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Assessores dos vereadores vão custar 
R$ 871 mil em 4 anos ao município

BONS E MAUS

CN analisa os principais fatos que marcaram o 1.º mandato de Leoberto Weinert à frente da prefeitura de Canoinhas

Página 4Lei aprovada esta semana cria 10 cargos - um para cada vereador - na estrutura da Câmara

Orientado pela 
Justiça, Quege anula 
concurso da prefeitura

TRÊS BARRAS

462 pessoas disputaram 32 vagas na esfera municipal

Segundo o prefeito Elói Quege 
(PP), o entendimento se deu de 
forma amigável. Quege com-
preendeu que a forma como o 
concurso foi organizado estava 

em desacordo com a Lei. 
Com a decisão, os que fizeram 
as provas do concurso serão 
ressarcidos do valor pago pela 
inscrição.                 Página 9

CN EDUCAR

Especial mostra as principais mudanças da ortografia
Páginas 16 e 17

MOMENTOS DE WEINERT

Página 6
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A face mais exposta dos problemas 
do sistema prisional catarinense 
são as fugas. Somente no ano 

passado, houve quatro em que pelo menos 
uma dezena de presos escapou. No entanto, 
muitas vezes os criminosos não precisam 
cavar túneis, fazer buracos na parede ou pu-
lar muros para se livrar da cadeia. Os pró-
prios policiais soltam os encarcerados, pois 
não há mais onde colocá-los. A revelação é 
do delegado geral da Polícia Civil, o canoi-
nhense Maurício Eskudlark, em entrevista 
ao jornal Diário Catarinense, de 
domingo, 11. Ele explica 
que, diante da falta de 
vagas nos presídios e 
nas penitenciárias, 
muitas vezes é preciso 
escolher qual bandido 
mandar para a prisão.

Eskudlark afirma 
que, em casos de 
muitos presos e poucas 
vagas, é feita uma ava-
liação do delito cometido e 
do histórico dos criminosos para decidir 
qual deles vai ter o flagrante lavrado e 
quem ganhará a liberdade.

A declaração deixou o Estado chocado 
e só confirmou o que salta aos olhos. A se-
gurança pública em Santa Catarina está fa-
lida e isso não é consequência de nenhum 
governo específico. Vem se agravando há 
anos. O CN mesmo já denunciou várias 
deficiências como veículos sucatados – os 
que estão em funcionamento muitas vezes 
ficam na garagem por falta de crédito na 
praça para abastecer –, falta de contingente 
e preparo. As Polícias de Canoinhas, por 
exemplo, sofreram anos a fio para conse-
guir quatro viaturas, que já são insuficien-

tes para cumprir a demanda.
O problema é agravado em Ca-

noinhas, por sinal. Com a falta de uma 
unidade prisional na cidade (uma está 
em construção e deve ser inaugurada em 
março já com superlotação), os presos 
daqui vão para Mafra. Quase a metade 
dos detentos do Presídio Regional de 
Mafra é de Canoinhas, o que leva a uma 
constatação óbvia. A má vontade da 
direção do Presídio em receber presos 
de Canoinhas (o que inclui ainda Três 

Barras, Bela Vista do Toldo e Major 
Vieira) é natural. A superlota-

ção é um problema trans-
parente e a luta cotidiana 
para controlar a panela 
de pressão que virou o 
Presídio é, no mínimo, 
um desafio psicológico 
para carcereiros e direção 

do Presídio. Logo, não é 
fantasioso imaginar que a 

seleção feita pela Polícia de 
Canoinhas é rigorosa. Somente os 

casos mais evidentes vão para Mafra. Daí 
não surpreender a alta taxa de reincidên-
cia. Tal que a Polícia já tem mapeado o 
crime na cidade. Assaltantes, traficantes e 
afins, velhos conhecidos da Polícia, vão 
e voltam num festival de prende solta, às 
vezes beneficiado pela Lei, às vezes pela 
falta de logística policial.

A falta de estrutura da segurança 
pública no Estado é um sério problema, 
que beneficia o criminoso e coloca o 
cidadão contribuinte atrás das grades de 
suas casas, temendo o pior. Está mais 
do que na hora do Governo encarar o 
problema de frente e apresentar soluções 
plausíveis.

EDITORIAL

A crise da 
segurança pública

A 
falta de estru-

tura da segurança 
pública no Estado é um 

sério problema, que bene-
ficia o criminoso e coloca 

o cidadão contribuinte 
atrás das grades de 

suas casas

Enfim, tenta-se retomar o que parece 
ser normalidade no Planalto Norte ca-
tarinense, inclusive a normalidade da 

publicação semanal do jornal, que por sua vez 
se reservou ao direito de obrigar-nos a procurar 
outras fontes de informação no final de ano, ou 
então, a permanecermos sem atualizações por 
duas semanas - numa civilização marcada por 
atualizações constantes, consumo imediato, 
descartabilidade de informações, coisas, e 
até de nós mesmos -. Após feriados carrega-
dos de significados teleológicos (entre eles 
alcançar a felicidade na orgia das compras 
de natal e nas beberagens de virada de ano) 
que em muitos casos tiveram a ver com uma 
tentativa de garantir um 2009 da maneira que 
os desejos, apetições, inclinações dizem para 
a vontade como agir, propõe-se uma reflexão 
sobre condições de possibilidades de controle 
dos infortúnios, que para muitos teve a ver com 
pular sete ondinhas e comer lentilha a meia- 
noite usando roupas brancas. Seriam talvez 
tentativas de dominar as situações adversas 
do novo ano? Estaria presente a discussão 
célebre do que está e do que não está em 
nossas mãos? Ou seria por motivos atribuí-
dos à tradição, costume, mesmo desprovido 
de sentido? Ou, cujo sentido se perdeu nas 
névoas de tempos de outrora que não nos 
importa conhecer no mundo das novidades 
cotidianas? Ou ainda, o costume por si seria 
o sentido ao agente?

Podem ser significativas as contribuições 
de Machiavelli para a presente reflexão. É pos-
sível compreender com base em sua obra, que 
entendia por virtú a possibilidade de agarrar a 
fortuna, que por sua vez não se trata de um 
sinônimo para riquezas – por fortuna enten-
dia a situação, contexto, circunstâncias. Isto 
nos possibilita no mínimo duas observações 
significativas: 

A 1ª delas é o reconhecimento de que 
há circunstâncias sobre as quais não se 
possui o total controle, estão para além de 
nossa vontade livre. Esta observação por si 
é problemática, tendo em vista estarmos a 
mencionar as situações além da vontade livre, 
portanto, reconhecendo que há uma vontade 
não livre, que é a determinada pelos desejos, 

inclinações e todo tipo de determinantes que 
estejam relacionados com prazer e desprazer, 
com sentimentos. Ou dito de outra forma, toda 
vontade que não seja determinada suficiente-
mente pela razão pura. Esta será aprofundada 
em outro momento, por hora se faz suficiente 
ter claro que há situações que não dependem 
de nossa vontade, e as que dependem de 
nossa vontade podem ser, ou vontade livre 
(da razão pura), ou uma vontade afetada por 
nossos desejos e inclinações, que fazem com 
que os obedeçamos, por isso não livre, pois 
nos tornamos reféns de nossos desejos.

A 2ª observação possível que damos 
primazia nesta abordagem é a de que a virtú 
não parece compatível com um engessamento 
do ethos, ou com um código fechado da forma 
de agir, sejam dez máximas ou mais, pois a 
virtú perpassa por dominar a fortuna, as cir-
cunstâncias adversas, que por sua vez, são 
inconstantes. Machiavelli nos fala da possibili-
dade de mudar a forma de agir de acordo com 
as circunstâncias. Dessa forma, são possíveis 
condições de dominar a fortuna. Sendo assim, 
ao agir sempre da mesma forma, a partir do 
momento em que a fortuna mudasse – incons-
tante como é sua característica – ao invés de 
agarrar e dominar a fortuna, o agente seria 
agarrado e dominado por ela, jogado contra os 
rochedos pelas ondas – por mais que as tenha 
pulado sete vezes, se vestido todo de branco 
a meia-noite, e ter degustado uma cabeça de 
porco (que fuça pra frente) acompanhado de 
lentilhas. 

Nada contra as lentilhas e o porco, mas 
talvez, se esteja buscando agarrar a fortuna de 
uma forma que não responde às pretensões 
de nossos dias, ou as pretensões de nossos 
dias nada pretendem, além de potencializar a 
intensidade da “vida nua”, submetida ao impé-
rio dos  estímulos, dos desejos e da vontade 
individualizada de felicidade no mundo do 
consumo, buscando dominar a fortuna com 
base nos desejos, como condição de saciar as 
inclinações que nos fazem escravos.

Observação dos autores: nós gostamos de 
lentilhas, e do porco, dependendo dos con-
dimentos.

Pular sete ondinhas com Machiavelli
ARTIGO

LEANDRO ROCHA/SANDRO LUIZ BAZZANELLA

Nas crises econômicas como a atual, 
a indústria da cultura, na qual se in-
cluiu o setor editorial, pode ser mais 

duramente afetada do que outros segmentos. 
O problema tende a ser mais acentuado nas 
nações emergentes e nas que se encontram 
em desenvolvimento. Afinal, 
as taxas históricas do nível 
de emprego e inclusão social 
têm efetiva congruência com 
os índices de leitura. O brasi-
leiro lê, em média, 4,7 livros 
por ano. Na Alemanha, por 
exemplo, são 6,3 volumes 
por habitante/ano; na Fran-
ça, sete; na Itália, cinco; e 
nos Estados Unidos, 8,2. 
É natural que um povo que 
ganha mais compre mais 
livros, assim como bens de consumo de um 
modo geral.

Embora haja muita verdade nesta análise, 
não se pode ignorar que o nível de desenvolvi-
mento das nações guarde estreita relação de 
causa-efeito com a cultura, a informação e o 
conhecimento. Assim, neste momento de ad-

versidade macroeconômica, é imprescindível 
multiplicar os esforços voltados a estimular a 
indústria cultural e os livros. Dessa maneira, 
é necessário trabalhar muito no sentido de 
que o acesso ampliado ao livro e a todas as 
mídias gráficas, como jornais e revistas, seja 

um dos fatores de fomento 
econômico e social e até 
mesmo de enfrentamento 
da crise mundial. Para isso, 
são fundamentais algumas 
estratégias e ações que já 
vêm sendo realizadas pela 
Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) e que devem como 
nunca, ser potencializadas: 
campanhas de incentivo ao 
hábito de leitura; manter, 
na totalidade dos mais de 

cinco mil municípios brasileiros, etc. Vencer 
tal desafio é importante para todos. Afinal, o 
conhecimento adquirido por alguém é o único 
bem que crise alguma é capaz de depreciar!

Rosely Boschini é presidente da Câmara 
Brasileira do Livro (CBL)

Acesso ao livro
ARTIGO

ROSELI BOSCHINI
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A imagem

<< O QUE PASSOU...

: 

BRASÍLIA
O colunista João Santos retorna em 23 de janeiro

600
mil empregos formais desapare-
ceram em dezembro de 2008 no 
Brasil, efeito da crise, apontam 
indústrias. É o dobro da média 
registrada nos últimos anos.

Mortos em Gaza: menos da 
metade é do Hamas
<<12/01
Investigações do setor de 
Inteligência das Forças de Defesa 
Israelense (IDF, em inglês) 
apontam que ao menos 400 
palestinos - do total de 890 mortos 
no conflito na faixa de Gaza desde 
o início da ofensiva são militantes 
do grupo radical Hamas.

GM começa demissões nas 
grandes montadoras
<<12/01
A General Motors demitiu 744 
funcionários temporários de sua 
fábrica de São José dos Campos 
-SP, que tinha 9.300 empregados. 
É a primeira demissão em massa 
entre as montadoras de carros 
instaladas no Brasil depois do 
agravamento da crise financeira 
internacional, em setembro de 
2008. Segundo a GM, o corte deve-
se à redução da atividade industrial 
em geral e no setor, reflexo da 
crise.

Emprego na indústria em 
novembro tem maior recuo 
desde 2003
<<13/01
O emprego na indústria caiu 0,6% 
em novembro do ano passado, na 
comparação com o mês anterior, 
que já tinha registrado queda 
(0,2%) na série com ajustes 
sazonais.

Câmara cancela 
gratificações
<<13/01
A Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados decidiu cancelar a 
nova gratificação para chefes e 
funcionários com especialização 
e a ampliação do plano de 
saúde para os funcionários 
comissionados. Os dois gastos 
haviam sido definidos na semana 
passada pela própria Mesa Diretora.

China revisa PIB e passa 
Alemanha como 3ª maior 
economia do mundo
<<14/01
O governo da China revisou a taxa 
de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2007 para 13%, 
ante 11,9%, superando assim a 
Alemanha como a terceira maior 
economia do mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos e do Japão.

Mãe é presa suspeita de 
matar filho no interior de SP
<<14/01
Uma mulher, de 39 anos, foi presa 
suspeita de ter matado o próprio 
filho de 20 anos na casa da família 
em Campos do Jordão, a 181 
quilômetros de São Paulo. Segundo 
a polícia, o crime ocorreu por volta 
das 23h30 durante uma discussão 
entre os familiares.

Deslizamento deixa cinco 
mortos no Recife
<<14/01
O número de mortos em um 
deslizamento de barreira na zona 
sul do Recife chegou a cinco. 
Inicialmente, os bombeiros haviam 
informado que duas pessoas 
morreram. Entre as vítimas, estão 
um menino de 8 anos e um senhor 
de 92 anos.

Banco Central anuncia crédito 
de até US$ 20 bi para empre-
sas com dívidas em dólar
<<14/01
O presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles, anunciou em 
Nova York, novas medidas para 
dar maior liquidez a bancos que 
fornecerem crédito para empresas 
brasileiras com dívidas em dólar. O 
programa terá início neste mês e 
deve prosseguir até o final de 2009. 

Parlamento da Venezuela 
autoriza referendo sobre 
reeleição ilimitada
<<14/01
O Parlamento da Venezuela 
aprovou uma proposta de emenda à 
Constituição, que permitirá a reeleição 
sem limite de mandatos de todos os 
cargos de eleição popular e que será 
submetida a referendo em um período 
de 30 dias.
A proposta permitirá ao presidente 
Hugo Chávez se lançar como 
candidato a um novo período no poder, 
a partir de 2012, quando termina seu 
segundo e último mandato.

Ataques ferem civis
<<15/01
As tropas israelenses entraram no 
“coração” da Cidade de Gaza e os 
ataques intensos feriram ao menos dois 
jornalistas palestinos e três funcionários 
da ONU, segundo testemunhas e as 
próprias Nações Unidas.
Uma explosão atingiu um bloco de 
edifícios que abriga as sucursais de 
várias organizações de mídia árabes e 
ocidentais, inclusive da agência Reuters.
Dois cinegrafistas palestinos ficaram 
feridos, segundo testemunhas.

           Médicos do University College 
de Londres anunciaram o nascimento 
de uma menina selecionada genetica-
mente para não carregar uma versão 
alterada do gene BRCA1, a qual pode 
acarretar um risco de até 80% de 
desenvolver câncer de mama ou de 
ovário. O diagnóstico ocorreu após 
um processo de fertilização in vitro: 
embriões gerados em laboratório pelos 
pais da menina foram selecionados, 
sendo escolhido para implantação no 
útero apenas o que não carregava a 
versão “maligna” do gene.

DEPOIS DE ESCÂNDALO, 
GOVERNO REDUZ GASTOS 
           Um ano depois do escândalo 
que derrubou a ministra Matilde 
Ribeiro (Igualdade Racial) e desen-
cadeou uma CPI no Congresso, 
o governo reduziu os gastos com 
cartões corporativos em 2008: foram 
R$ 55,2 milhões até novembro 
- as faturas de dezembro ainda não 
foram lançadas. A menos que as 
despesas médias tenham quadrupli-
cado no último mês do ano, o valor 
não chegará nem perto dos R$ 76,2 
milhões gastos em 2007. 

R$ 658,59 mi
foi o total arrecadado somente em 
Santa Catarina com o Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Au-
tomotivos (IPVA) em 2008. Cresci-
mento de 18% em relação a 2007.

Estudantes e professores da Escola de Educação Básica Santa Cruz adota-
ram, no ano passado, a praça do Contestado. Abandonada, até então, as me-
lhorias realizadas pelos estudantes que capinaram, plantaram flores e árvores 
e apararam a grama deram outro aspecto a praça. O painel que não tinha 
sentido algum, tomou a forma de um trem em viagem sobre os trilhos. Até 
meados da década de 1930, uma linha de trem, de fato, passava pelo local.

           Pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira do Sono 
mostrou que 43% dos brasileiros 
não têm um sono restaurador e 
apresentam sinais de cansaço no 
decorrer no dia. Os distúrbios 
dos sono podem causar desde 
problemas à saúde, de relaciona-
mento e profissionais até acidentes 
graves. Os três principais problemas 
do sono são as insônias; os distúr-
bios como a apnéia (paradas respira-
tórias durante o sono), os roncos e 
os distúrbios neurológicos.

 

GOVERNO QUER AMPLIAR 
CRÉDITO PARA HABITAÇÃO 
          O pacote habitacional em 
gestação no governo para tentar 
evitar uma queda brusca no cres-
cimento econômico poderá elevar 
dos atuais  R$ 350 mil para cerca 
de R$ 500 mil o teto do valor dos 
imóveis com financiamento pelo 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). O novo Pla-
no Nacional de Habitação, base 
do pacote, prevê a concentração 
de recursos orçamentários e do 
FGTS. 

  19,324 mi
barris de petróleo  foi o recorde 
de exportação registrado pela 
Petrobras no mês de dezembro de 
2008. O volume supera em 46 mil 
barris diários a marca anterior.

ENGRAÇADINHO: Lula brinca com jornalistas durante a Couromoda, em SP, ameaçando jogar um sapato contra eles

Viviane Maciel

Jefferson Bernardes/AE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� VARIEDADES Sexta-feira, 16 de janeiro de 2009POLÍTICA

Política
Legislatura vai gastar mais de 
R$ 850 mil com assessores
Vereadores alegam falta de tempo para atender a população para justificar cargos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

16,2
mil reais será o custo 

mensal que os 10 
assessores representaram 

aos cofres públicos

Amor e reverência à Pátria  
O homem tem a necessidade de identificar-se com 
um objetivo ao qual possa dedicar sua própria vida. 
Ele não se satisfaz apenas em desenvolver a sua 
própria capacidade: necessita de um objetivo em cuja 
causa possa anular o seu egoísmo. E esse objetivo 
precisa possuir uma essência que seja uma “entidade 
real”. Deve-se algo em que todos os homens, indis-
tintamente, possam empenhar a própria alma e que 
possa garantir a nossa vida e segurança para não 
contrariar a “lei da causalidade” (relação de causa e 
efeito). Por essas razões, uma nação precisa ter, e 
tem a essência divina. Tal como o homem, ela deve 
ser uma coisa espiritual e possuir natureza eterna. 
Porque o propósito dos seres humanos não é lutar 
por um ideal efêmero e porque a natureza verda-
deira do homem não é para ser desenvolvida com 
esforço isolado. A nação ideal é a “nação espiritual” 
que possui essência divina e eterna e não uma 
organização meramente imaginária. Eis a Imagem 
Verdadeira de uma nação, o reino de Deus, a nação 
perfeita, repleto de amor, sabedoria, provisão, alegria 
e harmonia de Deus, que almejamos concretizar 
na nação fenomênica. (A Mente é Força Criadora 
– Seicho Taniguchi)

Três fatores que 
conduzem à felicidade
Todas as pessoas que obtiveram grande sucesso 
utilizaram-se, habilmente, da lei da causalidade. 
Elas acreditaram que tudo é efeito de uma causa. Ou 
seja, que tudo ocorre de acordo com uma lei e não 
por simples sorte (e nem por castigo divino). Essas 
pessoas sabiam que os elos que ligam o início e o 
fim dos acontecimentos (a causa e o efeito) jamais 
se afrouxam e nem se rompem – assim disse Ralph 
Waldo Emerson, precursor do pensamento positivo. 
Podemos classificar, como seguem, os fatores que 
nos conduzem à felicidade: 1) a força da palavra; 2) 
força da mente; 3) força da ação. Não haverá desejo 
que não se concretize se a palavra, mente e a ação 
convergirem para a realização de uma meta. Só um 
tolo passa o tempo em vão, esperando que um dia 
a sorte venha bater à sua porta. Existem pessoas 
que vivem se lamentando (“se naquela hora eu es-
tivesse lá...”) ao invés de tomar a iniciativa de criar 
objetivamente planos concretos de vida. Limitam-se 
a esperar que o mensageiro da sorte venha ao seu 
encontro. Mas, mesmo que uma boa oportunidade se 
aproxime dessas pessoas, elas a deixarão escapar 
porque não prepararam sua mente nem sua poten-
cialidade para que pudessem captá-la. São como 
pescadores que, não tendo a rede preparada, deixam 
escapar um grande cardume. (Do livro Viver Junto 
com Deus – 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

Cada dia é uma nova vida, uma nova experi-
ência. Cada experiência é um degrau para o 
progresso da alma. Não fique preso ao pas-
sado. Você está, agora, diante de uma nova 
experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma 
e verá surgir o próximo degrau da evolução. 
(Prof. Masaharu Taniguchi)

MATÉRiA-PRiMA
Amoral ou normal?

 > p. 5

A Câmara de Vereadores de 
Canoinhas aprovou na primeira 
sessão extraordinária do ano, na 
segunda-feira, 12, por sete votos 
a dois, a criação de 10 cargos de 
assessores – um para cada vere-
ador. Cada um vai receber salário 
de R$ 1,3 mil mensais, uma des-
pesa de R$ 871 mil nos próximos 
quatro anos, somados encargos 
e benefícios. Os assessores têm 
como obrigação trabalhar oito 
horas por dia, mas não precisam 
ficar na Câmara, até porque não 
há espaço físico para eles. Todas 
as manhãs eles precisam assinar 
livro-ponto e a partir de então 
estariam liberados para “atender 
a comunidade”.

Segundo o presidente da 
Câmara, Célio Galeski (DEM), 
os assessores não trabalharão 
necessariamente dentro da Câ-
mara, mas também externamen-
te. Galeski cita como exemplo 
da necessidade de assessores, 
a grande procura por parte da 
população atrás dos vereadores. 
“Se o assessor não estiver ali ele 
será chamado para atender a 
pessoa, acompanhá-la em uma 
Secretaria, orientá-la, etc”, expli-
ca o presidente.

Alexey Sachweh (PPS) e 
Beto Passos (PT) foram os úni-
cos a votar contra o projeto, que 

passou em duas sessões – uma 
seguida da outra – na segunda-
feira.

Alexey disse que era a favor 
somente da criação do cargo de 
assessor jurídico. Cirilo Matsuo 
Fujita já está trabalhando como 
assessor jurídico, assim como 
Renato Cepeda, que é funcioná-
rio antigo da Casa. “Voto contra 
em respeito a comunidade. Acho 
que o dinheiro gasto em salários 
com estes novos assessores po-
deria ser gasto em outra coisa”, 
declarou.

À tarde, durante reunião a 
portas fechadas, os vereadores a 
favor do projeto haviam pedido 
aos contrários que não se mani-
festassem.

Beto sugeriu que fosse des-
membrado o cargo de assessor 
jurídico do projeto, já que o cargo 
já existe (ano passado foi ocupa-
do por Gilney Guimarães). Ele 
afirmou que o desemprego acen-
tuado no País e a atual realidade 
econômica são incompatíveis 
com a criação dos cargos. 

Tanto Beto quanto Sachweh 

não pretendem contratar assesso-
res. Galeski não soube dizer se a 
Lei permite que outro vereador 
preencha as vagas que deveriam 
ser preenchidas por Beto e Sa-
chweh.

Wilson Pereira (PMDB) 
sugeriu emenda substitutiva reti-
ficando o salário dos assessores. 
Com a emenda, que foi aprovada, 
o salário de R$ 1,5 mil passou 
a R$ 1,3 mil. A emenda fixa 
como requisito que o assessor 
tenha nível médio completo ou 
cursando.

A primeira sessão extraordinária do 
ano da Câmara de Canoinhas começou 
pegando fogo, mastigando os resquí-
cios da sessão de posse do dia 1.º.

Depois de lida a ata da posse, 
pelo 2.º secretário Beto Passos (PT), 
vereador Tarciso de Lima (PP) pediu 
que constasse na ata trecho da fala 
do presidente eleito Célio Galeski 
(DEM) em que nomeava os três 

próximos presidentes da Câmara. 
Galeski não gostou da ideia, disse 
que assumia o que tinha dito, mas 
não achava necessário que isso fosse 
para a ata. Lima insistiu: “É para isso 
que existe ata, para registrar tudo o 
que os vereadores falam”.

Paulo Glinski (DEM) inter-
veio e aumentou a polêmica: “Não 
vejo porque não constar, mas todo 
mundo sabe que isso é pra jogar pra 
torcida. Mas então que se conste 
tudo o que foi dito na sessão”.

Lima encarou como provoca-
ção: “Vereador Paulo quer fazer en-
tender que não foi dito (a nomeação 
dos presidentes)”.

Galeski chegou a dizer que pas-
saria a decisão (constar ou não em 
ata) para o plenário.

A discussão mudou de tom 
quando Glinski foi informado de 
que não havia como constar em 
ata todas as falas dos vereadores 
simplesmente porque a sessão não 
havia sido gravada. Instituída em 

2007, durante mandato de Silmar 
Golanovski (PMDB) à frente da Câ-
mara, a gravação de todas as sessões 
da Câmara deveria estar acontecendo 
sem interrupções. “Foi uma falha não 
ter sido gravada. Peço ao presidente 
que determine que as sessões voltem 
a ser gravadas”, interpelou.

Lima mudou de ideia e pediu 
que ficasse constado em ata o que 
havia dito na sessão de segunda-
feira, lembrando a fala de Galeski.

O presidente concordou.

Lima provoca Galeski na primeira sessão do ano
Acordo para eleger próximos presidentes da Câmara gerou discussão que provocou intervenção de Paulo Glinski

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

BALANÇo
Bons e maus momentos de Weinert

 > p. 6
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SESSÃO extraordinária foi convocada pelo prefeito Leoberto Weinert (PMDB) para alterar o Plano Plurianual
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> Frase da semana

Amoral ou normal?

PRIMEIRO ENCONTRO
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) teve na segunda-feira, 12, a primeira 
reunião com a nova legislatura da Câmara. Em pauta a alteração do Plano 
Plurianual que foi votada no mesmo dia em duas sessões extraordinárias, nas 
quais embarcou o trem da alegria que permite a contratação de dez assessores 
(um para cada vereador).
A alteração no PPA permite a liberação de R$ 600 mil para que a prefeitura 
possa oferecer contrapartida na obra da nova Policlínica. O Governo Federal 
vai investir R$ 1 milhão.
Nas sessões, a alteração foi aprovada, não sem antes o vereador Paulo Glinski 
(DEM) reclamar de projetos que vêm a toque de caixa para a Câmara, velha 
prática da gestão passada que começa com tudo nesta legislatura.

Aonde trabalharão os assessores de vereador?

A atual legislatura da Câmara de Canoinhas 
nem bem estreou e já marca um gol contra. A 
criação de dez cargos de assessores foi de-
sastrosa do ponto de vista popular. Somente 
os criadores da Lei veem necessidade de as-
sessores. Dizer que os assessores atenderão 
o público é descabido já que essa é a missão 
primordial do vereador.
E preparem-se, assim que possível, o projeto de 
Lei que institui o 13.o salário ressuscita no vácuo 
de uma sessão extraordinária qualquer. 

Manobra na SDR
A visita do governador a Canoinhas em 22 de dezembro a fim 

de inaugurar o Banco de Sangue do Hospital Santa Cruz lhe rendeu 
uma sinuca de bico. Com pressa, o governador queria encerrar logo 
o ato e partir para Monte Castelo, onde receberia o título de cidadão 
honorário. No entanto, foi praticamente sequestrado pelo deputado 
Antonio Aguiar (PMDB), que o levou para a prefeitura. Lá, junto de 
Leoberto Weinert (PMDB), Aguiar tentou persuadir LHS a trocar 
Edmilson Verka (PSDB) por Orildo Severgnini (PMDB) no comando 
da SDR Canoinhas. LHS saiu pela tangente: “Consigam a assinatura 
de seis prefeitos e eu troco, se o Pavan estiver de acordo”.

A manobra naufragou, considerando que Verka tem a assinatura 
de três prefeitos - Adelmo Alberti (Bela Vista), Elói Quege (Três 
Barras) e Israel Kiem (Major Vieira) - ratificando sua permanência 
na SDR. O vice-governador Leonel Pavan (PSDB), que controla o 
mapa das SDRs é taxativo em manter Verka no cargo. Somente uma 
mudança em outra SDR seria capaz de mudar algo em Canoinhas. 
Severgnini, inclusive, parece ter se conformado com a situação. Ele 
acaba de assumir a Secretaria de Administração de Monte Castelo.

NOVOS CARGOS

O trem da alegria patrocinado pela Câmara 
de Vereadores de Canoinhas esta semana, no 
qual embarcarão 10 felizes contemplados com 
salário de R$ 1,3 mil para, no máximo, atender 
a um telefonema por dia, não deveria espantar. 
Está na veia mestra do poder legislativo gerar 
muitas despesas em troca de raros benefícios. 
A legislação já canta a pedra: “O legislativo 
não pode cumprir funções executivas”. Entre 
essas funções, não pode gerar despesas que não 
sejam as suas próprias. Com um orçamento que 
se aproxima dos 5% do total arrecadado anual-
mente no município, tudo que entra na Câmara 
é exclusivamente para cobrir suas despesas, daí, 
como está sobrando, não custa nada agradar os 
cabos eleitorais presenteando-os com um cargo 
tão bom quanto o de vereador.

Como disse o vereador Bene Carvallho 
(PMDB), a escolha do nome do ungido está 
provocando mais problemas que solução: “Já 
vieram uns oito me pedir o cargo”, contou. 
Porque será?

O que os vereadores fizeram na segunda-fei-
ra, de modo estratégico, com duas sessões con-
secutivas, sem dar tempo para a mídia mobilizar 
a sociedade, é só reflexo da bandalheira que se 
promove nas Câmaras deste País. Num festival 
de amoralidade, porque somente os vereadores 
de Canoinhas ficariam de fora?

Seria muita pretensão reservarem para si o 
quinhão de guardiões da moralidade num País 
onde todo mundo tenta tirar proveito da posição 
que ocupam. Os edis canoinhenses estão pouco 
se importando com a opinião pública, afinal 
daqui a quatro anos, niguém mais lembrará do 
malfadado projeto. Política funciona assim, e os 
nobres canoinhenses sabem muito bem disso.

Mas ainda resta esperança. Dois vereadores 
novatos votaram contra o projeto. Talvez desco-
nheçam o sistema ou conheçam os termos ‘ética’, 
‘bom senso’ e ‘vergonha’. Torço pela segunda 
hipótese. 

ENTIDADES

Voto contra em respeito a comunidade”
do vereador Alexey Sachweh (PPS) comentando seu voto contra o projeto de Lei que  cria 

10 cargos de assessores  (um para cada vereador). Horas antes, os favoráveis ao projeto  
haviam pedido que os contrários  não se manifestassem

A Câmara de Canoinhas aprovou repasse de 
R$ 7,2 mil para a Associação da 3.a Idade; R$ 
11,5 mil para a Associação Canoinhense de 
Deficientes; um salário mínimo por criança da 
Casa da Criança São João Batista; R$ 116 mil 
para o Lar de Jesus e R$ 86 mil para a Apae. Por 
recomendação do vereador Beto Passos (PT), a 
Câmara incluiu na lista a Adosarec e a Apoca (R$ 
15 mil para cada). Ao invés de “fica autorizado” 
conceder a verba, os vereadores alteraram para 
“deverá”, a fim de obrigar o prefeito a fazer os 
repasses.

Comissões
Os vereadores de Canoinhas instituiram na se-

gunda-feira, 12, as comissões que trabalharão este 
ano, que ficaram assim definidas:

Comissão de Justiça e Redação: Presidente: Bene 
Carvalho; vice: João Grein; membro: Paulo Glinski; 
suplente: Gil Baiano.

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscali-
zação: Presidente: Alexey Sachweh; vice: Gil Baiano; 
membro: Tarciso de Lima; suplente: Paulo Glinski.

Comissão de Desenvolvimento Municipal: Pre-
sidente: João Grein; vice: Miguel Gontarek; membro: 
Bene Carvalho; suplente: Gil Baiano.

> PAPANDUVA: Ademar Lima foi eleito 
por unanimidade presidente da Câmara de 
Vereadores. Assim como em Três Barras, a 
eleição dá direito a dois anos de mandato. 

> ANÁLISE: A Promotoria Pública ainda 
analisa documentação de mais de 900 pá-
ginas encaminhada pelo governo Weinert 
apontando furos na gestão anterior.

> ANÁLISE II: Auditoria contratada pelo 
governo Weinert aponta sumiço de mais 
de R$ 1,9 milhão dos cofres públicos.

> REPASSE: A prefeitura de Canoinhas 
repassou R$ 142 mil ao Hospital Santa 
Cruz esta semana. O valor faz parte do di-
nheiro devolvido pela Câmara à prefeitura.

> TRÊS BARRAS: O secretário de De-
senvolvimento Econômico Ernani Wogei-
naki esteve em Florianópolis esta semana 
para reivindicar R$ 3 milhões a fim de cus-
tear um Parque de Exposições na cidade.

> TRÊS BARRAS II: A mesma secretaria 
informa que está praticamente concreti-
zada a instalação de uma cerealista, uma 
transportadora e de uma distribuidora de 
bebidas nas proximidades do trevo da 
SC-280.

> RASTEIRA: Weinert prometeu apoio a 
Adelmo Alberti na eleição da Amplanorte 
antes de anunciar que era, ele próprio, 
candidato. 
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SOL: energia que revigora
Gracieli Polak
CANOINHAS

Zumbido no ouvido afeta 
30 milhões de brasileiros
Sintoma pode indicar perda da capacidade auditiva, alertam especialistas

Ouvir um chiado constante de-
pois de ir a uma festa ou a um 
local onde o barulho é intenso é 
uma sensação normal, apesar de 
incômoda. O que não é normal é 
ouvir um zumbido durante as 24 
horas do dia, sintoma que atinge 
cerca de 30 milhões de brasileiros. 
Um estudo realizado pelo Grupo 
de Pesquisa em Zumbido da 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP) com-
provou que o zumbido pode ser 
o primeiro sinal da perda auditiva, 
que se manifesta normalmente 
depois dos 40 anos de idade, mas 
que atinge pessoas em idades infe-
riores cada vez mais cedo. 

Segundo a fonoaudióloga 
Cristiane Buchmann, a sensação 
do zumbido é normal depois da 
excessiva exposição a ruídos altos 
até 14 horas depois da retomada 
a um ambiente mais silencioso, 
mas quando a sensação não 
passa depois deste tempo, é sinal 
de que alguma coisa pode estar 
errada. “O zumbido é um dos 
principais sintomas da perda au-
ditiva e há pessoas que escutam 
algum tipo de ruído durante o 
dia inteiro. As pessoas falam com 
muita frequência  que isso está 
acontecendo, o que torna o pro-
blema preocupante”, afirma. 

A fonoaudióloga explica 
que é normal a sensação de 
ruído depois de ir a um show, 
por exemplo, mas caso ela se 
prolongue, é recomendada uma 
consulta com um médico otor-
rinolaringologista, porque o sin-
toma pode indicar um problema 
mais sério, que pode ser tratado 
precocemente.

FONE DE OUVIDO
Cristiane alerta para uma 

preocupação antiga da Sociedade 
Brasileira de Otorrinolaringolo-
gia: o do uso indiscriminado de 
fones de ouvido. Segundo ela, o 
costume popular entre crianças 
e adolescentes é prejudicial para 
a audição e compromete ainda 
mais cedo a capacidade auditiva 
da pessoa, que se desgasta com o 
decorrer dos anos e a exposição 

a sons agudos.
“É muito preocupante o 

uso indiscriminado do fone de 
ouvido, principalmente em volu-
me alto. Isso acarreta em perda 
auditiva, que é irreversível, por 
isso é preciso cuidar e não exa-
gerar no volume e na exposição 
a sons muito altos desde cedo”, 
recomenda.
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O sol do dia é uma fonte de saúde da maior importância. Se virmos pessoas 
pálidas, débeis e enfermas, podemos dizer, com segurança, que não se 
aproveitam do ar puro e dos benéficos raios do sol. Nos banhos de sol, todos 
os membros e órgãos do corpo são beneficiados.
O sol é útil na elaboração da Vitamina D pelo nosso corpo e tem a propriedade 
de ativar o metabolismo e o processo de nutrição das células.
Nossas energias vitais são plenamente revigoradas e as defesas orgânicas 
são fortalecidas. 

Os raios solares são eficazes, especialmente, no combate às seguintes 
enfermidades:
- Anemia
- Bronquites crônicas
- Expectoração difícil
- Falta de apetite
- Focos infecciosos
- Inflamações dos órgãos genitais
- Paralisia infantil
- Problemas digestivos
- Problemas menstruais (exceto metrorragia e hemorragia uterina)
- Problemas nervosos
- Resfriados
- Raquitismo
- Tuberculose óssea e das articulações.

Não devem se expor ao sol, pessoas com as seguintes enfermidades:
- Câncer de pele
- Congestão cerebral
- Febre
- Lesões ou outras enfermidades do coração
- Neurastenia
- Menstruação difícil
- Hemorragias.

BaNhOs DE sOl PODEm sEr FEItOs DE DUas maNEIras
1) Exposição ao sol apenas da parte enferma.
2) Exposição do corpo inteiro. Nesse caso, pode-se tomar o banho de sol com 
o corpo nu ou coberto por um fino lençol branco, de algodão cru.
 Os raios solares são benéficos desde o amanhecer até às 11 horas da manhã, 
e à tarde, das 15 horas até o pôr-do-sol. Durante o banho de sol, a cada 5 
ou 10 minutos resfrie a parte do corpo exposta com duchas frias, ou fricções 
com toalha molhada.
O suar ao sol é um ótimo recurso de saúde. Este método consiste em enro-
lar o paciente num lençol molhado em água fria e dobrado, cobrir com um 
cobertor de lã e ficar ao sol.
Depois de alguns minutos, retirar e lençol e resfriar o corpo.
Envolvê-lo novamente e repetir o procedimento duas ou três vezes.

O suar ao sol é indicado tanto para adulto, como para crianças, e pro-
porciona os seguintes benefícios:
* abre o apetite
* acalma o sistema nervoso
* aumenta as defesas do organismo
* facilita a digestão
* favorece o crescimento
* melhora a qualidade do sangue.

Até a próxima edição.

USO de fones de ouvido deve ser monitorado, especialmente na infância
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Taxa de fluorose cresce 
em crianças e adolescentes
Problema é prevenido com monitoramento de escovações dentais

Gracieli Polak
CANOINHAS
Escovar os dentes pelo menos 
três vezes ao dia é recomendado 
para todas as pessoas, mas, para 
as crianças, é necessário ainda 
que a escovação seja realizada 
com a supervisão dos pais e 
com uso restrito de cremes 
dentais para que não aconteça 
f luorose, um problema que 
atinge cada vez mais crianças e 
adolescentes em várias regiões 
do País. De acordo com estudo 
realizado pela Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), 
no interior de São Paulo a taxa 
de incidência da fluorose em 
1992 era de 13%. Hoje é de 
37%, índice preocupante para 
todo o País, que ainda não tem 
estudos abrangentes sobre o 
problema em todo o território.

Segundo a dentista Giovana 
Gallotti Ferraresi, de Canoi-
nhas, a fluorose dental é uma 
doença decorrente do mau uso 
do flúor, que age no organismo 
humano como qualquer outro 
medicamento. “Se for usado em 

excesso e da forma incorreta, 
os íons fluoreto que circulam 
em excesso através do aparelho 
digestivo agem no metabolismo 
de mineralização do esmalte, 
alterando a estrutura do mesmo 
e deixando-o com manchas 
que podem variar da coloração 
branca até marrom”. 

A dentista explica que o 
problema é sentido apenas 
em crianças e adolescentes e 
que apesar da conscientização 
crescente da população, ainda 
a incidência da doença é co-
mum e o número de crianças e 
adolescentes atendidos com o 
problema é relevante.

HORA DE PREVENIR
Causada pela ingestão ex-

cessiva de um dos componentes 
dos cremes dentais, a fluorose 
pode ser evitada com moni-
toramento das escovações das 
crianças e do uso comedido do 
creme dental. Giovana explica 
que a quantidade de pasta den-
tal usada pela criança deve ser 
reduzida “É importante que os 
responsáveis coloquem pequena 

quantidade da pasta  na escova 
dental -do tamanho de um grão 
de ervilha- e orientem as crian-
ças que não a ingiram. Quando 
se tem dúvida se a criança está 
ingerindo, até por volta dos três 
anos, é preciso usar pasta dental 
sem flúor, encontrada somente 
em farmácias”, recomenda.

             EXEMPLO
A pequena Andressa Wal-

ter Urbaneck há uma semana 
perdeu o primeiro dente de 
leite, enquanto a dentição da 
irmã, Ana Clara, começa a 
se formar. Sua mãe, Márcia, 
expl ica que,  desde que os 
primeiros dentinhos de An-
dressa começaram a nascer, 
ela orientou a escovação da 
filha e monitorou a quantidade 
de creme dental utilizado pela 
menina. “Eu conheço os ris-
cos e cuidei para que ela não 
tivesse problemas por ingerir 
a pasta. Agora que a Andressa 
aprendeu, tenho de começar o 
trabalho com a Ana Clara. É 
preciso cuidar porque vale a 
pena”, conclui. 

Desde o primeiro dia do ano, 
já estão em vigor as novas 
regras do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). A par-
tir de agora, tirar carteira de 
habilitação será um processo 
mais longo e caro; os faróis 
de xenônio, por sua vez, serão 
restritos a veículos que tenham 
o equipamento de fábrica; as 
placas ganharão lacres mais 
eficientes contra fraudes e, 
para veículos com placas azuis 
(de organismos e consulados 
internacionais), multas poderão 
ser aplicadas. Saiba mais das 
novidades abaixo.

 
CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO

Os novos condutores terão 
de enfrentar uma carga horária 
maior para as aulas práticas (20 
horas aula, contra 15 horas exigidas 
anteriormente) e teóricas (45 horas 
aulas, ante 30 horas no esquema 
anterior). Isto significa que tirar a 
primeira Carteira Nacional da Ha-
bilitação (CNH) será um processo 
mais longo e caro agora. Para o 
curso prático de motocicleta, outra 
alteração: o treinamento poderá ser 
realizado em vias públicas, com o 
instrutor acompanhando em outro 
veículo.

 
FARÓIS DE XENÔNIO

Outra resolução do Con-
tran já em vigor diz respeito à 
restrição do uso dos faróis de 
xenônio. Os condutores que de-
sejarem utilizar este equipamen-
to deverão apresentar em seus 
veículos sistema de regulagem 

em altura e de limpamento do 
mesmo. Na prática, isto proíbe 
os faróis adquiridos por meio 
de kits (ou seja, que não sejam 
originais de fábrica). Para os 
importados que possuem estes 
sistemas, continua tudo igual.

O motorista que não acatar 
à nova regra estará sujeito à 
multa grave, de R$ 127 e apre-
ensão do veículo.

 
LACRES E PLACAS

Nos veículos emplacados a 
partir de agora, será utilizado 
um novo sistema de lacre de 
placas, mais eficiente contra 
fraudes como roubo, clona-
gens, desmanches etc. Para 
o órgão, a medida combate 
diretamente as máfias que 
estão envolvidas com roubos 
de veículos. Já os veículos de 
placas azuis (de consulados 
e organismos internacionais) 
poderão ser multados como os 
demais. O objetivo da medida 
é evitar abusos no trânsito em 
veículo equipados com este 
tipo de placa. Outra mudança 
prevê que estes veículos de-
verão ter registro no Registro 
Nacional de Veículos Automo-
tores (Renavam).

Ano novo, novas regras têm 
de ser obedecidas no trânsito
Saiba o que muda para a vida do motorista em 2009

CUIDADOS DE MÃE: Andressa e Ana Clara dão exemplo ao não engolir a pasta dental na hora da escovação
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2009 terá 11 feriados nacionais em dias úteis
Dos 12 feriados nacionais, apenas um cairá no domingo, o de 15 de novembro, da Proclamação da República

CANOINHAS

Pode marcar na agenda: 2009 
terá 11 feriadões. A Federa-
ção das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan) já fez até as 
contas. Por causa do grande 
número de folgas nos dias 
úteis, o Brasil pode perder até 
5% do PIB, a soma de tudo 
que é produzido por nossa 
economia. Mas para alguns 
setores, é sempre bom lembrar 
que feriado significa também 
ganhar dinheiro. 

O feriado do réveillon mal 
passou e já tem gente espe-
rando as próximas folgas. No 
ano passado, quatro dos 12 
tradicionais feriados nacionais 
caíram em finais de semana. 
Em 2009, será diferente. Onze 
dessas folgas, fora as estaduais 
e municipais, serão em dias 
úteis. Alguns na terça ou na 
quinta-feira, com direito à es-
ticada até o fim de semana. 

Mas nem todos comemo-
ram. A indústria teme queda 
nas vendas. Segundo estima-
tiva da Firjan, o País terá um 
prejuízo de aproximadamente 
R$ 150 bilhões no ano. “Para 
o setor industrial, é péssimo, 
porque interrompe o proces-
so de produção”, comenta o 
presidente da Federação da 
Indústria de Brasília, Antônio 
Rocha. O economista Roberto 
Piscitelli acredita que os feria-
dos poderiam ser transferidos 
para sextas ou segundas, mas 
lembra que, se alguns setores 
perdem, outros se beneficiam 
com as folgas longas. “São as 
áreas de turismo, lazer, restau-
rantes. Essas atividades são até 
aquecidas com os feriados”, 
diz ele. 

Dos 11 tradicionais fe-
riados nacionais, apenas um 
cairá no domingo: o de 15 de 
novembro, a proclamação da 
República. Este não vai dar 
para emendar. 

Quege anula concurso da prefeitura de Três Barras
Quem fez a prova terá o dinheiro da inscrição devolvido a partir de 9 de fevereiro, diz organizadora do concurso

A Justiça sugeriu e a prefei-
tura de Três Barras acatou 
a determinação de anular o 
concurso público realizado em 
7 de dezembro de 2008 para 
preenchimento de 32 vagas na 
esfera municipal – 462 pessoas 
fizeram as provas.

Segundo o prefeito Elói Que-
ge (PP), uma reunião na tarde de 
quarta-feira, 14, com o promotor 
Dr. Alan Boetger e o juiz da 1.ª 
Vara André Alexandre Happke, 
resultou na decisão. “Ainda bem 
que anulamos antes de as notas 
serem divulgadas”, afirmou.

Dessa forma, todas as pesso-
as que participaram do concurso 
serão reembolsadas pela Universi-
dade do Contestado (UnC) a par-
tir do dia 9 de fevereiro. Para tan-
to, os inscritos deverão apresentar 
comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição e identidade na 
tesouraria da Universidade.

A juíza substituta Dra. Ales-
sandra Meneghetti havia sus-
pendido o concurso público 

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

dois dias antes da realização das 
provas. Ela mesma havia de-
terminado que a prova objetiva 
fosse aplicada, considerando a 
expectativa e preparação dos 
candidatos. No entanto, os gaba-
ritos das provas foram lacrados e 
entregues ao presidente da Co-
missão do Concurso, nomeado 
como depositário. A correção 
do gabarito e as etapas seguintes 
do concurso foram suspensas até 
que a organizadora se adequasse 
ao que diz a Lei. Os envelopes 
com as provas foram lacrados e 
entregues no Fórum, onde per-
manecem lacrados.

Quege disse que num fu-
turo próximo a prefeitura deve 
abrir inscrições para um novo 
concurso.

IRREGULARIDADES
De acordo com o MPSC, 

houve “ilegalidades e irregula-
ridades no edital”, configurado 
por regime jurídico celetista; 
salário dos cargos de médico e 
dentista com gratificações não 
especificadas e baixo vencimento 
que pode não atrair candidatos, 

além de incompatível com os 
cargos – havia oferta de vaga para 
professor com salário de R$ 280 
por 20 horas semanais. O MPSC 
apontou ainda curto período para 
as inscrições e dificuldade para 
realizá-las; alteração do edital 
para o cargo de agente de defesa 
civil; falta de discriminação das 
funções para os cargos com 
reserva de vagas para deficientes 
físicos; consideração de apenas tí-
tulos do período de 2006 a 2008, 
em relação à prova de títulos. A 
ação apontou ainda que não há 
excedente de candidatos para a 
realização da prova prática, sendo 
um por vaga; cômputo do tempo 
de serviço somente em órgãos 
públicos, com peso três e como 
primeiro critério de desempate; 
dificuldades para os recursos; 
afronta ao Estatuto do Idoso; 
ausência de proibição da inscri-
ção de parentes dos membros da 
Comissão do Concurso; e carên-
cia de procedimento licitatório 
ou de dispensa para a realização 
do concurso público pela UnC, 
além da discriminação do valor 
do convênio.
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QUEGE: “Ainda bem que anulamos antes de as notas serem divulgadas”
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Região COMÉRCIO
Lojas descumprem Código de Defesa do 

Consumidor
> p. 13

Planalto Norte possui área de 
incentivo à preservação ambiental
Parceria entre Rigesa e Universidade do Contestado transforma a Trilha do Bugio em área 
para formação da consciência ecológica de estudantes e comunidades do Planalto Norte

TRÊS BARRAS

EDUCAÇÃO
Sesc Ler promove cidadania em 

Canoinhas
> p. 12

Uma das maiores ambições das 
organizações que desenvolvem 
projetos ambientais é transfor-
mar uma ideia em uma ação tão 
importante que acabe influen-
ciando a sociedade a adotar novas 
posturas em relação ao meio 
ambiente. Esta é a filosofia do 
projeto “Utilização Criativa da 
Trilha do Bugio”, desenvolvido 
pela Rigesa em parceria com 
a Universidade do Contestado 
(UnC), de Canoinhas.

O projeto tem como prin-
cipal objetivo estimular visitas 
interativas na Trilha do Bugio, 
localizada em Três Barras, de 
modo a auxiliar na construção 
de uma consciência ecológica 
para as comunidades da região. 
Somente em 2008, cerca de 700 
visitantes estiveram na trilha, 
entre estudantes do ensino fun-
damental e médio, cursos técni-
cos, universitários, professores, 
políticos, servidores públicos, 
representantes de ONGs, en-
tidades filantrópicas, meios de 
comunicação e várias pessoas da 
comunidade.

A Trilha do Bugio possui uma 
extensão de mil metros, em uma 
caminhada total de cerca de 20 a 30 
minutos. No percurso há 20 pon-
tos interpretativos, especialmente 

preparados, que mostram as ca-
racterísticas de fauna e flora de um 
remanescente do bioma conhecido 
como Floresta de Araucárias, im-
portante parte da Mata Atlântica. 
Há também pontos especialmente 
preparados para descanso e con-
templação da natureza. 

Para acompanhar os visi-
tantes, a Rigesa conta com mo-
nitores treinados pelo curso de 
Engenharia Florestal da UnC. Os 
monitores, que recebem bolsas 
de estudo pelo trabalho, explicam 
os pontos mais importantes da 
Trilha do Bugio, dão dicas de pre-
servação, identificação de plantas 
e pegadas, observam animais, 
estudam marcas e sinais na mata, 

estimulam os sentidos e respon-
dem às perguntas dos presentes. 
“A Trilha do Bugio permite que 
os visitantes recebam informa-
ções importantes para colaborar 
na luta pela preservação do meio 
ambiente”, afirma Laerte Bone-
tes, coordenador do curso de En-
genharia Florestal da UnC. “Além 
disso, o entendimento disso é de 
modo prático, o que aumenta a 
conscientização”, completa.

No local, que recebeu o nome 
devido à constante presença do 
macaco da espécie bugio, são 
encontradas espécies florestais 
de vários tipos, como xaxim, ge-
rivá, bugreiro, imbuia, erva-mate 
e canela, além de uma belíssima 

araucária centenária, com quase 
50 metros de altura – para abra-
çar esta árvore em especial são 
necessárias oito pessoas. Várias 
espécies de aves e mamíferos 
também já foram avistados na 
trilha, o que demonstra que a flo-
resta no local está em avançado 
estágio de regeneração.

A trilha possui ainda um 
importante componente históri-
co, pois é possível encontrar no 
local os resquícios de um ramal 
ferroviário que serviu aos inte-
resses econômicos extrativistas 
da região, principalmente entre 
as décadas de 1910 e 1920. O 
mais interessante é que as árvores 
cresceram por cima dos trilhos 
e esconderam as ferragens e 
dormentes, dando uma boa di-
mensão da força que a natureza 
assume quando é conservada e 
não é modificada pelo homem.

A Rigesa preserva a Trilha 
do Bugio, além de outras reservas 
florestais, com o objetivo de auxiliar 
na conservação da biodiversidade 
brasileira, uma das mais ricas do pla-
neta. Atualmente a empresa possui 
mais de 24 mil hectares de florestas 
nativas preservadas (cerca de 30 mil 
campos de futebol). Deste modo, 
pode garantir para a sociedade que 
suas ações buscam empreendi-
mentos florestais ambientalmente 
corretos e socialmente justos.
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ESTUDANTES conhecem a riqueza da biodiversidade presente na Trilha do Bugio, em Três Barras, durante passeio

Prefeitura 
convoca 
aprovados 
em concurso 
público
A prefeitura de Canoinhas está 
convocando os candidatos apro-
vados no concurso previsto no 
edital n° 002/2007 para as vagas 
de pedagogo, professor de in-
glês (5ª a 8ª série), professor de 
língua portuguesa (5ª a 8ª série), 
professor de geografia, professor 
de matemática (5ª a 8ª série), 
professor de educação física (5ª 
a 8ª série), professor de artes (5ª 
a 8ª série), e professor de edu-
cação especial à  comparecerem 
ao Departamento Pessoal até o 
dia 6 de fevereiro das 8 às 12 
horas para a apresentação dos 
documentos, original ou cópia 
autenticada, indicados no edital 
n° 001/2009.

O edital com a relação de 
aprovados e documentos ne-
cessários está disponível no site  
www.pmc.sc.gov.br. 

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3621 7730 
ou no Departamento Pessoal da 
prefeitura de Canoinhas. 

Novos campi 
do Ifet 
dependem de 
contrapartida
Com a ordem de serviço para a 
construção de seis novos campi 
do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (antigo Cefet-SC) as-
sinada na semana passada, o 
início das obras depende agora 
do cumprimento das contraparti-
das assumidas pelas prefeituras. 
Cada novo campus terá capaci-
dade para 1,2 mil alunos e ofere-
cerá cursos técnicos, superiores 
e de qualificação profissional. A 
previsão é que eles sejam con-
cluídos até o fim de 2009.

Canoinhas, no entanto, é o 
município que possui a situação 
mais tranquila. Os compromis-
sos assumidos pelo município 
– terraplanagem, limpeza e 
execução de muro ao redor do 
terreno – não são impeditivos 
para o início da obra. Mesmo 
assim, a prefeitura adianta que 
vai realizar a limpeza da área até 
o fim da semana que vem.

Hoje, às 11 horas, o prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB) apre-
senta o cronograma da obra.
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Delegada Estadual 
A estudante Aline Martins, 13 anos, aluna da 8.ª série 

do Ensino Fundamental no Núcleo Escolar Adolfo Konder, 
foi indicada como delegada na Conferência realizada na 
escola e, posteriormente, em âmbito estadual foi esco-
lhida para integrar a Delegação Estadual composta de 
22 alunos de escolas estaduais, municipais e privadas, 
que irá para Florianópolis em março, representando todo 
o Planalto Norte Catarinense, como única delegada nos 
13 municípios.  Quando foi indicada ainda cursava a 7.ª 
série. O estudante William Antônio Friedrich, 13 anos, 
aluno da 8.ª série da mesma escola, foi indicado suplente 
de delegado. Quando foi indicado, também cursava a 7.ª 
série.  Via coluna seguem os merecidos parabéns à dire-
tora do núcleo, Dircélia Nicoluzzi, todos os professores, 
em especial Daniel Damaceno Júnior, todos orgulhosos 
de seus alunos.

Willian Antônio Friedriech com a sua colega Aline 
Martins, que representa 13 municípios do Planalto 
Norte na conferência

Santa Bernadete
É a padroeira da Casa de Caridade fundada no 

ano passado por um grupo de abnegados voluntários 
de Irineópolis, com fins filantrópicos. A entidade, 
devidamente legalizada, atende atualmente 50 fa-
mílias carentes cadastradas, a maioria sem qualquer 
renda financeira. E mais, nesse grupo tem famílias 
com até quatro filhos, semidesnutridos por falta de 
alimentação adequada. A Casa de Caridade Santa 
Bernadete, está instalada no porão da casa onde 
funcionam a Câmara Municipal e a Rádio Milenar 
FM. Eles recebem donativos da comunidade no 
local assim como recolhem nas residências dos 
doadores. Presidente de Honra, Pe. Silvio Marci-
niak; presidente, Maximiano (Malusque) Chapievski 
Júnior; vice-presidente, Irmã Terezinha Estocoloza, 
1º secretário, Carlos Silva; 2º secretário, Celosmari 
Bendlim; 1º tesoureiro, Adalberto Crestani; 2º tesoureiro, Silvio Tretto. Conselho Fiscal: Irineu Frohener, Antônio 
Micaoski, Josiane da Silva, Lidia Chapievski, Tânia Lezan; Pedro Rocha, Jão Opalzak, Bormilda Brand, Célia Tretto, 
Bernadete Gomes e Soeli Gomes.

A foto feita em frente à sede da entidade, mostra a diretoria e voluntários 

São Sebastião Nascido 
em Narbonne, França, no ano 
256, viveu até os 30 anos de 
idade,  também cidadão de 
Milão, foi um mártir e santo 
cristão, morto durante a per-
seguição levada a cabo pelo 
imperador romano Diocleciano. 
O seu nome deriva do grego 
sebastós, que significa divino, 
venerável (que seguia a beati-
tude da cidade suprema e da 
glória altíssima). De acordo 
com Actos apócrifos, atribuídos 
a Santo Ambrósio de Milão, 
Sebastião era um soldado que 
teria se alistado no exército 

Saiba MaiS:

romano por volta de 283 (depois da Era Comum) com a 
única intenção de afirmar o coração dos cristãos, enfra-
quecido diante das torturas.

Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente

A Secretaria de Estado da Educação divulgou no final de 
2008, os nomes dos 22 estudantes da rede pública e pri-
vada que representarão Santa Catarina na 3ª Conferência 
Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que ocorrerá 
em de 3 a 8 abril de 2009, em Brasília. Do total dos sele-
cionados, 16 são da rede pública estadual. Participarão do 
evento 700 delegados dos 27 Estados brasileiros, entre 11 
e 14 anos, que foram escolhidos dentre todas as escolas 

da rede de ensino, público e privado. O tema central da 
Conferência será “As Mudanças Ambientais Globais”.
   Uma equipe do Núcleo de Educação Ambiental, Coor-
denação de Ações e Projetos Multidisciplinares ligada a 
diretoria de Educação Básica, junto com representantes 
do Coletivo Jovem, realizaram um criterioso processo de 
análise dos trabalhos enviados pelas escolas de todo o 
Estado e assim definiram os selecionados.

Roberta Cristina 
O dia 18 de dezembro foi especial para Roberta 

Cristina Bauer, que naquela data comemorou seus 
15 anos de vida. A festa foi antecipada para o dia 
6 porque a aniversariante estava com uma viagem 
marcada para curtir férias. A sede campestre do  
Canoinhas Tênis Clube foi palco de uma linda e 
animada festa com a presença de muitos amigos 

Na pose especial para a coluna, Roberta Cristina 
com seus pais Roberto e Izarina Guebert Bauer 
e os irmãos Fernanda e Eduardo

Festa do Padroeiro
A comunidade católica de Irineópolis, já está em 

franca atividade na tarefa de preparar a festa em honra 
a São Sebastião, padroeiro  do município, que será 
realizada no dia 18 de janeiro no salão de festas da 
Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. O programa alusivo 
à festa, teve inicio na quarta-feira, 14, com a noite do 
pastel e bingo com rodada especial. No dia 18, como já 
é tradição, às 10 horas, acontece a celebração da Missa 
em Ação de Graças. A partir das 12 horas, churrasco, 
galinhas assadas e serviço de bar. Às 14h30min tarde 
dançante animada pelo grupo musical San Rafael.

PARABÉNS ESPECIAL
- Lídia MuLLer da SiLva completou idade nova ontem. Parabéns e 
muitas felicidades é o que desejam Romeu, seus filhos e seus netos.

 
- O aniversariante de hoje é ariLdo eucLideS Gutter. 

Sua família lhe deseja felicidades.

- Amanhã quem apaga velinhas é eLiaS, da MaxipeçaS. Parabéns!

AGENDA
No dia 15 de fevereiro a comunidade da Igreja do São Sebastião, no bairro 
João Paulo 2.º, estará em festa. Haverá missa com primeira comunhão, al-
moço festivo com completo serviço de bar e cozinha, além de tarde dançan-

te com animação do grupo Candieiro. Compareça!

Na segunda-feira, 12, roSanGeLa 
comemorou idade nova. Parabéns, 
que Deus continue protegendo esta 
pessoa especial que é você e conte 
sempre com os verdadeiros ami-
gos, não só nos momentos felizes, 
mas também nos difíceis. Muitas 
felicidades! 

Na quarta-feira, 14, neoLcir ca-
SariL fez aniversário. Parabéns!

Na sexta-feira, 9, ernani 
WoGeinaki completou mais 

um ano de vida. Sucesso e 
felicidades!
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consciência crítica sobre as rela-
ções com o meio ambiente físico, 
cultural, social e político”, diz.

As atividades no Estado ini-
ciaram em Caçador, em agosto 
de 2002, e se expandiram para 
Canoinhas, em março de 2008, 
e Tijucas, que deve ter suas ins-
talações entregues no início de 
2009. A expectativa é alfabetizar 
em torno de 600 pessoas com 
mais de 15 anos, nos três Centros 
Educacionais.

Em um período de três anos, 
o aluno participa gratuitamente 
das aulas, correspondentes ao 1º 
segmento do Ensino Fundamen-
tal. O progresso demonstrado 
pelo estudante é o que permite 
que ele migre de um ciclo para 
outro, concluindo esse segmento. 
“Após essa etapa, encaminhamos 
os formandos do Sesc Ler para 
escolas públicas ou para centros 
de educação de jovens e adultos 
que ofereçam o 2º segmento do 
Ensino Fundamental”, explica 
Vanderléia.

BARREIRA
Mesmo com todas as facilida-

des do programa, o preconceito 
em retomar os estudos ainda é 
uma barreira que impede a entra-
da de mais pessoas no processo 
de alfabetização. “Muitos dos 
adultos guardam a lembrança da 
escola tradicional, que obriga o 

estudante a ficar passivo durante 
a aula. No Sesc Ler, isso não 
acontece”, revela a coordenadora. 
A metodologia de ensino é par-
ticipativa e envolvente, explica, e 
parte dos conhecimentos que os 
próprios estudantes já têm.

HISTÓRICO
Desde 1999, quando surgiu 

no Norte do País (região amazô-
nica), o programa tem a finalidade 
de implantar um processo educa-
tivo que integre jovens e adultos 
não alfabetizados, construindo 
conhecimento e desenvolvendo 
a consciência crítica. Hoje, o Sesc 
Ler está presente em 18 Estados 
brasileiros, por meio de 61 Cen-
tros Educacionais. O programa é 
reconhecido como de destacada 
qualidade pelo Ministério da Edu-
cação, que conferiu à iniciativa 
a medalha Paulo Freire, e por 
pesquisadores da Unesco, que o 
incluíram entre experiências bem 
sucedidas no País.

REGIÃO

 SERVIÇO

Reconhecido pelo Ministério da Educação, que conferiu à iniciativa 
a medalha Paulo Freire, o programa está com inscrições abertas

Sesc Ler promove 
cidadania em Canoinhas

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

Na quinta-feira, 8, prefei-
tos e representantes dos dez 
municípios que compõem a 
Associação dos Municípios 
do Planalto Norte Catarinense 
(Amplanorte) se reuniram em 
Canoinhas para a escolha do 
novo presidente da Associação, 
cargo ocupado anteriormente 
pelo ex-prefeito de Monte 
Castelo, Sirineu Ratochinski 
(PSDB).

Leoberto Weinert (PMDB), 
prefeito de Canoinhas, foi 
eleito para a cadeira por acla-
mação, tendo como 1.º vice-
presidente Adelmo Alberti 
(PSDB), prefeito de Bela Vista 
do Toldo e Elói Quege (PP), 
prefeito de Três Barras, como 
2.º vice-presidente.

A disputa pelo cargo da 
entidade, que presta assistên-
cia para os municípios que a 
compõem, no entanto, não 
foi fácil como sugere a eleição 
de uma chapa única. Alber-
ti demonstrou interesse em 
ocupar a vaga de presidente e 
na semana da eleição chegou 
a articular a candidatura e ga-
rantir uma parcela dos votos, 
mas, devido ao regimento da 
instituição, não pode levá-la 
adiante e ficou com a 1.ª vice-
presidência. 

O prefeito de Bela Vista do 
Toldo afirma que a maioria do 
PMDB na Associação foi fun-
damental para que sua candi-
datura fosse barrada e a chapa 
definida. “Eu fiquei decepcio-
nado, porque tinha expectativa 
de coordenar uma mudança, 

O analfabetismo é hoje uma das 
principais causas da exclusão 
social e um dos maiores obstá-
culos para o pleno exercício da 
cidadania. Embora esteja entre 
os Estados considerados “letra-
dos” no País, com baixas taxas 
de analfabetismo se comparadas 
às de Estados do Nordeste e 
Norte, Santa Catarina foi es-
colhido também para sediar a 
primeira unidade do programa 
Sesc Ler, que é nacional, na 
região Sul.

A proposta pedagógica do 
programa ultrapassa o proces-
so de iniciar o aluno nas letras, 
simplesmente. Ela desenvolve 
um processo educativo que se 
constrói por meio do estímulo 
à criatividade, ao raciocínio 
e autodesenvolvimento dos 
alunos. As pessoas que dese-
jam aprender a ler ou escrever 
podem se inscrever nas secre-
tarias dos centros educacionais 
Sesc Ler, que em Canoinhas 
fica na avenida Expedicioná-
rios.

O aprendizado da escrita 
e da leitura se dá a partir das 
próprias experiências dos parti-
cipantes, conta Vanderléia Fraga 
Correa, coordenadora do Sesc 
Ler. “O objetivo é desenvolver a 

Prefeito Leoberto Weinert é eleito 
novo presidente da Amplanorte

Gracieli Polak
CANOINHAS

Articulação de Adelmo Alberti não se concretizou; 
estatuto garantiu ao PMDB escolha para presidência

implantar outra visão de tra-
balho lá dentro para fazer com 
que a Associação seja voltada 
para todos os municípios de 
forma igualitária, respeitando, 
claro, as proporções de cada 
um”, afirma Alberti.

REESTRUTURAÇÃO
A escolha dos cargos, que 

foram definidos por consen-
so entre os representantes 
dos municípios, inclusive os 
que estavam em débito com 
a Associação, motivam uma 
tomada de ações dentro da 
Associação, segundo Alberti. 
Ele reclama da centralização 
das ações da Amplanorte, que, 
segundo ele, atende a poucos 
municípios e não satisfaz as 
necessidades de outros, como 
Bela Vista do Toldo. Segundo 
o secretário executivo da Am-
planorte, Luiz Cesar Batista, 
o problema da centralização é 
uma realidade constatada por 
todos os municípios, fato que 
motiva a reestruturação do 
sistema. “Desde que foi feita 
a unificação o sistema não foi 
reestruturado e os funcionários 
não conseguem atender a to-
dos, mas já estamos definindo 
um plano para sanar os proble-
mas constatados”, afirma.

O Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde (CIS), que faz 
parte da Amplanorte, também 
tem nova presidência. Luiz 
Henrique Saliba (PP), prefei-
to de Papanduva, tinha como 
concorrente o prefeito de 
Irineópois, Wanderlei Lezan 
(PMDB). Como Lezan retirou 
a candidatura, Saliba foi o es-
colhido para o cargo.
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INSCRIÇÕES estarão abertas em Canoinhas até o início de fevereiro; ensino gratuito para maiores de 15 anos

Sesc Ler tem inscrições 
abertas

Quando: Até início de fevereiro
Onde: Sesc Ler Canoinhas, na 
avenida Expedicionário, 2100, 
Campo d’Água Verde, pelo tel: 
(047) 3622-7026
Mais informações pelo www.sesc-
sc.com.br

ALBERTI: decepcionado                      WEINERT: chapa única
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Lojas descumprem Código de Defesa 
do Consumidor

REGIÃO

Gracieli Polak
CANOINHAS

Omissão de preços na vitrine deve ser denunciada ao Procon 

Está no Código de Defesa do 
Consumidor: todos os produtos 
expostos nas vitrines das lojas 
devem estar acompanhados do 
preço, de forma visível, e das 
condições de pagamento. “Co-
locou produto na vitrine, tem 
de colocar o preço”, é o que 
afirma o coordenador do Procon 
de Canoinhas, Giovani Paulo 
Klempouz. 

No entanto, a realidade no 
comércio de Canoinhas é outra. 
“Muitas lojas não colocam ne-
nhuma informação na vitrine. A 
gente vê o produto, mas não sabe 
quanto custa e até entrar, esperar 
ser atendido, é outra história. 
Muitas vezes eu nem entro, só 
de revolta pela falta de informa-
ção”, reclama a estudante Talita 
Gonçalves Moreira, diante de 
uma vitrine sem informações 
sobre os preços.

O decreto 5903/63, que re-

gulamentou a Lei n.º 10.962, de 
11 de outubro de 2004, dispõe 
sobre a oferta e as formas de 
afixação de preços de produtos 
para o consumidor. Ela deter-
mina que todo e qualquer pro-
duto exposto nas vitrines deve 
apresentar informações visíveis 
relativas aos custos e formas de 
pagamento, mas nem sempre é 
seguido pelos lojistas da cidade.

Kemplouz explica que o Pro-
con orienta os lojistas a cumprir a 
Lei, mas como não tem estrutura 
para fiscalizar todos os estabeleci-
mentos comerciais, alguns acabam 
descumprindo o que determina 
o Código. “Quem constatar o 
problema deve vir até o Procon 
e registrar a queixa por escrito. 
Assim a gente notifica o estabeleci-
mento e se a Lei não for cumprida, 
ele será multado. Toda relação de 
consumo e prestação de serviço 
tem de priorizar os direitos do 
consumidor, mas o consumidor 
deve fazer com que seus direitos 
sejam respeitados”, explica.

ORIENTAÇÃO
De acordo com a secretária 

executiva da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Canoinhas (CDL), 
Claribel Vicente Chagas, o des-
cumprimento da norma é uma re-
alidade na cidade, mas o trabalho 
da entidade é de conscientização 
e informação para o cumpri-
mento da Lei. “Nós orientamos 
os nossos associados para que 
a Lei seja cumprida. Mandamos 
informações no malote e também 
disponibilizamos no site, mas é 
preciso lembrar que apenas 30% 
do comércio é associado a CDL, o 
que exclui muitos estabelecimen-
tos”, afirma.

> O QUE DIZ O DECRETO 5.903

• Os preços de produtos e ser-
viços deverão ser informados ade-
quadamente, de modo a garantir ao 
consumidor a clareza, precisão e 
legibilidade das informações.

• O preço de produto ou serviço 
deverá ser informado discriminan-

do-se o total à vista e a prazo, dis-
criminando o número, periodicidade 
e valor das prestações; os juros e os 
eventuais acréscimos e encargos 
que incidirem sobre o valor das 
parcelas.

• Na afixação de preços de 

bens e serviços para o consumidor 
em vitrines, a etiqueta diretamente 
no produto exposto à venda deverá 
ter sua face principal voltada ao 
consumidor, a fim de garantir a 
pronta visualização do preço, evi-
tando a solicitação do consumidor 
ou intervenção do comerciante.

EM CANOINHAS é comum encontrar lojas que não informam preços na vitrine

G
ra

ci
el

i P
ol

ak

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14VARIEDADESSexta-feira, 16 de janeiro de 2009 RURAL

Rural PROJETO TERRITÓRIOS
Mais de 4 mil propriedades rurais 

irregulares no Planalto Norte   

Região se une para enfrentar crise produtiva que afeta vários setores no campo

Municípios da região em emergência 
por causa da falta de chuva
Gracieli Polak
BELA VISTA/TRÊS BARRAS

Os municípios do Planalto Norte 
que enfrentam perdas agrícolas 
por causa da estiagem pretendem 
se unir para uma tomada de de-
cisões em conjunto na próxima 
semana. Com perdas que atingem 
grande parte da cadeia econômi-
ca agrícola, a situação é preocu-
pante para algumas culturas. O 
secretário da Agricultura de Três 
Barras, João Mateus Barboza, 
afirma que o relatório de perdas 
do município ainda está sendo 
elaborado com as entidades que 
prestam assistência técnica, mas 
que atitudes já estão sendo to-
madas para que as perdas sejam 
amenizadas. Na terça-feira, 13, 
segundo ele, em reunião com 
a Defesa Civil do município, a 
situação foi debatida e as visitas 
às propriedades para avaliação de 
danos seguem até que os relató-
rios sejam concluídos.

Barboza revela que, nos 
relatórios preliminares, foram 
constatadas perdas superiores a 
60% para as lavouras de feijão, 
10% para a soja e 30% para o 
milho. “A situação do feijão no 
município é muito preocupante, 
porque a estiagem provocou 
perda muito superior que o acei-

tável. Estamos batalhando para 
amenizar a situação”, afirma.

Em Bela Vista do Toldo, 
mesmo com as chuvas recentes, 
a situação não foi amenizada. As 
perdas intensas são irreversíveis 
e agora a batalha é para garantir 
segurança para o agricultor que 
investiu na lavoura. Segundo o se-
cretário da Agricultura, Eloy Po-
loniski, a situação de emergência 
já está decretada, mas o município 
vai se reunir com outras cidades 
da região para tomada de medidas 
conjuntas que possam prestar 
maior assistência aos atingidos 

diretamente pelo fenômeno.

MENOS DINHEIRO
O fumo, responsável por 

grande parte da renda da agricul-
tura familiar teve perda de 20%, 
estimada pela Empresa de Pes-
quisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (Epagri) 
e o Centro de Socioeconomia e 
Planejamento Agrícola de Santa 
Catarina (CEPA), o que repre-
senta aproximadamente R$ 50 
milhões a menos na economia 
dos municípios do Planalto Nor-
te. O levantamento, realizado nas 

cidades de Canoinhas, Campo 
Alegre, Bela Vista do Toldo, Três 
Barras, Irineópolis, Itaiópolis, 
Mafra, Major Vieira, Monte Cas-
telo, Papanduva e Porto União, 
leva em conta a área plantada, 
a estimativa de produção em 
condições normais, a perda da 
produção e o valor que repre-
senta na economia da região. O 
milho, que ocupa cerca de 62.200 
hectares na região representa o 
maior prejuízo econômico: R$ 
63,55 milhões. No acumulado 
de todas as culturas, R$ 171,32 
milhões.

Janeiro é mês 
de Contribuição 
Sindical
O ano começa e junto com ele che-
gam vários tributos que devem ser 
pagos neste período. Um deles é a 
Contribuição Sindical que é recolhida 
compulsoriamente pelos empregado-
res no mês de janeiro de cada ano, 
tendo como base o capital social, 
independentemente de associação e 
tem previsão legal nos artigos 578 a 
591 da CLT, e no inciso IV do artigo 
8° da Constituição Federal de 1988. 
A contribuição é distribuída, na forma 
da Lei, aos sindicatos, federações, 
confederações e à “Conta Especial 
Emprego e Salário”, administrada pelo 
Ministério Trabalho e Emprego.
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LAVOURA de feijão em Bela Vista do Toldo: cultura foi uma das que mais sofreu com a falta de chuva dos últimos dias

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



15VARIEDADESSexta-feira, 16 de janeiro de 2009 RURAL

Feijão e milho tiveram perdas irreversíveis, mas soja apresenta sinais de que a seca será pouco sentida 

Lavouras se recuperam da estiagem
Gracieli Polak
CANOINHAS

Lavouras devastadas pela estiagem 
durante o mês de dezembro ainda 
são uma constante no cenário 
rural da região, mas, devido às 
últimas chuvas, a esperança dos 
agricultores em uma safra produ-
tiva, ao menos para algumas cul-
turas, renasce. Os mais de 30 dias 
de estiagem causaram prejuízos 
que chegam a 50% em algumas 
culturas e faz com que o otimismo 
dos agricultores em relação aos 
rendimentos da lavoura não seja 
muito grande. Ainda assim, com 
a recuperação dos plantios tardios 
de milho e soja, alguns têm espe-
rança de que a safra 2008/2009 
que mal começa a ser colhida 
possa ter saldo positivo.

Johanes Voigt, agricultor de 
Caraguatá, afirma que as perdas 
desta safra, em algumas cultu-
ras foram superiores em 50%. 
A pequena área plantada pela 
família com feijão teve bastante 
problema com a estiagem e na 
hora da colheita rendeu metade da 
produtividade esperada. “O feijão 
teve problema desde o plantio. 
Não se desenvolveu direito, ficou 
parado enquanto deveria ter cres-
cido e produzido. Não produziu 
bem”, conta. Depois de colhida, a 
safra foi entregue à cooperativa e, 
negociada a R$ 165 a saca, o que 
assegurou, segundo ele, pequena 
porcentagem de lucro para a pro-
priedade. A esperança agora está 
focada nas outras culturas, que 
plantadas mais tarde, se recuperam 
com as últimas chuvas. A planta-
ção de soja, que quase pereceu pela 
falta de umidade, conseguiu uma 
recuperação tardia e, mesmo com 
quebra estimada pelo produtor em 
10%, é a esperança de que o saldo 
será positivo, apesar da reviravolta 
climática no Estado.

Segundo Voigt, um dos gran-
des problemas causados pela 
alteração do clima na região é a 

quantidade de insumos usados para 
preservar a lavoura, que depende de 
um número maior de aplicação de 
herbicidas, principalmente, encare-
cendo o custo de produção. “Este 
ano não está sendo fácil. Além da 
gente ter de lidar com a quebra na 
produção, tem muita praga e muito 
bichinho atingindo a planta, o que 
demanda mais insumos e mais cui-
dado com a lavoura. Não da para 
descuidar”, reclama.

ESPERANÇA
Para Érico e Elcio Noernberg, 

pai e filho agricultores de Caragua-
tá, as conclusões e perspectivas da 
safra que se desenrolam são contrá-
rias. Administradores de uma pro-
priedade diversificada, que produz 
verduras, leite, carne e grãos, os 
dois têm opiniões diferentes sobre 
a situação causada pela estiagem. 
Érico afirma que as perdas foram 
muito pequenas e que, no final 
das contas, os preços vão acabar 
compensando a porção da lavoura 
que não se desenvolveu direito, 
mas admite que é otimista e tenta 
ver tudo com bons olhos, mesmo 
com a perspectiva de crise.

O filho, Élcio, em contra-
posição, afirma que sim, tiveram 
problemas com a estiagem e que 
algumas áreas tiveram prejuízo 
considerável. “Comparando com 
outras plantações, até que nossa 
perda não foi grande. Com a chuva, 
que caiu depois de mais de um mês 
de estiagem, algumas lavouras se 
recuperaram. O milho, plantado no 
final de novembro, não conseguiu 
se recuperar bem, mas está melhor 
que o de muita gente”, afirma. 

Élcio afirma que outro pro-
blema a ser enfrentado agora é o 
aumento nos custos de produção, 
que já era elevado antes dos pro-
blemas climáticos. À semelhança 
de Voigt, o agricultor agora pre-
cisa aplicar mais herbicidas na 
plantação de soja para conter a 
invasão de pragas, além de antever 
quebra de produtividade na hora 

da colheita.
“É um trabalho constante de 

monitoramento, de cuidado. Eu 
anoto tudo que acontece, para 
poder cuidar direito e tentar recu-
perar os prejuízos”, afirma.

ESTATÍSTICAS
Segundo relatório realizado 

pela Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (Epagri) e o Centro 
de Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola de Santa Catarina (Cepa), 
as perdas causadas pela estiagem 
no Planalto Norte chegam a 50% 
no caso do feijão primeira safra e 
do arroz irrigado, culturas que de-
pendiam de considerável volume 
de chuva durante seu desenvolvi-
mento em dezembro.  

O milho teve quebra esti-
mada em 35% e a soja, cultura 
menos atingida, apresenta danos 
que comprometem cerca de 10% 
, mas, somadas as áreas ocupadas 
com a cultura na região, o pre-
juízo chega a R$ 21, 09 milhões. 
“Quem vai pagar esta conta?”, 
questiona Élcio.
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VOIGT comemora o bom desempenho da soja, que passou praticamente imune pela falta de chuvas dos últimos meses
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O CN quer estimular o 
leitor a reclamar de tudo 

o que lhe incomoda em 
sua rua, bairro ou cida-
de. Problemas isolados 

como o vizinho que joga 
cocô de cachorro na 

rua, até crateras abertas 
em ruas recém pavi-

mentadas, são exemplos 
de denúncias que este 
espaço publica todas 

as semanas. A coluna, no entanto, depende exclusivamente 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

“Hoje em dia poucos 
protegem seu patrimônio”
Delegado da Comarca alerta para falta de prevenção contra furtos 
por parte da população: “Temos de proteger nossos bens”, afirma

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A vez e a voz 
do povo!

Canoinhas nunca teve de fato um 
delegado de Comarca. Por isso, Rui 
Orestes Kuchnir, que assumiu a De-
legacia no final de 2008, se apresenta 
como um verdadeiro marco para a 
história da Polícia local. Nas últimas 
décadas, vários delegados passaram 
pela Comarca, mas mal assumiam, 
deixavam o cargo. Dessa forma, o 
comissário Levi Rosa Peres, morto 
em 2007, acabou cumprindo por 
anos as vezes de delegado. Canoi-
nhense, formado em Direito pela 
Universidade do Contestado (UnC), 
casado com uma policial de Três 
Barras e com família em Canoinhas, 
Kuchnir garante que tem vontade de 
permanecer na cidade, salvo uma 
ordem superior o remeta a outra 
Comarca. Na entrevista abaixo, o 
delegado traça um perfil do crime na 
Comarca e alerta a população sobre 
medidas simples que podem conter 
o crime que acontece com maior 
frequência na Comarca – furtos. 
Acompanhe.

O senhor já atuou na Delegacia de 
Canoinhas anos atrás. O que mudou 
de lá pra cá?
O cargo que eu ocupava é com-
pletamente diferente do atual. 
Comecei a atuar na Delegacia de 
Canoinhas em 1995 no cargo de 
técnico em necropsia (na época o 
IML era vinculado a Delegacia), 
trabalhava no plantão, em cartório, 
fazia um pouco de tudo. Em 2005 
houve uma desvinculação do IML 
da Polícia Civil. Por força de Lei, 
tive de ficar somente no IML. 
Antes disso, em 2003, eu havia 
terminado a faculdade de Direito 
e comecei a prestar uma série de 
concursos, pelo Brasil inteiro. Fui 
aprovado em Santa Catarina para 
delegado e ano passado entrei na 
academia.

A principal mudança que o senhor 
deve ter sentido foi quanto à es-
trutura.
Com certeza. Quando eu entrei na 
Polícia Civil a gente fazia boletim 
de ocorrência com máquina de 
escrever. Sem contar que a Delega-
cia funcionava em um prédio bem 
menor. Hoje temos mais viaturas, 
mais policiais e um prédio melhor. 
Hoje temos condições de fazer um 
bom trabalho, desde que se queira, 
claro.

Qual crime o senhor percebe como 
mais comum na Comarca?
A maioria dos crimes ocorridos aqui 
é relacionada a furtos, relacionados 
a uso de drogas. São pequenos 
traficantes. Não temos grandes 
traficantes, como Florianópolis. 
São pessoas que começam a viver 
do tráfico. Compram uma pedra de 
crack, fumam e revendem pra poder 
comprar de novo e quando não 
têm dinheiro para comprar drogas, 
recorrem ao furto.

Que tipo de ação preventiva pode 
ser tomada para combater os fur-
tos?
Hoje em dia poucas pessoas prote-
gem seu patrimônio. Não colocam 
alarme, saem de casa e deixam 
portas abertas. Se você não cuidar 
do seu patrimônio, a Polícia não 
tem como cuidar. O pessoal do 
interior, principalmente, tem pouco 
cuidado.
A cidade cresceu e as pessoas acham 
que ainda podem deixar o carro 
aberto com a chave na ignição no 
centro da cidade. Temos de proteger 
nossos bens.

A prevenção depende exclusivamen-
te da sociedade?
Depende da sociedade. A pessoa 
furta por necessidade. Quem se 
acostumou a não trabalhar, vai fur-
tar pra sobreviver. Então se você 
não proteger teu bem, a Polícia não 
tem como ficar fazendo rondas pra 
proteger. O furto não rende prisão 
por muito tempo, os presídios estão 
abarrotados de gente. A preferência 
se dá a delitos mais graves. Se for 
prender todos os furtadores não 
vai ter espaço, então o que se tem 
de fazer é prevenir. A Polícia pode 
intensificar as rondas, mas isso é 

serviço da Polícia Militar, a Polícia 
Civil só vai atuar depois que o crime 
ocorreu.
Há muitos casos de boletins de ocor-
rências de furtos em que a pessoa 
relata que saiu por meia hora, deixou 
a casa aberta e quando voltou encon-
trou a casa saqueada. É preciso se 
proteger. Os moradores da rua Fran-
cisco de Paula Pereira, por exemplo, 
se queixam de vandalismo e furtos, 
o que custa a própria população 
contratar um vigia noturno para ficar 
fazendo rondas de madrugada. Se 
o vigia ver algum suspeito, liga pra 
Polícia. Muitas vezes a Polícia passa 
por ali, mas no intervalo entre uma 
ronda e outra acontece o crime. Se 
deixar por conta da Polícia, ela vai 
fazer o que pode. Poucas pessoas 
sabem, mas o serviço preventivo 
é da Polícia Militar, a Polícia Civil 
atua como Polícia judiciária, só atua 
depois do crime cometido.

O senhor é a favor do trabalho con-
junto entre Polícias Civil e Militar?
Sim. Já estamos conversando a 
respeito com o tenente coronel 
Assis.

Os homicídios na Comarca são pou-
cos (cinco em 2008), mas quando 
ocorrem são marcados por requin-
tes de crueldade. A que se deve isso, 
na sua opinião?
Consumo de álcool combinada com 
resquícios do Contestado. Há um 
entendimento, ainda, de que homem 
tem de andar armado e vingar-se. Os 
homicídios aqui são diferentes dos 
ocorridos em grandes cidades, onde 
se mata por queima de arquivo, por 
drogas. A maioria dos homicidas 
se apresenta depois do crime. No-
venta por cento são solucionados, 
em média.
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Estado crítico

Moradores da rua Emílio Wendt, que dá acesso a rodovia SC-
280, nas proximidades do campo do Sonda, estão indignados com 
o descaso. Verdadeiras crateras marcam os limites entre a rua e a 
rodovia, prejudicando os carros que acessam a rua. Os moradores 
dizem que já reclamaram diversas vezes para a prefeitura que se 
limita a dizer que “vai ver”, mas até agora ninguém apareceu. O 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes (DNIT), 
responsável pela rodovia, também prometeu melhorias, mas até 
agora não fez nada.

Cobrança da Polícia
Leitor reclama do “descaso” da Polícia com a bandidagem. 

Na semana passada ele foi vítima de assalto em pleno centro da 
cidade durante a madrugada, enquanto trabalhava. “A Polícia está 
muito preocupada em fazer blitze e esquece de prender bandidos”, 
reclamou.

Verka fala sobre declarações 
de Orestes Golanovski ao CN
O secretário de desenvolvimento 
regional de Canoinhas, Edmilson 
Verka (PSDB), reiterou esta semana 
seu apreço pelo presidente da Asso-
ciação dos Doadores de Sangue da 
Região de Canoinhas (Adosarec), 
Orestes Golanovski. Na semana pas-
sada, Golanovski disse em entrevista 
ao CN estar muito triste com a omis-
são de seu nome na inauguração do 
Banco de Sangue do Hospital Santa 
Cruz, em 22 de dezembro.

Verka explicou que o protocolo 
foi seguido rigorosamente pela SDR 
baseado em instruções da Casa Civil 

do Governo do Estado. “Nem eu usei 
a palavra”, lembrou.

O secretário ressalta que de 
maneira alguma a omissão do nome 
de Golanovski foi um boicote ou 
retaliação. “Valorizo o trabalho da 
Adosarec, os tenho como meus 
amigos”, enfatizou.

Verka acrescenta ainda que por 
orientação sua, o nome de Golano-
vski consta na placa de inauguração 
do Banco de Sangue.

“A Adosarec sempre teve e 
continuará tendo o apoio da SDR”, 
concluiu.

KUCHNIR: “O furto não rende prisão por muito tempo, os presídios estão cheios”
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Envenenamento de menina 
continua um mistério
Pais dizem que dois homens invadiram sua casa e obrigaram a 
menina a tomar veneno; Polícia não descarta nenhuma hipótese

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
Um caso misterioso registrado 
esta semana na Delegacia de Ca-
noinhas vem intrigando os poli-
ciais. Segundo os pais*, na manhã 
de segunda-feira, 12, a filha de 
seis anos acordou desesperada e 
vomitando um líquido amarelo, 
correu até a mãe. Segundo a 
menina, dois homens “estranhos 
e feios” teriam entrado em seu 
quarto. Enquanto um a segurava 
o outro injetou uma seringa cheia 
do líquido amarelo em sua boca, 
obrigando-a a tomar. Logo em 
seguida, eles teriam fugido.

Desesperada, a mãe da me-
nina chamou o pai e a levaram 
imediatamente ao Pronto Aten-
dimento Municipal (P.A.). A 
família mora na localidade de 
Erval Bonito, distante cerca de 
30 quilômetros do centro de 
Canoinhas.

Grave acidente 
no Jardim 
Esperança
Na noite de terça-feira, 13, o 
Corpo de Bombeiro de Canoi-
nhas atendeu na rua Roberto 
Ehke, próximo a igreja Perpé-
tuo Socorro, no bairro Jardim 
Esperança,  um acidente de 
trânsito envolvendo um veícu-
lo Uno, placas de Canoinhas, 
conduzido por um rapaz de 
26 anos e uma motocicleta 
XTZ 125, placa de Canoinhas, 
conduzido por um rapaz de 20 
anos, que sofreu vários feri-
mentos, inclusive com suspeita 
de traumatismo craniano. Ele 
foi encaminhado ao Hospital 
Santa Cruz e no momento seu 
quadro é estável. 

Suspeita de 
suicídio
 O comerciante Agostinho Fran-
cisco Fornari, 56 anos, foi encon-
trado enforcado por uma corda 
no interior da sala onde manti-
nha uma oficina de consertos de 
motores elétricos, na rua João da 
Cruz Krailing, proximidades da 
Unison. O corpo foi encontrado 
na tarde de sexta-feira, 9. Os 
bombeiros foram chamados, 
mas constataram que o corpo 
do comerciante já estava com 
rigidez cadavérica, concluindo 
que ele já havia morrido há al-
gumas horas.

Briga durante 
blitz policial
Na manhã de terça-feira, 13, 
quando em rondas pela rua Coro-
nel Albuquerque, uma equipe de 
policiais militares abordou um ve-
ículo Gol, placas de Curitiba-PR, 
que era conduzido por um rapaz 
de 19 anos. Outro rapaz de 28 
anos estava no banco do carona. 
No momento da revista veicular, 
os rapazes investiram contra os 
policiais, com socos e pontapés, 
sendo necessário o uso da força 
para imobilizá-los. Eles rece-
beram “voz de prisão” e foram 
levados a Delegacia de Polícia 
Civil para as demais providências. 
Os policiais representaram contra 
os agressores, após realizarem 
exame de corpo de delito no 
Instituto Geral de Perícias (IGP). 
O veículo foi notificado e retirado 
de circulação já que estava sem 
extintor, equipamento obrigató-
rio segundo o Código Nacional 
de Trânsito.

Suspeito de 
assalto detido
Ao meio-dia de quinta-feira, 8, 
uma equipe de policiais militares 
seguiu em apoio a Polícia Civil 
até a rua Alfredo Mayer, onde 
foi cumprido mandado de prisão 
contra um rapaz de 20 anos. Ele 
é suspeito de estar envolvido 
em um assalto ocorrido dois dias 
antes contra um senhor com 84 
anos.

Maria da Penha
Ao meio-dia de sexta-feira, 9, 
um rapaz de 18 anos foi preso 
na rua Miguel Schiessl Sobrinho, 
no bairro Campo d’Água Verde, 
enquadrado na Lei “Maria da 
Penha”. Ele quebrou o nariz 
da companheira com um soco, 
além de lhe causar outros feri-
mentos.

Na noite de segunda-feira, 
12, outro enquadrado na Lei 
Maria da Penha foi preso. A 
prisão do homem, de 61 anos, 
aconteceu na rua Álvaro Soares 
Machado.

Polícia flagra 
furto de materiais 
de construção
Na tarde de sábado, 10, foram 
presos no canteiro de obras 
de um Conjunto Habitacional 
nas proximidades do Mutirão, 
um homem de 47 anos, dois 
de 29 anos e outro de 33 
anos. Eles estavam em um 
caminhão, no qual haviam 
carregado vários materiais 
de construção. Todos foram 
levados a Delegacia de Po-
lícia Civi l  e responderão a 
inquérito por furto.

Suspeita de 
corrupção de 
menores
Na noite de sábado, 10, um rapaz 
de 22 anos foi detido no Hospital 
Santa Cruz por ter internado um 
menor de idade em estado de 
coma alcoólico. A Polícia inves-
tiga a relação do rapaz com a 
bebedeira do menor. Ele pode 
ser indiciado por corrupção de 
menores.

Rinha de galos 
em Bonetes
Na noite de domingo, 11, a 
Polícia flagrou na localidade 
de Bonetes, uma r inha de 
galo. As pessoas que esta-
vam na arena fugiram com a 
chegada dos policiais. Apenas 
o proprietário do local, um 
rapaz de 23 anos, permane-
ceu no local e vai responder 
legalmente por maus tratos a 
animais.

Flagrante de 
furto no centro
Na tarde de segunda-feira, 12, 
um rapaz de 20 anos foi detido na 
rua Frei Menandro Kamps, acu-
sado de ter cometido furto contra 
um estabelecimento comercial. 
A prisão se deu em flagrante por 
um policial que realizava rondas 
pelo local no momento. O rapaz 
foi encaminhado a Delegacia 
de Polícia Civil e vai responder 
pelo crime.

Ao chegar no P.A., a menina 
foi imediatamente transferida 
para o Hospital Santa Cruz, onde 
uma lavagem estomacal eliminou 
e identificou o líquido como 
sendo um veneno utilizado em 
lavouras de fumo. O nome da 
substância é Primeplus. Segundo 
informações do fabricante, o 
líquido é extremamente nocivo 
ao ser humano e atua como an-
tibrotante no tratamento contra 
deformações na folha do fumo. 
Para se ter uma ideia do perigo 
do veneno, após o tratamento da 
planta, o fabricante recomenda 
que nenhuma pessoa percorra 
o plantio por pelo menos um 
dia como medida preventiva. O 
fabricante informa ainda que até 
então não havia ocorrência de 
ingestão do veneno por seres 
humanos e que, por isso, não 
há um antídoto ou tratamento 
específico.

A menina está isolada no 

Hospital Santa Cruz. Segundo 
seu médico, o quadro é estável.

INVESTIGAÇÃO
Os pais da menina denuncia-

ram três homens que um dia antes 
do incidente haviam passado pela 
propriedade da família pedindo 
carona para o centro da cidade. 
Com a negativa, os três teriam 
tomado rumo desconhecido.

A Polícia deteve os três sus-
peitos, mas segundo o delegado 
Rui Orestes Kuchnir, o trio foi 
convincente ao negar o suposto 
crime. Apenas um tinha passagem 
pela Polícia. “Nenhuma linha de 
investigação está descartada”, 
disse o delegado que já ouviu oito 
pessoas sobre o caso. Pelo menos 
outras oito pessoas devem ser 
ouvidas nos próximos dias.

* O CN não publica os nomes 
dos pais como forma de preservar a 
identidade da menor

Após dois meses de capacitação, 
180 agentes prisionais e 24 mo-
nitores estão aptos para atuar 
nas unidades prisionais de Santa 
Catarina. Os novos servidores 
foram selecionados por con-
curso público e formados pela 
Escola Penitenciária do Estado. 
A cerimônia de formatura acon-
teceu ontem, na Arena Multiuso 
de São José, com a presença dos 
secretários da Justiça e Cida-
dania, Justiniano Pedroso, e da 
Segurança Pública e Defesa do 
Cidadão, Ronaldo Benedet.

Os agentes prisionais, que 
reforçarão a segurança de diver-
sas unidades, devem iniciar suas 
atividades na próxima segunda-
feira, 19. Quatro devem vir para 
a Unidade Prisional de Canoi-
nhas, que deve ser inaugurada em 
março. Enquanto a unidade não 
é inaugurada eles permanecerão 
trabalhando na Capital.

Todos os profissionais parti-
ciparam de um Curso de Forma-

Mais de 200 novos servidores para o sistema 
prisional catarinense; 4 vêm para Canoinhas
FLORIANÓPOLIS

ção de Agentes Prisionais, através 
da Escola Penitenciária, durante 
três meses, completando 354 
horas de aula, com disciplinas de 
relações humanas voltadas ao sis-
tema penitenciário; armamento 
e tiro; defesa pessoal; ética, cida-
dania e Direitos Humanos; além 
de técnicas especiais e serviço de 
inteligência penitenciário.

Com o novo efetivo, o Go-
verno do Estado que em 2003 
tinha apenas 604 agentes prisio-
nais, passa a contar com 1.424 

profissionais, o que representa 
um aumento de 136%. Con-
forme o secretário da Justiça e 
Cidadania, Justiniano Pedroso, 
através da Escola Penitenciária, 
o Governo do Estado valoriza 
o sistema de segurança pública, 
visando não apenas a formação 
dos alunos, mas a capacitação 
após a iniciação dos trabalhos.

Durante a cerimônia de for-
matura, os novos agentes rece-
beram certificados e carteiras 
profissionais funcionais.

D
iv

ul
ga

çã
o

AGENTES começarão a atuar na função a partir de segunda-feira, 19
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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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Marta e Cristiano são 
os melhores do mundo
Cristiano Ronaldo afirma que não seria o que é hoje sem Felipe 
Scolari e Alex Ferguson; Marta recebe prêmio pela terceira vez 

ZURIQUE

Edital dE convocação
A Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização Solidária do  

Planalto Norte de SC, o conselho de administração e o conselho fiscal no uso de 
suas atribuições estatutárias, está convocando seus associados, conselheiros e 
representantes para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 27 de janeiro 
de 2009 das 8 às 17 horas, nas dependências do Hotel e Restaurante Partika, 
centro de Irineópolis.

Em primeira convocação às 8 horas com 2/3, em segunda às 8:30 horas 
com a metade mais um e em terceira com ¼ dos conselheiros, associados 
presentes.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- INÍCIO ÀS 9 HORAS COM APRESENTAÇÃO DE ABERTURA;
- LEITURA DA ATA ANTERIOR;
- APRESENTAÇÃO PELOS CONSELHOS DAS ATIVIDADES DESENVOL-

VIDAS EM 2008; 
- PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE DE 2008 E DO EXERCÍCIO DO 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PERÍODO DE 2005 A 2008, AVALIAÇÃO E 
APROVAÇÃO; 

- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 
2009; 

- 12 horas: Almoço no local sem custo; 
- 13 horas: ADMISSÃO E  DEMISSÃO DE ASSOCIADOS;
- 13:30 horas: DISCUSSÃO e APROVAÇÃO DOS PROJETOS DOAÇÃO 

SUMULTÂNEA PAA E  DE CAPITAL DE GIRO, FORMAÇÃO DE ESTOQUE A 
SER TOMADO JUNTO A CONAB/SC;

15 horas: ELEIÇÃO DO CONSELHO  DE ADMINISTRAÇÃO ,CONSELHO 
FISCAL, CONSELHO DE AGRICULTORES FAMILIARES REGIONAL E MUNI-
CIPAIS  E ARTICULADORES MUNICIPAIS 

- ENCAMINHAMENTOS  DAS ATIVIDADES PARA 2009:
1 - Apresentação Território da Cidadania.
2 - Certificação Sistema participativa  rede Ecovida de Agroecologia 
3 - Definição sobre a utilização da estrutura da COMSOL – moinhos de 

bola,veículos,espalhadores de biofertilizantes, computadores e equipamentos.
4 - Assuntos gerais e encaminhamentos.  

IRINEÓPOLIS 22 DE DEZEMBRO  DE 2008

_____________________________
AIRES NIEDZIELSKI

Presidente do Conselho Administrativo 

COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
SOLIDÁRIA DO PLANALTO NORTE-SC
E-mail www.comsolpn@yahoo.com.br

IRINEÓPOLIS-PORTO UNIÃO-CANOINHAS-MAFRA-BELA VISTA DO TOLDO           
CNPJ:08.375.640/0001-98

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
CANOINHAS

Edital dE convocação 

CONVOCAMOS através do presente edital, todos os associados 
contribuintes e pais de alunos da APAE, para Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada na sede da mesma, às 19:00 do dia 
16/02/2009, com a seguinte ordem do dia: 

- Alteração e aprovação do Estatuto;
- Prestação de contas do exercício 2008;
- Assuntos Gerais.

§ 2º - A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, 
com a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas constar dos 
editais de convocação, não exigindo a lei quorum especial. 

Canoinhas, 15 de janeiro de 2009.  

__________________________
Ana Helena Procopiak

Presidente

“Foi como se eu tivesse vencido 
pela primeira vez.” Assim Marta 
definiu a sensação de ser eleita 
pela terceira vez a melhor do 
mundo pela Fifa.

Porém, mais do que falar 
sobre a vitória, a brasileira pas-
sou a segunda-feira, 12, tendo 
de explicar, principalmente aos 
jornalistas da Suécia, a sua trans-
ferência do Umea para o Los 
Angeles, que irá disputar a nova 
liga norteamericana.

Falar do ex-clube arrancou 
as primeiras lágrimas de Marta, 
na entrevista que antecedeu à 
premiação. “Sentirei falta das 
amizades que fiz na Suécia, 
mas os Estados Unidos estão 
montando uma liga muito for-
te”, disse, com voz trêmula. Ela 
chorou como fez depois, ao ser 
anunciada vencedora pelo tercei-
ro ano consecutivo.

Após a premiação, voltou a 
falar de sua transferência para o 
Los Angeles, que a contratou por 
três anos. “Eu e outras brasileiras 
vamos ajudar a dar mais projeção 
ao futebol feminino por lá”, 
disse ela, que costuma criticar 
cartolas brasileiros.

E manteve o hábito. A dife-
rença foi que desta vez não citou 
a CBF e o Governo Federal.

“Cansei de falar do trabalho 
dos outros. Todo mundo está 
vendo o que nós fazemos dentro 
de campo e não acontece nada”, 

Marta recebe pelo 3.º ano seguido o prêmio O craque Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo

declarou a atacante.
Horas antes, ela já tinha 

respondido sobre a situação do 
futebol feminino no País.

“Os brasileiros gostam de 
futebol, seja masculino ou fe-
minino, por isso nós lotamos o 
Maracanã. Mas falta interesse por 
parte das pessoas que fazem o 
nosso futebol”, afirmou, sentada 
na mesma cadeira que Cristiano 
Ronaldo ocuparia na entrevista 
dos homens. A Fifa escolheu os 
lugares.

PORTUGUÊS MAIS UMA VEZ
Eleito pela Fifa na segun-

da-feira, 12, o melhor jogador 
do mundo de 2008, Cristiano 
Ronaldo elegeu o escocês Alex 
Ferguson e o brasileiro Luiz Fe-
lipe Scolari seus “criadores”.

“Todos os treinadores me 
marcaram, desde o meu primeiro 
técnico, no Sporting. Mas os que 
mais me marcaram foram “sir” 
Ferguson e Scolari. Sem eles, não 
teria aprendido o que aprendi. 
Não seria o que sou hoje”, afir-
mou ao responder à pergunta de 
jornalistas brasileiros, cerca de 
três horas antes de ser anunciado 
como vencedor. Ele foi escolhido 
por técnicos e capitães das sele-
ções nacionais. 

O português trabalha com 
Ferguson, manager do poderoso 
Manchester United, desde 2003. 
E conviveu com Scolari na se-
leção de seu país entre 2005 e 
2008. Na entrevista, o português, 
que recebeu o troféu de Pelé, 

até lembrou o modo ríspido 
com que Scolari reage a algumas 
perguntas.

A entrevista coletiva com 
todos os concorrentes, organiza-
da como aperitivo do evento da 
Fifa, foi também a primeira do 
jogador após destruir sua Ferrari 
num acidente em Manchester, na 
semana passada.

Ele foi econômico e irônico 
ao comentar o assunto. “Perfeito. 
Estou até melhor depois do aci-
dente”, disse o português.

O melhor do mundo mos-
trou mais irritação ao ser inda-
gado sobre suposta negociação 
entre seu agente e o Real Madrid. 
“É mentira”, cortou, afirmando 
que não estava na Suíça para falar 
sobre o assunto.

O jogador do Manchester 
fechou de vez a cara quando 
um jornalista disse que ele ha-
via afirmado ser o primeiro, o 
segundo e o terceiro melhor do 
mundo. “Nunca falei isso. Vi na 
imprensa, mas nunca ouviram 
isso da minha boca. Seria falta de 
respeito com meus colegas.”

Depois da premiação, o por-
tuguês emocionou-se ao ouvir de 
uma equipe de TV de seu país 
que sua mãe o estava assistindo. 
Pediu a ela que comemorasse 
muito a sua vitória.

Ele, porém, disse não ter 
tempo para celebrar. “Preciso ir 
embora logo porque vou pegar 
o avião para Manchester. Ganhei 
o prêmio, mas a vida continua”, 
afirmou o jogador.
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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.

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

Os melhores do ano
   Para começar o ano, a co-

luna faz um retrospecto do que de 
melhor foi lançado em DVD no ano 
passado. Quem não viu, não perca 

tempo e corra para a locadora mais 
próxima. Quem já viu, vale anotar 
na lista dos melhores de todos os 
tempos:

Crepúsculo

Lançado ano passado nos cinemas, 
a trama vampiresca baseado no 
best seller de Stephenie Meyer não 
é nenhuma maravilha, mas tem uma 
trilha interessante. Misturando Linkin 
Park com Muse, a trilha traz, além de 
elementos góticos, claro, rock do bom 
e música instrumental de qualidade.

Maysa
Quando fala o coração

A minissérie está bombando e, claro, 
a Globo não poderia deixar de lançar 
uma coletânea com os maiores 
sucessos da rainha da fossa. O 
primeiro volume do CD traz clássicos 
como Resposta, Se Todos Fossem 
Iguais a Você e Eu Sei Que Vou Te 
Amar. Exclusivamente para fãs.

    A festa do Globo de Ouro 
deste ano, que aconteceu no do-
mingo, 11, não ofereceu nenhuma 
grande surpresa na categoria TV. As 
surpresas ficaram por conta da festa 
indiana protagonizada por Slumdog 
Millionaire  (sem tradução para o 
português) na categoria cinema. 
O filme de Danny Boyle levou as 
quatro estatuetas a que concorria 

e sai como grande favorito ao Oscar 
(as indicações serão anunciadas na 
quinta-feira, 22).

  Em se tratando de séries, talvez 
a vitória de Anna Paquin (True Blood) 
como melhor atriz de série dramática 
tenha sido a única surpresa. Você 
lembra daquela menininha de O 
Piano? Então, era ela. Abaixo, os 
principais vencedores da noite:

Trilha Sonora

O Apanhador no Campo
de Centeio

J.D. Salinger
Editora do Autor
207 páginas

               Acabo de ler a obra clássica 
de J.D. Salinger e senti uma espécie de 
nostalgia ao chegar a última página. 
Acho que este é o livro que deveria 
ter lido na adolescência. Aliás, é um 
livro recomendado sob medida a todo 
e qualquer adolescente. As dúvidas, as 
mudanças de humor, as depressões 
sem sentido e o antagonismo em 
relação aos pais são retratados com 
fina intimidade pelo autor. O que 
impressiona é que foi escrito em 1945, 
época em que a adolescência não tinha 
relevância nenhuma. Não só por isso, 
mas também pelo fato de o assassino de 
John Lenon carregar este livro no bolso 
quando decidiu exterminar o ídolo, 
elevou a obra ao posto de um dos livros 
mais lidos nos Estados Unidos.
   Confesso que a expectativa atrapalha 
a avaliação, mas de qualquer forma 
é um livro que se lê e compreende 
facilmente. Pelo valor que dá a uma 
fase da vida tão conturbada como é a 
adolescência, já vale a leitura.
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 Aniversariantes

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

16/01 - Arildo Euclides Gutter
16/01 - Zulmira de Araújo
16/01 - Roselene Vieira 
            de Lima
17/01- Dini Cabelereiro
17/01 - Elias Soares
18/01 - André Felipe Witt
18/01 - Ana Rita Ferreira 
            de Campos
19/01 - Osvaldo Zorg
20/01 - Jean Carlo Preisler
20/01 - Janete Cler Brey
20/01 - Silvino José Dambroski
20/01 - Maria Ap. Alves
20/01 - Carlos Eduardo 
             Shidolski
21/01 - Alexandre Guimarães
21/01 - Lorival Stein
23/01 - Iziane Maria Bileski

Segunda-feira, 19, será dia de 
festa para o nosso colunista de 
Saúde Natural, Cláudio Henri-
que Mathias. A equipe do jor-
nal Correio do Norte lhe deseja 
felicidades, saúde e paz.

Sérgio Antônio Feger se forma 
no curso de Direito da UnC 
amanhã. Parabéns e muito 
sucesso! Que esta vitória seja o 
início de muitas outras con-
quistas!

Parabéns ao casal João Marcelino e 
Rosalina da Rocha, que comemoram suas 
Bodas de Ouro amanhã. A eles, felicida-
des e muito anos de vida, é o que desejam 
os filhos, netos, noras e genros.

Quem apaga as velinhas na 
segunda-feira, 19, é Antonio 
Cesar da Rocha. Sua afilhada, 
Karine Michelly, e toda família 
desejam felicidades!

Os aplausos de amanhã vão 
para Jardel Ferreira de Castro, 
que também se forma no curso 
de Direito da UnC. Parabéns!

Taciane Trapp cola grau pela 
Uniguaçu amanhã. Seus pais, 
Tarciso e Sônia, e seus irmãos, 
Talita e Marlon, desejam su-
cesso.

A linda garotinha Vitória 
Batista Ribeiro completa três 
aninhos na quarta-feira, 21. 
A vovó, Marli Leal de Barros, 
e seus pais, Eliane e Antônio, 
dão os parabéns.

Adão e Anésia Corrêa completaram 43 anos de casamento no dia 
23 de dezembro, junto com seus filhos e demais familiares, que 
desejam felicidades para o casal.

Maristela Cordeiro Rodrigues completou idade nova 
ontem. Sua mãe, Maria, e familiares, dão os para-
béns!

No último dia 
do ano, Cauã 

Mateus 
Rogalski che-

gou ao mundo, 
para alegria 

dos pais coru-
jas, Claudemir 

e Taís.

JANDiRA KNOP ani-
versariou na terça-feira, 

13. Felicidades!

Aniversaria no dia terça-
feira, 20, EVALDO SE-

BASTiãO Antocheski. Seus 
familiares desejam muita 

felicidade e saúde.

Elane Chagas Madzgalla, na 
foto com a filha recém nascida, 
Karina, completou idade nova 
na terça-feira, 13. Toda a fa-
mília deseja muitas felicidades 
para a jovem mamãe!
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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

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.

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.

DIVERSOS

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.

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.
Para ver a casa acesse: www.imobilia-
ria6000.com.br (imóvel ID:164)

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.

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

COMUNICADO
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.

PROCURO apartamento de 2 quartos 
para alugar em Florianópolis que seja 
próximo a UFSC ou a Udesc. Fone: 
3622-2882.

DOA-SE filhotes de gatos. 
Fone: 3622-4646.

VENDE-SE colchão de casal semiorto-
pédico seminovo, medindo 1,30m x 2m 
e 15cm de espessura. Valor: R$ 150. 
Fone: 3622-8782.

VENDE-SE som Philips seminovo, 2500 
watts, MP3, CD, Mini Wi-Fi System. 
Valor: R$ 400. Fone: 8843-0897.

VENDE-SE micro-ondas Eletrolux 27 l 
no valor de R$ 150. Fone: 8843-0897.

VENDE-SE grande acervo de filmes e 
DVDs para montar videolocadora. Pre-
ços a combinar. Fone: 9105-5435.

VENDE-SE freezer Cônsul 180 litros, 
cor bege, vertical, dupla ação. Fone: 
3622-0253   c/ Stefan.

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

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

MOTOS

CAMINHÕES

DIVERSOS

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

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 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, 
gasolina, trava elétrica, capota maríti-
ma, 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 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.

VENDE-SE Pointer 95 CLI, 4 portas, 
motor 1.8. Fone: 9945-4844.

VENDO ou TROCO por carro de menor 
valor, um Renaut Clio Autentic 1.0, ano 
2006,  gasolina, cor vermelha. Único 
dono. Tratar: 3622-0253 ou 9955-9387.

VENDO ou TROCO por carro de 
menor valor, Vectra GLS 2.0, ano 1998, 
gasolina, cor verde. Tratar: 3622-0253 
ou 9955-9387.

VENDE-SE Chevy 88, em bom estado 
de conservação. Valor: R$ 2,5 mil de 
entrada + 24 vezes de R$ 293. 
Fone: 3623-5141.

VENDE-SE Uno 93, 1.5 IE, cor cinza, 
R$ 7,8 mil. Fone: 3624-2362.
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Memória

HÁ 50 ANOS

Publicado em  17 de JaNeiRo de 1959

A ex-panificadora São Dimas 
voltará a funcionar

A firma Com. e Indústria Fischer & Cia desta cidade 
acaba de adquirir o maquinário da ex-panificadora São 
Dimas, inclusive o prédio onde a mesma funcionava 
e brevemente devidamente reorganizada, abrirá suas 
portas iniciando-se no comércio de pão e confeitos. A 
notícia causou satisfação no meio da população, pois 
desde o fechamento da panificadora, que Canoinhas 
ressentia-se da falta de um estabelecimento a altura do 
seu progresso e evolução.

Confiamos no bom êxito da iniciativa da firma 
Fischer e estamos certos da cooperação e apoio que a 
gente canoinhense dará a nova indústria.

Intenso trabalho desenvolvido 
pela delegacia de Polícia
O tenente Edgard K. Pereira, delegado especial de 

Polícia vem desenvolvendo intensa atividade policial no 
sentido de acabar de uma vez por todas com o roubo em 
nossa cidade, que nos últimos tempos, vem se tornando 
o assunto mais palpitante da crônica policial. A maioria 
dos roubos que vem sendo praticados por menores, a 
justiça não pode aplicar penalidade devido a falta de 
vagas nos asilos e abrigos da nossa capital. Os menores 
quando descobertos, são presos e ficam aguardando por 
muito tempo na cadeia pública até que as providências 
solicitadas pelo exmo sr. Juiz de Direito para a remoção 
dos menores sejam tomadas. A única explicação que se 
encontra para essa demora nas providências, é que no 
nosso Estado existem poucos recursos de instituições 

ÓBITOS

Fosca Porta antonovicz
*13/07/24
+01/01/09

João maria de lima
*01/02/55
+03/01/09

lidia batista Kucarz
*12/05/50
+04/01/09

izabella do Nascimento leite
*05/01/09
+05/01/09

leonilda Figura Neppel
*03/06/61

ReGiSTRadoS eSTa SemaNa  No caRTÓRio de caNoiNhaS

CN
GELATINA COLORIDA COM GELEIA

iNGRedieNTeS
• 1 envelope de gelatina em pó 
sem sabor
• 1 lata de creme de leite sem soro
• 1 lata de leite condensado
• 1 caixa de gelatina sabor limão
• 1 caixa de gelatina sabor mo-
rango
• 6 colheres (sopa) de geleia de 
morango
• 3 colheres (sopa) de água

modo de PRePaRo
Prepare a gelatina sem sabor de 
acordo com as instruções da em-
balagem. No liquidificador, bata a 
gelatina preparada, o creme de leite 
e o leite condensado. Ponha em um 
refratário retangular pequeno e leve 
à geladeira até endurecer. Prepare 
a gelatina de limão com metade da 
água indicada nas instruções da 

embalagem. Faça o mesmo com 
a gelatina de morango. Ponha-as 
em refratários separados do mes-
mo tamanho. Leve à geladeira até 
endurecer.

À parte, misture a geleia de moran-
go com a água até ficar mais cre-
mosa. Reserve. Corte as gelatinas 
em cubinhos. Em taças individuais, 
faça camadas dos três sabores 
e por cima distribua a geleia de 
morango.

dica: Use os sabores de gelatina 
da sua preferência, mas sempre 
variando as cores. 

Tempo de preparo: Rápido (até 
30 minutos) 
Rendimento: 6 porções 
calorias: 174 por porção 

+05/01/09

Vandelmo Teixeira da Silva
*06/03/64
+08/01/09

agostinho Francisco Fornari
*08/05/52
+ 09/01/09

maria da Graça bess
*05/08/52
+11/01/09

Therezinha de Souza Pereira
*30/11/32
+11/01/09

MemóriaMemória

PUDIM DE COCO COM CALDA DE CHOCOLATE

iNGRedieNTeS

calda
• 1 xícara de leite
• 1/2 xícara de chocolate em pó
• 1/3 xícara de açúcar

Pudim
• 2 xícaras de leite
• 1 xícara de coco ralado
• 1 xícara de leite de coco
• 2/3 xícara de farinha de trigo
• 1/3 xícara de açúcar
• 4 ovos ligeiramente batidos

acessório
• Forma de buraco no meio com 
23 cm de diâmetro untada com 
manteiga

modo de PRePaRo

calda
Junte todos os ingredientes numa 
panela e cozinhe-os sobre fogo médio 
por dez minutos ou até engrossar ligeira-
mente. Retire do fogo e deixe esfriar.

Pudim
Aqueça o forno em temperatura 
alta. Numa tigela, misture os ovos, 
o açúcar e a farinha até obter uma 
pasta grossa. Adicione o leite, o coco 
e o leite de coco, mexendo sem parar 
até conseguir uma mistura homogê-
nea. Transfira para a forma e leve ao 
forno em banho-maria com a água já 
quente. Asse por 30 minutos ou até 
que, ao enfiar um palito no pudim, 
ele saia limpo. Retire da água e deixe 
esfriar para desenformar. Cubra com 
a calda e leve à geladeira por pelo 
menos duas horas. 

Salvador Pereira
*02/04/34
+11/01/09

DURANTE A REvolUção de 1932, grande churrascada no potreiro dos Roeder, em Canoinhas

especializadas para a recuperação do menor abando-
nado e viciado.

Caiu ao mar e em seguida 
explodiu um Super-

Constelation da Lufthansa
Rio, 12 (RP) – Em menos de um mês a capital da 

República viu-se sacudida por três lamentáveis desas-
tres aviatórios, sendo um sem vítimas felizmente, porém 
o primeiro e o de ontem principalmente deixaram estar-
recida toda a população carioca e todo o Brasil. Trata-se 
de um Super-G Constelation da Lufthansa, que ao tentar 
descer no Galeão, após haver decolado de Dakar às seis 
horas da manhã, devendo chegar ao Rio de Janeiro às 
12 horas. Seu comandante, apesar de ser milionário do 
ar, homem experimentado em todos os voos, e rotas do 
mundo, errou a pista, caindo sobre a água levantando 
voo em seguida porém, explodindo a seguir, vitimando 
39 pessoas. Apenas três salvaram-se. Os 36 passa-
geiros e o que restou da tripulação foram afogados ou 
carbonizados. O avião procedia da Alemanha, tendo 
passado por Dakar, de onde saiu às 6 horas.

Cine Vera Cruz apresenta:
Hoje às 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

ali babÁ

Domingo às 20,15 horas – Proibido até 14 anos
Finalmente a apresentação do sensacional filme:

maRceliNo, PÃo e ViNho
Com o magistral desempenho do garoto Pablito.

O filme que comoveu o mundo.
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Inscrições para seletiva da 
Agrofest estão abertas

Gracieli Polak
CANOINHAS

Organização ainda não divulga atrações deste ano; festa deve acontecer em março

Destaques da TV
DURVAL DISCOS
Hoje * 23 horas * Cultura
Deliciosa produção de Anna Muyla-
ert que mostra a agonia de uma loja 
de vinis em tempos de CDs, MP9 e 
afins. PARA OS NOSTÁLGICOS.

ELTON JOHN
Amanhã * 23 horas * Globo
A emissora transmite ao vivo, direto 
de São Paulo, o esperado show 
da turnê Rocket Man, do ídolo pop 
estadunidense.

O DIA DEPOIS DE AMANHÃ
Domingo * 14h25 * Globo
Disaster movie de primeira, com 
efeitos especiais impressionantes 
mostra o planeta congelando aos 
poucos. PARA A FAMÍLIA.

A SOGRA
Amanhã * 23 horas * SBT
Jane Fonda está impagável como a 
mãe superprotetora que inferniza a 
vida de Jennifer Lopez a fim de fazê-
la abandonar seu filho. Hilário. PARA 
QUEM GOSTA DE COMÉDIA.

HARRY POTTER E O PRISIONEIRO 
DE AZKABAN
Domingo * 22 horas * SBT
Terceira e melhor aventura do bruxinho em 
Hogwarts. Um perigoso prisioneiro foge da 
tenebrosa prisão de Azkaban e caça Harry. 
PARA QUEM CURTE AVENTURA.

Cine Pop Dance
Quando? Amanhã
O que? Missão Impossível

Channel 311
Quando? Todas as quintas-fei-
ras
O que? Bailão universitário

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

Galpão Missioneiro
Quando? Hoje
O que? Banda Doce e Pimenta

SBO
Quando? Domingo
O que? Baile com Os Bilias

A Firma
Quando? Amanhã
O que? Formatura de Direito da 
UnC

Rio dos Poços – 
Bela Vista do Toldo
Quando? Amanhã e domingo
O que? 2º Rodeio Crioulo do 
Piquete Minuano

PRóxIMOS EVENTOS

:: 23/01
Reabertura do V12 Music Bar

:: 23/01
Pancadão Sertanejo com o grupo 
Irerê do Brasil no Galpão Mis-
sioneiro

:: 25/01
G.D.O do Forró na SBO

:: 06 à 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

A partir desta semana, as garo-
tas com mais de 16 anos e com 
parentesco em até terceiro grau 
com agricultores de Canoinhas 
poderão se candidatar para ser 
a representante canoinhense no 
concurso que escolherá a rainha 
da 4.ª Festa do Agronegócio do 
Planalto Norte (Agrofest).

As inscrições, que poderão 
ser feitas na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e da 
Família até a penúltima sema-
na do mês, são para a seletiva 
canoinhense do concurso, que 
acontecerá na terça-feira, 3 de 
fevereiro, no Santa Catarina 
Plaza Hotel. Segundo Dotzi 
Mara Godoi Rosa, responsável 
pela organização da seleção, 
para participar do concurso é 
necessário que as concorrentes 
comprovem que moram em 
Canoinhas e que tenham ligação 
com a agricultura, tanto que no 
momento da inscrição, além dos 
documentos pessoais é necessá-
rio apresentar comprovante de 
residência e, posteriormente, no-
tas fiscais agrícolas. Ela explica 
que a comprovação dos dados 
é necessária e minuciosa para a 

vencedora, que disputará com 
as escolhidas de todo o Planal-
to Norte o título de rainha de 
uma das festas que mais cresce 
na região.

De acordo com Dotzi, nes-
te ano 12 cidades vão participar 
do concurso da rainha. A esco-
lhida de Canoinhas concorrerá 
com Bela Vista do Toldo, Cam-
po Alegre, São Bento do Sul, 
Mafra, Três Barras, Irineópolis, 
Major Vieira, Monte Castelo, 

Papanduva, Itaiópolis e Porto 
União em evento que ainda não 
teve a data e o local divulgados 
pela comissão organizadora da 
Festa.

PROGRAMAÇÃO
A curiosidade em torno 

das atrações musicais da 4.ª 
Agrofest também continua. 
A comissão organizadora do 
evento ainda não divulgou os 
shows que deverão acontecer 

entre os dias 13 e 15 de março. 
Donato Noernberg, presidente 
da Agrofest e secretário mu-
nicipal da Agricultura, afirma 
que a programação ainda está 
sendo negociada e, assim que 
as atrações forem definidas, 
serão divulgadas. “É bom não 
criar expectativas falsas na 
população. Quando tivermos a 
programação fechada, a gente 
divulga sem medo de não dar 
certo”, afirma.

Casa do Papai 
Noel recebeu 
mais de 15,8 
mil visitantes

Três Barras No período de 26 de novembro a 6 
de janeiro, 15.866 pessoas estive-
ram no local e assinaram o livro de 
registros. No Natal de 2007, a Casa 
havia recebido 13.842 visitas. “Isso 
demonstra que o local é referência 
na região, pois não atraí apenas as 
crianças, mas também, pessoas de 
todas as idades”, disse o prefeito Elói 
José Quege (PP).

Segundo a coordenação das 
festividades do Natal Luz, pessoas 
de 16 Estados, 155 municípios bra-
sileiros e três turistas estrangeiros 
– dos Estados Unidos, Colômbia e 
Paraguai - estiveram conhecendo 

o local. Além da Casa do Papai 
Noel, a prefeitura de Três Barras 
também promoveu – no final de 
dezembro – a entrega de 6,3 mil 
brinquedos às crianças de 0 a 
12 anos e sorteou mais de 120 
brindes à comunidade durante as 
festas realizadas na localidade 
de São João dos Cavalheiros, 
centro da cidade e distrito de São 
Cristóvão.

A prefeitura e suas secretarias já 
começam a articular a programação 
da Páscoa com a abertura da Toca 
do Coelho prevista para o início do 
mês de março.

Recorde do ano anterior 
foi batido em 2008

A
rq

ui
vo

BELDADES: rainha e princesas da festa do ano passado, quando Victor e Léo fizeram show gratuito na Agrofest
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A felicidade não está no ter, mas no ser. 
Muitos têm tudo, mas não são felizes. 
Tornam-se escravos daquilo que pos-
suem. Diante dos bens que possuímos 
é preciso assumir uma atitude de total 
liberdade: possuir sem ser possuído e 
servir-se dos bens sem jamais servir a 
eles. Vamos colocar um pouco de amor 
em nossos planos de felicidades. Por 
exemplo, é importante saber e viver a 
experiência de que Deus nos ama. Desse 
amor é que teve origem a vida, a natu-
reza, as pessoas que amamos... Cada 
coisa na vida tem seu sentido: o estudo, 
os jogos, a oração, a morte... Há uma 
razão para tudo. Essa razão é o amor 
de Deus. E é justamente esse amor que 
temos de descobrir. O amor de Deus se 
reflete em nossa vida e na criação. Deus 
nos chama a respeitar sua obra, da qual 
fazemos parte, e a amá-la. Por meio dela 
podemos encontrar Deus e ser feliz. No 
entanto, às vezes damos demasiado 
valor às coisas e as transformamos em 

ídolos, por exemplo, o dinheiro, o traba-
lho, as diversões... Esquecemo-nos do 
plano de Deus. Deus tem um plano de 
felicidade para cada um. Depende de 
nós segui-lo ou não. Ele nos mostra o 
mundo que deseja para nós, um mundo 
no qual haja justiça, paz, solidariedade, 
amor, compreensão. É tarefa de todos 
a construção do Reino de Deus neste 
mundo. O mundo espera por cada um 
para que se torne mais perfeito. A feli-
cidade não está na saciedade de todos 
os prazeres nem na ausência da dor. 
Ela depende da minha mentalidade, da 
minha atitude interna diante do prazer e 
da dor. Buscar os prazeres bons, nobres 
e superiores da vida, evitando os maus, 
nocivos e inferiores. O escravo do pra-
zer bebe de todas as fontes, mas vive 
ardendo em sede. 
Para melhor: Um coração feliz irradia 
paz, comunica alegria, transmite otimis-
mo, anima, atrai, conquista e cria ao redor 
de si uma atmosfera de bem-estar.

LEMBRANÇAS
As flores são amigas do seu sono
Dormem com a sua inspiração
Despertam em você os sonhos
Que sondam o seu coração.

Libertam um anjo que sofreu
Com a fúria de sua paixão
Confiante na sua fidelidade
A maldade desfez a união.

As flores apagam as tristezas
Que magoaram nosso coração
Embora a saudade ainda escondida
Nos volta recordando a emoção.

A vida nos faz temer a felicidade
Por ter conhecido a escuridão
Não nos libertamos do passado
Escondemos a nossa paixão.

Nossa luta é apagar esse amor
Que nos carregou de ingratidão
Faz temer as aventuras
Que despertam em nosso coração.

As manhãs vivem o nosso amor
Nas flores que nos transmitem 
emoção
Na noite encontramos um sonho
Que ilumina a nossa paixão
Nos faz encontrar na poesia
Um novo dia com fé e gratidão.

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

A semana começa com muito trabalho e boas pers-
pectivas para o futuro. Uma nova viagem ou planos em 
conjunto criarão um clima de maior união. Possibilidade 
de novos encontros, se estiver disponível. O desejo de 

tornar a vida mais excitante continuará motivando mudanças e novos pro-
jetos. Ótimo momento para contatar pessoas de outras cidades e expandir 
a rede de relações. Aposte no prazer e nos seus talentos criativos.

Chances para um novo amor ou mais harmonia na rela-
ção atual. Aproveite esta semana para expandir o prazer 
na vida íntima. Surgirão ideias geniais para projetos 
futuros. A carreira e a vida pessoal estarão em pleno 

processo de transformação. Aposte nos seus sonhos e planeje detalhes. 
Em breve, conseguirá colocar seus planos em prática. No fim de semana, 
a melhor opção será viajar a dois e curtir as delícias da intimidade. 

Oportunidades financeiras e maior organização no 
cotidiano. Poder pessoal, a autoconfiança e o prazer 
em evidênia. A semana promete  encontros interes-
santes e chances para um novo amor. Prepare-se 

para fortes emoções e inclua mais prazer em sua vida. Aproveite 
este fim de semana para resolver pendências do passado e questões 
domésticas. Casa e família cobrarão mais atenção.

A semana começará devagar, com sonhos e lembran-
ças, mas promete esquentar o coração com um novo 
romance. Encante e deixe-se levar pelas emoções. 
Aproveite o sábado para organizar a casa e a cons-

ciência. Com uma visão mais clara das suas expectativas de relação, 
estará pronta para embarcar numa nova aventura romântica.

Conexão positiva entre Júpiter e Vênus facilitará 
as comunicações. Ótimo período para contatos, 
acordos, pesquisas, atividades comerciais e inte-
lectuais. Relacionamentos com equipe e chefes 

serão beneficiados. Sintonize-se com os sonhos e avalie os recursos 
disponíveis. Sol e Mercúrio iluminam sua área financeira, aquecendo 
negócios e investimentos. 

Um amigo poderá se tornar mais íntimo. A integração 
num novo grupo de relações abrirá portas importan-
tes para a evolução da carreira. Vênus, em seu signo, 
aumentará seu brilho, sensualidade e as chances 

para um novo amor. Mas a época ainda será de balanço e reflexão 
para fazer escolhas mais adequadas às suas necessidades. Aproveite 
o fim de semana para planejar um futuro melhor.

Entusiasmo e otimismo, a semana começa com boas 
oportunidades para promover mudanças e expandir 
as relações profissionais. Concentre-se no trabalho e 
nos planos para o futuro. Surgirão soluções práticas 

para tornar o cotidiano mais gostoso. Você precisará de atitudes mais 
ousadas para implantar um novo estilo de vida. Aproveite o fim de 
semana para determinar metas e estratégias.

Sucesso nos empreendimentos e garantia de uma 
vida melhor, esta semana trará um sabor de vitória, 
valorize-se! Ótimo período para se posicionar com 
maior tranqüilidade e construir um relacionamento 

estável e duradouro. Chances de um novo romance. O fim de semana 
será divertido e excitante, revele seus encantos.

Aproveite esta semana para se divertir e investir no 
seu prazer. Ótimos dias para dar um trato no visual, 
renovar o guarda-roupa e melhorar a autoestima. 
Circule mais, faça contatos e abra-se para novas 

relações. Amor em alta! Tudo aberto para se apaixonar novamente. 
Curta cada momento, com mais liberdade e espontaneidade, poderá 
se surpreender, com encontros curiosos e inesperados.

As comunicações estarão abertas, nesta semana. 
Ótimo período para contatos, transações comerciais 
e novos contratos. Oportunidade de crescimento 
financeiro. Um amor do passado poderá se reapro-

ximar. Aproveite este fim de semana para investir no seu conforto e 
bem-estar, a casa ficará mais bonita. Resolva pendências e livre-se 
de antigos ressentimentos.

Confie mais na vida e na sua intuição. Negócios e 
parcerias estarão aquecidos, amplie a participação 
social e una-se às pessoas que compartilham dos 
mesmos interesses. Estará mais perto da sua missão. 

Mas ainda não será o melhor momento para tomar decisões definitivas 
ou iniciar um novo empreendimento. Reflita, pesquise e respeite o 
seu próprio ritmo.

Peixes de 22/2 a 20/3
Sintonize-se com a intuição e amplie relações profis-
sionais. Haverá pouco tempo para curtir a vida íntima. 
Em compensação, poderá impulsionar a carreira e 
fazer novas conquistas pessoais. A melhor opção para 

o fim de semana será viajar e recuperar as energias em contato com 
a natureza. Relaxe e areje a cabeça.

HORÓSCOPO DA SEMANA

PLANO DE FELICIDADE

Fonte: Climatempo

RESUMO DAS NOVELAS

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pan-
cadas de chuva à tarde e à noite.

HOJE:

32ºC

manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

manhã Tarde Noite
16ºC

DOMINGO:

29ºC

manhã Tarde Noite
17ºC

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

SEGUNDA:

28ºC

manhã Tarde Noite
20ºC

A EMISSORA NÃO DIVULGOU
 OS CAPÍTULOS

hoJe - Violeta transa com Gennaro. A vilã doa 
computadores para a escola de Suzana. Alcides 
diz a Violeta que devolveu as fotografias a Waldete. 
Glauco recupera as fotos.Toninho e Gregg vão ao 
orfanato investigar o passado do garoto.

Flora - Depois de apoiar todas as maldades de Flora, 
Silveirinha se redime e salva Donatela. Em cena do 
último capítulo, que vai ao ar hoje, as ex-companheiras 
de dupla sertaneja discutem e a vilã aponta uma arma 
para a mãe de Halley. Silveirinha chega na hora e, 
também armado, se posiciona. Flora, que confia no 
mordomo, ainda zomba de Donatela, mas, ao apertar 
o gatilho, surpreende-se: Silveirinha dispara contra ela, 
que cai no chão. A morte da vilã, simples, vai contra 
o desejo de boa parte do público e do próprio elenco. 
Mauro Mendonça, que interpretou Gonçalo, já afirmou: 
Flora devia sofrer, ter as unhas arrancadas por alguém 
com um alicate. Ela, no entanto, também pode ser 
presa, como já foi cogitado.

DoNaTela e Zé BoB - Acusada injustamente do as-
sassinato de Salvatore, Donatela provará sua inocência 
com a ajuda de Silveirinha. O mordomo obtém o DVD 
com as imagens do crime, que estava com Dodi, e o 
entrega à polícia. Livre, Donatela ficará ao lado de Zé 
Bob. Perto do fim da novela, ele toma um tiro de Flora 
e é hospitalizado, mas se recupera. O jornalista ganha 
uma cachorra da namorada. 

SilveiriNha - O mordomo é perdoado por Donatela e 
Irene e parte para o interior. Lá, conhecerá uma dupla 
de cantoras, semelhante à dupla Faísca e Espoleta, e 
resolve empresariar as moças.

CaTariNa, léo e STela - Inicialmente anunciadas 
para formar o possível casal gay feminino da trama, 
Catarina  e Stela serão somente amigas. Catarina ter-
mina o namoro com Vanderlei e, ao lado de Stela, viaja 
a Buenos Aires. Preso após tentar estuprar a amiga da 
ex-mulher, Léo sai da cadeia e busca se reaproximar dos 
filhos. Rejeitado, sai de Triunfo. 

Diva, auguSTo CéSar e eliaS - Após cumprir sua 
pena, Diva deixa a cadeia e é esperada por Augusto 
César e Elias. Os dois brigam para levá-la para casa, 
mas Shiva é quem dá o veredito: a mãe deve, primeiro, 
ir ao sítio. 

lara, halley, CaSSiaNo e alíCia - Depois do 
vai e volta com Cassiano, Lara vai terminar nos braços 
de Halley. O casal se acerta pouco após o término do 
namoro entre o músico e a estudante. Cassiano também 
terá seu “revival”. Ele fica com Alícia, sua ex-namorada, 
que, desde o tiro e a estadia no hospital, está mais 
simples e sensata. 

Céu e orlaNDiNho - O playboy Orlandinho mudou 
mesmo de lado. O moçoilo, que sempre se intitulou gay 
e encarou um casamento por conveniência com a ex-re-
tirante Céu, se declara apaixonado e, ao lado da mulher, 
viverá um casamento verdadeiro e feliz. Os dois cuidarão 
juntos do filho que ela espera, cujo pai é Halley.

hoJe - Mulher-Cobra ataca Leonor. Os agentes 
lutam com os seres invisíveis. Irma e César per-
cebem que Gór levou os bebês e despertam. Noé, 
Zaira, Melquior e Perpétua chegam à praia. Ferraz 
incrimina Nati pela morte de Carol.

30ºC

ALMANAQUE

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

NegÓCio Da ChiNa - gloBo - 18 h

TrÊS irmÃS - gloBo - 19 h

a FavoriTa - gloBo - 20h50min

oS muTaNTeS - reCorD - 20h40min

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

ÚlTimo CaPíTulo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A felicidade não está no ter, mas no ser. 
Muitos têm tudo, mas não são felizes. 
Tornam-se escravos daquilo que pos-
suem. Diante dos bens que possuímos 
é preciso assumir uma atitude de total 
liberdade: possuir sem ser possuído e 
servir-se dos bens sem jamais servir a 
eles. Vamos colocar um pouco de amor 
em nossos planos de felicidades. Por 
exemplo, é importante saber e viver a 
experiência de que Deus nos ama. Desse 
amor é que teve origem a vida, a natu-
reza, as pessoas que amamos... Cada 
coisa na vida tem seu sentido: o estudo, 
os jogos, a oração, a morte... Há uma 
razão para tudo. Essa razão é o amor 
de Deus. E é justamente esse amor que 
temos de descobrir. O amor de Deus se 
reflete em nossa vida e na criação. Deus 
nos chama a respeitar sua obra, da qual 
fazemos parte, e a amá-la. Por meio dela 
podemos encontrar Deus e ser feliz. No 
entanto, às vezes damos demasiado 
valor às coisas e as transformamos em 

ídolos, por exemplo, o dinheiro, o traba-
lho, as diversões... Esquecemo-nos do 
plano de Deus. Deus tem um plano de 
felicidade para cada um. Depende de 
nós segui-lo ou não. Ele nos mostra o 
mundo que deseja para nós, um mundo 
no qual haja justiça, paz, solidariedade, 
amor, compreensão. É tarefa de todos 
a construção do Reino de Deus neste 
mundo. O mundo espera por cada um 
para que se torne mais perfeito. A feli-
cidade não está na saciedade de todos 
os prazeres nem na ausência da dor. 
Ela depende da minha mentalidade, da 
minha atitude interna diante do prazer e 
da dor. Buscar os prazeres bons, nobres 
e superiores da vida, evitando os maus, 
nocivos e inferiores. O escravo do pra-
zer bebe de todas as fontes, mas vive 
ardendo em sede. 
Para melhor: Um coração feliz irradia 
paz, comunica alegria, transmite otimis-
mo, anima, atrai, conquista e cria ao redor 
de si uma atmosfera de bem-estar.

LEMBRANÇAS
As flores são amigas do seu sono
Dormem com a sua inspiração
Despertam em você os sonhos
Que sondam o seu coração.

Libertam um anjo que sofreu
Com a fúria de sua paixão
Confiante na sua fidelidade
A maldade desfez a união.

As flores apagam as tristezas
Que magoaram nosso coração
Embora a saudade ainda escondida
Nos volta recordando a emoção.

A vida nos faz temer a felicidade
Por ter conhecido a escuridão
Não nos libertamos do passado
Escondemos a nossa paixão.

Nossa luta é apagar esse amor
Que nos carregou de ingratidão
Faz temer as aventuras
Que despertam em nosso coração.

As manhãs vivem o nosso amor
Nas flores que nos transmitem 
emoção
Na noite encontramos um sonho
Que ilumina a nossa paixão
Nos faz encontrar na poesia
Um novo dia com fé e gratidão.

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

A semana começa com muito trabalho e boas pers-
pectivas para o futuro. Uma nova viagem ou planos em 
conjunto criarão um clima de maior união. Possibilidade 
de novos encontros, se estiver disponível. O desejo de 

tornar a vida mais excitante continuará motivando mudanças e novos pro-
jetos. Ótimo momento para contatar pessoas de outras cidades e expandir 
a rede de relações. Aposte no prazer e nos seus talentos criativos.

Chances para um novo amor ou mais harmonia na rela-
ção atual. Aproveite esta semana para expandir o prazer 
na vida íntima. Surgirão ideias geniais para projetos 
futuros. A carreira e a vida pessoal estarão em pleno 

processo de transformação. Aposte nos seus sonhos e planeje detalhes. 
Em breve, conseguirá colocar seus planos em prática. No fim de semana, 
a melhor opção será viajar a dois e curtir as delícias da intimidade. 

Oportunidades financeiras e maior organização no 
cotidiano. Poder pessoal, a autoconfiança e o prazer 
em evidênia. A semana promete  encontros interes-
santes e chances para um novo amor. Prepare-se 

para fortes emoções e inclua mais prazer em sua vida. Aproveite 
este fim de semana para resolver pendências do passado e questões 
domésticas. Casa e família cobrarão mais atenção.

A semana começará devagar, com sonhos e lembran-
ças, mas promete esquentar o coração com um novo 
romance. Encante e deixe-se levar pelas emoções. 
Aproveite o sábado para organizar a casa e a cons-

ciência. Com uma visão mais clara das suas expectativas de relação, 
estará pronta para embarcar numa nova aventura romântica.

Conexão positiva entre Júpiter e Vênus facilitará 
as comunicações. Ótimo período para contatos, 
acordos, pesquisas, atividades comerciais e inte-
lectuais. Relacionamentos com equipe e chefes 

serão beneficiados. Sintonize-se com os sonhos e avalie os recursos 
disponíveis. Sol e Mercúrio iluminam sua área financeira, aquecendo 
negócios e investimentos. 

Um amigo poderá se tornar mais íntimo. A integração 
num novo grupo de relações abrirá portas importan-
tes para a evolução da carreira. Vênus, em seu signo, 
aumentará seu brilho, sensualidade e as chances 

para um novo amor. Mas a época ainda será de balanço e reflexão 
para fazer escolhas mais adequadas às suas necessidades. Aproveite 
o fim de semana para planejar um futuro melhor.

Entusiasmo e otimismo, a semana começa com boas 
oportunidades para promover mudanças e expandir 
as relações profissionais. Concentre-se no trabalho e 
nos planos para o futuro. Surgirão soluções práticas 

para tornar o cotidiano mais gostoso. Você precisará de atitudes mais 
ousadas para implantar um novo estilo de vida. Aproveite o fim de 
semana para determinar metas e estratégias.

Sucesso nos empreendimentos e garantia de uma 
vida melhor, esta semana trará um sabor de vitória, 
valorize-se! Ótimo período para se posicionar com 
maior tranqüilidade e construir um relacionamento 

estável e duradouro. Chances de um novo romance. O fim de semana 
será divertido e excitante, revele seus encantos.

Aproveite esta semana para se divertir e investir no 
seu prazer. Ótimos dias para dar um trato no visual, 
renovar o guarda-roupa e melhorar a autoestima. 
Circule mais, faça contatos e abra-se para novas 

relações. Amor em alta! Tudo aberto para se apaixonar novamente. 
Curta cada momento, com mais liberdade e espontaneidade, poderá 
se surpreender, com encontros curiosos e inesperados.

As comunicações estarão abertas, nesta semana. 
Ótimo período para contatos, transações comerciais 
e novos contratos. Oportunidade de crescimento 
financeiro. Um amor do passado poderá se reapro-

ximar. Aproveite este fim de semana para investir no seu conforto e 
bem-estar, a casa ficará mais bonita. Resolva pendências e livre-se 
de antigos ressentimentos.

Confie mais na vida e na sua intuição. Negócios e 
parcerias estarão aquecidos, amplie a participação 
social e una-se às pessoas que compartilham dos 
mesmos interesses. Estará mais perto da sua missão. 

Mas ainda não será o melhor momento para tomar decisões definitivas 
ou iniciar um novo empreendimento. Reflita, pesquise e respeite o 
seu próprio ritmo.

Peixes de 22/2 a 20/3
Sintonize-se com a intuição e amplie relações profis-
sionais. Haverá pouco tempo para curtir a vida íntima. 
Em compensação, poderá impulsionar a carreira e 
fazer novas conquistas pessoais. A melhor opção para 

o fim de semana será viajar e recuperar as energias em contato com 
a natureza. Relaxe e areje a cabeça.

HORÓSCOPO DA SEMANA

PLANO DE FELICIDADE

Fonte: Climatempo

RESUMO DAS NOVELAS

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pan-
cadas de chuva à tarde e à noite.

HOJE:

32ºC

manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

manhã Tarde Noite
16ºC

DOMINGO:

29ºC

manhã Tarde Noite
17ºC

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

SEGUNDA:

28ºC

manhã Tarde Noite
20ºC

A EMISSORA NÃO DIVULGOU
 OS CAPÍTULOS

hoJe - Violeta transa com Gennaro. A vilã doa 
computadores para a escola de Suzana. Alcides 
diz a Violeta que devolveu as fotografias a Waldete. 
Glauco recupera as fotos.Toninho e Gregg vão ao 
orfanato investigar o passado do garoto.

Flora - Depois de apoiar todas as maldades de Flora, 
Silveirinha se redime e salva Donatela. Em cena do 
último capítulo, que vai ao ar hoje, as ex-companheiras 
de dupla sertaneja discutem e a vilã aponta uma arma 
para a mãe de Halley. Silveirinha chega na hora e, 
também armado, se posiciona. Flora, que confia no 
mordomo, ainda zomba de Donatela, mas, ao apertar 
o gatilho, surpreende-se: Silveirinha dispara contra ela, 
que cai no chão. A morte da vilã, simples, vai contra 
o desejo de boa parte do público e do próprio elenco. 
Mauro Mendonça, que interpretou Gonçalo, já afirmou: 
Flora devia sofrer, ter as unhas arrancadas por alguém 
com um alicate. Ela, no entanto, também pode ser 
presa, como já foi cogitado.

DoNaTela e Zé BoB - Acusada injustamente do as-
sassinato de Salvatore, Donatela provará sua inocência 
com a ajuda de Silveirinha. O mordomo obtém o DVD 
com as imagens do crime, que estava com Dodi, e o 
entrega à polícia. Livre, Donatela ficará ao lado de Zé 
Bob. Perto do fim da novela, ele toma um tiro de Flora 
e é hospitalizado, mas se recupera. O jornalista ganha 
uma cachorra da namorada. 

SilveiriNha - O mordomo é perdoado por Donatela e 
Irene e parte para o interior. Lá, conhecerá uma dupla 
de cantoras, semelhante à dupla Faísca e Espoleta, e 
resolve empresariar as moças.

CaTariNa, léo e STela - Inicialmente anunciadas 
para formar o possível casal gay feminino da trama, 
Catarina  e Stela serão somente amigas. Catarina ter-
mina o namoro com Vanderlei e, ao lado de Stela, viaja 
a Buenos Aires. Preso após tentar estuprar a amiga da 
ex-mulher, Léo sai da cadeia e busca se reaproximar dos 
filhos. Rejeitado, sai de Triunfo. 

Diva, auguSTo CéSar e eliaS - Após cumprir sua 
pena, Diva deixa a cadeia e é esperada por Augusto 
César e Elias. Os dois brigam para levá-la para casa, 
mas Shiva é quem dá o veredito: a mãe deve, primeiro, 
ir ao sítio. 

lara, halley, CaSSiaNo e alíCia - Depois do 
vai e volta com Cassiano, Lara vai terminar nos braços 
de Halley. O casal se acerta pouco após o término do 
namoro entre o músico e a estudante. Cassiano também 
terá seu “revival”. Ele fica com Alícia, sua ex-namorada, 
que, desde o tiro e a estadia no hospital, está mais 
simples e sensata. 

Céu e orlaNDiNho - O playboy Orlandinho mudou 
mesmo de lado. O moçoilo, que sempre se intitulou gay 
e encarou um casamento por conveniência com a ex-re-
tirante Céu, se declara apaixonado e, ao lado da mulher, 
viverá um casamento verdadeiro e feliz. Os dois cuidarão 
juntos do filho que ela espera, cujo pai é Halley.

hoJe - Mulher-Cobra ataca Leonor. Os agentes 
lutam com os seres invisíveis. Irma e César per-
cebem que Gór levou os bebês e despertam. Noé, 
Zaira, Melquior e Perpétua chegam à praia. Ferraz 
incrimina Nati pela morte de Carol.

30ºC

ALMANAQUE

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

NegÓCio Da ChiNa - gloBo - 18 h

TrÊS irmÃS - gloBo - 19 h

a FavoriTa - gloBo - 20h50min

oS muTaNTeS - reCorD - 20h40min

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

ÚlTimo CaPíTulo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEGURANÇA

Delegado alerta 
para prevenção 
contra furtos

P. 19

MISTÉRIO
Envenenamento 
de criança 
intriga a Polícia

POLÍTICA
Amplanorte vai 
ser presidida por 
Leoberto Weinert

RECUPERAÇÃO | Elcio e Érico Noemberg, 
agricultores de Caraguatá, 

interior de Canoinhas, renovaram as esperanças com as chuvas dos últimos dias, 
mas temem o futuro. A estiagem comprometeu 35% da safra do milho e 10% da 
soja, prejuízo estimado em R$ 21,09 milhões somente na região. > P. 14 e 15

Bonecos Gingantes se 
apresentam hoje em Canoinhas

Cultura

A Fundação Cultural traz hoje 
para Canoinhas teatro de rua 
com bonecos gigantes Bulha 
dos Assombros com o grupo 
Menestrel Faze-Dô. A apre-
sentação acontecerá em frente 
à Igreja Matriz Cristo Rei, às 
19h30. O espetáculo acontece 
ao ar livre e é gratuito.

O projeto Teatro Circula-dô 
– Horário de Verão – Horário 
da Cultura, está percorrendo 
25 cidades catarinenses com 
o espetáculo, promovendo 
apresentações em praças, ruas 
e espaços público, sempre de 

forma gratuita.
O espetáculo Bulha dos 

Assombros  é baseado nas 
histórias de assombração con-
tadas pelo povo do alto da serra 
catarinense. O grupo de teatro 
Menestrel Faze-Dô é da cidade 
de Lages-SC, e tem apoio do 
Ministério da Cultura, Governo 
Federal, e é patrocinado pela 
Baesa energética Barra Grande 
S/A e Enercan Campos Novos 
Energia S/A.

Em caso de chuva, o local 
será transferido para o Salão de 
Festas da Igreja Matriz.

P. 12 P. 18
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