenebrosas sem sonhos
Você faz o meu ascender
E nas horas que o calor distanciava
Você me ensinava vencer.

O meu coração tanto te implora
Pra fazer eu te merecer
Pois necessito do seu calor
E o amor não te ensina me ver.

Cabisbaixa atravessa meus sonhos
Anônima ao fulgor de te ter
Acariciando minha alma sem mastro
Num rastro que inspira você.

Amor é um astro dissimulado
Que faz a nostalgia sofrer
E no presente ressurgiu em ti
Fez o meu porvir resplandecer.

Rima a meiguice em você
Nos trancamos nisso pra sofrer
E na planície dos belos sonhos
As flores do amor vamos colher.

HOJE - Zefa faz chantagem para tentar convencer 
Tadeu a se casar. Zé Lucas diz a Joventino que o 
projeto da chalana escola é o primeiro passo para 
sua carreira política. Joventino e Zé Lucas tentam 
convencer o irmão a casar, mas ele continua 
irredutível.

AMANHÃ - Tadeu entrega a arma para Renato e 
pede paz. Guta, Zuleika e os filhos ficam perple-
xos quando Joventino conta que Tenório foi morto 
pelo homem que ele capou. Tadeu descobre que 
não é filho de Zé e vai embora. Tadeu encontra o 
velho do rio.

Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

Semana mais tranquila, ariano. A vontade tende a 
ser de ficar em casa, curtir a família e sentir-se mais 
seguro e confortável neste ambiente. E isto ajudará a 
pensar melhor nas questões profissionais, que pedem 

mais assertividade e poder de decisão. Você também estará mais 
criativo e sensível, o que garante maior harmonia às suas relações 
afetivas. Aproveite esta fase e se divirta.

Semana de entusiasmo e valorização de si mesmo, 
geminiano. Você estará mais confiante e isto será 
notado por todos, que te valorizarão ainda mais. 
Sua criatividade também está a mil, aproveite estas 

boas ideias. Planejar o futuro também ganha charme, pois fica mais 
fácil perceber que seus sonhos podem se realizar, especialmente os 
afetivos. É hora de se agradar.

Passe algum tempo sozinho, leonino. A semana 
é positiva para meditação, reflexão e toda forma 
de autoconhecimento. A organização de papéis, 
documentos e do ambiente de trabalho ajudam a 

ter clareza em relação ao que quer e a colocar em prática toda sua 
criatividade. É hora de fazer algumas coisas de forma diferente. Bom 
momento para fazer contatos profissionais.

A sensibilidade está no ar, libriano. Você tende a estar 
mais emotivo e sensível e seus relacionamentos pro-
metem momentos de muita alegria e prazer. É um bom 
momento para curtir as pessoas que gosta e ficar de 

olho nas oportunidades nesta área. A semana promete diversão e bons 
momentos em sua rotina. Atenção para as oportunidades profissionais.

Comunique-se, sagitariano. A semana é positiva para 
falar, se expressar, fazer divulgações em geral. Tudo 
que envolva a comunicação e o colocar suas ideias e 
opiniões. Você tende a estar mais criativo e pensando 

em como fazer as coisas de uma maneira mais ousada. A vontade é 
mudar e você tende a estar confiante. Bom momento para namorar 
e estar com amigos mais íntimos.

É fundamental se organizar, aquariano. Organize es-
pecialmente os assuntos materiais: papéis, trabalho, 
dinheiro. Isto ajudará a ficar mais tranquilo e facilita 
aproveitar futuras oportunidades, especialmente 

no profissional. Você pode receber uma proposta interessante, que 
deve ser considerada por ser positiva e possibilitar uma melhora em 
sua vida financeira.

É um bom momento para estudar, ler e viajar, taurino. 
O conhecer pessoas, coisas, lugares e assuntos 
diferentes garante bons momentos de prazer e 
alegria. O otimismo e a sensibilidade garantem boas 

sensações. A iniciativa também está presente, o que permite a aposta 
em coisas novas e diferentes. O contato com amigos e um bom papo 
prometem descontração e diversão.

Dê atenção a você, canceriano. Cuide de si mesmo, faça 
coisas que te agradam e dão prazer. Sua criatividade e 
a vontade de fazer o diferente ajudarão a ter bons mo-
mentos nos próximos dias. Seu bom senso te habilita a 

planejar e a decidir. Evite brigas em seus relacionamentos. Prefira pensar 
e planejar junto com a pessoa amada. É possível agradar a todos.

Oportunidades profissionais em vista, virginiano. E 
tendem a ser propostas positivas. Com o otimismo 
que os astros te conferem fica mais fácil percebê-
las e aproveitá-las. Por sinal, é um bom momento 

para fazer contatos e propostas profissionais. Você também tende 
a se sentir mais seguro e confiante no que diz respeito aos seus 
relacionamentos afetivos.

Começa uma fase mais agradável e tranquila, escor-
piano. Você tende a voltar a pensar no que deseja 
com otimismo e força de vontade. Tudo fica mais 
tranquilo e você se sente mais encorajado a fazer 

o que tem vontade. Seus relacionamentos afetivos prometem bons 
momentos e se está sozinho pode conhecer alguém interessante. 
Bom momento para cuidar da casa e família.

Fique mais perto de quem você gosta, capricorniano. 
A semana promete mais sensibilidade e a vontade 
de declarar seu amor. Continua a fase de iniciativas 
e coisas novas. Fique de olho nas oportunidades 

financeiras, pois você pode ter um aumento de salário ou algum outro 
aumento em seus ganhos. Evite o desperdício, contendo gastos e 
evitando exageros em geral.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana promete bons momentos em seu relaciona-
mento, pisciano. Você está mais romântico e sensível 
que o normal, expressando mais seus sentimentos. 
É um momento mais harmônico e tranquilo, em que 

você tende a se sentir mais seguro e feliz. Além disso, estará mais 
comunicativo e com vontade de expor suas ideias e sentimentos.

HORÓSCOPO DA SEMANA

RESOLUÇÕES DE ANO NOVO

Fonte: Climatempo

RESUMO DAS NOVELAS

Sol com muitas nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

HOJE:

28ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
18ºC

DOMINGO:

29ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

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

SEGUNDA:

33ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

A EMISSORA NÃO DIVULGOU
 OS CAPÍTULOS

HOJE - Baby faz elogios às três irmãs, mas omite 
que trabalha para Violeta. Alma e Suzana descon-
fiam, mas Dora fica encantada. Borborema desmaia 
quando Gennaro elogia seus quitutes. Alcides avisa 
Violeta que vai sair da mansão.

AMANHÃ – Dora convida Baby para jantar em sua 
casa e Bento desconfia. Glauco nomeia Suzana a 
nova diretora da escola. Polidoro vai à residência 
de Excelência ver Xande e percebe as mudanças 
do rapaz. Xande tenta beijar Suzana à força.

HOJE – Dodi ameaça Donatela com um canivete. 
Norton vira informante de Flora. Zé Bob esmurra 
Dodi com vontade. Cassiano discute com Lara. 
Donatela se esconde na casa de Augusto César. 
Cida fica balançada ao ver Juca. Flora manda 
caçar Donatela.

AMANHÃ - Silveirinha dá dinheiro a Fafá. Donatela 
e Zé Bob fogem com a ajuda de Shiva Lênin. Stela 
chora com ciúme de Catarina. Donatela e Zé Bob 
decidem sair do País. No caminho, Donatela muda 
de ideia e resolve enfrentar Flora.

HOJE -  Jú l ia 
avisa que será 
a n u n c i a d a  a 
n o v a  v a c i n a 
antimutações e 
que esta terá o 
efeito contrário. 
Ari diz a Danilo 
que Gór mudou. 
Maria convida 
Toni para morar 
na mansão. Da-
nilo avisa que os 
bebês são os da 
profecia.

28ºC

ALMANAQUE

Sol com muitas nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

A FAVORITA - GLOBO - 20h50min

PANTANAL - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min

Sol com muitas nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.
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ESPORTE
Verão marcado 
por diversas 
competições
A Fundação de Esportes e a 
Liga Esportiva programam 
pelo menos 5 eventos.    P. 22

EDUCAÇÃO
Obra do Ifet 
de Canoinhas 
começa este mês
Ordem de serviço foi assinada na 
segunda-feira, 5. Aulas começam 
no 2.º semestre.                   P. 21

PREVIDÊNCIA
Aposentadoria 
em 30 minutos, 
somente urbana
Mesmo assim, é necessário que to-
das as informações do contribuinte 
estejam cadastradas.               P. 10

POLÍCIA
Acusado de 
estupros vai 
para a cadeia
Jorge Machado Neto, 18 anos, 
tem contra si ao menos três 
acusações.                      P. 19

EMPREENDEDORES | Projeto pioneiro da Fundação Dama, apoiado pela pre-
feitura de Canoinhas, formou no dia 19 de dezembro de 

2008, a primeira turma de Adolescentes Empreendedores. Ousado, o projeto visa preparar para o mercado de trabalho 
adolescentes que cursam o Ensino Médio. A ideia deu certo. 75% dos 117 jovens que se formaram já estão inseridos no 
mercado de trabalho, alguns estagiando, outros efetivados pelos patrões que gostaram da ideia.                   > Página 9

FEBRE DO CONSUMO | Desde 27 de dezembro, quando começou a onda 
das superliquidações no comércio de Canoinhas, os 

consumidores têm madrugado em filas intermináveis em busca de descontos que chegam a 90%.    > Página 13
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