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TRÊS BARRAS
Teste seletivo 
será realizado 
no mês de março

Passado & PresentePassado & Presente

48 ANOS: Avenida Boa Vista, em 1920, quando Três Barras ainda era distrito de Canoinhas; ao lado a Três Barras do futuro, centrada em obras de infraestrutura. 
Abaixo, casamento libanês em Major Vieira, nos tempos em que era distrito de Canoinhas; ao lado, o portal da cidade, símbolo do progresso majorvieirense
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Lamentável constatar que os acor-
dos politiqueiros estão sempre 
acima dos interesses coletivos. 

Novidade não é mais, mas quando explí-
cita de forma literal e verbal, a disputa 
política por cargos e, consequentemente, 
por poder, chega a chocar.

Há dois exemplos claros, logo no 
início do ano, somente em Canoinhas.

Na semana passada, mal assumiram 
o mandato, logo na primeira sessão 
extraordinária do ano, os vereado-
res aprovaram a criação de 
dez cargos de assessor 
(um para cada vere-
ador), com salário 
mensal de R$ 1,3 
mil, mais bene-
fícios. A medida 
seria oportuna não 
fosse desnecessária. 
Hoje, os vereadores 
cumprem uma função 
meramente figurativa. Não 
há despachos extra-sessões. Eles não 
têm escritório e todos cumprem ou-
tras funções, essas sim profissionais, 
muitas vezes mais de oito horas por dia, 
restando para a função de vereador as 
pouco mais de duas horas por semana 
(as sessões acontecem às segundas e 
terças-feiras). Natural que eles queiram 
assessores para suprir suas funções 
durante o dia, que se resumem a aten-
der um ou outro eleitor que aparece na 
Câmara pedindo cargos para parentes, 
dinheiro para comprar remédio, pagar 
conta de luz e afins. Esse é o resumo 
da ópera. Dificilmente um vereador faz 

mais que isso. Imagine o assessor, que 
nem local de trabalho terá, já que todos 
os cômodos da Câmara já estão lotados 
de funcionários.

Mais uma vez prevaleceu o interesse 
pessoal à revelia dos interesses coleti-
vos. Há um consenso entre a população 
de que não há necessidade de assessores 
aos vereadores. O assunto, por sinal, 
virou piada. Mais uma piada patrocinada 
pelo dinheiro público.

Outra questão política que reflete 
com exatidão a ideia de que os 

interesses pessoais estão aci-
ma de tudo, é a disputa que 

se polarizou em torno da 
cadeira de secretário de 
desenvolvimento regio-
nal de Canoinhas.

O fato de Orildo 
Severgnini (PMDB) estar 

pleiteando o cargo é um 
direito que lhe compete. O 

que desestrutura a instituição é 
a declaração literal de que está assu-
mindo o órgão, enquanto que o atual 
secretário Edmilson Verka (PSDB) nem 
comunicado foi sobre a tal decisão que 
nem a Agronômica confirma. É temerá-
rio para duas figuras políticas travarem 
uma disputa que desemboca na mídia 
de modo destorcido. Não se sabe quem 
está mentindo ou fantasiando a realida-
de. Sabe-se, no entanto, que em breve 
saberemos quem tem razão e aí aquele 
que rebate o que o outro diz, cairá no 
descrédito e sofrerá as consequências 
de tentar desestabilizar o Governo na 
região.

EDITORIAL

Interesses 
acima de tudo

Mais 
uma vez 

prevaleceu o 
interesse pessoal 

à revelia dos 
interesses 
coletivos

Entrevista do delegado
Saliento que nunca houve uma média tão alta 
de furtos em nossa cidade, fora os registros que 
não ocorrem por descrédito que será feito uma 
boa investigação. Quando os cidadãos falam 
que deixam suas casas “abertas”, em nenhum 
momento estão convidando os assaltantes, mas 
sim, ainda não se adaptaram aos novos tempos 
em que as drogas e a “malandragem” crescem 
a cada dia por omissão do sistema executivo, 
legislativo e, principalmente, judiciário. Meu 
pai desde os oito anos de idade aprendeu a 
entregar leite, cortar lenha ou grama, capinar 
roça, fazer colheitas juntamente com os adultos. 
Hoje se quiser educar ou ensinar um filho a 
trabalhar acaba indo para cadeia, isso quando 
não matam os pais.

Bem sabemos das funções da Policia 
Militar, mas convenhamos que durante o dia 
há rondas excessivas em toda a cidade, mas 
no período da noite onde estão? Será que não 
estão tomando café nos postos de combustíveis 
enquanto passamos a noite acordados com 
receio de levarem alguma parte do nosso pa-
trimônio? Estes dias notei nas ruas da cidade, 
três soldados PMs caminhando lado a lado pela 
calçada empurrando um ao outro com brinca-
deiras. Será que vendo essas atitudes infantis 
podemos nos sentir seguros? Será que sabe 
usar a arma numa situação para nos “defen-
der”? Isso é uma questão muito séria.

A Polícia Civil tem a obrigação de investi-

gar denúncias e casos que possam levar a prisão 
dos acusados por furto e não de apenas começar 
a trabalhar após o crime ocorrido. Também acho 
que as penitenciárias superlotadas não é culpa 
da “sociedade honesta” e não podemos pagar 
por isso. Como de costume no Brasil, só é dado 
repercussão e solução a casos que envolvem a 
classe média alta.

Não é o senhor delegado que vai resolver os 
problemas do mundo, mas estamos esperanço-
sos de que sua força de vontade, conhecimento 
e amor por esta “terra” façam de seu trabalho à 
frente desta delegacia, um orgulho para todos 
nós cidadãos canoinhenses.

Joanir Schneider, por e-mail

Painel
Realmente a Escola de Educação Básica Santa 
Cruz em parceria com a prefeitura de Canoinhas 
adotou a praça do Contestado e com apoio de 
empresas privadas no fornecimento de mudas de 
flores e patrocínio de bancos para o local, vem 
mantendo há mais de um ano aquele espaço 
público bonito e agradável, entretanto, os créditos 
para aquele painel ilustrando fatos históricos da 
nossa região devem-se a alguns acadêmicos do 
curso de Artes Visuais da UnC que gentilmente 
executaram aquele belo trabalho agregando 
beleza ímpar ao local.

Destaque para as professoras e alunos 
participantes do Movimento Estudantil de Geren-
ciamento Ambiental da escola nesse projeto.

 
Ovidio Cordeiro, presidente A.P.P. E.E.B. 

Santa Cruz

Quando comecei a trabalhar com Inteligência 
Competitiva (IC), começaram as brincadeiras:

- Virou inteligente agora, é?
- Até há pouco não era?
Fazer o quê? Ninguém sabe direito o que é 

IC. Se eu fosse definir em duas palavras, seriam: 
saber antes.

Essa história começou em 1979 com 
Michael Porter, um teórico da administração, 
que apontou cinco forças como sendo as res-
ponsáveis pela maior ou menor competitividade 
em uma indústria. São elas: a concorrência, a 
capacidade de negociação dos fornecedores, 
o poder de barganha dos clientes, a ameaça 
de novos concorrentes e a entrada de produtos 
substitutos.

O grande lance da inteligência competitiva 
é apresentar as tendências e apontar caminhos 
para que empresas e instituições possam se 
adiantar à concorrência e demais forças presen-
tes no ambiente.

Olhar de perto e analisar esse ambiente, 
para qualquer ramo de atividade, é tarefa compli-
cada e árdua. Não da maneira que qualquer um 
faz: sob demanda, conforme uma determinada 
necessidade de investimento. Mas de forma 
sistemática, para que não escape nenhuma 
nuance relevante ao olhar dos pesquisadores e 
analistas de IC.

Muito blá-blá-blá e poucos exemplos não 
ajudam a entender IC e aí o cliente vai achar 
que comprar inteligência é pagar por quilos de 
cérebro. Mãos à obra, então.

Por muito tempo, os relógios suíços foram 
o exemplo da precisão mecânica perfeita. Ro-
lex, Patek Phillipe e Vacheron Constantin são 
marcas que, além do luxo, têm associadas a 
si a mecânica de um relógio suíço. Pois bem, 
enquanto os suíços disputavam entre si para ver 
quem faria o mecanismo mais preciso para um 
relógio, nos anos 1930, pesquisadores ameri-
canos desenvolviam os primeiros relógios com 

cristal de quartzo. O resultado foi um relógio 
preciso e barato. Desenvolvida pelos japoneses, 
essa tecnologia foi desprezada pelos relojoeiros 
suíços, que viram o mercado ser tomado pela 
onda digital.

O exemplo serve para mostrar que a con-
corrência pode estar em qualquer parte. Inclusive 
nos laboratórios das universidades. É justamente 
de centros de pesquisa, de laboratórios e expe-
riências, que surgem os produtos de amanhã. É 
preciso estar atento a isso. Mas também, de olho 
no que a concorrência faz hoje, nas tendências 
de consumo dos clientes, nos fornecedores.

Ou seja, resumidamente, para não perder 
nenhum aspecto relevante o programa de inte-
ligência competitiva deve detectar num primeiro 
momento as necessidades de informação. 
Depois, dispor de uma boa equipe de coleta e 
pesquisa dos dados. Parte chave do sistema, a 
análise também deve dispor de um grupo de tra-
balho especializado e bastante focado. Por fim, a 
inteligência – informação relevante submetida ao 
processo de análise – precisa chegar às pessoas 
certas. Para isso, o processo de disseminação 
é essencial. Todas essas etapas precisam do 
suporte de boas ferramentas computacionais e 
de interação entre os envolvidos.

Obviamente, não há um superexecutivo 
capaz de dominar cada fase do processo 
e nem essa miríade de informação. Mas aí 
entra a IC. E entra de sola! Todo processo de 
inteligência competitiva bem sucedido tem de 
estar ligado à alta administração, responder a 
ela e alimentá-la constantemente com insumos 
que facilitem a tomada de decisão. Quando 
isso acontece, aí sim, comprou-se inteligência. 
Pra mais de metro. 

Giancarlo Proença é gerente de Inteli-
gência Competitiva da Knowtec – empresa 
especializada em IC e Monitoramento de Mídia 
e Mercados

Inteligência competitiva? 
Vou levar dois quilos

ARTIGO

GIANCARLO PROENÇA
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A imagem

<< O QUE PASSOU...
Teto de igreja desaba em SP
<<18/01
Nove pessoas morreram e mais 
de 100 ficaram feridas com o 
desabamento do teto de uma igreja 
da Renascer, na avenida Lins de 
Vasconcelos, no Cambuci, zona sul 
de São Paulo.

Geração de empregos tem 
pior resultado em quase 10 
anos
<<19/01
No mês de dezembro de 2008, 
ocorreu uma redução de 654.946 
empregos com carteira assinada no 
Brasil. Foi a maior queda mensal 
desde maio de 1999, quando o 
Ministério do Trabalho começou a 
usar a metodologia atual. O recorde 
anterior havia sido em dezembro 
de 2004, quando o País perdeu 
352.093 vagas.

Venda de automóveis em SC 
registrou aumento de 5,2%
<<20/01
Número divulgado pela Fenabra-
ve/SC mostra que mesmo com a 
crise econômica e com os desastres 
naturais que atingiram o Estado em 
2008, a venda de veículos registrou 
um aumento. Comerciais leves e ca-
minhões tiveram maior crescimento. 
A frota circulante de veículos 
automotores em SC chegou a 2,9 
milhões em 2008.

Obama toma posse
<<20/01
Barack Hussein Obama tomou pos-
se como o 44.º presidente dos EUA 
e o primeiro negro a ocupar o cargo 
na história. Sob frio de -3°C e diante 
de um público recorde, Obama fez 
um discurso duro, porém esperan-

çoso. “Começando hoje, precisamos 
nos reerguer, esfregar nossas mãos 
e começar novamente o trabalho de 
reconstruir a América”, afirmou.

Crise no setor automobilístico
<<20/01
Um dia depois do fim das férias 
coletivas na fábrica de São Caetano 
do Sul, a General Motors concedeu 
licença remunerada com prazo 
indeterminado para 1.633 dos cerca 
de 6 mil trabalhadores da linha de 
montagem da unidade.
Em nota, a montadora atribui a 
medida à “diminuição da atividade 
no setor automobilístico” e diz que 
as “previsões de vendas de veículos 
de porte médio no mercado interno 
para o primeiro trimestre de 2009 
estão sendo revistas, como reflexo 
da crise financeira internacional”. 
Em São Caetano, são produzidos os 
modelos Corsa, Vectra e Astra.

Votorantim compra Aracruz
<<20/01
O grupo Votorantim anunciou a 
compra da Aracruz, por um valor 
que pode chegar a R$ 5,6 bilhões. 
O negócio consolidará as operações 
daVotorantim Celulose e Papel 
(VCP) com as da Aracruz e criará a 
maior empresa de celulose do mun-
do. Para fechar a operação, a VCP 
contará com recursos do BNDES 
que poderão chegar a 
R$ 2,4 bilhões.

Julgamentos suspensos
<<21/01
A Procuradoria Militar dos Estados 
Unidos atendeu a uma ordem do 
novo presidente americano Barack 
Obama e pediu a suspensão por 
quatro meses de julgamentos de 
detentos da prisão de Guantánamo, 

em Cuba.

Passeata contra demissões
<<21/01
O dia em que o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Cen-
tral anuncia a nova taxa básica de 
juros, CUT, Força Sindical e outras 
centrais sindicais promovem em 
várias capitais manifestações pelo 
corte dos juros e contra demissões. 

Déficit da Previdência tem a 
primeira queda desde 1995
<<21/01
O déficit do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), a previdência 
do setor privado, apresentou em 
2008 a primeira queda desde 1995, 
segundo o Ministério da Previdência 
Social. No ano passado, o déficit 
ficou em R$ 36,2 bilhões, com 
queda de 19,3% frente ao resultado 
negativo de 2007, que somou R$ 
44,8 bilhões.

Decisão surpreendente do 
BC corta juros de 1%
<<21/01
Numa decisão surpreendente, 
o Banco Central anunciou uma 
redução de um ponto percentual 
nos juros básicos da economia, 
que passam para 12,75% ao ano, e 
informou que novos cortes devem 
ocorrer nos próximos meses.

Desemprego menor
<<22/01
Apesar da crise, a taxa de desem-
prego no País recuou para 6,8% em 
dezembro, segundo dados divul-
gados pelo IBGE. A taxa é a menor 
desde o início da Pesquisa Mensal 
de Emprego e Desemprego, em 
2002. 

MANIFESTANTES das centrais sindicais fazem ato na avenida Paulista pelo corte de juros e contra demissões

Apelo aos governadores
Principal articulador da candidatura de José Sarney (PMDB-AP), à presi-
dência do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) e futuro líder do 
partido no Senado, apelou aos governadores peemedebistas para fechar 
os votos da bancada em torno de José Sarney. Ao governador capixaba, 
Paulo Hartung pediu para virar o voto do senador Gérson Camata. Com o 
catarinense Luiz Henrique da Silveira, fechou o voto do senador Neuto de 
Conto em favor de Sarney. A estratégia de Renan Calheiros visa à influ-
ência que os governadores têm no Senado Federal, pois em 2010 farão 
campanha em dobradinha com os senadores. Como o PMDB tem sete 
governadores, eles representam um trunfo que Tião Viana (PT-AC) não 
tem para conquistar votos. Dos Estados governados pelo PT apenas o 
Acre tem senadores petistas.

PTB vai de Sarney
A bancada do PTB no Senado Federal decidiu apoiar incondicionalmente 
a candidatura do senador José Sarney (PMDB-AP) para a presidência do 
Senado Federal. Um dos coordenadores da campanha do senador peeme-
debista é o senador Gim Argello (PTB-DF).

Futuro de Garibaldi
Está praticamente definido. O atual presidente do Senado Federal, senador 
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), será o presidente da poderosa Comis-
são de Constituição e Justiça do Senado Federal. A garantia foi dada pelo 
senador Renan Calheiros, que ressurge das cinzas como uma fênix.

Divórcio milionário
A deputada Maria Lúcia Cardoso (PMDB-MG) entrou com um processo 
de separação litigiosa na 3.ª Vara da Família em Brasília, contra o ex-go-
vernador de Minas Gerais, Newton Cardoso. No processo, a deputada 
cita que o ex-marido usaria empresas offshore para administrar parte do 
patrimônio. Ela avalia que os bens de Newton Cardoso estejam avaliados 
entre R$ 2,5 e 3 bilhões. É um valor mais de 200 vezes superior ao que o 
ex-governador declarou na Justiça Eleitoral quando se candidatou, sem 
sucesso, a uma vaga de senador por Minas Gerais nas eleições de 2006.

Mudanças na bancada catarinense
Com a posse dos novos prefeitos e as modificações que o governador 
Luiz Henrique da Silveira promoveu no secretariado, a bancada federal so-
freu algumas modificações. Djalma Berger (PSB) renunciou para assumir 
a prefeitura de São José. Paulo Bauer (PSDB) foi efetivado como titular. 
Ao retornar para a Secretaria da Educação, abriu a primeira suplência 
para Acélio Casagrande (PMDB). No dia 5 de fevereiro, Mauro Mariani 
(PMDB) volta para a Secretaria da Infraestrutura, abrindo vaga para José 
Carlos Vieira (DEM), segundo suplente.

Início agitado
A Mesa da Câmara dos Deputados definiu os prazos para eleição da Mesa 
Diretora para o biênio 2009-2010. O prazo limite para formação de blocos 
parlamentares termina às 12 horas do dia 1.º de fevereiro. A sessão prepa-
ratória está marcada para as dez horas do dia 2 de fevereiro, com a eleição 
do futuro presidente iniciando-se às 12 horas. São quatro os postulantes, 
todos de partidos da base de apoio ao Governo Federal: Michel Temer 
(PMDB-SP), Osmar Serraglio (PMDB-PR), Ciro Nogueira (PP-PI) e Aldo 
Rebelo (PCdoB-SP). Michel Temer e Aldo Rebelo já presidiram a Câmara 
dos Deputados.
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60% das ações que chegam ao Judiciário 
brasileiro ficam paradas por pelo 
menos um ano. Dados inéditos 
revelam que tramitavam 68,2 milhões 
de processos em 2007, ou uma ação 
para cada três brasileiros.
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Política
“Queremos levantar o moral 
do morador de Três Barras”
Urbanizar, criar mais empregos e estimular a autoestima são algumas das metas de Elói Quege

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

3
empresas devem se 

instalar em Três Barras: 
uma cerealista, uma 

transportadora e uma 
distribuidora de bebidas

Convergência ao Centro  
Hoje clama-se muito por liberdade, mas uma 
situação de real liberdade, onde todas as coisas 
possam ocorrer desembaraçadamente, só é 
possível onde existem ordem, isto é, espírito de 
obediência ao “centro”. Não há liberdade onde 
todo mundo faz o que bem entende. Este princípio 
que rege o mundo da Imagem Verdadeira está 
presente na expressão de docilidade e obedi-
ência: “sim senhor”. Jesus ensinou o Pai Nosso 
como modelo de oração: “Pai Nosso, que estás 
no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu 
Reino, seja feita a tua vontade, assim na terra 
como no céu”, importante entender que “céu”, 
neste caso, não significa o firmamento que está 
acima de nós, onde flutuam nuvens; é o mundo 
da Imagem Verdadeira, é o mundo de Deus. E 
“terra” não significa o chão onde pisamos, mas 
sim o mundo fenomênico visível aos olhos físicos. 
Ou seja, ora-se para que se realize aqui na terra o 
Reino de Deus, exatamente como ele é no mundo 
da Imagem Verdadeira (céu). O reino dos céus é 
caracterizado pelo fato de ter no centro unicamen-
te Deus. Tudo converge para o Criador.
Por extensão, numa nação como o Brasil, por 
exemplo, é preciso que haja uma convergência 
ao centro representado pelo cargo de Presidente 
da República (pela função, não a pessoa em si). 
Caso contrário, não se manifestará na nação a 
situação do reino dos céus. Seja numa empresa 
(privada ou pública), num lar, na religião, é ne-
cessária a reverência ao centro.
Num lar o centro é o pai (ou o marido). Sendo ele 
o centro, os demais membros da família devem 
viver de acordo com as diretrizes traçadas por 
ele. Se não fizerem isso, esse lar é um lar doen-
tio. No caso de corpo humano, outro exemplo, 
se os nossos membros e órgãos internos não 
obedecessem ao comando do nosso cérebro e 
agisse cada qual a seu bel-prazer, estaríamos 
sofrendo de nevralgia. Um lar em situação 
similar acabaria fatalmente em estado caótico 
ou se arruinaria.
Já no Movimento de Iluminação, o desígnio de 
Deus é o Centro e não a pessoa. Assim como 
no sistema solar, o centro é o sol e em torno 
dele giram todos os planetas. Ou seja, se o sol 
sair voando para outro local ou desintegrar-se, 
a Terra e os demais planetas não poderão 
continuar existindo. Ou o exemplo do átomo, 
cujos elétrons giram ao seu redor. (Extraído do 
livro A Filosofia da Verdade que Gera Milagre 
– 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

Todas as coisas boas surgem da convicção 
essencial: “O homem é filho de Deus – eis 
a crença correta”. Tendo-se essa fé como 
base de tudo, ocorrem mudanças como 
reflexo da mente cura da doença, rápida 
melhora da situação, etc. (Prof. Seicho 
Taniguchi)

MATÉRIA-PRIMA
Disputa na SDR

 > p. 5

ENTREVISTA
Prefeito de Major Vieira fala sobre seus planos

> p. 6

Como acontece em toda terça-
feira, como a do dia 19, o pre-
feito Elói Quege (PP) atende à 
população durante o expediente 
na prefeitura para tentar resolver 
os problemas que chegam a ele. 
Depois de uma das sessões que 
notabilizaram seu antecessor, Luis 
Divonsir Shimoguiri (PP), Quege 
concedeu uma entrevista ao CN e 
demonstrou otimismo ao falar do 
município, que segundo as ações 
que começam a ser implantadas, 
pretende se reinventar nos próxi-
mos anos. Acompanhe:

O que é prioridade agora no municí-
pio de Três Barras?
Hoje a maior preocupação no 
município, o que é mais emergen-
te, é a geração de empregos. Essa 
sempre foi nossa bandeira e vai 
ser colocada em prática durante 
os próximos quatro anos, por 
isso vamos trazer mais empresas 
e gerar mais empregos. Dar mais 
opções, não limitar à Rigesa, Mili 
e a prefeitura, que são as maiores 
empregadoras do município. 

Três Barras tem uma dificuldade em 
atrair empresas de alto porte, isso é 
fato. Como o senhor pretende con-
seguir mais empregos, dada essa 
dificuldade?
Eu acho que o segredo é trazer 
empresas de médio e pequeno 
porte, que no somatório final, 
resultam em uma produção de 
empregos maior, além de mais 
facilidade de atração para o 
prefeito e para a administração. 
Mas, principalmente, é preciso 
valorizar e fortalecer as empresas 
que já estão instaladas aqui e que 
já tem uma identidade com o 
município. Eu vejo que muitos 
prefeitos vão atrás de novas 
empresas, oferecem vantagens 
para as empresas se instalarem 
e se esquecem das que já estão 
produzindo e que, às vezes, tem 
um potencial de crescimento que 
compensa mais que a instalação 
de novas empresas.

O senhor afirmou que a prefeitura é 
uma das maiores empregadoras do 
município, o que demanda muitos fun-
cionários. A anulação do concurso pú-
blico, que barra a contratação de novos 
funcionários, representa um problema 
para a administração municipal?
O concurso não foi anulado 
porque nós queríamos anular, ou 
porque tínhamos alguma situação 
criada contra o concurso. O que 
aconteceu foi um edital falho, 
que não preveu vagas para defi-
cientes físicos e o cumprimento 
do Estatuto do Idoso, mas, será 
feito um teste seletivo no mês de 
março para tentar absorver uma 
parte dos profissionais que seriam 
contratados e, posteriormente, 
um concurso público deverá ser 
realizado. 

Um teste seletivo em março, então, 
é certeza?
É certeza sim, para várias fun-
ções. No termo de ajuste de 
conduta que fizemos com a Pro-
motoria Pública ficou acordado 
que só contrataríamos através de 
teste seletivo. Os comissionados 
seriam só para os cargos de dire-
ção ou chefia, que é o que a Lei, 
realmente, prevê.

Uma das maiores polêmicas cau-
sadas pelo concurso foi resultante 
dos valores salariais muito baixos 

lançados no edital. Eles eram salá-
rios reais?
O que o edital não previu foram 
as vantagens salariais. Essa foi 
uma das falhas apontadas pelo 
Ministério Público: que faltou 
especificar no edital as gratifica-
ções salariais que cada cargo teria. 
Hoje um médico nosso do Plano 
de Saúde da Família (PSF), que 
tinha salário de cerca de R$ 500 
no edital ganha perto de R$ 7 mil 
com as gratificações totais. Faltou 
especificar todos os benefícios, 
esse foi o problema.
 
Três Barras é uma cidade com poten-
cial histórico e turístico inquestioná-
vel, no entanto, este é um setor um 
tanto abandonado na cidade. Com a 
recuperação do cinema da Lumber, 
a cidade ganha mais um ponto de 
visitação, o que possibilita maior 
chance de entrar na rota turística 
do Estado. A prefeitura desenvolve 
algum projeto nesse setor?
Sim, nós temos sim. Uma das 
ideias, que eu passo em primeira 
mão, é a criação de um memorial 
em honra ao nosso fundador, 
o coronel João Pacheco, que 
hoje está enterrado em Antonio 
Olinto. Pretendemos trazer os 
restos mortais para o município 
para construir o memorial. Nós 
temos que aproveitar o que temos 
e estimular as pessoas a visitarem, 

a cultivar a história do município 
e fazer ele se desenvolver.

A construção do asfalto que cruza 
o bairro Argentina tem o propósito 
específico de desviar o trânsito 
pesado do centro da cidade?
Não, esse asfalto inicial não. Nós 
temos um projeto de outro asfalto, 
também no bairro Argentina, cir-
cundando a Rigesa, que seria uma 
solução imediata para desviar o 
trânsito pesado do centro. O novo 
projeto tem previsão de execução 
imediata. Nós já temos um cálculo 
dos custos, já entramos em contato 
com o Governo e com o Badesc 
para financiar uma parte para ini-
ciarmos a obra. Este asfalto novo 
do Argentina não tem estrutura 
para aguentar o peso, então, há a 
necessidade de um desvio efetivo.

A revitalização da avenida Rigesa, 
que logo na entrada da cidade traz 
uma nova imagem de Três Barras 
faz parte de um projeto de urbani-
zação para o município ou é uma 
obra isolada?
Nós estamos trazendo uma em-
presa que vem de Joinville para  
nos dar assessoria para cuidar do 
planejamento urbano da cidade, que 
inclui a duplicação de outro trecho 
da mesma avenida. Nós também 
vamos convocar a comunidade para 
ajudar a cuidar das calçadas, plantar 
flores, conservar a frente de sua casa. 
A prefeitura está fazendo sua parte, 
mas também contando com a ajuda 
da população, criando um amor pelo 
município. Hoje você chega em 
Curitiba, uma cidade com os mes-
mos problemas de qualquer cidade 
grande, e é notável o amor e orgulho 
que os curitibanos tem por morar na 
capital ecológica. Foi passado de pai 
para filho esse amor pela cidade e é 
isso que queremos aqui.

O senhor acredita que o povo de 
Três Barras é um povo otimista?
Eu acho que sim, é um povo otimis-
ta, confiante, mas que precisa que o 
Governo dê o rumo a ser seguido 
no município, seja em termo de 
empregos, de urbanização, de con-
servação. Precisa de foco inicial e 
de parcerias, da própria população, 
mas é um povo muito otimista.
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QUEGE: “É preciso valorizar e fortalecer as empresas que já estão instaladas”
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> Frase da semana

Disputa na SDR

SOB NOVA DIREÇÃO
Assumiu no dia 10 de janeiro a nova diretoria da Associação de Moradores do 
Loteamento Santa Cruz de Canoinhas. A eleição que escolheu a nova direção foi 
realizada em dezembro. Depois de uma acirrada disputa, a chapa de oposição 
presidida por Adalberto Ramos Taborda ganhou com mais de 60% dos votos 
dos mais de 300 eleitores da comunidade que participaram do processo.
Taborda e sua equipe assumiram em ritmo de grande motivação e vontade de 
trabalhar, dizendo-se conhecedores das dificuldades antigas que assolam a 
comunidade, “mas com muita disposição para cobrar das autoridades as ações 
urgentes para o bem dos moradores”. 
Segundo Taborda, uma das primeiras reivindicações será a canalização e tra-
tamento de esgotos, além da manutenção das ruas do loteamento, que estão 
em estado lastimável.

Quem têm coragem de contratar um assessor?

A  Coopercentral Aurora está cada vez mais pes-
simista com o mercado. O posicionamento dado 
no ano passado segue inalterado. Ninguém 
sabe se e quando a empresa vai se instalar 
em Canoinhas. Por via das dúvidas, prefeito 
Leoberto Weinert já mandou instalar uma placa 
no terreno doado à empresa.
A assessoria da Aurora informou a coluna que a 
reunião que deveria ocorrer no início de janeiro en-
tre a diretoria da empresa para tomar uma decisão 
quanto a unidade de Canoinhas foi adiada para o 
fim do mês, sem data confirmada, ainda. 

Assessores da discórdia
Como era de se esperar, a criação dos cargos de 10 assessores para 

os vereadores de Canoinhas provocou muita polêmica. O resultado 
não poderia ser outro senão o recuo dos vereadores. Ninguém fala 
em contratações, pelo menos a princípio. Todos estão na retaguar-
da. Rumores de que um abaixo assinado com assinaturas de até 5% 
da população pode derrubar uma Lei tem entusiasmado os mais 
incomodados.

A direção do PSDB chegou a divulgar que orientaria Gil Baiano, 
seu único vereador, que votou a favor da Lei, a não nomear nenhum 
assessor. Gil disse à coluna que a princípio não vai contratar, mas 
isso não o impede de mais tarde contratar alguém.

A Lei, por sinal, se virou contra os vereadores e gerou um proble-
ma ao invés de solução. Diariamente uma romaria de esperançosos 
têm batido na porta dos vereadores atrás do cargo. 

            
      Faltou dizer que a Lei que criou os dez cargos de assessores, 

acrescentou um terceiro cargo de assessor jurídico, cargo de confiança 
do presidente da Casa. Renato Cepeda e Cirilo Matsuo Fujita já atuam 
no mesmo cargo.

AURORA

A disputa pela direção da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Canoinhas (SDR) 
pegou fogo no final de semana passado com a 
declaração do ex-prefeito de Major Vieira, Orildo 
Severgnini (PMDB), de que assumiria o órgão 
em fevereiro.

A declaração foi feita sob a chancela do depu-
tado estadual Antonio Aguiar (PMDB), segundo 
Severgnini.

Ontem, Aguiar confirmou à coluna que 
Severgnini assume a SDR em fevereiro. “Há 
um acordo para que o PSDB fique dois anos e 
o PMDB outros dois anos no comando. Vamos 
cumprir o acordo, isso é assunto liquidado”, 
afirma Aguiar.

O assunto não está nem um pouco liquidado 
para o PSDB. Na quarta-feira, 21, Edmilson Verka 
(PSDB) esteve em Florianópolis acompanhado de 
três prefeitos que ratificaram apoio a permanência 
dele no comando da SDR. Ouviram do vice-gover-
nador Leonel Pavan (PSDB) que não há porquê 
trocar o secretário e que não há nenhuma conver-
sação dentro do Governo para fazer a mudança.

Nessa sinuca de bico não há estabilidade 
que resista. A briga está tão ferrenha que cada 
um usa as armas de que dispõe para enfrentar 
o adversário. Cada lado garante sua versão da 
história, mas como muito bem lembrou Aguiar, 
“enquanto não estiver publicado no Diário Ofi-
cial”, nada é certo.

E nesta disputa, especificamente, ficará bem 
difícil determinar um vencedor. Ambos os lados 
têm armas respeitáveis e potentes. A briga pro-
mete acirrar ainda mais.

AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS

“Nada impede de eu contratar mais tarde”
do vereador Gil Baiano (PSDB) manifestanndo o pensamento da maioria dos vereadores 

canoinhenses, que pretendem esperar a poeira assentar para contratar o assessor a que têm 
direito

Enfim, a avenida Expedicionários vai ser revitaliza-
da. Já não era sem tempo. A avenida é um dos prin-
cipais acessos ao município, mas nunca recebeu 
a atenção merecida. Ciclistas fazem verdadeiros 
malabarismos para se esquivar de automóveis, que 
por sua vez, não tem uma estrada decente para 
trafegar e vez ou outra acabam no acostamento.
As obras de reurbanização começaram esta 
semana. Custarão R$ 1 milhão (R$ 900 mil do 
Governo Federal com contrapartida de R$ 100 mil 
da prefeitura).

Secretariado
Prefeito de Major Vieira, Israel Kiem (DEM) 

nomeou  quatro secretários que já estão trabalhando. 
Silmara Zabudowski asumiu a Educação; Oscar Ribeiro 
Fernandes está na pasta da Saúde; Hipólito Rodrigues 
assumiu Obras e Anderson Bernardo do Rosário está 
na Administração e Planejamento.

Detalhe. Rosário foi chefe de gabinete do ex-pre-
feito Orildo Severgnini (PMDB). O nome do milagre 
para Kiem manter o secretário? 

“Competência”, segundo o próprio Kiem.

> PREPARE-SE: A prefeitura começa a 
distribuir em fevereiro as faturas do IPTU. 
Primeiro vencimento com desconto de 
10% para 10 de março. 

> RECURSOS: Deputado Antonio Aguiar 
(PMDB) comemora verba de R$ 400 mil 
conseguida por ele para a UTI do Hospital 
Santa Cruz. “Teremos uma UTI de primei-
ro mundo”, afirma.

> AÇÃO: Prefeito de Irineópolis, Wan-
derlei Lezan (PMDB) não gostou nem um 
pouco da eleição de Geraldo Orlonski 
(PSDB) à presidência da Câmara.

> REAÇÃO: A primeira medida de retalia-
ção foi negar vaga na garagem da prefei-
tura a um veículo da Câmara.

> FÉRIAS: Prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) tirou 10 dias de férias. Beto Faria 
(PMDB) está à frente da prefeitura até a 
próxima semana.

> REUNIÃO: O PT de Canoinhas se reu-
niu na quarta-feira, 21, com o deputado 
federal Décio Lima. Representantes de 
11 municípios da região participaram do 
encontro na sede da Asemca.

> MORAL: O PSDB está pressionando o 
vereador Gil Baiano a apresentar projeto 
que anule a Lei que permitiu a criação 
de 10 assessores de vereador, mais um 
cargo de assessor jurídico.

    E como briga pouca é bobagem, o DEM se prepara 
para se oferecer como a terceira via no processo. Repeti-
ria o que o governador fez quando a disputa entre os pés 
vermelhos colocou Verka na direção da SDR em 2007.

Façanha
A façanha de Rosário não é inédita. Em Canoinhas, 

depois de assessorar Orlando Krautler (DEM) no co-
mando do município, Fernando Tokarski foi convidado 
pelo prefeito Leoberto Weinert (PMDB) a assumir o 
mesmo cargo.

Tokarski, aliás, já foi confirmado como chefe de 
gabinete do segundo mandato de Weinert.
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“Temos de apostar na agricultura”
Israel Kiem (DEM) fala sobre as prioridades de Major Vieira e a façanha de ter destronado o PMDB do poder

Depois de 12 anos de domínio 
peemedebista, Major Vieira come-
çou o ano sob uma nova filosofia 
administrativa. Sai o pragmatismo 
centralizador de Orildo Severgnini 
(PMDB), entra o moderado Israel 
Kiem (DEM). Ao menos é o que 
transparece na entrevista abaixo, 
concedida por Kiem em seu ga-
binete na tarde de segunda-feira, 
19, ao CN. Extremamente polido 
e com um cuidado milimétrico 
nas palavras, Kiem demonstra ser 
favorável ao diálogo, mas parece 
não abrir mão de dar a última 
palavra. Na entrevista abaixo, ele 
fala sobre a antiga administração, 
elege a agricultura como a priori-
dade principal de Major Vieira e 
comenta sobre política regional. 
Acompanhe.

Como foi sua entrada na política?
Tive dois mandatos de vereador, 
quando percebi que faltava mui-
ta coisa. Acho que demonstrei 
um bom trabalho nos oitos 
anos como vereador. Não me 
via como candidato a prefeito, 
mas as pesquisas apontavam que 
meu nome sempre aparecia. A 
princípio era pra eu ser vice, não 
deu certo, foi feito outra coliga-
ção e resolvemos correr o risco, 
lançando minha candidatura a 
prefeito. Enfrentamos muitas 
dificuldades, mas deu certo. Aí 
fomos buscar meu vice, que 
estava há 12 anos afastado da 
política, já foi vereador, forma-
mos a dupla, lutamos bastante, 
trabalhamos muito.

O senhor foi eleito por uma diferen-
ça de 30 votos.
Representa pouco, mas não é 
isso. Uma cidade pequena como 
essa teve de mudar muito para 
chegar a isso. É resultado de 
muito trabalho.

Major Vieira está vivendo o fim 

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

de uma era política, considerando 
que foram 12 anos de domínio do 
PMDB?
Não, não considero o fim de uma 
era. Acho a política imprevisível, 
cada um tem um tempo pra viver 
na política, assim como eu, que 
serei sucedido por outros. O 
importante é você chegar ao fim 
de um mandato e dizer que você 
trouxe uma grande contribuição 
ao município.

Como é o teu relacionamento com o 
ex-prefeito Orildo Severgnini?
Nós temos um relacionamento 
bom.

Houve mudanças no modo de ad-
ministrar a prefeitura. O senhor pre-
tende acumular secretarias em seu 
poder, como o ex-prefeito fazia?
Algumas secretarias serão cons-
tituídas somente em março, 
uma questão de estratégia para 
vermos como está a arrecadação, 
considerando que vivemos um 
momento de crise global. Nós 

já temos uma equipe que está 
atuando, considerando que há 
secretarias estratégicas. Já estão 
constituídas as secretarias de 
Educação, Saúde, Obras e Ad-
ministração.

Quais devem ser reativadas?
A princípio seriam agricultura e 
bem-estar social. Maurício So-
bzack deve assumir a Agricultura 
em 1.º de março. O município é 
essencialmente agrícola, precisa de 
um secretário de agricultura. Os 
demais casos vamos analisar.

A divisão de cargos foi entre DEM e 
PP ou outros partidos foram convi-
dados a fazer parte do governo?
Não, somente PP e Democra-
tas.

Em termos de plano de governo, o 
que o senhor pode destacar?
Tenho um sonho e se Deus quiser 
vou realizar. Quero que tenha-
mos uma agricultura mais forte. 
Temos de apostar na agricultura, 

fazer bons projetos, buscar ver-
bas. O período é curto, temos até 
abril do ano que vem para buscar 
verbas. Por conta do período 
eleitoral trava tudo. Agricultura 
é um sonho de investimento, 
agora não podemos deixar de 
correr atrás de emprego, dar 
oportunidades para os jovens. Na 
verdade, somos responsáveis por 
tudo, mas vamos correr atrás, é 
pra isso que fomos eleitos.

Major Vieira tem um grande proble-
ma na área da saúde que é a falta de 
médicos, não por não haver vagas, 
mas porque poucos se interessam 
por cidades interioranas. Como 
resolver esse problema?
Isso é uma grande verdade, mas 
já conseguimos fazer uma con-
tratação, um médico que já está 
morando na cidade. Estamos 
também contratando um pediatra 
que vai morar em Major Vieira. A 
esposa dele é cardiologista. É fato 
que não temos muitos recursos, 
mas temos uma vida tranquila, 
que muitos queriam ter em outras 
cidades, mas não têm. Prova disso 
é que muitos moradores de vários 
lugares vêm pra cá em busca dessa 
qualidade de vida.

Falando em política, como foi seu 
primeiro contato com a política 
regional, durante as eleições da 
Amplanorte?
Todo prefeito, independente da 
sigla partidária, tem de pensar na 
região, no desenvolvimento do 
Planalto Norte, esquecendo siglas 
partidárias. Achei uma escolha 
muito boa o prefeito Leoberto 

(Weinert) ter sido empossado na 
direção da Amplanorte e o pre-
feito Saliba (Papanduva) ter sido 
empossado na direção do CIS.

O que o senhor pensa sobre a guerra 
travada pela cadeira de secretário 
regional?
Tem de pensar na região. A SDR 
cumpre um papel importante. Tem 
erros? Tem, mas está se aprimo-
rando. As coisas aconteceram nos 
últimos anos, temos boas notícias 
como a instalação de indústrias, es-
tamos trazendo desenvolvimento 
para a região. Acho que a SDR está 
muito bem representada, o Edmil-
son Verka faz o que pode.

O senhor teme que o fato de o se-
nhor pertencer a um partido perifé-
rico dentro da Tríplice Aliança que 
elegeu o governador, o prejudique 
na busca por verbas?
Não. Trabalhei duas vezes para o 
deputado Aguiar. Não sou parti-
darista, sou mais pela pessoa, mais 
pela região.  Tenho a certeza de 
que ele vai me ajudar muito.

O senhor encontrou a prefeitura 
bem organizada?
Acho que toda a casa tem uma 
coisa aqui, outra ali. Tenho aten-
dido muita gente e ainda não tive 
tempo de analisar tudo.

O senhor pensa em alçar voos mais 
altos na política?
Acho que é muito cedo. Tem de 
pensar bem e desenvolver um bom 
trabalho aqui dentro (na prefeitu-
ra). Quero planejar esses quatro 
anos. O futuro a Deus pertence.
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KIEM: “Não sou partidarista, sou mais pela pessoa, mais pela região”
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HIDROTERAPIA
Uso terapêutico da águaGracieli Polak

CANOINHAS

Brasil piora no ranking 
da mortalidade infantil
Canoinhas tem taxa abaixo da média brasileira: 11,4%

O Brasil piorou no ranking de 
mortalidade infantil entre crian-
ças com até cinco anos de idade, 
de acordo com relatório anual 
divulgado na quinta-feira, 15, 
pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), com 
números fechados de 2008. O 
País, que antes ocupava a 113ª 
posição, passou para a 107ª po-
sição no ranking dos países que 
têm as maiores incidências. Com 
uma taxa que chega a 22 mortes 
por cada mil nascidos vivos, o 
País é apontado pela organização 
como o que apresenta um dos 
piores resultados entre as nações 
latinoamericanas, ficando a frente 
apenas de Bolívia e Peru, 61ª e 97ª 
posição, respectivamente. 

Em nota, o Ministério da 
Saúde (MS) se posicionou contra-
riamente ao relatório divulgado. 
O MS afirma que, ao contrário do 
noticiado por alguns veículos de 
comunicação, os dados utilizados 
no Brasil apontam queda na mor-
talidade na infância entre os anos 
de 2006 e 2007, quando  os índices 
passaram de 23,6 óbitos por mil 
nascidos vivos, em 2006, para 23,1 
por mil nascidos vivos em 2007.  

O Ministério defende que 
a queda é uma das maiores do 
mundo se a taxa de 2007 for 
comparada aos índices de 1990, 
quando a mortalidade na infância 
estava em 53,7 por mil nascidos 
vivos. Em nota, o escritório do 
Unicef  no Brasil reconheceu 
que as metodologias de pesqui-
sas da entidade e do Ministério 
são diferentes, e ressaltou que o 
País tem tido avanços sensíveis 
e contínuos graças a sua política 
de redução das mortalidades 
materna e infantil desde a década 
passada.

MORTALIDADE BAIXA NA 
REGIÃO

Segundo dados da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional de 
Canoinhas, de 1991 até 2000, a 
mortalidade infantil diminui em 
toda as cidades do Planalto Nor-
te. Canoinhas passou de 39,6% 
em 1991 para 26,4% em 2000. 
No ano de 2007, sete crianças 
morreram antes de completar 
um ano, o que representa uma 

taxa de 11,4%, muito abaixo da 
média brasileira. Em Bela Vista 
do Toldo, município que apresen-
tava os índices mais baixos em 
1991, 44,1%, em 2007, segundo 
a Secretaria de Estado da Saúde, 
a taxa havia baixado para  27,4%, 
porcentagem ainda muito alta, 
mas condizente com o plano 
de diminuição da quantidade de 
mortes de crianças menores de 
um ano. 

É do conhecimento de muitas pessoas que a água é um recurso 
valioso na cura de muitas doenças. Ela é um dos elementos mais 
essenciais da natureza, depois do ar, sobre o qual se baseia a per-
petuação da vida.

Existem várias maneiras de utilização da água para a cura de doenças:

:: BEBER ÁGuA PuRA E FREscA
É um bom hábito tomar pela manhã, em jejum, um copo de água pura 
e fresca, e outro copo à noite, antes de deitar. Isso auxilia os rins e 
a bexiga em seu processo eliminatório e regularização da tempera-
tura do organismo. Durante o dia, o consumo de água ideal é de, no 
mínimo, 2 litros, numa temperatura agradável. O hábito de beber água 
regularmente resulta num aspecto saudável, com pele sedosa e limpa.

:: cAMINhAR NA ÁGuA
“Caminhar na água é um recurso terapêutico muito importante, que 
atua sobre os rins, preservando-os das doenças”. Além disso, é bom 
para a bexiga, facilita a respiração, expulsa os gases do estômago e 
combate a dor de cabeça. O caminhar na água pode ser feito dentro 
de uma banheira, na qual se deve colocar um pouco de água fria, até 
a altura dos tornozelos. O paciente em pé, faz movimentos com os pés 
como se caminhasse. 
Gradualmente, aumenta-se o nível da água, até que atinja a panturrilha 
(barriga da perna) e finalmente os joelhos.
Este exercício deve durar de cinco a 10 minutos. Ao sair da banheira, 
fazem-se movimentos com as pernas para restaurar a temperatura 
ideal.

Na próxima semana continua, com escalda-pés, banho de assento e 
outras técnicas
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NA REGIÃO, Bela Vista ainda apresenta números altos; tendência é diminuir
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Previdência vai agilizar  
salário-maternidade
Benefício deve sair em 30 minutos, assim como aposentadoria

COM AGÊNCIAS

MP 447 altera datas de 
vencimento dos impostos

O ministro da Previdência, José 
Pimentel, informou que, a partir 
do dia 27, o governo vai passar 
a conceder também em meia 
hora aposentadoria por tempo 
de contribuição e salário-mater-
nidade. A previsão inicial era que 
estes benefícios só teriam esse 
atendimento mais ágil a partir de 
março. Neste mês, já está valendo 
a concessão em até meia hora 
do benefício de aposentadoria 
por idade.

Pimentel explicou, no entan-
to, que, por conta da alta rotativi-
dade no mercado de trabalho, a 
concessão da aposentadoria por 
tempo de contribuição em meia 
hora só deve beneficiar metade 
dos possíveis beneficiários, aque-

les que têm todas as informações 
disponíveis no cadastro da Previ-
dência. A outra metade continuará 
tendo de apresentar “todo um 
saco de documentos” para obter 
o benefício. No caso do salário-
maternidade, Pimentel disse que a 
concessão em meia hora ocorrerá 
em 100% dos casos.

QUEM TEM DIREITO?
Salário-maternidade é o be-

nefício a que tem direito as segu-
radas empregada, empregada do-
méstica, contribuinte individual e 
facultativa, por ocasião do parto, 
da adoção ou da guarda judicial 
para fins de adoção. O salário, 
assegurado à trabalhadora a partir 
do oitavo mês de gestação (com-
provado por atestado médico) ou 
do nascimento (comprovado pela 

certidão) é disponibilizado para 
as licenças naturais e de filhos 
adotivos, que variam de 120 
dias (bebês até um ano), 60 dias 
(crianças de um a quatro anos) 
e 30 dias (crianças de quatro a 
oito anos.

Para receber o salário-ma-
ternidade, a segurada deve fazer 
solicitação pelo telefone 135 ou 
pelo site da Previdência Social. 
O benefício só será liberado 
mediante a comprovação de 
cumprimento das exigências. A 
segurada interessada deve apre-
sentar a certidão de nascimento 
do filho ou atestado médico, nos 
casos de aborto espontâneo, ou 
ainda a certidão de adoção den-
tro do período previsto (12 a 36 
meses após a demissão ou fim da 
contribuição). 

O prazo para pagamento das 
contribuições devidas ao Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS) ganhou dez dias em re-
lação ao período anterior. Passa 
do dia 10 para o dia 20 de cada 
mês, exceto as cooperativas de 
trabalho que ganharam apenas 
cinco dias a mais. 

Já as contribuições para o 
Programa de Integração Social 
(PIS/Pasep), que tem a finali-
dade de promover a integração 
do empregado com o desenvol-
vimento da empresa, e para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), que até antes 
da Medida Provisório deveriam 
ser pagas até o último dia útil do 
segundo decênio de cada mês, 
poderão, agora, ser quitadas até 
o 25.º dia útil do mês posterior 
ao fato gerador. O prazo passa 
para o dia 20 em se tratando 
de bancos e outras instituições 

financeiras.
O Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) teve o 
prazo esticado em dez dias. O 
vencimento passa agora do 15.º 
para o 25.º dia do mês seguinte ao 
do faturamento. O benefício não 
vale para o IPI sobre os cigarros, 
cujo prazo de recolhimento con-
tinua sendo até o terceiro dia útil, 
após 10 dias da ocorrência da 
operação tributável.

No caso do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF), 
o prazo para pagamento passa 
do último dia útil, nos primei-
ros dez dias de cada mês, para 
o último dia útil, nos primeiros 
20 dias de cada mês. Ficam de 
fora, porém, os residentes no 
exterior, que devem recolher o 
imposto como antes.

Todas as mudanças valem 
para os impostos que venceram 
a partir do mês de dezembro. 

CONCESSÃO de benefício só será agilizada caso a mãe apresente documentação, alerta a Previdência Social
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O CN 
quer 

estimular 
o leitor a 
reclamar 

de tudo 
o que lhe 
incomo-

da em 
sua rua, 

bairro ou 
cidade. 

Problemas isolados como o vizinho que joga 
cocô de cachorro na rua, até crateras abertas 

em ruas recém pavimentadas, são exemplos 
de denúncias que este espaço publica todas as 
semanas. A coluna, no entanto, depende exclu-

sivamente 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.

A vez e a voz 
do povo!

Mato no cemitério
Quem visitou o Cemitério Municipal no final de semana passado 
ficou assustado, conforme denuncia uma leitora por e-mail e 
outra por telefone. O mato está tomando conta do Cemitério. “O 
juiz podia mandar quem está cumprindo pena limpar o cemitério 
porque está terrível”, recomenda uma das leitoras.
A prefeitura informou que já providenciou a limpeza.

Obstruindo o trânsito
A prefeitura pintou faixa de pedestre na esquina entre as ruas Henrique Sorg e Roberto Ehlke, no bairro Jardim Esperança. Ótimo. Só 
esqueceu de avisar os motoristas de caminhões que diariamente estacionam na esquina que motorista nenhum vai conseguir respeitar 
a faixa de pedestre se eles continuarem a estacionar ali. “Uma total falta de respeito e bom senso”, denuncia leitor por e-mail.

Prefeitura de 
Três Barras 
recebe dois 
contêineres com 
doações

A prefeitura de Três Barras recebeu 
na quarta-feira, 21, dois contêineres 
cheios de roupas e calçados cedidos 
pelo município de Blumenau. As doa-
ções serão guardadas provisoriamente 
na antiga Casa da Cultura localizada 
no Campo de Instrução Marechal 
Hermes. Ainda esta semana equipes 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social começam a separar o material 
que posteriormente será encaminhado 
às famílias carentes. “30% das roupas 
e calçados são novos. A distribuição, 
de todo o montante será proporcional 
ao número de pessoas que integram 
cada família”, explicou a secretária 
municipal de Assistência Social, Mara 
Carla Shimoguiri. 

As doações haviam sido soli-
citadas a prefeitura de Blumenau 
através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Meio 
Ambiente e Turismo. Segundo explicou 
o secretário Ernani Wogeinaki, outros 
contêineres poderão chegar a Três 
Barras nos próximos dias. “O prefeito 
João Pedro Kleinubing está disposto 
a nos ceder mais doações, já que em 
Blumenau não tem mais lugar para 
armazenar os produtos que vêm de 
todo o País. Desta forma, se houver 
necessidade estaremos solicitando 
novas cargas com doações”, comentou 
o secretário. 

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 VARIEDADES Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009REGIÃO

Obras do Instituto Federal 
começam esta semana
Empresa tem 365 dias para concluir construção; aulas estão 
programadas para início de 2010

Região CURTAS E OBJETIVAS
Abrajet tem nova comando em SC

> p. 11

A partir dessa semana, a coluna de Bela Vista do Toldo contará 
com a colaboração de AnA ClAudiA KAminsKi, 

que substitui  CrisTinA mAssAneiro. 
Para ela, boas vindas e para Cristina, o mais sincero 

agradecimento pelo trabalho prestado.

“A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou me-
nos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A 
gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou 
menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente 
pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, o 
que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou 
menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo mais ou menos, é ter fé 

mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de 
se tornar uma pessoa mais ou menos” (Chico Xavier)

Rodeio!
Dias 6, 7 e 8 de fevereiro no CTG Bela Vista, em Bela Vista do Toldo. 

Com ótima programação. Imperdível!

Feliz Aniversário!
Domingo, 18, GUSTAVO 

ElIAS lESSAk MASSAnEI-
RO comemorou aniversário. 

Para ele, muita saúde, paz 
e felicidades... “Te amamos 

muito” é o recado de seus pais, 
Mariane e Mauro, seus avós., 

Maria e Osni, e seus tios, Car-
los, Cris e Luis Alberto.

Felicidades!
AnA CAMIlA MAChAdO 
MASSAnEIRO festejou seu 
aniversário na terça-feira, 
20. À ela, o desejo de mui-
tas felicidades, realizações 
e conquistas.

Amanhã estará colando grau em 
Educação Física pela Uniuv, em 
União da Vitória, lETICIA dAMA-
SO dA SIlVEIRA. À ela, desejamos 
muito sucesso e muitas realizações 
e conquistas. Parabéns! 

FormaturaParabéns!

AndRESSA CAROlInE knOREk 
comemorou aniversário na quar-
ta-feira, 21.  À ela, seus amigos 
desejam muitas felicidades.

EdUCAÇÃO
Professores ACTs escolherão vagas na 

próxima semana
> p. 13

Na manhã de sexta-feira, 16, em 
reunião no gabinete do prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB), as 
escrituras do terreno que abrigará 
o Campus Canoinhas do Instituto 
Federal de Ciência, Educação 
e Tecnologia de Santa Catarina 
foram oficialmente entregues ao 
diretor de expansão da instituição, 
Marcelo Carlos da Silva, mar-
cando o início da construção do 
campus no Planalto Norte.

A licitação, vencida pela 
Conembra Construções e Obras, 
de Jaraguá do Sul, compreende 
a construção de 6,2 mil metros 
quadrados que abrigarão labora-
tórios, salas de aula, auditório e 
setores administrativos. A partir 
da data da assinatura do contrato, 
5 de janeiro, a empresa tem o 
prazo de 365 dias para entregar 
a obra pronta, mas, mesmo com 
atraso no início das operações da 
construtora na cidade, o clima 
no encontro era de expectativa 
de uma entrega antecipada do 
prédio.

Segundo Marcelo Carlos da 
Silva, diretor de expansão do Ins-
tituto Federal de Santa Catarina, 
o demorado início das obras em 
todo Estado não abalou as expec-
tativas em torno da expansão do 
Instituto, que salta de cinco para 
14 campi até 2010. “O campus 
aqui de Canoinhas vai atender 
a toda comunidade empresarial 
e toda comunidade em geral. 
Poder trazer educação gratuita 

Gracieli Polak
CANOINHAS

de qualidade para a região é uma 
grande conquista. Não é qualquer 
coisa conseguir trazer o Instituto 
para Canoinhas, porque ele vai 
trazer desenvolvimento para toda 
região ao oferecer ensino gratuito, 
uma necessidade antiga do Planal-
to Norte”, afirmou.

Segundo Odemir Vieira, en-
genheiro fiscal do Instituto Fede-
ral, a obra está atrasada em dez 
dias, mas isso não é preocupante, 
porque o contrato acaba de ser 
assinado. De acordo com Vieira, 
a expectativa é de que as obras 
do bloco principal sejam con-
cluídas em agosto. “Nós tivemos 
um pequeno contratempo com 
a construção dos projetos de 
engenharia, o que atrasou um 
pouco o início, mas queremos 
ver a obra pronta. As providên-
cias estão sendo tomadas para 
que mediatamente a construtora 
comece a trabalhar e logo possa-
mos comemorar a inauguração do 

Instituto”, declarou. 

MAIS EMPREGOS
Segundo Vieira, com o início 

da construção do prédio ainda 
em janeiro, a possibilidade de 
funcionamento do Instituto logo 
para o início de 2010 se tornam 
concretas. Prefeito Leoberto 
Weinert  afirmou que a instalação 
do Instituto trará para Canoinhas 
oportunidades de emprego que 
até então não eram preenchidas 
com os cursos da cidade. “Nossa 
região é marcada pelo extrativis-
mo e luta para fugir disso. Esse 
empreendimento vem trazer 
para toda a região oportunida-
des, inclusive pelos cursos, que 
foram escolhidos pela própria 
comunidade. Não é nada de 
cima para baixo. Tudo de baixo, 
para um investimento maduro e 
centrado”, afirmou. 

A diretora do Instituto de 
Canoinhas, Maria Bertília Oss 
Giacomelli, afirmou que, com 
o adiantamento das obras, será 
possível ainda neste ano ofere-
cer cursos de qualificação pro-
fissional e abrir concurso para 
contratação de professores e 
funcionários. Quando as unida-
des entrarem em funcionamento, 
segundo o departamento de 
Marketing do Instituto, cada uma 
das novas unidades atenderá a 
1,2 alunos.
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SILVA, diretor de expansão do Instituto, e Weinert, com a escritura do terreno
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Amanhã AnA PAulA CorreA 
completa idade nova. 

Felicidades!

Na próxima quarta-feira, 28, 
é dia de festa para Simone 

BeCker. Saúde, felicidades e 
sucesso!

Felicidades
O estimado ChArBel el-kouBA recebe os cumprimentos 

pelo seu aniversário, amanhã. Sua família e seus 
amigos mandam os parabéns! 

Parabéns para mAriA helenA 
PACker, que aniversariou na 
segunda-feira, 19. Sua mãe, 
Rosane, e demais familiares, 
homenageiam e a cobrem de 

abraços pela festiva data.

Comemoração em dose dupla!
Na quarta-feira, 7, JoSé Bi-

leSki comemorou aniversário 
e na sexta-feira, 23, é a vez de 
sua filha, iziAne mAriA Bi-

leSki. A família deseja saúde, 
realizações e muitas alegrias 

para os aniversariantes! 

AGENDA
No domingo, 15 de fevereiro, a comunidade da Igreja do São Sebas-

tião, no bairro João Paulo 2.º, estará em festa. Haverá missa com 
primeira comunhão, almoço festivo com completo serviço de bar e 

cozinha, além de tarde dançante com animação do grupo Rodeio, de 
Porto Alegre. Compareça!

Aconteceu na noite de terça-feira, 20, na It´s Italian 
Trattoria do Guto na praia de Ingleses, em Florianópo-
lis, a posse da nova diretoria da Associação Brasileira 
de Jornalistas de Turismo (Abrajet), que estava sob o 
comando do competente colunista Moacir Benvenutti. 
O novo presidente para os próximos dois anos, eleito 
por aclamação, é o diretor do jornal Tribuna Catarinen-
se, de Balneário Camboriú, jornalista Valmir Grein. Na 
vice-presidência, o jornalista Airson Soares da Rosa, de 
Criciúma. Presentes no evento a maioria dos membros 
da Abrajet, além do staf governamental, Fabio Agostini, 
diretor da Santur e Edson Bush Machado, diretor da 
Secretaria de Estado da Articulação Internacional, que 

representaram o secretário de Turismo Gilmar Knae-
sel e o governador Luiz Henrique, respectivamente, 
e o gerente de Turismo da SDR Canoinhas, James 
Miguel Lanke.

    Após a posse todos os confrades da associação 
e convidados foram brindados com um saboroso jantar 
à base de massas e frutos do mar. Também presente 
o jornalista Moacir Pereira do grupo RBS; diretoria da 
Associação Brasileira de Agentes de Viagens (Abav); 
diretores do Convention Visitors Boreau e Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), e como 
convidados especiais, jornalistas e profissionais de 
Marketing do Trade Turístico de Santa Catarina.  

Abrajet tem novo comando em SC

Moacir Benvenutti (E) transmitiu o 
cargo ao colega Valmir Grein

Edson Machado, jornalistas Terezinha 
Coerich e Pedro Skiba, diretor do jornal 

Evolução de São Bento do Sul

Jornalista e repórter-fotográfico da revista 
Caras, Jefferson Severino e o novo 
presidente da Abrajet, Valmir Grein

Afinando o piano 
O diapasão, ferramenta usada por es-
pecialistas para afinar cordas de piano, 
serve também como referência para afinar 
relacionamentos pessoais e políticos, já 
que acordes dissonantes em ambas as 
atividades, soam mal aos ouvidos. Na se-
mana passada, o vereador tucano Geraldo 
Orlonski (à direita na foto), presidente da 
Câmara Municipal de Irineópolis, fez uma 
visita de cortesia ao secretário regional 
de Canoinhas, Edmilson Luiz Verka. O 
encontro de correligionários e de pessoas 
que ocupam cargos de muita responsabili-
dade demonstrou vontade política para um 
trabalho conjunto que desenvolva ações 
e projetos voltados à modernização da 
gestão pública no âmbito dos dois poderes. 
Mesmo porque, a partir de fevereiro, Geral-
do Orlonski, na condição de presidente do 
legislativo municipal, será um dos membros 
natos do Conselho de Desenvolvimento 
Regional (CDR) da Secretaria Regional, ao 
lado do prefeito Wanderlei Lezan (PMDB). 

Fabio Agostini, James Lanke e Lucio Colombo

Edson Machado, Lúcio Colombo (em pé), James Lanke e Valmir Grein 
em primeiro plano
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18,4% das infrações dizem respeito a conduzir veículo com licenciamento atrasado

Maioria das infrações de trânsito 
é por documentação atrasada
Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

Foi-se o tempo em que transitar 
de carro por Canoinhas permitia 
ao motorista fazer as manobras 
mais esquisitas, com acessórios de 
gosto duvidoso e desrespeitando 
as Leis mais evidentes. Desde 
novembro do ano passado, o 
comandante tenente coronel Ri-
cardo Assis Alves determinou que 
a maioria dos policiais militares 
fosse às ruas fiscalizar o trânsito. 
A medida coincidiu com a inau-
guração do pátio municipal, às 
margens da SC-280, onde estão 
sendo depositados os automóveis 
dos infratores.

O resultado foi espantoso. 
Entre novembro de 2008 e 
12 de janeiro deste ano, 590 
multas foram lavradas no trân-
sito canoinhense. Das infrações 
constatadas, 216 veículos foram 
guinchados e confinados no pá-
tio municipal.

Segundo Assis, a medida 
vem sendo planejada desde ju-
lho de 2008, quando estatísticas 
do Departamento Nacional de 
Trânsito (Detran) apontavam 
que cerca de 40% da frota de 
veículos de Canoinhas estavam 
com o IPVA atrasado. “Fizemos 
uma campanha de conscientiza-
ção, para que os proprietários de 
veículos legalizassem sua situa-
ção”, lembra Assis. Quem não 
acreditou na promessa da Polícia, 
se arrependeu. A intensificação 
das blitze tem gerado muita 
polêmica. Muitos desconhecem 
regras básicas de trânsito, sim-
plesmente porque a fiscalização 
nunca foi tão rigorosa como 
agora. Questões simples como 
validade do extintor (houve casos 
de pessoas que desconheciam a 
obrigatoriedade do equipamen-
to) e porcentagem de aplicação 
de insufilm são incógnitas para 
muitos motoristas que estão so-
frendo as consequências da falta 
de informação. O resultado são 
multas e uma romaria de veículos 

Menores de 
idade envolvidos 
em furto
Na tarde de segunda-feira, 19, na rua 
Otávio Tabalipa, a Polícia encontrou 
dois menores de idade com 14 anos 
com uma máquina fotográfica digital 
Polaroid, uma faca com cerca de 21 
centímetros e dois frascos de condicio-
nador de cabelo.

Todos os produtos teriam sido furta-
dos da casa de um senhor de 45 anos. 
Os garotos confessaram terem vendido 
dois aparelhos de DVD e um carregador 
automotivo. Eles informaram o nome 
da pessoa para a qual venderam os 
produtos, permitindo à Polícia recuperar 
todos os aparelhos. Na casa do receptor 
foram encontrados ainda sete cartuchos 
calibre 38 intactos, um porta-cartucho de 
couro, com cinco cartuchos de calibre 
32 deflagrados e uma lixadeira. Todo 
o material foi confiscado e entregue na 
Delegacia de Polícia Civil.

Instalou o 
som e pagou 
com cheque 
adulterado
Um rapaz de 18 anos procurou a Polícia 
no início da semana para denunciar ou-
tro rapaz, de 23 anos, para quem teria 
instalado um som automotivo e teria 
sido pago com um cheque adulterado. 
O suposto golpista foi encontrado na 
SC-280, no bairro Boa Vista. Ele vai 
responder por crime de estelionato.

Loja é assaltada 
pela quarta vez 
no centro
A unidade da Loja Ponto Frio, situada 
na rua Francisco de Paula Pereira, em 
Canoinhas, registrou essa semana o 
quarto assalto. Dessa vez, R$ 31 mil em 
dinheiro foram levados da loja. 

O quarto assalto aconteceu na 
madrugada de terça-feira, 21.

Os bandidos entraram na loja pelo 
telhado da loja vizinha. Eles usaram 
furadeiras manuais para abrir buracos 
no forro das duas lojas, e desceram 
utilizando cordas. 

Já dentro da loja de móveis e ele-
trodomésticos, os ladrões conseguiram 
desativar todo o sistema de alarme, 
até mesmo os sensores que estavam 
escondidos atrás do cofre. 

Com diversas ferramentas especiais 
os ladrões conseguiram arrombar a porta 
do cofre de aço, e roubar do seu interior os 
R$ 31 mil em dinheiro, deixando somente 
cheques pré-datados de clientes. 

Os ladrões deixaram as ferramen-
tas no local do crime e fugiram pelo 
mesmo local por onde entraram. Tudo 
isto sem que ninguém, nem o vigia da 
loja ao lado, ouvisse qualquer barulho. 
O furto só foi descoberto na manhã 
de terça-feira quando os funcionários 
chegaram para trabalhar. 

Um policial que foi até o local pela 
manhã, acredita que os ladrões perma-
neceram no interior da loja por mais de 
duas horas, para conseguirem praticar 
o furto (com informações do Portal de 
Canoinhas).

para o pátio municipal, seguidos 
de muita reclamação. “Das 590 
multas aplicadas até agora, pelo 
menos 492 foram por motivos 
realmente relevantes e que não 

podem ser desconsiderados, 
reforçando a necessidade das 
blitze”, frisa Assis. Dezembro foi 
o mês que mais registrou multas, 
totalizando 319.

No quadro abaixo, é possível 
acompanhar a porcentagem de 
infrações e esclarecer dúvidas 
sobre o que pode e o que não 
pode no trânsito.

Ou LIGUE diretamente para a Equipe de Investigação da Polícia Civil na 
22ª Delegacia Regional de Polícia de Canoinhas pelo telefone 197. 

Não há necessidade de revelar sua identidade!
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Professores ACTs escolherão vagas 
na próxima semana

REGIÃO

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Divulgação do total de vagas está prevista para segunda-feira, 26

A Secretaria de Estado da Edu-
cação realiza de segunda-feira, 
26, até sexta-feira, 30, a escolha 
de vagas para os professores 
Admitidos em Caráter Tempo-
rário (ACTs), que atuarão nas 
1.323 escolas da rede pública 
estadual, no próximo ano letivo. 
O calendário é variado sendo 
que os dias, horários e critérios 
da escolha ocorrerão de acordo 
com a decisão de cada uma das 
36 Gerências Regionais de Edu-
cação (Gered). Em Canoinhas, 
a escolha acontece conforme 
calendário ao lado.

A divulgação do total de 
vagas está prevista para segun-
da-feira, 26, após a finalização 
dos procedimentos de matrí-
cula, enturmação dos alunos 
e distribuição do número de 
aulas aos professores efetivos do 
Magistério Estadual. A listagem 
será divulgada no site www.sed.

sc.gov.br e afixada nas Gereds.

MAIS VAGAS
A Secretaria de Estado da Educação 
abriu na terça-feira, 20, inscrições 
para mais um processo seletivo de 
professores Admitidos em Caráter 
Temporário (ACTs) que atuarão nas 
salas de tecnologias educacionais de 
mil escolas da rede pública estadual. 
As inscrições vão até o dia 19 de 
fevereiro. Interessados em mais 
detalhes podem acessar o site www.
sed.sc.gov.br, onde está publicado 

o edital de número 030/2008, assi-
nado pelo secretário Paulo Bauer. A 
inscrição será realizada pela internet, 
por meio do mesmo site.

Ao se inscrever, para apenas 
uma das regionais, o professor não 
pode esquecer-se de imprimir o 
recibo de pré-inscrição e, obriga-
toriamente, informar seu endereço 
eletrônico. De 16 a 20 de fevereiro, 
é preciso validar esse procedimento 
na Gerência Regional de Educação 
(Gered)  para a qual o candidato 
optou.

ESCOLHA das vagas em Canoinhas acontece no auditório da EEB Cabral

A
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Perdas são de R$ 27 
milhões no município 
de Irineópolis; Três 
Barras ainda estima 
prejuízos com seca

Irineópolis e Três Barras também 
registram prejuízos na agricultura

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA
O alerta de crise agrícola na região 
do Planalto Norte se confirma na 
região, semana a semana. Enquanto 
alguns municípios ainda estão em 
fase de coleta de dados sobre a es-
tiagem que atingiu o setor rural nos 
meses de novembro e dezembro, 
outros, como Irineópolis, já têm na 
ponta do lápis o dano que a ausência 
de chuvas trouxe ao município. O 
prejuízo por causa da estiagem na 
produção de grãos, cebola, melan-
cia, fumo e leite, da safra 2008/2009 
contabiliza cerca de R$ 27 milhões, 
de acordo com dados divulgados 
pela Secretaria Municipal da Agri-
cultura. Os números, levantados 
na primeira semana de janeiro por 
engenheiros agrônomos e técnicos 
de empresas de planejamento, sindi-
catos de classe, cooperativas e pela 
Secretaria Municipal da Agricultura 
refletem a situação alarmante pela 
qual passa o município.

De acordo com o diretor de 
agricultura da prefeitura de Irine-
ópolis, Edinarte Beninca, o feijão 
é a cultura que mais sofreu com a 
falta de chuva. Dos 850 hectares de 

área plantada, cerca de mil toneladas 
foram perdidas, o que representa 
50% a menos de feijão colhido e 
um prejuízo financeiro de R$ 2,5 
milhões. O milho vem a seguir, com 
23,4 toneladas perdidas nos 5,2 mil 
hectares plantados, representando 
R$ 7,9 milhões. O fumo, que teve 
3,5 mil hectares de área plantada, 
registra a maior perda financeira 
entre as demais culturas, com 25% 
da produção perdida e R$ 11,5 mi-
lhões de prejuízo. Beninca destaca 
que os números são definitivos até 
o final da colheita e que não deve-
rão sofrer alterações. O secretário 
destaca que houve aumento na área 
plantada com melancia no município 

em 60%, de 100 hectares na safra 
passada para 160 nesta safra, mas 
aas perdas na cultura chegam a 20%. 
No município, à semelhança do que 
acontece na região, a cultura com 
menor perda na lavoura é a soja, 
com 20%, o que representa R$ 787 
mil a menos.

TRÊS BARRAS 
REÚNE DADOS

Na segunda-feira, 19, o secre-
tário de agricultura do município de 
Três Barras, João Mateus Barboza, 
se reuniu com o engenheiro agrô-
nomo da Cooperativa Agrícola Alfa 
(Cooperalfa), Juliano de Oliveira e 
com os técnicos agrícolas da Ger-

minar, Tiago Schinchak e Carlos 
Oriane Nascimento, que prestam 
assistência técnica a grande parte 
dos produtores rurais do município. 
No encontro, realizado na Secretaria 
Municipal de Agricultura, a quebra 
da produtividade para a safra deste 
ano foi o foco principal. De acordo 
com os profissionais, o período de 
seca deve registrar perdas de 50 a 
60% na produtividade do feijão, 35 
a 40% nas lavouras de milho e 10 
a 15% na soja. O fumo, principal 
atividade da agricultura familiar, 
deve apresentar quebra de até 20%. 
Segundo Barboza, a situação é pre-
ocupante devida à proporção em 
que a estiagem atingiu os pequenos 
agricultores. “Os grandes produ-
tores, que possuem uma estrutura 
mais consolidada, aparentemente 
não foram tão prejudicados. O 
problema está com as famílias que 
vivem exclusivamente do plantio em 
pequena escala”, afirmou. 

Segundo relatório realizado 
pela Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária 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 resultam em R$ 
171,3 milhões a menos na economia 
dos municípios que compõem a 
região. Nenhuma das culturas co-
muns aos municípios passou ilesa ao 
extenso período sem precipitação 
pluviométrica.

VENDE-SE UMA 
LOJA DE ROUPAS 
E ACESSÓRIOS 

FEMININOS

Completa, com móveis 
modernos, toda deco-
rada. No bairro Campo 

d’Água Verde, 
em Canoinhas.

Aceita-se carros no 
negócio. 

Tratar pelo fone: 
(47) 3624-2275 ou 

(47) 8428-1514.
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FALTA de chuvas preocupa agricultores de toda a região do Planalto Norte
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Amene, Neca e Juli são 
amigas de infância . 
Companheiras de aven-

tura em uma época em que Três 
Barras respondia pelo nome de 
progresso, elas cresceram fre-
quentando os cinemas, os clubes 
e tudo que a cidade em expansão 
poderia oferecer. Hoje, Amélia 
Uba, Maria de Souza Uba e Julieta 
Seleme são parte da memória viva 
de um município que nasceu dé-
cadas depois delas mesmas.

Do comércio da família Uba, 
que existe desde que Amene 
nasceu, em 1920, elas viram a 
cidade atingir seu apogeu, com 
o estabelecimento da Lumber, 
seu declínio, com o término da 
madeira e a retirada da serraria 
e novamente seu crescimento, 
com a emancipação e o estabe-
lecimento da Rigesa. Hoje, com 
memória afiada, relembram do 
passado que muitas das crianças 
tresbarrenses só conhecem pe-
los artigos expostos no Museu 
Municipal, que ainda preserva a 
promessa de cidade grande que 
Três Barras um dia foi.

“Era o nosso sonho ver a 
cidade crescer. Pensamos que 
um dia seria ainda maior do que 
era, porque muita coisa aqui 
era melhor que em Canoinhas, 
como o Hospital da Lumber, 
referência para toda região. Aqui 
tinha cinema, tinha clube, tinha 
o cassino da Lumber e também 
o carnaval mais animado da 
região”, relembra Amene. “Mas 
muita coisa mudou. Foi acabando 
a madeira, o comércio ficou fraco, 
os americanos foram embora e 
a cidade parou por uns tempos, 
vivendo só da lembrança”, com-
pleta Neca.

Até que o distrito, depois 
de muita luta encabeçada pelo 
marido de Neca, Emiliano Uba, 
conseguiu a emancipação e uma 
nova chance de tentar ser grande. 
Segundo Neca, a emancipação 
trouxe para Três Barras o que, na-

“Tresbarrenses da gema, com orgulho”
Mais que objeto de história, a cidade da Lumber, maior serraria de todos os tempos, se reinventa de olho no futuro 

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

quela época, eram necessidades 
básicas, como água, iluminação, 
calçamento e esgoto. Com cresci-
mento lento, aos poucos a cidade 
foi conseguindo se levantar e 
se tornar o que 
hoje é, segundo 
as moradoras: um 
bom lugar para 
viver e  motivo de 
muito orgulho.“É 
muito bom morar 
aqui. Nós somos 
tresbarrenses da 
gema e temos 
muito orgulho de 
ser desta terra”, 
afirma Neca. 

Juli, nascida 
no Líbano, veio 
para Três Barras 

ainda bebê, mas considera a cida-
de como sua terra natal, porque 
passou praticamente a vida toda 
aqui. “Aqui foi e é muito bom. 
Eu vivi muito bem aqui, tanto na 

época áurea, como de-
pois. Tenho orgulho de 
ser de Três Barras, de 
morar aqui na Vila há 
tanto tempo”, afirma.

A VILA
O centro de Três 

Barras, que concentra 
prefeitura, rodoviária, 
correio, o primeiro 
banco e alguns servi-
ços básicos, desde o 
começo da história do 
município é chamado 
de Vila. Enquanto o 

restante da cidade se expande 
e tem um ritmo agitado, a Vila 
permanece como um reduto de 
tranquilidade. “Aqui é o lugar dos 
aposentados”, declara Amene. 
Sem crescimento, segundo Neca, 
por causa da limitação geográfica 
e pelo Campo de Instrução Ma-
rechal Hermes, que impede que 
a região central se expanda, o 
bairro é marcado pelo sossego e 
pela alta concentração de idosos. 
É na Vila que estão as maiores 
lembranças da Três Barras de 
outros tempos. A antiga estação 
ferroviária hoje abriga o Museu 
Municipal e a biblioteca, o Cam-
po de Instrução ainda preserva 
muitas das casas do começo do 
século e, também, o primeiro 
cinema da América Latina, que 

perto da destruição teve verba 
liberada para sua restauração, 
preservando a história, sem es-
quecer do futuro.

“Eu tenho muito orgulho de 
ser tresbarrense. Passei minha 
vida toda aqui, neste mesmo can-
tinho, e participei de várias fases 
da cidade. Hoje muita coisa está 
melhor do que era antes. A cidade 
é limpa, é bonita e começa a ser 
conhecida de novo. Um exemplo 
é a Casa do Papai Noel, que atraiu 
mais de 15 mil visitantes no final 
do ano. Esse é um bom lugar 
para viver e nós não queremos 
ficar dentro de casa lavando 
panela. Para o que precisarem 
de nós, vamos ajudar, nem que 
seja fazendo propaganda para a 
cidade”, declara Amene.

“
Eu tenho 

muito orgulho 
de ser 

tresbarrense. 
Passei minha 

vida toda aqui, 
neste mesmo 
cantinho, e 

participei de 
várias fases da 

cidade

”
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JULIETA, Amene e Maria estão em Três Barras mesmo antes de o distrito ter sido emancipado de Canoinhas; todas dizem ter muito orgulho de morar na cidade
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PIONEIROS do município Major Vieira
Primeiros prefeitos da cidade que completa hoje 48 anos contam detalhes dos primórdios do município

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

Os passos lentos de 
Sebastião Costa, pe-
sados pelos 86 anos 

que carrega e agravados por um 
derrame, sustentam uma história 
que se confunde com os primór-
dios de Major Vieira. Costa foi 
o segundo prefeito da cidade, 
emancipada em 23 de janeiro de 
1961. Até então, Major Vieira era 
distrito de Canoinhas. “A eman-
cipação veio, mas o progresso 
demorou”, lembra.

Segundo Costa, a recém-
criada cidade padecia de tudo, 
especialmente de estradas. E 
olha que ele entendia bem do 
assunto. Como responsável pelo 
pequeno cartório da vila, quando 
precisava resolver problemas em 
Canoinhas encarava os quase 
30 quilômetros que separam os 
municípios a pé. “Levava meio 
dia para ir e meio dia pra voltar”, 
conta. A estradinha precária não 
era onde hoje está a SC-477. Fi-
cava mais a esquerda, pelos lados 
da Forquilha, mas a distância era 
praticamente a mesma.

Tipógrafo de mão cheia, 
Costa passou a adolescência em 
Canoinhas, trabalhando com 
Albino Budant na gráfica do jor-
nal Barriga Verde. “Fiz de tudo, 
cadernos, blocos para a Lumber 
e o jornal, claro”, conta com as 
limitações que o raciocínio lento 
lhe permite. Mas nem sempre foi 
assim. Trabalhando ativamente, 
ao se mudar para Major Vieira, 
depois de uma estada em sua 
terra natal, Timbó Grande, 
Costa foi um dos responsáveis 
pela pressão feita na Câmara 

de Canoinhas para emancipar o 
município, que desembocou na 
Assembleia Legislativa. Como 
dono do cartório, ele sabia muito 
bem que somente a emancipação 
possibilitaria preencher as muitas 
lacunas da vila.

Menos de sete anos depois de 
Costa estar morando em Major 
Vieira com a esposa que havia 
conhecido em Timbó Grande, a 
vila foi emancipada em projeto 
de Lei aprovado pela Assembleia 
Legislativa de SC que emancipou 
também Três Barras.

PRIMÓRDIOS
Em 1900 a vida no Oriente 

Médio era tão difícil quanto 
hoje. Foram as dificuldades que 
chegaram à fome que levaram os 
pais de Miguel Maron, 91 anos, 

a deixarem a Síria e se aventura-
rem rumo ao Brasil em busca de 
uma vida menos sofrida. Miguel 
nasceu em 1918 em Tamandaré, 
distrito de Curitiba-PR, mas não 
tem lembrança nenhuma da lo-
calidade. “Vim para Major Vieira 
com um ano de idade”, conta.

Major Vieira nessa época era 
a referência a um atarracado e 
bigodudo senhor que comandava 
a prefeitura de Canoinhas como 
o primeiro prefeito do municí-
pio criado em 1911. Anos antes, 
em 1902, Vieira havia vivido na 
Campina dos Santos, localidade 
que compreendia toda a região 
da hoje cidade de Major Vieira, 
conforme conta o historiador 
Fernando Tokarski.

Por volta de 1912, Vieira 
criou exatamente onde hoje está 

o centro da cidade, a Colônia 
Vieira. Foi nessa colônia que Ma-
ron veio morar em 1919. “Eram 
só duas ruas de chão batido”, 
resume o aspecto da colônia.

O pai de Maron, Pedro, abriu 
ali uma casa de comércio, instala-
da em frente a casa onde até hoje 
mora Maron.

OS PREFEITOS
Costa e Maron têm em co-

mum o fato de terem sido o 
segundo e terceiro prefeitos de 
Major Vieira, respectivamente. 
O primeiro prefeito foi o irmão 
de Maron, conhecido como To-
nico Maron, já falecido. Os três 
foram baluartes da emancipação 
da Colônia Vieira numa época em 
que vereador não era remunerado 
(somente os que moravam muito 

longe da Câmara recebiam ajuda 
de custo) e o ordenado magro 
de prefeito não compensava as 
inúmeras dores de cabeça que 
administrava.

Costa lembra que o maior de-
safio de seu mandato foi combater 
a lepra (também conhecida como 
hanseníase). Uma verdadeira epi-
demia da doença se abateu sobre 
a região exigindo da prefeitura a 
compra de uma Kombi que leva-
va os doentes para Florianópolis 
em busca de tratamento. Muitos 
morreram sob assistência ou 
abandonados a própria sorte pela 
família. É justamente dessa época 
a criação de leprosários no Brasil, 
onde os leprosos eram isolados a 
fim de não contagiar outras pes-
soas. Essa iniciativa resultou em 
condenação do Estado brasileiro 
em 2007 que deve pagar pensão 
vitalícia de R$ 750 aos confinados 
até 1986.

O transporte nesta época era 
tão precário que apenas quatro 
moradores da cidade tinham 
carro. A única certeza de vir 
para Canoinhas era embarcar 
em uma marionete que vinha 
de Papanduva somente uma 
vez por semana. Certa vez uma 
tombeira teve de levar pacientes 
para consultar na Capital. 

Haroldo Ferreira e Reneau 
Cubas eram os médicos que 
encaminhavam os pacientes. 
Antes a saúde ficava restrita aos 
cuidados do farmacêutico Sarkis 
Soares, que tinha farmácia nas 
proximidades da praça central da 
cidade. Sarkis havia se instalado 
em Major Vieira por intermé-
dio da Donabella, empresa que 
abriu a maioria das estradas do 
município.
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COSTA e A eSpOSA MArgAridA: prefeito de Major Vieira em uma época de grandes dificuldades e limitações
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Política majorvieirense 
teve raízes no udenismo 
Pioneiros relembram um período em que os ânimos eram mais 
acirrados na classe política, que não se esquivava de uma boa briga

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

A política majorvieirense teve 
suas raízes no udenismo. O clã 
dos Carvalho, capitaneado por 
Benedito Terézio de Carvalho, 
um dos grandes incentivadores 
da emancipação de Major Vieira, 
sempre influenciou a política 
local. Quem conta é Costa, que 
afirma ter priorizado durante seu 
mandato a abertura de estradas e 
educação. “Meu primeiro ato foi 
criar a escola de Agudos”, conta.

Maron, que começou na 
UDN e depois migrou para a 
Arena, foi vereador durante 
as duas primeiras legislaturas 
de Major Vieira, para então se 
tornar prefeito. Ele lembra que 
a disputa política na época era 
bem mais acirrada. “Brigavam 
muito mais”, diz sem especificar 
nenhuma briga. Ele lembra que 
seu mandato se concentrou na 
compra de maquinários para 
abrir e conservar estradas. 

Quanto a Major Vieira de 
hoje, tanto Costa quanto Maron 

concordam que cresceu muito, 
mas que há muito a ser feito. “O 
povo quer mais saúde, educação, 
estrada boa”, afirma Maron que 
não deixa de frisar sua admiração 
pelo ex-prefeito Orildo Severg-
nini. “Bota aí que ele foi um 
bom prefeito, embora seja meu 
adversário político... Agora lê pra 

eu ver se ficou bom”.
Costa prefere olhar para o 

futuro. “O povo quer mudanças, 
só esperamos que elas realmente 
venham”, se referindo a eleição 
do oposicionista Israel Kiem 
(DEM), que acaba de assumir a 
prefeitura, terminando com 12 
anos de domínio peemedebista.
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Canoinhas SC, 21 de janeiro de 2009.

Á
Câmara de Vereadores
Nesta

Prezados Senhores

Cumprimentando-os cordialmente, vimos pela 
presente manifestar nosso profundo descontentamento 
referente à criação de cargos de Assessores Parlamen-
tares para os vereadores eleitos no último pleito em 
nosso município.

Juntamo-nos aos cidadãos canoinhenses indigna-
dos e revoltados com a atual situação, haja vista que 
existem prioridades muito mais urgentes em nossa 
cidade do que a criação de cargos públicos, pagos com 
o dinheiro público.

Esperamos que a consciência de cada um faça com 
que desistam do referido caso, pois a população canoi-

nhense espera ansiosa a abertura de novas vagas de 
empregos, novas empresas sendo instaladas na cidade, 
melhorias no saneamento básico, estradas em condições 
de tráfego, escolas, creches, posto de saúde, medica-
mentos, etc. Benefícios que atendem a toda população, 
e não a um pequeno número de pessoas.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos 
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

SINCOVAC  – Carlos Roberto Burigo
CDL -  Ismael Carvalho
SINDIVALE  -  Gerson Francisco 
Marcinichen Gallotti 
SINDICONT  - José do Nascimento Filho
ABO Canoinhas
PPS Canoinhas
Loja Maçônica Liberdade e Justiça 
Ordem DeMolay

NOTA DE REPÚDIO

MARON sobre Major Vieira: “O povo quer mais saúde, educação, estrada boa”
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Três Barras e Major Vieira - 48 anos
Secretaria abre 
inscrições para o 
Programa de Bolsa de 
Estudos e de Pesquisa
Instituições de Ensino Superior particu-
lares, filiadas ao Sistema Acafe e aque-
las que não possuem financiamentos 
públicos têm até o dia 2 de fevereiro 
para se inscreverem no Programa 
de Bolsa de Estudo e Pesquisa, que 
beneficia universitários de baixa ren-
da. Os editais de números 031 e 032, 
assinados pelo secretário Paulo Bauer 
em dezembro de 2008, estabelecem 
procedimentos para a habilitação no 
Programa, por meio de convênios 
entre Secretaria e instituições legal-
mente credenciadas a funcionar em 
Santa Catarina.

A documentação referente à soli-
citação de convênios deve ser entre-
gue no Protocolo Geral da Secretaria 
da Educação (1.º andar), na rua Antô-
nio Luz, 111, centro de Florianópolis. 
Mais detalhes estão no site  www.sed.
sc.gov.br.
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Três Barras e Major Vieira - 48 anos
Procon de 
Canoinhas 
realiza mais 
de 1,8 mil 
atendimentos 
durante 2008
Aproximadamente 1888 atendi-
mentos foram realizados entre 2 de 
janeiro e 30 de dezembro de 2008 
pela Coordenadoria Municipal de 
Defesa do Consumidor (Procon) 
de Canoinhas. 

Com a utilização de consultas 
e intermediações por telefone a 
diversos fornecedores, obtiveram-se 
soluções favoráveis aos consumi-
dores, segundo o órgão. Esse pro-
cedimento, realizado antes de iniciar 
o processo administrativo, resultou 
em menos burocracia e economia de 
tempo aos consumidores. 

Foram instaurados 860 processos 
administrativos, desses 710 vindos 
de consumidores de Canoinhas, 118 
de consumidores de Três Barras, 22 
de Major Vieira, sete de Bela Vista 
do Toldo, dois de Irineópolis e um 
consumidor do município de Monte 
Castelo. 

O Procon de Canoinhas atende na 
rua Caetano Costa, 425, 1° andar, de 
segunda à sexta-feira das 13 às 19 horas. 
Para efetuar uma denúncia ou reclama-
ção, o consumidor deve comparecer 
ao Procon portando duas cópias do 
CPF ou RG do titular da compra, duas 
cópias do comprovante de residência 
e também do comprovante da relação 

Maior parte 
dos infartados 
possui colesterol 
normal
Um novo estudo realizado nos EUA 
aponta que quase 75% dos pacientes 
que foram hospitalizados depois de so-
frer um infarto estavam com os níveis do 
LDL (colesterol ruim) considerados nor-
mais - abaixo de 100 mg/dl -, o que está 
de acordo com as diretrizes atuais.

O estudo foi realizado na Univer-
sidade da Califórnia e publicado na 
edição de janeiro do American Heart 
Journal. Os pesquisadores analisaram 
136.905 pacientes que foram hospi-
talizados entre 2000 e 2006 em 541 
hospitais do país.

Já existem alguns estudos bra-
sileiros que seguem a mesma linha 
e apontam que em cerca de 50% 
dos casos de infarto o colesterol dos 
pacientes está normal. 
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Três Barras e Major Vieira - 48 anos
Começa 
revitalização da 
Expedicionários
A Avenida Expedicionários, uma 
das principais de Canoinhas, lo-
calizada no bairro Campo d’Água 
Verde, está sendo toda reurbani-
zada, ao mesmo tempo em que a 
rua Paul Harris, localizada entre 
a Rua Marechal Floriano e a Rua 
São José, está recebendo a base 
para execução de pavimentação 
asfáltica.

Os dois serviços, realiza-
dos pela empresa A. Mendes, 
totalizam 2,7 km de extensão 
na Expedicionários, compre-
endendo ciclovia, acostamento, 
calçamento em concreto e sinali-
zação horizontal e vertical, com 
prazo de quatro meses para sua 
execução. O valor total da obra, 
R$ 1,04 milhão, vem de recursos 
provenientes da União e da pre-
feitura. A rua Paul Harris, que re-
cebe camada asfáltica e drenagem 
pluvial em uma extensão de 165 
metros, no valor de R$122,9 mil, 
está prevista para ser concluída 
em três meses. 

Santa Catarina 
gerou 73 mil 
novos postos de 
trabalho no ano 
passado
A Secretaria de Estado da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação (SST) 
divulgou na segunda-feira, 19, através 
do Sistema Nacional de Emprego 
(Sine/SC), os números de contratações 
e demissões de trabalhadores em Santa 
Catarina no mês de dezembro e o le-
vantamento de 2008. De acordo com 
o levantamento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Ca-
ged), Florianópolis foi a única capital 
brasileira a gerar novas vagas no último 
mês, com um saldo positivo de 1.161 
postos de trabalho. Balneário Cambo-
riu foi a segunda cidade catarinense 
na contratação de trabalhadores, com 
a abertura de 495 vagas. Já no levan-
tamento anual, 2008 aparece com o 
terceiro melhor resultado dos últimos 
oito anos, com a geração de 73.906 
postos de trabalho, um aumento de 
5.07% em relação a 2007.
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Três Barras e Major Vieira - 48 anos
Inscrições para 
Mestrado da 
UnC reabrem 
O Programa de Mestrado em Desen-
volvimento Regional da Universidade 
do Contestado, Campus Canoinhas 
reabriu na segunda-feira, 19, as ins-
crições para o Processo Seletivo de 
Ingresso Discente, que vão até 3 de 
fevereiro.

De caráter interdisciplinar, seu 
público envolve diversos profissionais, 
e é recomendado pela Capes sendo o 
primeiro programa da região, com au-
las concentradas nas quintas, sextas 
e sábados.

Informações sobre documentos 
e processo de seleção podem ser 
obtidas através do site www.cni.unc.
br , do e-mail mestrado@cni.unc.br, e 
do telefone (47) 3622.6696.

Aposentadoria 
por tempo de 
serviço
O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) começará a fazer em apenas 
30 minutos a liberação de aposen-
tadorias por tempo de contribuição 
dos trabalhadores urbanos a partir 
da próxima terça-feira, 27. Também 
entrará nesse sistema a concessão 
do salário-maternidade. 

A agilização para esses tipos de 
benefícios estava prevista para ocor-
rer somente a partir de março, mas 
foi adiantada devido à integração no 
sistema da Previdência. 

Desde o início de janeiro, esse 
sistema já está valendo para a libera-
ção de benefícios por idade na área 
urbana. O INSS chega a conceder 
diariamente até 2 mil aposentadorias 
por idade.

Mais prazo para 
se inscrever no 
Edital Elisabete 
Anderle 
O gerente de Turismo, Cultura e Esporte 
da Secretaria Regional de Canoinhas, 
James Lanke, informa que foi prorrogado 
para 13 de março o prazo de inscrições 
para o Edital Elisabete Anderle de Estímu-
lo à Cultura, promovido pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina. Criado com o 
objetivo de estimular a produção, circula-
ção, pesquisa, formação, preservação e 
difusão cultural no Estado, o Edital busca 
contribuir para o desenvolvimento das 
Artes Populares, Artes Visuais, Letras, 
Música, Dança, Patrimônio Cultural e 
Teatro. Apoiado pela Secretaria de Estado 
de Turismo, Cultura e Esporte, Fundação 
Catarinense de Cultura (FCC) e Conselho 
Estadual de Cultura (CEC), o edital con-
templa um investimento total de R$ 6,8 
milhões. As inscrições, gratuitas, estão 
abertas desde 26 de outubro e seriam 
encerradas na segunda-feira, 26.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 VARIEDADES Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009

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

Academia anuncia indicados ao Oscar 2009
  A Academia de Ciências Cine-

matográficas de Hollywood anunciou 
ontem os indicados ao Oscar 2009. 
Nenhuma grande surpresa. O bom 

desempenho de Quem Quer Ser 
Um Milionário? e O Curioso Caso de 
Benjamin Buton no Globo de Ouro 
se repetiu.

  A série Desperate Housewives
está entrando na 5.a temporada e 
está cada vez melhor, a julgar pela 

3.a temporada, que comecei a 
ver essa semana (ok, estou bem 
atrasado). A série, no entanto, 
é tão boa e consegue se renovar 
de modo tão surpreendente que 
você vê facilmente, horas a fio. O 
primeiro episódio da 3.a temporada 
é hilário. Susan está mais atrapalhada 

do que nunca, Bree protagoniza a me-
lhor cena (se é que é possível nominar 
uma como a melhor) do seriado ao se 
envolver com um perigoso namorado 
suspeito de matar a última esposa. Isso 
sem contar o calvário de Lynette com 
o caso do marido que brindou a família 
com uma filha.

    Desperate Housewives prova que 
tem fôlego pra muito mais. Vida longa 
à série.

Elton John

Ouvi o CD do show que o astro pop 
fez no Brasil esta semana e gostei. 
Estão ali todos os principais clássicos 
do afetado mais bem quisto do 
cenário pop. Tem até Nikita, revival 
absoluto. O legal é que os vários 
estilos que marcam a carreira do    
excêntrico Elton  estão representados 

por canções inesquecíveis.

Amy
Winehouse

Frank Back to Black

A Universal acaba de lançar esta 
coletânea com os maiores sucesso 
da musa do barraco. Inegável, sem 
sombra de dúvida, que Amy tem uma 
voz inconfundível, debochada, kitsch, 
do mais fino soul estadunidense. 
A notoriedade de sua obra não é 
ofuscada por seus escândalos. Álbum 
duplo com 50 músicas.

Rocket Man

     Houve ao menos uma grande surpresa. A desconhecida 
Melissa Leo tirou Rio Congelado da escuridão e garantiu ao filme 
ainda uma indicação ao prêmio de roteiro original. Já era espe-

rado que O Curioso Caso de Benjamin Button liderasse as indicações, 
mas 13, quase o recorde histórico (14, conquistado por Titanic 

e A Malvada) foi uma pequena surpresa. 
Quem Quer Ser Um Milionário? levou 

10 indicações e confirmou o prestígio do Globo de 
Ouro, quando arrematou  todos os prêmios pelos quais 

concorria. E o Brasil? Ficou de fora mais uma vez. Última 
Parada 174 não chegou nem a se classificar entre os pré-se-

lecionados. Fica para o ano que vem.
A festa do Oscar será transmitida ao vivo pelo TNT (no Bra-

sil) no dia 22 de fevereiro. A Globo ainda não confirmou se vai 
transmitir a cerimônia na tevê aberta.

POLÍTICA

Entidades 
repudiam 
atitude da 
Câmara de 
Vereadores
Criação dos cargos 
de assessores motiva 
vários protestos

Oito entidades representativas 
de Canoinhas manifestaram 
repúdio à aprovação da Lei 
que regulamenta a criação dos 
cargos de dez assessores para 
a Câmara de Vereadores de 
Canoinhas, aprovada em duas 
sessões extraordinárias na se-
gunda-feira, 12. O documento 
(leia íntegra da carta na página 
18), assinado pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
Sindicato do Comércio Vare-
jista de Canoinhas (Sincovac), 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Rodoviário de 
Cargas do Vale do Canoinhas 
(Sindivale), Sindicato dos 
Contabilistas de Canoinhas 
(Sindicont), Associação Brasi-
leira de Odontologia (ABO), 
Partido Popular Socialista 
(PPS), Loja Maçônica Liber-
dade e Justiça e Ordem De-
Molay demonstra indignação 
e revolta com a criação dos 
cargos. Segundo as entidades, 
“há prioridades mais urgentes 
no município”.

“Esperamos que a cons-
ciência de cada um faça com 
que desistam do referido caso, 
pois a população canoinhense 
espera ansiosa a abertura de 
novas vagas de empregos, 
novas empresas sendo insta-
ladas na cidade, melhorias no 
saneamento básico, estradas 
em condições de tráfego, es-
colas, creches, posto de saúde, 
medicamentos, etc. Benefícios 
que atendem a toda popu-
lação, e não a um pequeno 
número de pessoas”, afirma 
o documento.
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 Aniversariantes

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

 94 ANOS

20/01 - Emiliano de Oliveira Neto
23/01 - Iziane Maria Bileski
24/01 - Claudio Simm
24/01 - Jaciara de Lima
26/01 - Inês Marchiniack Bernardo
26/01 - Lucieli Siems
28/01 - Artur Guimarães Júnior
28/01 - Florentino Claudir Sucheck
29/01 - Edivaldo Cézar Sorg

“Em 22 de janeiro de 1915 ger-
minou uma semente que enrai-
zou, cresceu, soltou seus galhos 
fortes e deu preciosos frutos. 
Hoje é uma adorável sombra de 
amor, carinho e conhecimento 
a nos proteger. Feliz aniversá-
rio!”, é a homenagem dos filhos, 
noras, genros, netos, bisnetos e 
tataraneto de Adautílio Munhoz, 
que ontem completou 94 anos.

 NOIVADO
 BODAS DE OURO

Amanhã Caline Damaso estará 
colando grau em Educação Física 
pela Uniuv, em União da Vitória. 
Seu pai Oinderson Damaso, dese-
ja muito sucesso, muitas realiza-
ções e conquistas. Parabéns!

Toda essa turma prestigiou a conquista de Luciane Pacheco Dombroski, que 
colou grau em Direito pela UnC. Parabéns!

Nair Soares Rodrigues completou 
idade nova na quarta-feira, 21. 
Sua família manda os parabéns!

Flavia Alexsandra Antonovicz 
completa seu primeiro aninho no 
domingo, 25. Seus pais, Sidnei e 
Ivete Antonovicz desejam felici-
dade para a filhota!

Sérgio e Alfrida Farias comemoram suas bo-
das de ouro amanhã. Seus filhos, genro, nora 
e netos dão os parabéns!

Na quarta-feira, 28, Alessandre 
Lubke comemora seu primeiro 
aninho. Com muita alegria e 
satisfação, seus pais, Samuel e 
Andréia Lubke, e suas irmãzi-
nhas, lhe desejam saúde e muitos 
anos de vida. Parabéns!

O garotinho Vinícius de Lima co-
memorou um aninho na quarta-
feira, 21. Muita saúde e muitos 
aninhos de vida. Parabéns!

Na sexta-feira, 16, o gatinho Julia-
no José da Rocha completou seu 
primeiro aninho. Seus pais, José e 
Janice da Rocha, seus padrinhos, 
Chico e Regeane, e todos os seus 
familiares dão os parabéns.

Alisson Allievi completa idade 
nova na segunda-feira, 26. Suas 
amigas, Marieli e Diane, desejam 
muitas felicidades.

Tais Passos aniversariou on-
tem, dia 22. Parabéns!

Amanhã, Amilton Luiz do Prado e Thatiane 
Dambroski trocam alianças de noivado. Felicida-
des para o jovem casal!

Na segun-
da-feira, 26, 
Pablo Bonetti 
Jungles com-
pleta idade 
nova. “Con-
tinue sempre 
esta pessoa 
maravilhosa 
e especial 
que contagia 
a todos ao 
seu redor”, 
é o recado 
de seus pais, 
amigos e 
familiares.

Adão e Anésia Corrêa completaram 47 anos de casamento 
no dia 23 de dezembro, junto com seus filhos e demais 
familiares, que desejam felicidades para o casal.

- Na terça-feira, 20, EmIlIA-
NO DE OlIVEIRA NEtO
apagou velinhas. Parabéns e 
muitas felicidades, é o que dese-
jam seus familiares.

- KARIN NOERNBERg 
HOllER também apagou 
velinhas, na quarta-feira, 7 de 
janeiro. Parabéns!

 Parabéns

Fernando de Andrade completou 
idade nova ontem. Seus pais, 
Fernando e Angela, sua irmã, 
Débora, e seus avós, Waldomiro 
e Dalila, mandam os parabéns.
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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.

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.

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 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.

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

VENDE-SE uma loja de roupas e aces-
sórios femininos, completa, com móveis 
modernos, toda decorada. No bairro 
Campo d’Água Verde. Aceita-se carros 
no negócio. Fone: (47) 3624-2275 ou 
(47) 8428-1514.

VENDE-SE área rural com aproxima-
damente 4 alqueires. Sendo terra de 
planta, na localidade do Parado. Fone: 
3622-7618 ou 8808-1265.

VENDE-SE 3 alqueires de terra planta, 
com reserva legal incluída, na Sereia. 
Tratar: 9121-5258.

VENDE-SE terreno com 600m², próximo 
ao Supermercado Bruda. Terreno de es-
quina. Fone: 3622-8380 ou 9926-1094.

VENDE-SE uma casa de madeira de 74m², 
com 3 quartos, copa, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem na rua Feres Coury, 
nº 233. Valor: R$ 47 mil. Fone: 8848-5288.

VENDE-SE uma bicicleta ergométrica, 
marca Caloi, estilo profissional, em bom 
estado de conservação. Valor: R$ 200. 
Fone: 3622-3542 ou 9105-4541, com 
Adenilson ou Adriana.

VENDE-SE um balcão de vidro, próprio 
para lanchonete ou bar, marca Gelopar, 
1,75. Preço a combinar. Fone: 3622-
6834, falar com Geraldo.

COMPRA-SE lenha de pinus e eucalip-
to para picador, R$ 40 a tonelada, posta  
no local. Contato: 8854-5262.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



27VARIEDADESSexta-feira, 23 de janeiro de 2009 NEGÓCIOS

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 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 2000, 4 portas, pra-
ta, alarme, insufilm, com procedência. 
Fone: 3624-0279 ou 8816-6077, falar 
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 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 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.

VENDE-SE Vectra GLS 2.2, ano 1999, 
cor prata, em ótimo estado de conser-
vação, com lanternas fumês e rodas 
aro 16’. Tratar: 3622 0344.

VENDE-SE carreta ano 88, 112, 
caçamba 3 eixos. Vende-se o conjunto 
ou só a carreta. Fone: 3622-4891 ou 
8854-5262.

VENDE-SE carreta 1935 carga seca, 
carreta 14 metros, cavalo 95, carreta 
2002. Fone: 3622-4891 ou 8854-5262.
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Diminui 
procura por 
trabalhadores 
em Canoinhas
Sine atendeu a 62 pedidos de seguro-
desemprego em um dia no município

VAGAS
 > VAGAS 

MASculinAS
PROCURO

PRECISA-SE

> VAGAS 
FeMininAS

- 2 açougueiros (com experiência)
- Afiador (com experiência)
- Atendente/ garçom (acima de 18 
anos, com experiência, horário: 16 
horas à meia-noite)
- Auxiliar administrativo (cursando 
Ensino Superior, cart. AB)
- Auxiliar de refrigeração (idade: 
20 a 30 anos, solteiro)
- Balconista (com experiência, 
acima de 18 anos)
- Balconista (horário das 14 às 19 
horas, idade: 20 a 30 anos)
- Conferente (idade: 22 a 35 anos, 
cart AB., com prática em informá-
tica)
- Chacreiro (casado, para trabalhar 
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, 
salário: R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil)
- 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 caldeira (com 
experiência)
- Operador de plaina (com expe-
riência)
- Operador de tupia ou centro de 
usinagem (com experiência)
- Padeiro (com experiência)
- Pedreiro (com experiência, idade: 
18 a 50 anos)
- Pintor de móveis (com experi-
ência)
- Representante comercial (com 
veículo e experiência, área: cosmé-
ticos)
- Serralheiro (com experiência) 
- Trabalhador rural temporário 
(para São Simão-SP) 
- Vendedor externo (área: sorve-
tes)
- Vendedor externo (área: seguran-
ça, com moto)

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 odontológica (com 
experiência, 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)
- Copeira (com experiência)
- Empregada doméstica (acima 
de 25 anos, com experiência)
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, com experiência)
- 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 Boni-
to – Major Vieira-SC)
- Estagiária (cursando Ensino 
Superior)
- Faxineira (com experiência, 
acima de 35 anos, período: 
vespertino)
- 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)
- Servente (com experiência)
- Vendedora (cart. AB, área de 
informática, com experiência)
- 3 vendedoras de celulares 
(acima de 18 anos, com experi-
ência)

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)

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

CONCURSOS

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.

CREF - ConsElho 
REgional dE EduCa-
ção FísiCa - 3ª REgião
Prazo: até 12 de fevereiro
Cargos: vários
Vagas: 14
Salário: até R$ 1850,80
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 30 para Nível 
Fundamental, R$ 40 para Nível Mé-
dio e R$ 60 para Nível Superior
Inscrições: www.quadrix.org.br

anaTEl - agênCia 
naCional dE 

TElEComuniCaçõEs
Prazo: até 27 de janeiro
Cargos: Vários cargos
Vagas: 247
Salário: até R$ 8389,60
Escolaridade: 2º e 3º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 45 para Nível 
Médio e R$ 85 para Nível Superior
Inscrições: através do site www.
cespe.unb.br

VAGAS 
DiSPonÍVeiS: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Ensi-
no Médio completo, carteira B. Bons 
conhecimentos em informática, expe-
riência em rotinas administrativas.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL: Com experiência na 
função, desejável nível técnico, para 
empresa do ramo papeleiro.

MECÂNICO: com experiência na função.

MECÂNICO ELETRICISTA: com 
experiência na função.

REPRESENTANTE COMERCIAL: 
Ensino médio completo, possuir ve-
ículo próprio, vendas em Canoinhas 
e região, experiência com vendas 
e conhecimento de supermercados 
na região de atuação. A empresa 
oferece: carteira de clientes, ajuda 
de custo, produto de fácil aceitação e 
sistema de trabalho em consignação.

FARMACÊUTICO: formação em 
Farmácia, disponibilidade para residir 
em São Bento do Sul.

REPRESENTANTE COMERCIAL: 
com experiência em vendas exter-
nas. Possuir veículo, para vendas em 
Canoinhas e região.

Interessados entrar em contato pelo 
fone: 3622-0500, ou comparecer a 
rua Francisco de 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.

Gracieli Polak
CANOINHAS

EMPREGOS

O nível de desemprego subiu em 
Canoinhas no último mês. Para 
quem esperava que a crise não 
chegasse a refletir, de fato, na vida 
do trabalhador, os setores indus-
trial e comercial deram uma res-
posta negativa. Segundo o Sistema 
Nacional de Empregos (Sine) de 
Canoinhas, a procura dos empre-
gadores diminuiu logo no começo 
deste ano, enquanto a entrada no 
pedido de seguro-desemprego 
aumentou, em níveis considerá-
veis, no mesmo período. A chefe 
do setor, Viviane Durau, explica 
que a diminuição na contratação 
de profissionais na cidade pode 
ser notada pela menor procura 
por trabalhadores na entidade, 
que é um elo entre empregados e 
empregadores. “Hoje tem muita 
gente desempregada na cidade, 
fato comprovado pela procura 
pelo seguro-desemprego. No 
primeiro dia que abrimos foram 
62 casos. Ainda não temos dados 
fechados, mas é possível afirmar 
que o desemprego em Canoinhas 
aumentou bastante em relação ao 
ano passado”, afirma.

Viviane explica que a média 
mensal de pedidos é de 250 a 300, 
mas que a expectativa, baseada 
na quantidade atendida até esta 
semana, é de que este número seja 
bastante superior. “Como tem 
muita gente perdendo o emprego, 
a solicitação do beneficio é feita 
rapidamente pela pessoa desem-
pregada, que precisa apresentar 

a documentação necessária para 
conseguir as parcelas”, explica.

Para segurar os efeitos da 
crise, o seguro-desemprego é um 
direito garantido ao trabalhador 
pela Constituição Federal e é 
uma ajuda para quem perdeu o 
emprego. Todo trabalhador com 
mais de seis meses de carteira as-
sinada, demitido sem justa causa, 
pode requerer o benefício nos 
postos do Ministério do Trabalho 
e do Emprego, espalhados em 
todo País.

654 MIL EMPREGOS A MENOS 
NO PAÍS

Segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulgados na 
segunda-feira, 19, pelo Ministé-
rio do Trabalho, em dezembro 
houve o fechamento de 654 mil 
empregos com carteira assinada 
no País. A queda é, segundo o 
Ministério, comum nessa épo-
ca do ano, mas nos níveis que 
se apresentaram, é uma forte 
evidência de que é um reflexo 
imediato da crise.
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VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CENTRO - CA-
NOINHAS - CEP 89460-000, Telefone: (0xx47)3622-4715

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO

PROCESSO Nº  RT 00421-2007-021-12-00-0
Exeqüente : Tarcisio Mildenberger 
Executado : DB Construção Civil Ltda.
PRAÇA: 02/03/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 16/03/2009, às 14:00 horas. 
Bem : 1) um compactador de solo DYNAPAC, modelo CM 13, 
amarelo, com dois motores, sendo um motor Weg (modelo 90s, 
60 hz, 3460 rpm, trifási-co), em bom estado de conservação e 
funcionamento, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00 (seis mil reais).

PROCESSO Nº  CPEX 00334-2008-021-12-00-4
Exeqüente : Rosemeri Gonçalves de Araujo 
Executado : Incorporadora Groskof Ltda
PRAÇA: 02/03/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 16/03/2009, às 14:00 horas. 
Bem : 1)um terreno rural com a área de 195.222,24 m² (cento 
e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e dois metros e vinte e 
quatro decímetros quadrados), situado no lugar denominado 
Campina Santos, município de Major Vieira, ao lado esquerdo 
da estrada que vai de Major Vieira à Pa-panduva, com as se-
guintes confrontações: - O ponto de partida, parte de um marco 
que faz divisa com Maria Jandira e Antonio Sampaio dos Santos 
com rumo 30ºNA, na extensão de 185,00 metros até encontrar 
o marco n.º 1 na margem do Rio Canoinhas, desce abaixo, na 
extensão de 225,00 me-tros até encontrar o marco n.º 3 que 
faz divida com Julia Sampaio Pi-nheiro, com o rumo 58ºNW, na 
extensão de 680,00 metros, até encontrar o marco n.º 04, na 
margem do Rio Bonito, deste segue rio acima com diver-sos 
rumos, na extensão de 440,00 metros até encontrar o marco 
OPP. Dito imóvel acha-se cadastrado no Instituto Nacional de 
Colonização e Refor-ma Agrária INCRA, sob n.º 816 060 005 
061, com a área total de 387,4 hectares, módulo 16,0, número 
de módulos 24,21 e fração mínima de par-celamento 15,0 hec-
tares..., matriculado sob n° 8.792, no Registro Geral n.º 2 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Canoinhas - SC, em que são 
proprietários Evaldo Groskof e Rainilda Ursula Groskof, avaliado 
em R$ 121.000,00 (cento e vinte e um  mil  reais) - Ônus: O 
bem também se en-contra penhorado em razão dos autos da 
carta precatória CPEx 00392-2005, cujas partes são Edileuza 
Gonçalves Alves, exeqüente, e Grafil Gráfica Ltda., executada, 
em trâmite neste juízo.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um  
mil  reais).

PROCESSO Nº  RT 00436-2008-021-12-00-0
Exeqüente : União Federal(INSS e custas)
Executado : Ezequiel Popoaski Barbosa
PRAÇA: 02/03/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 16/03/2009, às 14:00 horas. 
Bem : 1) uma televisão Gradiente, modelo GT- 2002, colorida, 
20 polega-das, 110/220 v, sem controle remoto, cor preta, em 
razoável estado de conservação e funcionamento, avaliada em 
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Obs: Os bens serão arrematados à vista ou mediante sinal de 
20% (vinte por cento) no ato da arrematação e o saldo em 24 
(vinte e quatro) ho-ras. Na ocasião do leilão, os bens serão 
vendidos pela melhor oferta, desde que não seja caracterizado 
preço vil. Havendo a suspensão ou ex-tinção da execução em 
virtude de acordo antes da hasta pública, esta somente será 
suspensa após o pagamento das custas e demais despesas 
processuais. Eventuais ônus existentes sobre os bens levados a 
pra-ça/leilão deverão ser verificados pelos próprios interessados 
junto aos órgãos competentes. Ficam desde já as partes, seus 
cônjuges, se casados forem, credor hipotecário, usufrutuários 
ou senhorio direto, havendo, INTIMADAS pelo presente EDITAL, 
para todos os atos aqui mencionados, caso encontrem-se em 
lugar incerto e não sabido, ou não venham a ser localizados 
pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim, a exigência contida 
no art. 687, §5º do CPC. 

Canoinhas/SC, 14 de janeiro de 2009

DR. GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz do Trabalho

ESPORTES

Competições de verão 
já estão acontecendo
Copa Verão de Futebol de Areia abriu a temporada em Canoinhas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A Fundação Municipal de 
Esportes (FME) em parceria 
com a Liga Esportiva Canoi-
nhense (LEC) já começou 
uma série de competições 
esportivas alusivas ao período 
de férias. 

Ontem à noite (depois do fe-
chamento desta edição), na quadra 
de areia do Sesc Ler, três jogos 
marcaram o início da Copa 
Verão de Futebol de Areia 
(AN Esperança x  Amoc / EC 
Juniores x  Juventus / Fênix x 
A. Fuck).

Às 16 horas de amanhã, 
no campo sede Ana e Vitória, 
três jogos marcam o início da 
Copa Verão de Futebol Suíço 
(veja no tabelão).

Ainda sem data definida 
deve acontecer também na 
quadra de areia do Sesc Ler a 

Copa Verão de Vôlei de Areia 
em Duplas. As inscrições, que 
podem ser feitas na sede da 
FME, no Estádio Ditão, foram 
prorrogadas até quarta-feira, 
28.

Para o mês de fevereiro, 
a FME e a LEC prometem 
o Campeonato Municipal de 
Futsal nas categorias Livre e 
Veteranos. Os jogos aconte-
cerão no Ginásio de Esportes 
Sagrado Coração de Jesus todas 
as terças e quintas-feiras. Outras 
informações na FME ou pelo 
telefone 3622-5341. 

TAÇA PLANALTO
A FME e a LEC já reali-

zaram a primeira reunião para 
organização da Taça Planalto de 
Futebol 2009.

Uma reunião final com to-
das as equipes participantes fi-
cou marcada para às 19h30min 
do dia 3 de fevereiro, na sala de 

reuniões da FME. A compe-
tição deve começar em 1.º de 
março com a participação das 
equipes Botafogo (Canoinhas), 
Souza & Souza (Canoinhas), 
Amigos (Três Barras), Gepu 
(Porto União), Iguaçu (Irine-
ópolis), Bela Vista (Bela Vista 
do Toldo), além das equipes de 
Monte Castelo, Santa Cecília e 
Papanduva, que levam o nome 
das respectivas cidades.

ESPORTE E LAZER 
NO CAM PO

Todas as equipes que con-
firmaram participação no Cam-
peonato do Interior 2009 estão 
convidadas para uma reunião 
às 19h30min de quarta-feira, 
28, na sede da FME, onde será 
definido o direcionamento das 
chaves e detalhes do Torneio 
Inicio que acontecerá dia 1.º de 
fevereiro no Estádio Municipal 
Ditão.

ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE 
DA REGIÃO DE CANOINHAS – ADOSAREC

Agradecimento
A Adosarec agradece a empresa Rigesa, Amiga 5 
Estrelas, pelos seguintes materiais como doação, 
para continuação e o bom andamento dos trabalhos 
da entidade:
- 4 pneus para o micro-ônibus – R$ 2.262,72
- 2 ventiladores de teto para cozinha – R$ 142,00
- 1 armário guarda-volumes para melhor organiza-
ção – R$ 859,00
- 1 DVD para palestras em escolas e empresas para 
captação de novos doadores – R$ 166,00
- 1 bebedouro elétrico para melhor servir os doa-
dores – R$ 450,00
- 1 fogão industrial, 2 bocas – promoções realizadas 
pela entidade – R$ 274,00
- 1 multiprocessador grande para cozinha – R$ 
277,00
- 2 crepeiras para poder aumentar a renda da 
entidade e continuar transportando doadores de 
sangue: R$ 1.156,00

VALOR TOTAL DAS DOAÇÕES – R$ 5.586,72

Agradecemos também a doação mensal destinada 
a Adosarec que muito nos ajuda para  continuarmos 
transportando doadores de sangue, atendendo as 
pessoas que necessitam de sangue.

A Adosarec agradece também a Cia Canoinhas de 
Papel pela doação de guardanapos, papel higiênico 
e papel toalha no ano de 2008.
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Cine Pop Dance
Quando? Sábado
O que? Cine Ice

Channel 311
Quando? Amanhã
O que? Maveric Fest com Djs e a 
dupla Regy e Nando

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

Galpão Missioneiro
Quando? Amanhã
O que? Pancadão Baile Show 
com o grupo Irerê do Brasil

SBO
O que? G.D.O do Forró
Quando? Domingo

V12 Music Bar
Quando? Hoje
O que? Private Vibe

1º Festival de 
Arrancada
O que? Provas e show de ma-
nobras
Quando? Amanhã e domingo
Onde? Na pista próxima a Firma 
e ao Portal de Canoinhas, estrada 
atrás do Hotel Pampas. Ingressos 
à venda na Cad Som, System 
Som e Toca Lanches.

Próximos eventos

:: 6 à 8/02
Rodeio Interestadual 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

:: 8/02
4ª Festa da Costela na Divisa, em 
São Mateus do Sul

:: 14/02
Baile com o Grupo Rodeio no Sa-
lão de Molas, em Major Vieira

:: 15/02
Grupo Rodeio de Porto Alegre na 
comunidade São Sebastião, em 
Três Barras

:: 20/02
Fernando e Sorocaba na Firma

Programação
Fim de semana

ÓBITOS

Claudia Dombroski Saurin
*16/07/71
+07/01/09

Francisca Krull Kaminski
*17/08/38
+08/01/09

Antonio Feício de Castro

*03/07/53
+12/01/09

Antonio Marunhak
*27/02/56
+12/01/09

Maria Yurkiv
*27/01/26

+14/01/09

Maria da Cruz de Lima Soares
*07/09/30
+16/01/09

Ademar Schimdt
*07/10/65
+17/01/09

REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

HÁ 50 Anos

PubLICADO EM  24 DE JANEIRO DE 1959

Você se lembra?
* O novelista norte-americano Ernest Hemingway 

recebeu o Prêmio Nobel de literatura em outubro de 
1954, por sua poderosa maestria que criou um novo 
estilo na literatura moderna, como ainda recentemente 
foi demonstrado mais um vez em O Velho e o Mar. 
Hemingway, fervoroso pescador, é visto acima das 
costas de Cuba., local em que se desenrola O Velho 
e o Mar. Autor de mais de uma dezena de novelas 
traduzidas em todo o mundo, Hemingway e seu contos 
de aventuras já alcançaram grande audiência através 
de filmes de Hollywood, baseados em nove livros de  
sua autoria.

* Em julho de 1929, 500.º aniversário da primeira 
entrada triunfal de Joana D’Arc na cidade de Reims 
foi celebrado com solenidades especiais. Joana D’Arc 
não é só uma heroína nacional da França, mas objeto 
de grandes peças teatrais contemporâneas, tendo sua 
história inflamando a imaginação de artistas e histo-
riadores através dos anos. Em 1909, Joana D’Arc foi 
beatificada pelo Papa Pio X e, em 1920, canonizada 
pelo Papa Benedito XV e cerimônias realizadas em 
Roma.

* Em seguida à sua eleição em abril, Manuel A. 
Roxas foi empossado presidente das Filipinas em 
28 de maio de 1949. Foi ele o último presidente da 
“Commnowealth” e o primeiro presidente da república 
das Filipinas. Como presidente das Filipinas, Manoel 
A. Roxas representou seu país nas cerimônias rea-
lizadas com representantes dos Estados Unidos a 4 
de julho de 1946, data em que a nação se tornou uma 
república independente.

Cine Teatro Vera Cruz 
apresenta:

Hoje às 20,15 horas – Impróprio até 14 anos
DE CAMISOLA COR-DE-ROSA

Com Jane Russel – Keenan Wynn – Ralph Meeker
Deliciosa comédia! Momentos impagáveis!

REGISTRADOS ESTA SEMANA  
NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS

11/01
Ana Caroline Krull
Marcio Adilson Batista Krull
Giane Aparecida Cichowski

11/01
Larissa Andrecovicz
Hálio Soni Andrecovicz
Célia Maria Ferreira de Souza

11/01
Felipe Roesler
Lindomar José Roesler
Eni Aparecida Zakalusne Roesler
12/01
Ederson Lucas
Emerson Lucas
Maria Janete Iendras Lucas

12/01
Kailaini Laís Martins Tavares
Adriano Luis Tavares
Lucimara Aparecida Martins

13/01
Tiago Vicenzo Bueno Rosa dos 
Santos
Cidiclei Rosa dos Santos
Elizete Conceição Bueno

15/01
Maísa Maia dos Anjos
Valdeci dos Anjos
Tereza Aparecida Maia

18/01
Ketlin Vitória Vargas dos Santos
Marcelo Aparecido dos Santos
Ariane Keli de Vargas

www.jornalcorreiodonorte.com.br

CN Correção
* No guia intitulado Como é que se es-
creve?, publicado na edição passada 
do CN, foi omitida a letra ‘V’ do alfabeto.

*  A reportagem Um lugar para 
recomeçar, publicada em 9 de janeiro, 
é de autoria da repórter Gracieli Polak 
e não de Edinei Wassoaski, conforme 
publicado.
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A humanidade está cansada do ódio. 
Este mês de janeiro de 2009 vai ficar na 
história deste planeta com o da posse do 
primeiro presidente negro dos Estados 
Unidos, Barack Obama. A humanidade 
está ansiosa por dias melhores. Está 
cansada do ódio, da violência e da ri-
validade. Não haverá paz no mundo se 
não houver paz no íntimo das pessoas. 
As guerras não passam de projeções 
dos conflitos internos travados no re-
cesso dos lares, das comunidades, dos 
povos e das nações. Vamos colocar 
a humanidade do mundo inteiro nas 
mãos de Deus no comando desse his-
tórico presidente Barack Obama onde 
o amor sempre anda de mãos dadas 
com o perdão. O que temos presen-
ciado até agora é que o mal de certos 
políticos não é falta de persistência. É 
a persistência na falta. A humanidade 
está confiante no presidente Obama. A 
vitória mais bela que se pode alcançar 
é vencer-se a si mesmo. A maneira com 
que recebes os humildes mostra quanto 

amas a Deus. Estejamos certos que 
os milagres acontecem no momento 
certo. Estejamos preparados e sejamos 
perseverantes. A grandeza sem medida 
da sabedoria, num tempo como o nosso, 
quando o saber científico tende a ocupar 
todos os espaços, revela-se premente a 
existência do espírito de sabedoria. Esta 
não se opõe a ciência, mas ultrapassa 
infinitamente seus limites. Talvez se 
pudesse dizer que a ciência está mar-
cada pelo espírito de utilidade e visa 
aplainar os caminhos da humanidade, 
ao passo que a sabedoria alimenta-se 
do espírito de gratuidade e possibilita 
ao ser humano atingir sua verdadeira 
estatura. Há, no entanto, entre elas, uma 
diferença certamente maior. Se a ciência 
é obtida pela aplicação no estudo e na 
pesquisa, a sabedoria vem na forma de 
dádiva. Quem a ela se abre em atitude 
de disponibilidade possibilita que ela lhe 
seja guia seguro nos caminhos e desca-
minhos da vida. A escritura exalta-a por 
sua grandeza e seu brilho.

QUERIDA
Mulher é simpática quando amada
Ela é como uma estrela sempre a brilhar
E até naqueles dias meio nublados
Ela consegue nos revigorar.

Todas as estrelas são radiantes
Mas só as amantes amam o luar
Conservam infinitamente um grande amor
Com um calor que só faz apaixonar.

A mulher busca o grande amor
E o escolhido tudo faz para agradar
As divergências dão o tempero
Para o casal sempre namorar.

Não gosto de ver meu amor triste
A tristeza só faz magoar
Os carinhos param de existir
E a cama parece nunca esquentar.

Num átimo levanto-me à noite
Vou ao jardim contemplar o luar
Pedir aos anjos da guarda das estrelas
Fazer a mulher amada abrilhantar.

Junto das estrelas nasce o amor
E à noite ele vem nos contaminar
É sabido namorar sob as estrelas
Naufragamos num amor de se apaixonar.

O sereno carinhoso refresca a alma
Na noite que vem nos camuflar
Faz o amor deslizar entre as nuvens
Para nos ensinar como beijar.

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 vontade de se relacionar e aproveitar intensamente 
a vida é evidente, ariano. Mas convém avaliar melhor 
os seus desejos e construir seu futuro de forma lenta, 
para que as coisas possam ter estrutura e pela ga-

rantia de mais estabilidade e segurança. É hora de pensar no futuro 
e fazer planos, especialmente na área profissional e em relação aos 
assuntos materiais.

Semana de otimismo e empolgação, geminiano. 
Mas tente agir de forma paciente e tranquila, pois 
a fase pede que observe sua postura pessoal, que 
aprenda a ter mais paciência e fazer planos de longo 

prazo. Em relação aos seus projetos, melhor manter sigilo até que 
tudo esteja concretizado. O momento é excelente para viagens e 
novos cursos e estudos.

Seu foco nos próximos dias será seu relacionamento 
afetivo e a vontade de estar com a pessoa amada, 
leonino. É um momento socialmente agradável e a 
vontade será estar com pessoas que gosta para lon-

gos e muito bons bate-papos. Aproveite para falar de seus sentimentos 
e trocar ideias, oferecendo e aceitando bons conselhos. Mas reserve 
algum tempo para uma boa leitura.

Cuide de você, libriano. É importante se dar mais aten-
ção, atender aos seus desejos e fazer algumas coisas 
mais do seu jeito. Inclua mais prazer em seu dia a dia e 
reveja algumas coisas que faz apenas para agradar os 

outros. É hora de se agradar em primeiro lugar. Seus relacionamentos 
ganham luz e esta clareza ajuda a definir melhor seus sentimentos.

Está chegando o momento de falar o que pensa, 
sagitariano. E decidir. A semana é positiva para estar 
com amigos e pessoas com quem tem afinidade. A 
troca de informações será positiva e te ajudará a 

definir novos projetos. Mas cuidado para não parecer arrogante, já 
que a animação e o entusiasmo estão em alta. Bom momento para 
pensar em novos estudos e ler algo interessante.

Hora de brilhar, aquariano. Dê mais atenção a você 
mesmo, se agrade e mostre-se ao mundo. O mo-
mento é de entusiasmo, empolgação e crescimento. 
Permita-se a aventura e mostre seus talentos aos 

outros. Se está procurando ajuda para alguma coisa, este é o mo-
mento de ir à luta. Seu charme também fica em evidência, atraindo 
a simpatia de todos.

Que tal se organizar melhor, taurino? A semana é 
favorável para arrumar papéis, seu ambiente de 
trabalho e outras coisas que estejam pendentes. 
Apesar da vontade de inovar e jogar algumas coisas 

para o alto, lembre-se que sem a segurança que deseja nada trará 
tanta satisfação. Use e abuse da criatividade e da imaginação que o 
período promete. Bom estar com amigos.

Ao longo dos próximos dias seu contato com a família 
tende a estar ainda mais intenso, canceriano. É um 
bom momento para visitar parentes e amigos antigos, 
estar com as pessoas que gosta e apostar em bons 

momentos em casa. Mas evite o exagero e o desperdício. É bom 
aproveitar a vida, mas sem abusar. 

Podem surgir novos projetos profissionais, virginiano. 
Esteja com as portas abertas, pois tendem a vir ótimas 
oportunidades pela frente. E vale a pena rever antigos 
projetos, retomando alguns já esquecidos. Antigos 

contatos profissionais também podem ser retomados, fique de olho. 
É um bom momento para organizar sua rotina, incluindo coisas que  
são importantes para você.

A semana é de entusiasmo e animação, escorpiano. 
Aproveite para ousar, buscando novidades e inovan-
do em seu dia a dia. Faça novos contatos, retome 
alguns antigos e divulgue suas ideias. Especialmente 

as mais ousadas e inovadoras, pois a tendência é atrair seguidores 
e pessoas dispostas a te ajudar em seus planos. Mas reserve um 
tempo para se recolher e refletir.

A semana pede ação e decisão, capricorniano. 
Especialmente em relação ao trabalho. Sua carreira 
precisa de estímulo e a semana é positiva para 
pensar em seus projetos e agir em direção ao que 

quer. Reveja seus valores e isso inclui suas finanças, que devem ser 
melhor organizadas para que consiga tudo que quer. E pode ousar a 
vontade, a semana é positiva para isso.

Peixes de 22/2 a 20/3
Suas emoções ficam mais claras, pisciano. Aproveite 
para falar sobre elas. Sua inspiração está em alta, 
assim como a criatividade. Aproveite este talento e 
coloque suas ideias no papel. Seu charme também fica 

evidenciado, o que aproxima pessoas e desperta a vontade de seguir 
suas boas ideias. Conte com o apoio de amigos e pessoas próximas.

HORÓSCOPO DA SEMANA

O MUNDO

Fonte: Climatempo

RESUMO DAS NOVELAS

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu 
ainda fica com muita nebulosidade, mas 

HOJE:

27ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
15ºC

DOMINGO:

29ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

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

SEGUNDA:

32ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

HOJE - Edmar e Flor de Lys sugerem que Maralanis 
avise aos Fontanera que encontrou o colar na bolsa 
de Edmarzinho. Antonella defende Maralanis das 
acusações de Mauro. Lívia conta a Suzete que fez um 
acordo com o hospital e que vai receber uma indeni-
zação. Lívia conta a João que Ramiro a ameaçou e 
teme que o médico faça algo contra ela. Ramiro afirma 
que vai se vingar de Lívia. Abigail e Joelma pensam 
num plano para afastar Júlia e Adriano. Flor de Lys vê 
Edilza entregar um bilhete a Stelinha. Otávio conversa 
com Theo sobre a cirurgia e o menino fica confiante. 
Theo diz a Lívia que gostaria que ela se casasse com 
Otávio. Denise encontra Ramiro na porta do hospital e 
propõe a ele um pacto de vingança contra Júlia.

HOJE – Paulinho e Dora fazem as pazes. Bento 
conta a Liginha que Sandro está muito doente. Baby 
e Sueli namoram. Neidinha garante a Galvão que 
seu pai, Tubarão Branco, roubou as terras de sua 
família. Dora encontra a casa repleta de flores.

AMANHÃ - Bento acha que foi Baby quem enviou as 
flores para Dora. Violeta manda Glauco sabotar a lan 
house de Duda. Baby diz a Galvão que Sylvie foi sua 
grande paixão. Andrade diz a Toninho que investigará 
o casal que morreu no acidente. Virgínia some.

HOJE – Raul é bastante simpático com Yvone. On-
dina apresenta Cema para Silvia. Ilana fica irritada 
ao saber que César deu dinheiro a Leinha. Indira 
faz jejum por causa de Raj. Silvia tenta convencer 
Yvone a se aproximar de Murilo.

AMANHÃ - Melissa maltrata Gilda. Tônia descobre 
que Murilo foi jantar na casa de Raul. Um oficial 
de Justiça vai à casa de Zeca procurá-lo. Hariman 
flerta com Raj. Zeca acerta uma bolinha de papel 
na professora Berê.

HOJE - Júlia diz que irá testar a vacina em Gabriela. 
Perpétua, Noé, Zaira e Melquior reencontram Aqui-
les. Célia chama Batista para sair. Meta implora 
a Gór que entregue os bebês, pois quer saber 
quem são seus pais. João implora a Drácula que 
não o mate.

28ºC

ALMANAQUE

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

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Victória fica surpresa com as ordens de 
Fausto. Rebeca revela paixão por Léo ao pai. Ge-
orge não aceita a notícia. Paulo decide ficar longe 
da fazenda para não ver Cláudia. Xavier e Fausto 
falam que os negócios em Tirânia estão indo mal.

AMANHÃ - Paulo e Renan brigam. Ermírio separa 
os dois. Beatriz insiste em ter um filho de Lucas, que 
tenta convencer a esposa de que os dois não estão 
preparados. George não aceita o envolvimento de 
Rebeca com Léo.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min

Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Vereadores de Canoinhas apro-
varam na semana passada a 
criação de 10 vagas  para asses-
sores.                     Página 24

EDUCAÇÃO
ACTs escolherão 
vagas a partir da 
próxima semana
Cronograma indica data e 
horário de acordo com a área 
em que leciona.     Página 13

Maioria das infrações de trânsito 
indica documentação atrasada
18,4% das multas estão relacionadas a motoristas que dirigem veículos com licenciamento atrasado

Página 12

CANOINHAS

CÂMARA
Oito entidades 
repudiam criação 
de cargos
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