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Aurora não 
investirá 
este ano em 
Canoinhas
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Diretoria da Coopercentral passou 
o dia de ontem reunida em 
Chapecó, onde tomou a decisão

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

Terminou por 
volta das 18 
horas de on-
tem, a primeira 

assembleia do ano da 
Coopercentral Aurora. 
Sediada em Chapecó-SC, 
a reunião durou o dia 
todo e terminou com uma 
notícia já esperada. Entre 
as resoluções tomadas, a 
diretoria decidiu por adiar 
os investimentos em no-
vas unidades anunciadas 
em novembro de 2007 

para serem edificadas em 
Canoinhas e Carazinho, 
no Paraná.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
Aurora, que deve distri-
buir uma nota oficial à 
imprensa hoje pela ma-
nhã, a unidade de Canoi-
nhas, orçada em mais de 
R$ 400 milhões, ficará 
para 2010, dependendo 
das condições do merca-
do avícola, abatido pela 
crise internacional.

Farpas na disputa pela SDR

Já está definido, o 
cargo é do PSDB

  ”
“Ele ofendeu muitas 

pessoas queridas 
do partido

  ”
“Verka é vaquinha de 

presépio do Adelmo 
Alberti  ”

“
Orildo Severgnini, 

criticando os tucanos
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Edmilson Verka, depois de se 
reunir com o vice-governador

Vice-governador 
Leonel Pavan, sobre Severgnini
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O discurso do novo presidente estadu-
nidense Barak Obama é repleto de 
simbologia e não poderia ser diferente. 

Sua posse é o coroamento de uma trajetória 
de construção institucional a duras penas e 
sua fala evidencia isso, tanto quanto invoca 
a corresponsabilidade dos cidadãos, ao invés 
de lhes acenar com o paternalismo populista 
e a crença fácil de que o destino de um povo 
está condicionado a alguma vontade piedosa 
e extra-humana. 

Na fala de Obama aparece o pavor 
à ameaça de um declínio histórico por 
muitos prenunciado e por outros 
desejado. Tais sinais podem até 
ter sido produzidos pelo seu an-
tecessor, com uma política inter-
nacional agressiva e uma econo-
mia desastrosa, de repercussão 
gigantesca. Para combater tais 
efeitos, o presidente prometeu 
o uso de “sólidas alianças e 
convicções duradouras” no 
lugar de “tanques e mísseis”. 
Quanto à economia, vigiar o 
mercado é a promessa de um líder cuja 
nação continua sendo a Meca do livre 
trânsito monetário. Nem tanto ao mar, 
nem tanto a terra, é o que deve-
mos esperar.

Ainda assim, vale reconhecer que a 
eleição do presidente democrata representa 
a esperança de uma condução internacional-
mente menos belicista, mais solidária e eco-
logicamente responsável. Em suas palavras, 
“para as nações como a nossa (os EUA), que 
gozam de relativa abundância, dizemos que 
não podemos mais suportar a indiferença pe-
los que sofrem fora de nossas fronteiras, nem 
podemos consumir os recursos do mundo sem 
pensar nas consequências”. Belas palavras.

Não obstante, chamam à atenção alguns 
aspectos culturais – leia-se antropológicos 
- de sua fala. Diferente do tom paternalista e 
messiânico que clamaria pelo amor e o poder 

extra-humano, o presidente estadunidense 
conclama seus concidadãos à tarefa histórica, 
humana, de reerguimento do país. No lugar 
da promessa de cura aos males de um povo 
sofrido e inepto e da manifesta crença num 
destino paradisíaco, está a evocação à história 
nacional e o chamamento à responsabilidade 
de uma sociedade cujas instituições foram 
construídas a duras penas, não sem contra-
dições, mas que, no fundo, refletem a ação 
política de gerações.

Assim, quando Barak Oba-
ma fala do futuro, tem os olhos 
fixos no povo; não olha para os 
céus nem atribui a si, por desejo 
celeste, a messiânica tarefa de 
salvar seu povo. E não há novi-
dade nisso. Trata-se de perceber 
como um povo vê a si próprio 
historicamente. Não há vontade 

divina que prevaleça onde não haja 
vontade humana – leia-se política – e senso 
de responsabilidade própria pelo destino de 
seu país, do qual todos são integrantes. 

Esse sentimento faz parte da importan-
te herança liberal cuja compreensão nos 

seria bastante útil. É a consideração 
disso que nos permite entender 

como um país constrói – insisto, 
politicamente – instituições 

que garantem a posse de um presidente 
negro algumas décadas depois em que, nesse 
mesmo país, “seu pai talvez não fosse aten-
dido num restaurante”, pelo motivo fútil da 
cor. Pode-se dizer muita coisa dos EUA, mas 
um país que, outrora escravagista, garante 
institucionalmente esse nível de materializa-
ção de seus ideais, nunca estará a mercê da 
sorte e, a despeito de ressalvas, continua na 
vanguarda.  

Walter Marcos Knaesel Birkner é soci-
ólogo, vice-coord. do Mestrado em Desen-
volvimento Regional e professor do curso de 
Ciências Sociais

Surpreendeu a manifestação, publica-
da na página 18 da edição passada 
do CN, por meio da qual oito entida-

des de classe com sede em Canoinhas repu-
diam a criação de dez cargos de assessores 
de vereadores na Câmara de Canoinhas.

Surpreende porque há uma impressão 
bastante negativa de passividade quando 
se fala em coletividade em Canoinhas. O 
individualismo das grandes cidades parece 
ser uma constante em nossa cidade quando 
se trata de defender os interesses comuns. 
Tendo em vista esta impressão, que parece 
não ser particularidade deste CN, 
soa positivo ver entidades do mais 
alto respeito se mobilizando em 
torno de uma causa essencial-
mente nobre e importante.

Os grandes momentos da 
história, desde a Revolução 
Francesa, no século 18, foram 
protagonizados pela força po-
pular. Somente a voz do povo é ca-
paz de provocar as grandes mudanças 
da história. Foi assim também no Brasil, 
quando a ditadura militar foi soterrada 
pelos teimosos (muitos perderam a vida) 
que insistiam em subverter-se ao regime. 
Mais recentemente, temos o caso capitular 
de Fernando Collor de Melo, destituído 
da presidência da República pelo célebre 
movimento dos cara-pintadas.

É imperioso que o povo proteste, mas 
que este protesto não se esconda sob pseudô-
nimos ou textos raivosos publicados em tribu-
nas populares. Vivemos num estado demo-
crático no qual nossa opinião merece atenção. 
Ninguém deve ser coagido por expressar sua 
opinião. Se isso ocorrer, vira caso de Polícia.

Está mais do que na hora do povo 
canoinhense (que o exemplo sirva para 
os municípios da região) sair da toca e 
reivindicar seus direitos. O direito que 
neste momento se torna premente, é o de 

cobrar ética e moralidade dos servidores 
públicos, que são empregados da coleti-
vidade. Os vereadores deveriam ser, neste 
caso, nossos servidores mais diretos e 
fiéis. Se há um descontentamento popu-
lar, visivelmente demonstrado pela mídia 
e pelas entidades, os vereadores têm o 
dever de fazer a vontade do povo. Se não 
fizerem, estarão assinando a sentença de 
‘morte pública’, ou seja, não se atrevam a 
se candidatar novamente.

A mídia estará pronta a lembrar o povo, 
em época de eleições, da bandalheira com o 

dinheiro público promovida pela atual 
legislatura. Se isso não adiantar, 

no entanto, não podemos culpar 
a cidade pelo povo que tem. So-
mente um eleitor ‘vendido’ seria 
capaz de reeleger um vereador 
capaz de tal desrespeito com o 
bem público.

Que a atitude destas entida-
des de classe se torne símbolo de 

que nosso povo está deixando de ser 
passivo a tudo de errado que se faz neste 
município em se tratando de política.

Recentemente a Polícia tem intensifi-
cado blitze e rondas em busca de irregu-
laridades em veículos. Cumprindo a Lei à 
risca, qualquer detalhe irregular está sendo 
multado. Tolerância zero.

Se é pra ser assim, ótimo, vamos cum-
prir as regras doa a quem doer.

Que a atitude da Polícia (fazer o traba-
lho pelo qual são pagos) sirva de exemplo 
a todos nós, inclusive aos vereadores. Que 
se atenham a votar e fiscalizar, não onerar 
ainda mais o município.

Quanto ao povo, assim como é teu 
dever andar com o automóvel dentro das 
normas de trânsito, senão você será multa-
do, cobre do vereador uma postura digna 
e caso não adiante, o puna com o esqueci-
mento nas urnas.

EDITORIAL

Mobilização popular

Se é 
pra ser 

assim, ótimo,
 vamos cum-
prir as regras 
doa a quem 

doer.

O discurso de Obama
ARTIGO

Walter Marcos Knaesel BirKner 

Sofremos um contínuo e inexorável processo 
de banalização. Banalização da vida, da 
morte, das comédias e dos dramas coti-

dianos, daquilo que um dia nos tocava. Banalidade 
significa zona de conforto. De repente, surge o bom 
moço, o galã da televisão, afundado no lodaçal das 
drogas, para nos arrancar dessa zona de conforto. 
Atualmente vivem no Brasil 870 mil bons moços – ou 
boas moças – que, projetados sobre a população 
adulta do País (menos aquela com mais de 60 anos), 
perfazem 7% desse segmento populacional.

Bons moços porque sua presença e apa-
rência física absolutamente nada revelam sobre 
sua relação com as drogas, salvo em casos 
extremos de deterioração física, mental e social. 
Somente o círculo mais íntimo de pessoas em 
algum momento tornar-se-á conhecedor da 
situação. As pessoas de seus ambientes sociais 
mais amplos e menos próximos provavelmente 
nada percebem da condição de dependência do 
bom moço. Educado e simpático, seus eventuais 
sinais indicadores são de preferência ignorados, 
desculpados ou racionalizados com explicações 
mais facilmente aceitáveis.

Nem a sociedade geral, nem os segmentos 
mais organizados, como o Estado, empresas, 
sindicatos etc, estão preparados ou manifestam 
vontade para um enfrentamento efetivo da dro-
gadição. O poder público conhece a dimensão 
do problema, mas empenha-se apenas em dar 
alertas; as outras categorias – com raras ex-
ceções – preferem ignorá-lo ou, sob o título de 
responsabilidade social ,“resolver” a situação com 
medidas paliativas. E é bom lembrar que quase 

70% dos bons moços trabalham em emprego fixo. 
Resultado: no País, o custo social da drogadição 
corresponde a 5% do PIB, ou seja, mais do que 
o PIB catarinense (4% do total) no nacional. No 
plano empresarial, essa perda resulta, por baixo, 
em 3%, o que equivale a seis dias de parada 
total por ano.

Em algum momento da sua vida, talvez na 
adolescência, talvez ainda na infância, o bom 
moço errou, não importa se por curiosidade 
ou indução. Quase infalivelmente, esse erro 
desenvolve-se para uma dependência química. 
E a sociedade reage com um misto de repro-
vação, tolerância e pena. E nessa indefinição 
e inconsistência de postura reside a desgraça 
do usuário e o prejuízo para a sociedade. Todo 
dependente sente autopiedade e precisamente 
a tolerância e a pena da sociedade (incluindo a 
família) alimentam e reforçam a imagem do bom 
moço e lhe garantem a continuidade do consumo 
de sua droga.

Somente a percepção dessa realidade per-
mite uma resposta construtiva: nunca consentir ou 
permitir o consumo sob qualquer hipótese, intervir 
vigorosamente ao primeiro sinal de drogadição, 
retirar e negar todo suporte à continuidade do 
consumo e insistir sempre na necessidade de 
aceitar ajuda para uma recuperação. Somente 
esse conjunto de atitudes, em todos os ambientes 
de convívio, permitirá fazer do bom moço uma 
pessoa digna e sadia.

Klaus H. G. Rehfeldt é consultor em depen-
dência química

O bom moço
ARTIGO

KlaUs H. G. reHFelDt

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�VARIEDADESSexta-feira, 30 de janeiro de 2009 PAÍS
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<< O QUE PASSOU...
Morales comemora vitória 
em referendo na Bolívia
<<25/01
O presidente boliviano, Evo Morales, 
saiu para comemorar a vitória no 
referendo constitucional do país, 
enquanto a oposição se declarou 
contra o novo texto. Segundo a 
contagem rápida calculada pelas 
duas maiores redes privadas de 
televisão do país, o ‘sim’ venceu 
com 60% dos votos, contra 40% do 
‘não’, em números publicados pela 
Unitel, e 58,3% a 41,7%, de acordo 
com a ATB. 

Vice-presidente respira com 
ajuda de aparelhos
<<26/01
O vice-presidente José Alencar res-
pira com a ajuda de aparelhos e está 
sedado, desde o fim da cirurgia que 
durou mais de 17 horas e terminou 
às 3 horas.

Dívida externa do Brasil 
fecha em R$ 200 bilhões em 
2008
<<26/01
A dívida externa brasileira, que englo-
ba os débitos dos setores público e 
privado, avançou 3,6% em 2008, para 
US$ 200,1 bilhões, informou o Banco 
Central. No fim de 2007, a dívida 
externa estava em US$ 193,2 bilhões.

Governo quer adotar barrei-
ras contra importação
<<26/01
O Governo adotou barreiras não-tari-
fárias às importações, numa volta do 
sistema de controle dos anos 70 e 
80. Numa decisão que surpreendeu 
os empresários, o Ministério do De-

senvolvimento anunciou a medida 
em nota no Siscomex, o sistema de 
controle do comércio exterior, exigin-
do licença prévia para praticamente 
todos os produtos. Dois dias depois, 
cedendo a pressão de empresários, 
desistiu da ideia.

Arrecadação bate recorde
<<27/01
O Governo Federal arrecadou       
R$ 685,675 bilhões no ano passado 
com impostos, contribuições federais 
e contribuições previdenciárias.

Suspenso cessar-fogo na 
Faiza de Gaza
<<27/01
Tropas israelenses entraram no 
início da tarde no sul da faixa de 
Gaza, a leste de Khan Yunes e, 
segundo testemunhas, abriram fogo 
contra uma fazenda. A nova ofensiva 
foi iniciada após a morte de um 
soldado israelense de patrulha pela 
manhã na fronteira, em ataque que 
marcou a interrupção do cessar-fogo 
na região.

Agrava crise entre Brasil e 
Itália
<<27/01
Em um gesto de agravamento da 
crise bilateral por causa do refúgio 
concedido ao ex-comunista Cesare 
Battisti, o governo da Itália convo-
cou para consultas seu embaixador 
em Brasília, Michele Valensise. 
A decisão do chanceler italiano, 
Franco Frattini, foi uma resposta 
ao parecer da Procuradoria Geral 
da República, que recomendou 
ao Supremo Tribunal Federal a 
extinção do processo de extradição 
de Battisti.

Crise pode custar 50 milhões 
de empregos no mundo
<<28/01
A crise mundial, que completa dois 
anos este ano, poderá deixar sem 
emprego mais de 50 milhões de 
pessoas em todo o mundo até o final 
de 2009, segundo dados divulgados 
pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

Lula amplia Bolsa-Família
<<28/01
Um dia após o governo cortar R$ 37 
bilhões do Orçamento, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 
medidas na área social que custarão 
mais R$ 871 milhões por ano ao 
Estado. O Bolsa-Família, princi-
pal programa social do Planalto, 
passará a atender mais 1,3 milhão 
de famílias (ao todo, 12,3 milhões). 
O limite de renda para obter ajuda 
federal subiu de R$ 120 para R$ 137 
mensais por pessoa.

Preços pelo IGP-M em queda
<<29/01
O Índice Geral de Preços - Merca-
do (IGP-M), usado no reajuste de 
contratos de aluguel, teve deflação 
de 0,44% em janeiro, menor índice 
mensal desde setembro de 2005 
(quando a deflação foi de 0,53%). 
Nos últimos 12 meses, o indicador 
acumulou alta de 8,15%. Em de-
zembro, o índice já havia encerrado 
com deflação, de 0,13%. 

Batistti quebra silêncio
<<29/01
Em entrevista a revista IstoÉ, o 
refugiado italiano no Brasil, Cezare 
Battisti, diz que agente francês suge-
riu fuga ao Brasil. 

NO 1.o FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, em Belém, organizações indígenas formaram um mosaico humano em manifesto

Tucanos bicudos
O PSDB está apoiando a candidatura de Michel Temer (PMDB-SP) à 
presidência da Câmara dos Deputados. Pelo acordo a Primeira Secretaria 
da Mesa Diretora e mais importantes de todas, porque cuida da adminis-
tração da Casa, ficará com os tucanos. O PSDB indicou o deputado Rafael 
Guerra (MG) para o cargo. O deputado Rômulo Gouveia (PSDB-PB), 
está fazendo bico e diz que vai disputar no plenário com o colega mineiro 
e avisa que não aceita a ouvidoria da Câmara dos Deputados como um 
cala-boca.

Propaganda engenhosa
O deputado Ciro Nogueira (PP-PI), candidato a presidência da Câmara 
dos Deputados inovou na sua propaganda. Mandou instalar um Espelho 
no hall dos elevadores privativos com os seguintes dizeres: “Vote em Ciro 
e veja que vai mandar na Câmara”. Ao olhar no espelho, o deputado vê 
sua própria imagem. A propaganda é interessante e criativa.

PT deve trair Temer
O ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, e o depu-
tado José Genoino, ambos do PT paulista, estão liderando a resistência 
ao nome do deputado Michel Temer (PMDB) à presidência da Casa. Eles 
pedem votos no partido para o candidato Ciro Nogueira (PP-PI). Já con-
seguiram o apoio de 25 deputados.

Sob nova direção
Caso se confirme o favoritismo de Michel Temer
 (foto) para comandar a Câmara dos Deputados,
 o PMDB deverá ter novo comando em março.
 O deputado paulista planeja tirar licença do cargo
 de presidente nacional do PMDB e passar o 
comando para a primeira vice-presidente, deputada
 Iris de Araújo, esposa do ex-governador Iris 
Machado (GO). A solenidade deverá ocorrer no 
dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Partidos definem apoios
Dos 20 partidos políticos com assento na Câmara dos Deputados, 18 já 
definiram o candidato que apoiarão na eleição para a Presidência da casa 
na próxima segunda-feira, 2. O deputado Michel Temer (PMDB-SP) rece-
beu o apoio do maior número de partidos - 14, que se inscreveram ontem 
como um bloco parlamentar. A candidatura de Aldo Rebelo (PCdoB-SP) 
é apoiada pelo PCdoB, PSB e PMN. O deputado Ciro Nogueira (PP-PI) 
recebeu o apoio apenas de seu partido. Osmar Serraglio (PMDB-PR) é 
candidato avulso do partido e não recebeu apoio oficial. Apenas o PSOL e 
o PRTB ainda não definiram em quem votarão pra presidente da Câmara 
dos Deputados.

Novo monumento
Atendendo a solicitação do governador José Roberto Arruda (DEM-DF), 
o arquiteto Oscar Niemeyer projetou um novo monumento para Brasília. 
Trata-se da Praça da Soberania que será construída na área central da Es-
planada dos Ministérios, entre a Rodoviária e a Catedral. O novo monu-
mento prevê a construção de dois prédios, um para abrigar o Memorial 
dos Ex-Presidentes e outro em forma de obelisco com 100 metros de 
altura onde ficaria um museu sobre os progressos do País. No subsolo um 
estacionamento com três mil vagas.
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38 mil reais foram gastos com diárias durante 
o ano passado na SDR Canoinhas, aumento 
de 30% em relação a 2007, quando os gastos 
atingiram R$ 26,9 mil. No Estado, a SDR Mafra 
foi uma das que mais aumentou os gastos com 
diárias - passou de R$ 11 mil para R$ 35,8 mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� VARIEDADES Sexta-feira, 30 de janeiro de 2009POLÍTICA

Política
“Não sou oposição, sou correção”
Geraldo Orlonski (PSDB), eleito presidente da Câmara de Irineópolis, fala sobre o 
tumultuado relacionamento com o Executivo e suas propostas de mandato feito aos edis

Edinei Wassoaski
IRINEÓPOLIS

205
foi o total de votos 
conquistados por 

Geraldo Orlonski nas 
eleições 2008

Elimine o “demônio” 
da mente  
Desfazendo-se do tolhimento causado pela ideia 
de pecado, o ser humano passa a manifestar a 
natureza divina que constitui sua essência. Con-
cretiza-se, então, o paraíso terrestre repleto de 
dádivas e bênçãos. Jesus Cristo disse: “O reino 
de Deus está dentro de vós”. Enquanto as pessoas 
mantiveram na mente o “demônio” chamado ilusão, 
que admite a existência de pecado e pecadores e 
insiste em aplicar castigos, elas terão o “inferno” 
ao redor de si. Porém, quando elas banirem da 
mente esta ilusão, esta falsa existência, e pas-
sarem a abrigar nela unicamente Deus e filhos 
de Deus que somos (eu e o outro somos um), 
concretizar-se-á o paraíso terrestre, segundo a 
lei mental que diz: “Tudo neste mundo é projeção 
da mente”. (Extraído do livro A Verdade vol. 25 
– Masaharu Taniguchi)

Como amar a Deus
O primeiro de todos os mandamentos, já ensinou 
Cristo, é amar a Deus. Se a pessoa apenas imita 
as atitudes de quem ama a Deus, com o intuito 
de conseguir algum benefício, procede como uma 
meretriz que se entrega ao cliente apesar de não 
amá-lo, isso é hipocrisia e não amor verdadeiro. É 
preciso amar verdadeiramente a Deus. Para isso 
você precisa concretizar que Deus e você são um 
só ser, isto é, que sua Vida é Vida de Deus. Precisa 
ver Deus em você próprio e amar Deus em você 
mesmo. È imprescindível que você intensifique o 
sentimento de unidade com Deus. Não há pensa-
mento tão insolente quanto o de negar que o homem 
seja filho de Deus. Esta é a oração correta: “Sou 
filho de Deus”. A vida de Deus flui em mim, consti-
tuindo minha vida. Sou preenchido e vivificado por 
Deus. Sou um com Deus. O homem peca porque 
não conscientiza verdadeiramente que é filho de 
Deus. Orar é um meio para o homem se lembrar 
de Deus Pai que é Amor e sabe tudo nos mínimos 
detalhes e nos legou todos os tipos de felicidade 
– o “inventário” já está feito, já está consumado. 
A nossa função é aceitar incondicionalmente e 
reconhecer o “inventário” elaborado por Deus. O 
objetivo da Seicho-No-Ie é dizer à humanidade que 
na Imagem Verdadeira do homem já existe de tudo 
e que, portanto, ele deve buscar tudo no seu interior 
e não no exterior. Somos herdeiros de Deus, que 
é infinito, portanto tudo que desejamos já é nosso. 
Fortaleça a fé, através da oração correta, a fim de 
focalizar com a mente o aspecto perfeito do mundo 
da Imagem Verdadeira: “Seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu”, ou seja, o mundo 
criado por Deus já é perfeito e está inteiramente à 
nossa disposição aqui e agora. Basta aceitar tudo 
docilmente agradecendo a Deus Pai. (Do livro A 
Humanidade é Isenta de Pecado)

   Reflexão
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Criemos o hábito de agradecer a Deus desco-
brindo na vida cotidiana coisas e fatos benéficos 
e gratificantes. Assim é a fé verdadeira. Ter fé 
em Deus não é recorrer a Ele para fazer pedidos 
e sim volver a mente a Ele para agradecer as 
bênçãos. Quando vivemos com a mente repleta 
de gratidão, perdura a situação abençoada. (Prof. 
Seicho Taniguchi)
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Reeleito vereador de Irineópolis, 
depois de quatro anos engolindo 
muitos sapos dos vereadores 
governistas e do próprio prefeito 
Wanderlei Lezan (PMDB), Ge-
raldo Orlonski (PSDB) enfrenta 
agora os adversários em campos 
opostos. Os governistas mingua-
ram na Câmara, enquanto que 
os oposicionistas assumiram a 
maioria, liderados justamente por 
Orlonski que acaba de emplacar a 
primeira presidência da Casa. Na 
entrevista a seguir, Orlonski fala 
sobre o seu relacionamento com 
os governistas, mudanças na Câ-
mara e a análise que faz das elei-
ções de outubro. Acompanhe.

Dos nove vereadores, quatro são 
estreantes na Câmara. Houve, por-
tanto, uma renovação de cerca de 
45%. Isso é reflexo do suposto bom 
mandato da legislatura passada?
Em minha opinião, não. Ao pedir 
votos para a reeleição, a gente 
ouvia questionamentos de muitos 
eleitores sobre a divisão dentro 
da Câmara, sobre a existência dos 
protegidos e dos não-protegidos. 
No lado dos protegidos, as coisas 
aconteciam. Os não-protegidos 
eram colocados para o povo como 
o entrave da administração, mas 
em momento algum obstruímos o 
governo na Câmara. Em face disso 
se criou uma objeção em relação 
ao nome dos oposicionistas.

Mas deu certo, considerando que 
hoje a oposição é maioria.
Exato. Eles fizeram um trabalho 
ferrenho contra a minha pessoa, 
mas foram infelizes.

o senhor se considera um opositor 
consciente?
Eu não diria que sou oposição. 
Fui correção. Tanto que só votei 
contra um projeto da adminis-
tração relacionado a cobrança de 
hora-máquina dos colonos. Achei 
injusto, porque em campanha 
eles prometeram fazer o serviço 
de graça, mas assim que eleitos 
mandaram para a Câmara projeto 
de Lei estabelecendo a cobrança. 
O que fiz foram correções, que 

acabaram resultando em choques 
com a atual gestão. Mesmo sendo 
um vereador de oposição fui o 
que mais projetos apresentou e 
aprovou na Câmara.

Que balanço o senhor faz do primei-
ro mandato do governo Lezan?
Nada muito especial. Ele conse-
guiu melhorar em muito o parque 
de máquinas da prefeitura, com-
prando uma série de máquinas e 
caminhões. Só que são aquisições 
financiadas a longo prazo que 
começam a ser pagas agora. Mas 
obras mesmo não vi nenhuma. Só 
foi feito um reforma num prédio. 
Cinco postos de saúde que foram 
criados foram instalados em pré-
dios que já existiam.

o senhor acha que este segundo 
mandato possa ser de realizações?
É o que o povo espera. O que 
aconteceu é que como eram só 
dois candidatos (a prefeito) e como 
o outro era do PT, considerando 
que há certa resistência ao partido, 
porque há um esforço por parte 
do PMDB de ligar o PT a invasão 
de terras por parte do Movimento 
Sem-Terra na cidade, que por sinal 

só aconteceram porque tiveram 
aval do próprio PMDB.

Houve negociação para o senhor 
assumir a presidência da Câmara?
Não. Houve uma conversa. Deixei 
claro que precisamos quebrar este 
paradigma de que o PSDB só 
atrapalha o governo. Mesmo com 
a anuência do prefeito Wanderlei 
Lezan com a minha candidatura, o 
pessoal do PMDB estava forman-
do uma chapa para lançar candida-
to. O Carlos Silva, do PPS, que era 
oposição, lançou candidatura. Mas 
acabei vencendo de 5 a 4.

Sendo o senhor presidente da Câma-
ra, o Governo tem algo a temer?
Se depender de mim, desde que ele 
trabalhe dentro do que rege a Lei 
Orgânica e me respeite como presi-
dente da Câmara, ele não tem nada 
a temer. Não quero ser um entrave 
em momento algum. Vou trabalhar 
a favor do município. Não vamos 
barrar projeto por vingança ou 
coisa parecida, jamais.

E que tratamento o senhor espera 
do Executivo?
Quando estive com o prefeito 
depois da eleição da mesa dire-

tora, expus para ele como quero 
trabalhar. Deixei claro que não 
quero tratamento diferente, 
quero apenas ser tratado como 
os vereadores da base aliada.
Disse para ele que vou lutar por 
atendimento médico 24 horas, 
marcação de consultas por telefo-
ne, criação de um parque industrial 
e alinhamento com a SDR a fim de 
buscar recursos para o município.
Também pedi para que ele não 
continuasse com as perseguições 
como pedir para eu tirar o carro 
da Câmara da garagem da prefei-
tura, sendo que o veículo ficou lá 
por quatro anos. Ele alegou que 
vai usar a garagem para carros 
que está comprando. Mas não é 
só isso, ele demitiu uma funcio-
nária cujo pai votou para mim.

Já há um nome para assumir a Câ-
mara em 2010 (o mandato vale por 
dois anos)?
Estamos articulando o nome do 
vereador Alcione Adami (PP).

Algum projeto prioritário para sua 
gestão?
Haverá algumas mudanças na Câ-
mara. Primeiro mudaremos o local. 
A Câmara sai de onde está hoje para 
um prédio em frente ao Hospital. A 
mudança se dará porque o espaço 
é maior e mais arejado. Em termos 
regimentais, pretendo cumprir a ri-
gor o que está no regimento interno 
da Casa, já que o regimento vinha 
sendo levado nas coxas, popular-
mente falando.

os funcionários continuam os 
mesmos?
Trocamos o assessor jurídico. 
Saiu o Décio (Alessandro Décio 
Damaso) e entrou a Carolina Fron-
zak. Troquei também a assessora 
parlamentar. Quem vai assumir é a 
Eliane Nicoluzzi, que é do PT.

O que o senhor pensa sobre a cria-
ção de 10 cargos de assessores 
para os vereadores de canoinhas. 
o senhor acha que Irineópolis 
também necessita de um projeto 
semelhante?
Hoje entendo que não. Há necessi-
dade de os vereadores se prepara-
rem mais, até eu preciso de apren-
dizado maior para realizar minhas 
atividades como vereador.
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ORLONSKI: “Fui o que mais projetos apresentou e aprovou na Câmara”
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> Frase da semana

Os desafios da 
Câmara de Canoinhas

WEINERT REASSUME
Depois de 10 dias de férias, que passou no interior de Minas Gerais, onde tratou 
de assuntos relacionados a atividade agropecuária, que desenvolve muito antes 
de ser eleito prefeito de Canoinhas, Leoberto Weinert (PMDB) reassumiu a 
prefeitura na terça-feira, 27. Em um sinal de confiança que chegou a surpre-
ender, Weinert entregou a prefeitura nas mãos do vice, Beto Faria (PMDB) 
durante o período de férias.
Beto, por sinal, já reservou uma sala próxima ao gabinete de Weinert. Pretende 
atender a população, ouvir críticas, elogios e sugestões. Claro que muito além de 
exercer o cargo que lhe foi entregue nas urnas, Beto pensa nas urnas que serão 
abertas em outubro de 2012. Embora negue, o vice é o candidato natural de Weinert 
a sua sucessão. O prefeito nunca escondeu de ninguém seu apreço por Beto. Apreço 
que, por sinal,  nunca teve por Verka, que engolia por força da coligação.
Perguntado sobre a possibilidade, Beto sorri e afirma prudentemente que ainda 
é cedo para falar de eleições municipais.

Os vereadores vão ceder à pressão popular?

Não dá pra entender o porquê de ainda não ter 
saído a licitação que definirá a empresa que ex-
plorará o estacionamento pago em Canoinhas. 
Em um ano de idas e vindas, o processo licita-
tório já foi aberto três vezes. O coordenador do 
Departamento de Trânsito diz que o Tribunal de 
Contas impôs restrições. É inadmissível que o 
departamento de licitações da prefeitura elabore 
três processos e nenhum esteja certo. Incom-
petência ou má vontade, de um ou de outro. A 
questão é que não dá pra adiar uma tomada de 
decisão por erros que se repetem. 

Clima quente
A entrada do vice-governador Leonel Pavan (PSDB) na discussão 

sobre o futuro da SDR Canoinhas só trouxe mais combustível para a 
discussão. “O governador é quem manda, mas até agora ele não disse 
nada”, afirmou o vice-governador em entrevista exclusiva ao CN.

Orildo Severgnini (PMDB), por sua vez, foi enfático nas críti-
cas, envolvendo o coordenador regional do PSDB, prefeito de Bela 
Vista do Toldo, Adelmo Alberti, numa verdadeira rede de intrigas. 
O silêncio de Edmilson Verka (PSDB) soa perturbador. Severgnini 
chegou a sugerir que a imprensa investigue até onde vai a influência 
de Alberti na SDR. 

Fato é que o deputado Antonio Aguiar (PMDB) não tem dado 
trégua ao governador Luis Henrique (PMDB). Basta vê-lo para cobrar 
a SDR Canoinhas. Para Severgnini, Aguiar garantiu que a SDR já é 
do PMDB. “Pode até ser que eu não seja nomeado secretário, mas 
tenho apoio dos prefeitos”, assinala o ex-prefeito de Major Vieira. 
Assim como Verka, Severgnini também acha que a questão se tor-
nou pessoal, dando a entender que um segundo nome pé-vermelho 
resolveria a questão.

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Segunda-feira, 2, é dia de estreia para a 
maioria dos vereadores eleitos na última eleição 
em todo o Brasil. Na região, Câmaras como a de 
Canoinhas já realizaram sessões extraordinárias, 
mas certamente a de segunda-feira vai ter um 
gostinho especial. Em Canoinhas, por sinal,  o 
gosto não vai ser exatamente especial. Represen-
tantes de diversas entidades devem bater ponto 
na primeira sessão ordinária da legislatura para 
cobrar um posicionamento dos edis em relação 
a mobilização popular que pede a revogação 
da Lei que instituiu 11 cargos de assessores de 
vereador.

O ano começa turbulento e promete ser de dis-
cussões acaloradas considerando que a nova safra 
de vereadores (exatamente a metade) vem com von-
tade e disposição. Nada deve passar incólume ao 
crivo de vereadores como Alexey Sachweh (PPS), 
Beto Passos (PT) e João Grein (PT). Gil Baiano 
(PSDB) e Miguel Gontarek (PP), a julgar pelas 
vezes que assumiram como suplentes, não devem 
acrescentar nenhuma novidade. Não dá pra esque-
cer que entre os veteranos, Paulo Glinski (DEM) 
deve estar mais combativo do que nunca, de olho 
em 2012. Tarciso de Lima (PP) deve infernizar a 
vida do presidente Célio Galeski (DEM) e Wilson 
Pereira (PMDB) deve assumir a tarefa ingrata de 
defender o Governo. Resta saber se Bene Carvalho 
(PMDB) o auxiliará nessa tarefa ou vai ficar em 
cima do muro.

De qualquer forma, seja por provocação ou por 
argumentos, o ano promete. As questões polêmicas 
não são poucas. Unificação da UnC, municipaliza-
ção da água e do trânsito, licitação do transporte 
público, enfim, assuntos polêmicos não faltam. A 
agenda política de 2009 já foi aberta.

MOBILIZAÇÃO

“O Verka é vaquinha de presépio 
do Adelmo (Alberti)”

do secretário da Administração de Monte Castelo, Orildo Severgnini (PMDB), em entrevista 
ao CN

De parabéns as entidades que estão mobiliza-
das em derrubar a Lei que cria 11 cargos de 
assessores de vereador na Câmara de Canoi-
nhas. Somente a mobilização popular é capaz 
de colocar medo na classe política. Do contrário, 
o povo se torna algo distante que só é acordado 
convenientemente em período eleitoral. Que 
essa batalha desde já perdida pelos vereado-
res, se torne exemplar para o País, mostrando 
que em Canoinhas, pelo menos, há eleitores 
conscientes e politizados.

Eleições
Vencer as eleições de 2010, com o presidente 

estadual do PMDB, Eduardo Pinho Moreira, como 
candidato ao governo, é o principal objetivo da executiva 
estadual do PMDB, que esteve reunida esta semana, na 
sede do partido, em Florianópolis, definindo ações e 
estratégias partidárias para 2009.

O páreo vai ser duro. Ideli Salvati (PT) vem aí 
ungida pelo PP do casal Amim. 

> INDIGNADO: Vereador Alexey Sachweh 
(PPS) ficou pasmo com a repercussão de 
seu voto contra a Lei que cria 11 cargos 
na Câmara. “Para muitas pessoas passei 
a vilão por não ter pedido vistas”.

> INDIGNADO II: Segundo Alexey, o pe-
dido de vistas teria de ser votado, ou seja, 
certamente seria negado, já que a maioria 
era favorável ao projeto.

> EVENTO: A Rigesa, a segunda maior 
empresa do mercado brasileiro de pape-
lão ondulado, participará da Fruit Logística 
2009, Feira Internacional de Frutas e Ve-
getais, que acontece de 4 a 6 de fevereiro, 
em Berlim, na Alemanha.

> CARTÓRIO: O Cartório Eleitoral de Ca-
noinhas mudou o horário de atendimento 
que passa a ser das 12 às 18 horas.

> APIMENTADO: Presidente da Câmara 
de Irineópolis, Geraldo Orlonski (PSDB) 
concedeu entrevista apimentada ao CN. 
Pelo jeito, sua relação com o prefeito 
promete ser ainda mais turbulenta do que 
foi na primeira legislatura.

> RETALIAÇÃO: Se por um lado Wan-
derlei Lezan (PMDB) retalia Orlonski, por 
outro, o presidente da Câmara não deixa 
por menos. Assim que assumiu exonerou 
o assessor jurídico Alessandro Décio Da-
maso, pé-vermelho de carteirinha.

Intervenção
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) fez uma ten-

tativa fracassada de intervir no processo sucessório da 
Câmara de Vereadores. Chamou todos os vereadores 
novatos para tentar persuadi-los a votar com o Gover-
no. Só convenceu Gil Baiano (PSDB), que na verdade 
já estava nas mãos de Célio Galeski (PSDB), que o teria 
ajudado na campanha.

A posição firme dos novatos surpreendeu o pre-
feito que percebeu que seu mandato não será facilitado 
pelos edis.
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Disputa pela direção da SDR rende farpas
“(Edmilson) Verka é 
vaquinha de presépio 
do Adelmo Alberti”, 
diz Severgnini; 
Pavan rebate: 
“Ele ofendeu muitas 
pessoas queridas do 
partido (PSDB)”

Várias entidades com representação 
em Canoinhas estarão na próxima 
semana (entre quarta-feira, dia 3, e 
sábado, dia 7), a partir das 9 horas, no 
calçadão da rua Francisco de Paula Pe-
reira, colhendo assinaturas de eleitores 
em um abaixo-assinado que pede a 
revogação da Lei que instituiu a criação 
de dez cargos de assessores de vere-
ador (um para cada vereador) e um 
cargo de assessor jurídico, na Câmara 
de Vereadores de Canoinhas. A Lei foi 
aprovada em sessão extraordinária no 
dia 5 de janeiro, mas até agora nenhum 
assessor foi contratado.

Caso o abaixo-assinado atinja 
5% dos eleitores, constitucionalmen-
te, as entidades ganham o direito de 
apresentar um projeto de origem 
popular que será submetido à aprecia-

ção da Câmara, pedindo a revogação 
da Lei. O abaixo-assinado deve ser 
entregue aos vereadores na sessão do 
dia 9. Antes, na primeira sessão do 
ano, na segunda-feira, 2, haverá uma 
manifestação silenciosa por meio de 
bótons, cartazes e adesivos.

Até ontem, estavam engajadas no 
movimento a Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL), Sindicato do Comér-
cio Varejista de Canoinhas (Sincovac), 
Sindicato das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Cargas do Vale do 
Canoinhas (Sindivale), Sindicato dos 
Contabilistas de Canoinhas (Sindicont), 
Associação Brasileira de Odontologia 
(ABO), Partido Popular Socialista 
(PPS), Loja Maçônica Liberdade e 
Justiça e Ordem DeMolay, Associação 
Comercial e Industrial de Canoinhas 
(Acic), Associação dos Moradores do 
Campo d’Água Verde (Amcav), Con-

selho de Segurança do Campo d’Água 
Verde (Conseg), Núcleo Habitacional 
Menino Deus, Associação dos Enge-
nheiros do Vale do Canoinhas (AEVC), 
Associação Médica Dr. Osvaldo de 
Oliveira e Unimed.

  As entidades reforçam que a 
iniciativa está aberta a outras organi-
zações interessadas em se engajar na 
luta contra a criação dos cargos.

VEREADOR APOIA
O mais surpreendente da ini-

ciativa popular é que um dos líderes 
do movimento é justamente um 
vereador. Alexey Sachweh (PPS), o 
Porcão, que votou contra o projeto 
de Lei, tendo como companheiro 
de voto somente Beto Passos (PT), 
resolveu buscar na iniciativa popular 
o apoio que não teve na Câmara. Sa-
chweh é presidente da Comissão de 

Orçamento e Finanças da Câmara. 
Justificando o fato de ter aprovado 
o projeto na Comissão, Sachweh 
lembra que havia um parecer jurí-
dico favorável a criação dos cargos. 
“Uma coisa é a minha opinião, outra 
coisa é posição técnica que tenho de 
tomar dentro da Comissão”, explica 
lembrando que se o orçamento 
da Câmara comporta tais gastos, 
não há porque a Comissão emitir 
parecer contrário. Respondendo a 
outra crítica – do porque não ter 
pedido vistas do projeto – Sachweh 
argumenta que seu pedido de vistas 
teria de ser apreciado pela Câmara 
por meio de votação. “Você acha que 
eles iriam votar a favor do pedido de 
vistas, considerando que a maioria 
era a favor da criação dos cargos?”, 
questiona.

Sachweh avalia ainda que na 

hipótese de o pedido de vistas ser 
aprovado, só adiaria uma decisão 
já tomada. “A maioria é a favor da 
criação dos cargos”, conclui.

PREFEITO SANCIONOU
Mesmo sendo um projeto de 

Lei que legisla sobre receita da 
Câmara, o projeto passou pela san-
ção do prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB). “Todos os projetos, sejam 
de origem legislativa ou executiva, 
têm de passar pelas minhas mãos”, 
afirmou Weinert, que sancionou a 
Lei pouco antes de viajar de férias 
para Minas Gerais, na mesma sema-
na da aprovação na Câmara. Weinert 
voltou na terça-feira, 27, e afirmou 
que respeitou a autonomia dos vere-
adores. “Mesmo que eu vetasse, eles 
(os vereadores) poderiam derrubar 
o veto”, justifica. 

Entidades colhem assinaturas para vetar assessores
Assinatura de 5% dos eleitores garante apresentação de projeto de origem popular pedindo a revogação da Lei que criou 11 cargos

A disputa pelo cargo de secretá-
rio de desenvolvimento regional 
de Canoinhas ainda não chegou 
ao último round. Ao menos é 
o que se conclui das últimas 
declarações dos envolvidos na 
questão.

Segundo Edmilson Verka 
(PSDB), que ocupa o cargo 
atualmente, não há possibilidade 
de o cargo ser transferido para 
o PMDB. Na semana passada, 
Verka, acompanhado dos pre-
feitos Adelmo Alberti (PSDB), 
de Bela Vista do Toldo, Elói 
Quege (PP), de Três Barras, e 
Israel Kiem (DEM), de Major 
Vieira, esteve em audiência com 
o vice-governador Leonel Pavan 
(PSDB), em Florianópolis. Os 
prefeitos apóiam sua perma-
nência no cargo. Ele garante 
que Pavan não pretende alterar 
o quadro de secretários das 
regionais.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Por telefone, Pavan disse ao 
CN que as regionais permanecem 
como estão, “por enquanto”. “A 
saída do Verka só acontece se 
o partido decidir ou fazer um 
acordo, mas isso não aconteceu”, 
afirma. Sobre a possibilidade 
de o cargo ir para as mãos do 
PMDB, Pavan ressalta que para 
isso acontecer algum secretário 
do PMDB teria de ceder a vaga 
em outra regional para o PSDB. 
“O governador é leal e respeita a 
Tríplice Aliança (PMDB, PSDB 
e DEM)”, afirma.

O vice-governador disse que 
foi interpelado por Verka e lhe 

reafirmou que não há nenhuma 
conversação sobre sua saída da 
SDR. “Mandei ele trabalhar que 
quem cuida dessas coisas aqui so-
mos nós”. Pavan disse ainda que 
não pode falar do que não sabe 
e se irritou quando questionado 
sobre uma suposta declaração 
feita a Verka de que Orildo Se-
vergnini (PMDB), ex-prefeito de 
Major Vieira e atual secretário da 
Administração de Monte Castelo, 
“não pisa na SDR” enquanto ele 
for vice-governador. “Eu nunca 
disse isso, se o Verka falou isso 
já perdeu ponto comigo”, enfa-
tizou. Ainda sobre Severgnini, 

Pavan disse que “ele falou muito 
mal do PSDB, ofendeu pessoas 
importantes para o partido como 
o Dado Cherem e o Gilmar Kna-
essl, mas eu nunca disse que ele 
não colocaria os pés na SDR, se 
dissesse, assumiria”.

O vice-governador reafirmou 
seu apreço por Verka, acreditan-
do que a declaração do secretário 
a um site de notícias tenha sido 
um mal entendido, mas deixou a 
questão em aberto. “Não posso 
falar daquilo que não sei, aqui 
não existe nada sobre a saída do 
Verka”. Ele admite, no entanto, 
que o deputado estadual Antonio 

Aguiar (PMDB) tem sondado o 
governador em busca da vaga 
para o PMDB.

“VERKA É UMA VAQUINHA DE 
PRESÉPIO”

Em entrevista ao CN, Se-
vergnini disse que a ordem é 
“manter a boca fechada”, dando 
sinais de que é uma questão de 
tempo assumir a SDR Canoi-
nhas. Ele teceu duras críticas 
ao atual secretário. “O Verka é 
uma vaquinha de presépio do 
Adelmo (Alberti), que é quem 
manda lá dentro”, afirmou sus-
tentando que Alberti tem muitos 
interesses na SDR e por isso 
tenta boicotá-lo. O ex-prefeito 
disse que em momento algum 
afirmou que havia sido nomeado 
secretário e que Pavan não tem 
direito de proibir que ele coloque 
os pés na SDR. “Como cidadão 
posso ir lá a hora que eu quiser”. 
Ele disse ainda que não acredita 
que Pavan tenha dito isso. “É 
coisa do Verka, o Pavan é sábio, 
sabe que lá pra frente vai precisar 
do Orildo”, acredita.

Severgnini afirmou que se 
for secretário “não sobra um 
funcionário dos que estão hoje”. 
“Vou montar uma equipe técnica 
para fazer a SDR realmente fun-
cionar”, assinalou.

Ao saber das declarações de 
Severgnini, Verka não quis se 
manifestar a respeito.

CANOINHAS
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PAVAN (C) tenta mediar queda de braço entre o PSDB representado por Verka (E) e o PMDB de Severgnini (D)
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Hidroterapia 

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

SUS vai ampliar número de 
medicamentos fitoterápicos
Lista tem espinheira santa e guaco; outras cinco serão adicionadas

Outras técnicas ideais a serem feitas são:

:: Pedilúvio AlternAdo (escAldA-Pés)

Encher um balde com água quente e outro com água fria. Imergir os 
pés na água quente (tanto quanto possa aguentar) e deixá-los durante 
4 minutos; depois, tirar da água quente e colocar na água fria durante 1 
minuto. Repetir o exercício 3 vezes, terminando na água fria.
Renovar sempre a água quente, para manter a temperatura. Secar os 
pés e calçar meias secas. O pedilúvio é especialmente indicado nas 
enfermidades dos sistemas circulatório e nervoso.

:: BAnho de Assento
Os banhos de assento são tomados quentes 
ou frios, e são recomendados para combater 
os males do baixo ventre. Atuam como laxante, 
descongestionam o intestino, favorecendo a 
digestão, combatem a prisão de ventre, regu-
larizam a circulação do sangue, acalmam o 
sistema nervoso e produzem sono calmo. Para 
preparar o banho, encha a banheira e sente-se 
nela, com água até a altura dos rins. Permaneça 
imergido durante 20 minutos. Se estiver usando 
água fria, coloque os pés numa pequena bacia 

contendo água quente, para mantê-los aquecidos. À medida que a água 
for esfriando, coloque mais água quente. Para potencializar os efeitos 
curativos deste banho, substitua a água comum por chás medicinais, 
que podem ser de cavalinha, palha de aveia, flores de feno, samambaia 
do mato, alfafa, eucalipto etc. Depois do banho, faça o resfriamento do 
corpo para fechar os poros, tomando uma ducha rápida de água fria ou 
um banho vital com duração de dois minutos.

Próxima semana, mais técnicas como: Banho Vital e outros

Continuação

O uso de medicamentos fitote-
rápicos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), iniciado em 2007, 
está em processo de expansão e 
estudo e chegará a cinco subs-
tâncias até o final do ano. Atu-
almente o Ministério da Saúde 
coloca à disposição de prefei-
turas recursos para a aquisição 
de dois fitoterápicos: guaco e 
espinheira santa. Fitoterápico, de 
acordo com a legislação sanitária 
brasileira, é o medicamento ob-
tido a partir, exclusivamente, de 
matérias-primas ativas vegetais.

O Programa Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápi-
cos, coordenado pelo Ministério 
da Saúde em parceria com mais 
oito ministérios foi aprovado em 
dezembro de 2008 e tem uma 
preocupação social que mobi-
liza diversas áreas importantes. 
Segundo o diretor do Departa-
mento de Assistência Farmacêu-
tica do Ministério da Saúde, José 
Miguel do Nascimento Junior, 
ele é um instrumento de geração 

de emprego e renda, de desenvol-
vimento local e estruturação na 
cadeia produtiva, pois mobiliza 
desde o cultivo da semente até a 
produção do fitoterápico.

De acordo com o Ministério, 
atualmente 350 municípios em 12 
Estados distribuem estes medica-
mentos na rede pública de saúde. 
De acordo com Nascimento, o 
objetivo é aumentar o número 
de cidades que utilizam fitoterá-
picos e a variedade de substâncias 
disponíveis. Os medicamentos 
fitoterápicos utilizados pelo 
SUS são aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e produzidos por 119 
empresas privadas, devidamente 
registradas pela agência. 

PoUcA PrescriÇÃo
Para Cláudio Henrique Ma-

thias, técnico administrativo 
da Secretaria de Saúde de Ca-
noinhas e terapeuta naturalista, 
colunista do CN, a ampliação 
da quantidade de medicamentos 
fitoterápicos é positiva, mas sig-
nifica pouco na aplicação prática. 
Mathias explica que, mesmo com 
os medicamentos à disposição 
pelo SUS, os médicos ainda não 
os receitam em Canoinhas “À 
medida que estes medicamen-
tos começarem a ser receitados 
pelos médicos, nós começamos 
a comprar. O problema é que 
eles ainda não prescrevem estes 
medicamentos, mesmo com eles 
na relação”, afirma.

MEDICAMENTOS fitoterápicos são pouco conhecidos em Canoinhas; médicos não costumam receitar para pacientes
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Insônia
A insônia se caracteriza pela incapacidade de conciliar o sono e pode 
manifestar-se em seu período inicial, intermediário ou final. 
O tempo necessário para um sono reparador varia de uma pessoa 
para outra. A maioria, porém, precisa dormir de sete a oito horas para 
acordar bem disposta. Pesquisas recentes sugerem que aqueles que 
consideram suficientes quatro ou cinco horas de sono por noite, na 
realidade, necessitariam dormir mais. Aparentemente, pessoas mais 
velhas dormem menos. Entretanto, o tempo que passam dormindo 
pode ser exatamente o mesmo da mocidade, dividido em períodos 
mais curtos e de sono mais superficial. 
Localizar as causas da insônia pode ser facilitado pela poli-sono-
grafia, um exame que monitora o paciente enquanto dorme. Insônia 
pode ser tratada com medicamentos que devem ser prescritos pelo 
médico. Não se automedique.

:: Causas 
A insônia pode ter causas orgânicas e psíquicas. Pesquisas apontam a 
produção inadequada de serotonina pelo organismo e o estresse pro-
vocado pelo desgaste quotidiano ou por situações-limite como causas 
mais importantes.
 
:: ReComendações
Algumas mudanças simples no estilo de vida podem ajudar a combater 
a insônia, mesmo quando ela for crônica: 
•Limite o consumo de cafeína presente no café, chás, colas, chocolates, 
etc. Até a cafeína usada como ingrediente de alguns alimentos pode 
prejudicar o sono das pessoas mais sensíveis; 
•Converse com seu médico sobre os remédios que esteja usando. Certos 
medicamentos descongestionantes podem ser tão estimulantes quanto 
a cafeína; 
•Exercite-se regularmente, mas não perto da hora de dormir. Atividade 
física regular é essencial para quem sofre de ansiedade e ajuda a dor-
mir melhor. No entanto, a prática de exercícios vigorosos à noite pode 
atrapalhar o sono; 
•Estabeleça uma rotina para seu horário de dormir e de despertar. O 
relógio biológico responde melhor se habituado a horários regulares. 
Mesmo nos finais de semana, tente manter o esquema estabelecido 
para os dias úteis; 
•Procure relaxar antes de ir para cama. Ouça música, leia um pouco, 
converse, assista a um filme. Lembre-se de que, depois de uma noite de 
sono reparador, as soluções para os problemas podem fluir melhor. Se 
nada disso resolver, vale a pena buscar ajuda profissional; 
•Use técnicas de relaxamento. Progressivamente contraia e relaxe todos 
os músculos do corpo, começando pelos dedos dos pés e terminando 
na face. Massageie suavemente o couro cabeludo. Tente visualizar uma 
cena ou paisagem que lhe traga satisfação; 
•Tome um banho morno. Deixe a água escorrer pelo corpo durante algum 
tempo, pois isso ajuda a relaxar os músculos tensos; 
•Tome um copo de leite morno. O leite contém o aminoácido triptofano, 
que relaxa os músculos e induz o sono; 
•Experimente ingerir chás à base de ervas como camomila, erva-doce, 
erva-cidreira, etc. Eles têm sido usados há séculos por pessoas que 
garantem sua ação relaxante; 
•Certifique-se de que não há claridade no quarto e a temperatura é agra-
dável. Mesmo pouca luz pode atrapalhar o sono de algumas pessoas. 
•Use protetores nos ouvidos, se o barulho incomoda e não há como 
eliminá-lo; 
•Escolha o colchão adequado para seu peso e altura. Colchões muito 
macios ou muito duros são contraindicados; 
•Reserve a cama somente para dormir e para relações íntimas. Evite ler, 
ver TV, trabalhar e conversar no quarto; 
•Relações sexuais são relaxantes. Após o orgasmo, as pessoas tendem 
a ficar sonolentas; 
•Levante-se, se não conseguiu dormir depois de 30 minutos deitado. 
Ficar na cama acordado pode aumentar a ansiedade, a irritação e, 
consequentemente, a insônia. Procure distrair-se com alguma atividade 
tranquila e depois, mais cansado, volte para a cama e tente dormir. Re-
pita o esquema, se necessário. Usando essa técnica, muitas pessoas 
conseguem reverter o processo.

:: adveRtênCia
Insônia crônica requer avaliação profissional. É indispensável descobrir 
o que está causando essa dificuldade para dormir, pois a ausência do 
sono reparador pode prejudicar a saúde física e mental dos indivíduos. 
Por isso, não é à toa que torturadores impedem que o acusado durma 
quando querem arrancar deles uma confissão. 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Perigo dentro de casa 
para os pequenos
Maioria dos atendimentos a crianças é motivado por quedas

Quem tem criança pequena em 
casa sabe que todo cuidado é 
pouco para evitar acidentes com 
os pequenos. O que pouca gente 
sabe é que cerca de metade dos 
atendimentos a crianças realiza-
dos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) são motivados por quedas 
e acidentes ocorridos dentro 
da própria casa. É o que revela 
uma pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde, com dados 
coletados em 37 cidades durante 
um mês. Das 10.988 crianças 
atendidas, 5.540 sofreram que-
das. Ao todo, 69% estavam em 
casa, sob os cuidados de pais, 
avós ou babás e, de acordo com 
a pesquisa, meninos entre dois 
e cinco anos são as vítimas mais 
frequentes. Pedro Augusto, de 
um ano e sete meses, entrou para 
as estatísticas depois do acidente 
acontecido há dois meses.  “Ele 
estava brincando, pisou em um 
brinquedinho e acabou caindo. 
Bateu o supercílio que se rom-
peu espalhando muito sangue 
e assustando demais a gente. 
Mesmo cuidando, ficando em 
cima dele, não dá para evitar 
que algumas coisas aconteçam”, 
explica a mãe, Alessandra Martin 
Fernandes. Pedro Augusto saiu 
do hospital com dois pontos 
no supercílio e, segundo a mãe, 
com o primeiro grande sinal de 
uma infância agitada. Mesmo 
com pouca idade, o garoto já 
coleciona arranhões e pequenas 
marcas no corpo, sinal de que, 
segundo a mãe, é uma criança 
saudável.

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria alerta para os cuidados 
que os pais devem tomar dentro 
do ambiente doméstico para 
que acidentes sejam evitados. 

De acordo com a instituição, o 
problema é de saúde pública, mas 
nem sempre é bem cuidado e a 
prevenção de suas ocorrências 
não é de conhecimento de todos 
os profissionais. A instituição 
alerta que vários fatores são re-
levantes para maior ocorrência 
de acidentes, como pequenas di-
mensões, iluminação deficiente, 
móveis ou objetos pontiagudos, 
piso escorregadio, ausência de 
proteção para a criança, entre 
outros, portanto, a vigilância 
constante deve ser um hábito dos 
pais e responsáveis.

ZeLo
Ivanira Soares é mãe da 

pequena Raiane, que aos cinco 

anos, nunca sofreu uma queda ou 
acidente que motivassem cuida-
dos médicos específicos. Ivanira 
conta que a menina já se machu-
cou várias vezes, mas conseguiu 
apenas pequenos arranhões, e 
que todo cuidado é pouco em 
cada idade da criança. “A gente 
precisa estar de olho aberto 
sempre, agora ainda mais. Ela já 
alcança o fogão, então sempre 
tem de cuidar, virar os cabos, não 
deixar a chaleira fácil e, distraída 
como é, pode se machucar fácil”, 
diz. A mãe, sempre atenta aos 
movimentos da filha, diz procu-
rar dar condições de segurança 
dentro da própria casa, o que, até 
agora, tem evitado acidentes mais 
graves envolvendo a filha.
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IVANIRA e a filha Raiane: acidentes não renderam mais que arranhões
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Doações mensais da Unimed ajudam pacientes portadores de câncer a ter uma tratamento mais digno e humano

Romilda Pilaty Rodrigues, 
45 anos, sempre levou 
uma vida muito ativa. 

Voluntária da Associação dos Pa-
cientes Oncológicos de Canoinhas 
e Região (Apoca), trabalhava no 
bazar e fazia o que podia para 
ajudar no cotidiano da entidade 
filantrópica. Há alguns meses, no 
entanto, Romilda foi  impedida de 
ajudar. Um tumor no colo do úte-
ro, acompanhado de uma anemia 
enfraqueceu suas pernas ao ponto 
de deixá-la de cama. “Mas estou 
confiante que logo logo eu volto 
para ajudar as meninas”, afirma 
com uma animação contagiante. 
As crises de dor tem se tornado 
cada vez mais frequentes, mas 
nada que desanime Romilda. A 
confiança, para ela, tem um nome. 
“Cada vez que passo mal eles vêm 
correndo me buscar. A Apoca faz 
por mim o que ninguém faz”.

Criada há 10 anos, a Apoca é, 
de fato, um alento para as mais de 
duas mil pessoas que passaram pela 
entidade combalidas por algum tipo 
de câncer durante sua história.

“Agradeçam aos doadores que 
mantêm a Apoca”, ressalta Ernestina 
de Lima Gonçalves, que desde o início 
faz parte da diretoria da entidade.

“São entidades e empresas 
como a Unimed que nos ajudam 
a aguentar firme os problemas que 
temos aqui”, emenda a presidente 
da Associação, Andressa Allage.

Desde 2001, a Unimed con-
tribui mensalmente com cerca de 
250 litros de combustível. A doação 
permite que a Apoca, por exemplo, 
transporte Romilda de casa para o 
Pronto Atendimento quando as cri-
ses de dor são insuportáveis. “Essas 
pessoas que ajudam são nota dez”, 
elogia Romilda.

BAtAlhA
Quando a Apoca trocou de co-

mando, há dois anos, depois de um 

escândalo envolvendo um suposto 
desvio de verbas, a Unimed foi 
uma das poucas que se manteve 
ao lado da entidade e não cortou 
a ajuda. “Isso significa muito para 
nós”, ressalta Andressa, traduzindo 
em números as necessidades da 
Apoca. Manter a entidade é uma 
batalha diária. Dos cerca de 230 
pacientes que estão com cadastro 
ativo na entidade hoje, a maioria é 
carente e precisa de praticamente 
tudo. Os que sofrem de tumor de 
esôfago ou garganta, casos que tem 
aumentado bastante ultimamente, 
precisam de alimentação especial. 
Uma lata do suplemento Nutren, 
por exemplo, não sai por menos 
de R$ 23 na farmácia. A ajuda que 
a Unimed presta para a compra 
de combustível faz com que a 
entidade economize com verbas 
recebidas de outras empresas e 
possa comprar alimentos como 
este. Cestas básicas, biscoitos, 
exames médicos, fraldas, roupas, 
vale-transporte, tudo o que se ima-
gina é material importante para os 

pacientes da Apoca.
Profissionais voluntários pres-

tam as mais variadas formas de 
apoio aos pacientes. Hoje a entida-
de conta com o trabalho voluntário 
de um advogado,  uma fisiotera-
peuta e uma nutricionista. Somente 
uma psicóloga  é remunerada. Ela 
é responsável por conduzir as reu-
niões dos grupos de apoio que se 
reúnem semanalmente.

Há dois anos, a entidade não 
oferece consultas médicas, mas 
com a inauguração do Centro de 
Oncologia do Hospital São Braz, 
em Porto União, as consultas fica-
ram muito mais acessíveis. Antes 
os pacientes tinham de se deslocar 
para Florianópolis em busca de 
atendimento médico, vijando mais 
de 800 quilômetros em um só dia.

IMPORtÂNCIA
O combustível doado pela Uni-

med se traduz em solidariedade. 
A importância do trabalho social 
só é dimensionada por quem visita 
a entidade ou convive com um 

paciente que depende da Apoca.        
Perguntadas sobre a importância 
de doações como as feitas pela 
Unimed, tanto Andressa quanto 
Ernestina concordam que “são 
verdadeiros anjos que ajudam a 
nos manter”.

ANDRESSA E ERNESTINA estão à frente da entidade: 230 pacientes ativos

PACIENTES atendidos pela Apoca em festa de confraternização realizada em dezembro passado na sede da entidade
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Região GEOREFERENCIAMENTO
“Governantes precisam planejar o futuro 

das cidades”
> p. 12

CANOINHAS
Secretaria de Educação divulga cronograma 

de escolha de vagas de ACT
> p. 13

Polícia Ambiental constatou irregularidades em uma área de 15 campos de futebol

Desmatamento no interior de 
Mafra gera multas de R$ 130 mil

Policiais do 12º Pelotão de Polícia 
Militar Ambiental, sediado em 
Canoinhas, realizaram fiscalização 
concentrada no interior de Mafra 
esta semana. Seguindo denúncias, 
a equipe localizou, somente na 
localidade de Rio d’Areia de Bai-
xo, áreas degradadas que juntas 
somaram um total equivalente a 
15 campos de futebol.

Em todas as áreas o ponto 
comum foi o corte, a retirada 
da cobertura florestal e a trans-
formação da lenha em carvão, 
uma atividade que, segundo a 
Polícia, vem sendo praticada com 
frequência no interior da região. 
Alguns pontos foram atingidos 
pela atividade de destoca, carac-
terizada pelo uso de tratores de 
esteiras para derrubar árvores 
que são fragmentadas. Em uma 
das áreas, os policiais flagraram 
o trator de esteiras trabalhando 
na derrubada da mata.

Diversas espécies flores-

Três Barras 
discute a 
implantação de 
um núcleo da 
Asaprev
A primeira dama de Três Barras, 
Ana Cláudia da Silveira Quege, 
recebeu na terça-feira, 27, a visita 
do presidente da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de 
Canoinhas (Asaprev), Nivaldo Bur-
gadt. Acompanhado do associado 
Osni Ferreira, Burgadt colocou a 
estrutura da Asaprev a disposição 
do município visando a implantação 
de um núcleo em Três Barras. A 
Asaprev é filiada a federação esta-
dual e a confederação nacional dos 
aposentados e pensionistas e tem 
aproximadamente 800 associados. 
“Só a união fará com que os direitos 
dos aposentados sejam respeita-
dos”, frisou o presidente sobre a 
importância do associativismo. 

Burgadt explicou que a Asa-
prev tem sido atuante e que vem 
oferecendo vantagens aos seus 
associados, citando, como exem-
plo, o desconto para aposentados 
e pensionistas no comércio local. 
Ana Cláudia expôs ao presidente de 
que Três Barras já conta com uma 
associação, porém, acha prudente 
que haja uma maior integração 
entre todos os filiados. Ainda esta 
semana deverá ser realizada uma 
reunião com o presidente da as-
sociação local dos aposentados e 
pensionistas, Adir Pinto. No encon-
tro, que terá a presença do prefeito 
Elói José Quege, será apresentada 
a possibilidade de unificação da 
associação de Três Barras com a 
Asaprev.

MAFRA tais foram atingidas pelo dano, 
que não poupou espécies espe-
cialmente protegidas como é o 
caso do pinheiro-brasileiro e a 
imbuia.

O volume de lenha apreendi-
do nos locais dos danos ambien-
tais ultrapassou os 500 ésteres, 
um volume considerável quando 
levado em conta a quantidade de 
árvores necessárias para alcançar 
este volume. 

Os responsáveis pelas áreas 
não tinham licenciamento para 
execução da atividade. “Objeti-
vando a ampliação de áreas para a 
pastagem e para propiciar espaço 
para a implantação de refloresta-
mentos, áreas de floresta nativa 
estão sendo postas no chão”, 
afirma o policial ambiental Dou-
glas Lanke.

Um fator interessante nas 
áreas fiscalizadas na localidade 
de Rio d’Areia, é que ao contrá-
rio de outras áreas autuadas pela 
Policia Ambiental, não houve 
danificação de cursos de água e 

nascentes. Frequentemente nos 
casos de desmatamento, as Áre-
as de Preservação Permanente 
(APPs) são severamente castiga-
das pelo corte da vegetação ou 
simplesmente pelo aterramento 
dos chamados olhos d’água.

A produção de carvão ve-
getal também foi constatada 
em algumas propriedades fis-
calizadas. Mesmo sendo poucos 
fornos em cada propriedade, o 
volume de produção de todos 
exige uma quantia grande de 

madeira. Em uma das áreas 
em que ocorreu o corte da 
vegetação, os fornos foram 
construídos no mesmo local 
visando facilitar o consumo da 
madeira. A atividade carvoeira 
não é proibida, mas é passível 
de licenciamento, ou seja, é 
necessário solicitar aos órgãos 
ambientais responsáveis a de-
vida autorização para funcio-
namento da atividade.

Os Autos de Infração lavra-
dos somaram R$ 130 mil.

FORNOS de produção de carvão vegetal também foram encontrados

CENÁRIO da devastação na localidade de Rio d’Areia de Baixo, em Mafra: áreas desmatadas renderam mais de 500 ésteres de lenha, segundo a Polícia
Fo
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Lezan  visita secretário 
regional

O secretário regional de Canoinhas, Edmilson Verka 
(PSDB), - a esquerda na foto -, recebeu em seu gabinete 
na segunda-feira, 26, a visita do prefeito de Irineópolis, 
Wanderlei Lezan (PMDB). Sempre atencioso e cordial com 
todas as pessoas que o visitam, Verka acolheu documento 
do prefeito solicitando informações sobre a liberação de 
recursos e conclusão de obras do Estado no município de 
Irineópolis. “Todas essas questões serão resolvidas o mais 
breve possível”, afirmou Verka.

Contestado
Todos os projetos deve-

rão ser provenientes de enti-
dades de caráter cultural, que 
explorem diferentes meios e 
linguagens artísticas, empe-
nhadas na inclusão social e 
na construção da cidadania, 
seja com geração de empre-
go e renda, seja por meio de 
ações de fortalecimento das 
identidades culturais.

No Ponto de Cultura que 
terá como referência o muni-
cípio de Porto União, os proje-
tos deverão ser direcionados 
exclusivamente a temas que 
se referem ao resgate da his-
tória, cultura, etnias e costu-
mes dos episódios ocorridos 
durante o período conhecido 
como Guerra do Contestado 
(1912-1916). 

Câmara em nova 
sede

Ano novo, vida nova! – Es-
tão praticamente prontas as 
reformas do prédio onde vai 
funcionar o legislativo muni-
cipal de Irineópolis a partir 
da próxima segunda-feira, 2, 
quando será realizada a primei-
ra sessão ordinária da Câmara 
Municipal da 13.ª Legislatura. 
Nesta sessão, às 19 horas, 
estreiam a nova Mesa Diretora, 
eleita e empossada no dia 1º. 
de janeiro, e os vereadores de 
primeira legislatura, eleitos em 
5 de outubro do ano passado. O 
novo endereço é na rua Paraná, 
147, em frente ao Hospital Mu-
nicipal Bom Jesus. O presidente 
da Câmara, vereador Geraldo 
Orlonski (PSDB), tem no plano 
de trabalho, já no primeiro ano 
da sua gestão, compra de novos 
equipamentos, a estreia do Por-
tal da Câmara contendo todas 
as informações sobre o trabalho 
do legislativo, e, consequente-
mente, a modernização da ges-
tão administrativa da casa. 

Verka recebe visita de Mariani 

Aproveitando o recesso parlamentar da Câmara Federal, o deputado Mauro 
Mariani (PMDB), cumpre roteiro de visitas a prefeitos, presidentes de partidos po-
líticos da coligação (PMDB-Democratas-PSDB), vereadores, lideranças e amigos 
da região do Planalto Norte. No dia 22,  esteve no gabinete secretário regional de 
Canoinhas, Edmilson Luiz Verka (PSDB), para uma visita de cortesia. Mariani está 
colhendo informações das secretarias regionais sobre o setor de infraestrutura, já 
que no dia 5 de fevereiro retoma o cargo de secretário de Estado da Infraetrutura. 
Verka (à esquerda na foto), agradeceu a visita de Mariani e elogiou o desempenho 
do parlamentar peemedebista no Congresso Nacional. “O Planalto Norte e princi-
palmente nossa região estão muito bem representados junto aos órgãos estaduais 
e federais na pessoa de Mauro Mariani, além da competência que demonstrou 
como secretário de Estado da Infraestrutura”, afirma Verka. 

Tiago Faria é sucesso

Uma semana antes de embarcar para o grande centro musical brasileiro, o 
eixo Rio-São Paulo-Minas-Goiás, para tratar da sua carreira a convite de uma das 
maiores agências de estrelas da música sertaneja do País, ainda deu uma canja 
no Casarão, em São Mateus do Sul, dia 16 de janeiro para uma grande plateia. 
Sempre cercado de fãs (foto), Tiago posou para centenas de fotos e distribuiu outros 
tantos autógrafos. É a imagem do talento e da simpatia, que ficou na memória de 
milhões de brasileiros quando chegou a ser o quarto colocado no programa Ídolos 
do SBT. (Foto: Giros & Agitos).

Pontos de Cultura
O gerente de Turismo, Cultura e Esporte da Secretaria 

Regional de Canoinhas, James Miguel Lanke, em reunião 
de trabalho com a coordenadora do Edital Pontos de 
Cultura, Sônia Macaneiro, e o presidente do Instituto 100 
Anos do Contestado, Antônio Marinaldo Reinelli, trataram 
da implantação do Projeto Ponto de Cultura na região da 
SDR Canoinhas. 

A seleção do Edital dos Pontos de Cultura é destinada 
às instituições da sociedade civil responsáveis por ações 
de caráter cultural, sem fins lucrativos. O edital vai sele-
cionar 60 projetos para conceder apoio financeiro, entre 
eles o de Porto União, destinado a atender todos os seis 
municípios de abrangência da SDR Canoinhas. Serão de 
até R$ 180 mil por projeto, distribuídos em um período de 
três anos (R$ 60 mil por ano).

James Lanke (E), Sônia Macaneiro e Antônio Reinelli

Ontem EvElyn es-
teve de aniversário! 
Parabéns, lindinha!

Hoje a festa é por conta de 
Jéssica, que completa idade 

nova. Felicidades!

No domingo, dia 1.º, o dia é de 
festa para DEnisE souza. 

Parabéns!

Na quinta-feira, 5, será a vez de 
ÂngEla Do PraDo 

apagar velinhas!
“Este é o dia ideal pra você 

sentir o quanto é importante 
na vida de todos que te amam. 
Sinceridade, companheirismo, 

sabedoria, generosidade, com-
preensão... São qualidades que 

só amigos como você possuem!” 
Felicidades!

PARABÉNS ESPECIAL 
Hoje aDriw DubiEla faz aniversário.

Na segunda-feira, 2, é a vez de anDrEas costEnaro. Felicidades!

PARABÉNS! 

Ontem Maria clara KonoPKa 
apagou velinhas.
“Papai diz que sou levada, mamãe diz 
que sou sapeca, mas os dois vivem 
dizendo que pareço uma boneca” são 
os parabéns do vovô Adolar, da vovó, 
Elzita, e de seus tios e tias.

larissa suzanE MorantE 
completa mais um aninho de vida 
na segunda-feira, 2. Seus pais, 
Joelma e Jader, lhe desejam toda 
felicidade do mundo.

Mari EslainE KonoPKa cola 
grau no curso de Fisioterapia pela 
UnC- Mafra amanhã. Parabéns por 
esta conquista! Seus pais, Adolar e 
Elzita, e seus familiares fazem votos 
de sucesso e carinho.

AGENDA
No domingo, 15 de fevereiro, a comunidade da Igreja do São Sebastião, no 
bairro João Paulo 2.º, estará em festa. Haverá missa com primeira comu-
nhão, almoço festivo com completo serviço de bar e cozinha, além de tarde 
dançante com animação do grupo Rodeio, de Porto Alegre. Compareça!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 VARIEDADES Sexta-feira, 30 de janeiro de 2009REGIÃO

Encontro em Três Barras debate a importância do 
georeferenciamento urbano dos municípios do Planalto Norte

Governantes discutem 
futuro dos municípios

TRÊS BARRAS

“Consulte não a seus medos, mas a suas esperanças e sonhos. Pen-
se não sobre suas frustrações, mas sobre seu potencial não usado. 
Preocupe-se não com o que você tentou e falhou, mas com aquilo 

que ainda é possível a você fazer”  (Papa João 23) 

Feliz Aniversário 
*29/01 Mariane Damaso

*02/02 Lilian Cristina 
*03/02 Walter Koch 

Parabéns!
Quem soprou 
velinha ontem
foi a querida Ma-
riane Damaso.
Para ela, muitas 
felicidades!

Bingo Beneficente 
Amanhã acontecerá um grande bingo beneficente na S.R.E Bela Vista 
para a reconstrução da casa da senhora Maria Leite, da localidade de  
Vila Poloniski. O bingo, que começa às 14 horas, terá ótimos prêmios e 
ônibus passando pelas localidades. Participe! 

Cristiane rodrigues do 
Prado completa idade nova na 
quinta-feira, 5. 
“Neste dia tão especial gostarí-
amos de desejar tudo de melhor 
que a vida possa lhe oferecer: 
saúde, paz, alegria e muito amor. 
Te amamos muito!”, é o recado de 
seus amigos e familiares.

silvia rank damaso da 
silveira apaga velinhas no 
domingo, 1.º. “Muita saúde, paz 
e felicidade e que você consiga 
realizar todos os seus sonhos!”
Com carinho, de suas amigas que 
te amam, Maria, Mariane, Cristia-
ne e Juliana!

Agenda
Rodeio dias 6, 7 e 8 de fevereiro no CTG Bela Vista, 

em Bela Vista do Toldo.
Confira a programação completa na página 29.

O georeferenciamento urbano e 
sua aplicação nos municípios da 
região foram os temas centrais 
do debate que reuniu o prefeito 
de Três Barras, Elói José Quege 
(PP), Adelmo Alberti (PSDB) 
de Bela Vista do Toldo, Israel 
Kiem (DEM) de Major Vieira e 
representantes da prefeitura de 
Irineópolis. O encontro aconte-
ceu no Anfiteatro das Secretarias 
de Educação e Saúde de Três 
Barras, na manhã de sexta-feira, 
23, e contou com a participação 
de profissionais da Geo Mais 
– Engenharia e Geoinformação. 
O sistema de georeferenciamento 
urbano vem sendo adotado por 
diversas prefeituras do País. Em 
Santa Catarina, por exemplo, um 
caso específico é o de Balneário 
Camboriú, que já conta com essa 
metodologia há dois anos. “É 
possível, com este sistema, inte-
grar os vários departamentos em 
um ambiente de processamento 
de dados comuns e de fácil aces-
so”, explicou Emerson Melo, 
profissional da Geo Mais, sobre 
o software que abriga as informa-
ções de cada município.

Com a implantação do geo-
referenciamento, todas as infor-
mações referentes aos imóveis 
urbanos serão digitalizadas e 
disponibilizadas no portal das 
prefeituras. Dados como a lo-
calização de endereço, uso e 
ocupação do solo, principais 

edificações, bem como a lo-
calização de bancos e prédios 
públicos – que não constituem 
caráter restrito – estarão ao 
alcance de qualquer pessoa. 
Quege defendeu a integração 
das informações entre todos os 
setores da administração muni-
cipal. Segundo ele, além de gerar 
economia aos cofres públicos, o 
sistema oportunizará, inclusive, 
a regularização de loteamentos 
e construções que atualmente 
não possuem cadastro na prefei-
tura. “Isso pode gerar também 
o aumento da arrecadação do 
município”, frisou.

Para Quege, os governantes 
precisam planejar o futuro das 
cidades. “Nós, como prefeitos, 
temos de pensar num planeja-
mento para no mínimo 20 anos. 
Só assim, evitaremos o cresci-
mento desordenado de nossos 
municípios”, disse. Devido ao 
elevado custo para aplicação 
do programa, Quege propôs a 
Alberti e Kiem que o debate 
seja estendido aos demais muni-
cípios da região. “Novos encon-
tros serão realizados, afinal, se 
mais municípios participarem, a 
tendência é que os custos sejam 
abatidos”, comentou.
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Melo explicando o sistema de georeferenciamento aos prefeitos da região
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Educação divulga 
cronograma para ACTs

REGIÃO

CANOINHAS

Vagas serão escolhidas na terça e quarta-feira da próxima semana

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Canoinhas divulgou 
esta semana o cronograma de es-
colha de vagas para professores 
admitidos em caráter temporário 
(ACTs) de 2009. As vagas serão 
escolhidas na terça e quarta-feira 
da próxima semana, na sede da 
Associação dos Servidores Mu-

nicipais de Canoinhas (Asemca), 
na rua João Schindler, nº 171, no 
bairro Alto das Palmeiras.

Na terça-feira, 3, às 8h30, os 
professores de Educação Infantil 
fazem a escolha. Logo em seguida, 
às 10 horas, acontece a escolha 
dos professores de 1.ª série.

À tarde, a partir das 14 horas, 
é a vez dos professores de 2.ª a 4.ª 
séries. Em seguida, às 15 horas, 
os professores de Artes podem 
escolher as vagas.

Na quarta-feira, 4, a esco-
lha prossegue conforme box 
abaixo.

Juliana Hack de Sousa, de 9 anos, 
morreu na tarde de ontem em um tan-
que nas proximidades do loteamento 
Jardim Santa Cruz, onde morava com 
a mãe e o padrasto. De acordo com 
uma colega de Juliana, também com 
nove anos, as duas haviam decidido 
ir se banhar no tanque por conta do 
calor. Assim que entraram na água, 
no entanto, Juliana teria começado a 
se debater. Como não pode ajudar, a 
colega correu pedir ajuda. O padrasto 
de Juliana foi avisado, mas como a 
distância entre a casa da família e o 
tanque é de aproximadamente dois qui-
lômetros, não houve tempo de socorrer 
a menina. Juliana foi retirada da água 

pelo padrasto já sem vida.
De acordo com o Instituto Geral 

de Perícias (IGP), o tanque tem cerca 
de um metro e meio de profundidade. 
A Polícia acredita que a menina não 
tinha noção da profundidade, assus-
tou-se ao entrar no tanque e acabou 
se afogando.

O corpo de Juliana começou a ser 
velado ainda na tarde de ontem e será 
sepultado hoje à tarde.

O Corpo de Bombeiros alerta para 
os riscos de banhos em tanques e rios, 
especialmente em dias de forte calor. 
Somente nos dois últimos meses do 
ano passado, duas pessoas morreram 
afogadas nos rios Negro e Canoinhas.

O Departamento de Trânsito de Ca-
noinhas (Detracan) realiza na terça e 
quarta-feira da próxima semana, no es-
paço cedido pela empresa Carrocerias 
Canoinhas, a inspeção em veículos 
que fazem transporte escolar, das 8 às 
12 horas e das 13h30 às 18 horas.

O motorista deverá portar docu-

mentos originais do veículo e condutor, 
e ainda xerox do documento do veículo 
e Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). 

Motoristas que realizam o trans-
porte escolar em municípios vizinhos 
a Canoinhas também podem fazer a 
inspeção, que é exigida por lei.   

Em Canoinhas, o estacionamento 
rotativo que deveria estar funcionando 
ainda este mês, segundo informações 
da prefeitura, não saiu do papel. O 
responsável pelo setor de trânsito, 
Haroldo João Heyse, afirma que o 
processo licitatório para contratação 
da empresa responsável pelo serviço 

teve restrições do Tribunal de Contas e 
foi barrado. “Está tudo parado”, afirma. 
Heyse reitera que o departamento está 
trabalhando para que haja implantação 
do projeto na cidade o mais rápido 
possível e que um posicionamento 
apurado a respeito do caso só será 
possível na próxima semana.

Estacionamento Rotativo parado

Detracan fará inspeção em 
veículos de transporte escolar

Menina morre afogada em tanque

AULAS começam dia 10 de fevereiro
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Rural PROJETO TERRITÓRIOS
Mais de 4 mil propriedades rurais 

irregulares no Planalto Norte   Perdas na agricultura por conta da estiagem chegam a R$ 19,27 milhões e superam prejuízos causados pelas chuvas

Canoinhas decreta situação de emergência
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil de Canoinhas 
(Comdec) decretou na segun-
da-feira, 26, situação de emer-
gência na agricultura da cidade, 
motivada pela estiagem dos 
meses de dezembro de 2008 e 
janeiro deste ano. As perdas, 
segundo o Comdec, foram 
maiores que as causadas pelas 
chuvas de outubro, quando os 
prejuízos somaram R$ 10,7 
milhões. Desta vez, a seca 
provocou perdas que chegam 
a R$ 19,27 milhões.

Antes de reunir o Com-
dec, técnicos da Secretaria de 
Agricultura, Cidasc, Epagri e 
representantes de cerealistas 
e lojas do setor, se reuniram 
para definir a recomendação 
que foi dada ao Comdec. É a 
Coordenadoria, composta por 
membros da comunidade, que 
vota pela situação de emer-
gência.

Houve cautela na tomada 
de decisão considerando que o 
intervalo entre o decreto de si-
tuação de emergência por conta 
das chuvas e o decreto por conta 
da seca foi muito curto. “Mas in-
felizmente é assim, o tempo está 
cada vez mais instável”, assinala 
o coordenador municipal de De-
fesa Civil, Felippe Davet.

Outro motivo de cautela é a 
desconfiança que os sucessivos 
decretos de situação de emer-

gência podem causar em investi-
dores e nos próprios produtores. 
“Isso pode representar perda de 
investimentos, os bancos repen-
sarão financiamentos, aumenta a 
taxa de risco”, explica Davet.

Para o secretário de De-
senvolvimento Rural, Donato 
Noernberg, a preocupação tem 
fundamento e também o inco-
moda. “Mas infelizmente não 
temos outra saída”, conclui.

TRÊS BARRAS
Os agricultores têm reclamado 

desde o início do ano das 
sucessivas perdas nas lavouras. 
Muitos perderam mais da metade 
do que plantaram por conta da 
estiagem. A crise se espalha pela 
região. 

Bela Vista do Toldo decre-
tou situação de emergência no 
início do ano.

Três Barras decretou situa-
ção de emergência ontem. 

Em Irineópolis o prejuízo 
alcançou a cifra de R$ 27 mi-
lhões.

A única cultura que resistiu 
relativamente bem à estiagem 
foi a soja.

De modo geral, segundo 
cálculos da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (Epagri) e 
o Centro de Socioeconomia e 
Planejamento Agrícola de Santa 
Catarina (Cepa), as perdas na 
agricultura do Planalto Norte 
alcançam 50%, totalizando mais 
de R$ 171,3 milhões.

Ed
in

ei
 W

as
so

as
ki

EM TRÊS BARRAS, situação de emergência foi decretada ontem: perdas nas lavouras de milho chegam a 35%; o feijão atingiu prejuízos de até 60 por cento
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Mercado em expansão terá regras padronizadas de cultivo, colheita e armazenamento a partir da criação do selo

Mapa institui selo para atestar origem orgânica
Gracieli Polak
CANOINHAS
O tempo em que alimento or-
gânico era identificado como o 
de pior aspecto na prateleira do 
mercado é passado. No passado 
também está a supervalorização 
do preço, que chegava a custar 
até quatro vezes mais do que os 
produtos de cultivo tradicional. 
Hoje é possível encontrar ali-
mentos orgânicos baratos em 
vários supermercados da região 
e, principalmente, nas feirinhas 
semanais das cidades, lugar em 
que os pequenos produtores ru-
rais alçaram voo para a produção 
ecológica.

Hoje, mais de uma década 
depois do aparecimento deste 
tipo de produto para o consu-
midor, os alimentos, cosméticos 
e produtos de higiene pessoal 
orgânicos terão uma regulamen-
tação e um selo único nacional, 
que orientará o cultivo, a colheita 
e o armazenamento dos produ-
tos, trazendo também certifica-
ção para o consumidor, que em 
cidades maiores, ainda paga mais 
caro pelos produtos. 

Atualmente, cerca de 15 mil 
agricultores cultivam produtos 
orgânicos no País, 85% deles em 
propriedades familiares. Ainda 
neste ano estes agricultores, 
que desejam comercializar sua 
produção, devem fazer um ca-
dastro no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), provando a origem de 
sua produção para que possam 
receber o selo de certificação 
orgânica.

Para a agricultora Bernadete 
Grein Bach, que há 12 anos 
começou a plantar de forma 
orgânica, o selo é positivo tanto 
para o agricultor quanto para o 
consumidor, porque certifica as 

condições em que o alimento 
foi produzido e também cede 
credibilidade para o agricultor. 
Hoje, a produção dos agriculto-
res ecológicos é certificada pela 
Ecovida, que fiscaliza todas as 
etapas da produção dos produtos 
da Associação dos Agricultores 
Familiares de Canoinhas (Agru-
par) e cede o selo usado em 
alguns produtos. Segundo a rede 
de agroecologia, o selo é obtido 
após uma série de procedimentos 
desenvolvidos dentro de cada 
núcleo regional, através de troca 
de experiências e verificação do 
Conselho de Ética. 

PREÇO JUSTO
Bernadete afirma que a tran-

sição do cultivo convencional 
para o cultivo orgânico foi gra-
dual na propriedade da família. 
Eles fizeram cursos e se reuniram 
em grupos para aprender a forma 
correta de trabalhar com a terra 
e, hoje, não veem problemas em 
produzir sem adubos químicos e 
agrotóxicos. Ela explica que, com 
o passar dos anos e com a reunião 
de conhecimentos sobre o cultivo 
foi possível obter a produção 
atual, que destoa da imagem dos 
produtos pequenos e pouco atra-
tivos para o consumidor. 

Na feirinha de Canoinhas, 
que acontece às quartas e sába-
dos, ao lado da Igreja Matriz, a 
maioria dos produtos colocados à 
venda tem origem agroecológica 
e são comercializados pelo preço 
que Bernadete determina como 
“justo”. “A gente agrega lucro 
ao produto, mas sem desrespeitar 
quem compra. O consumidor 
não é só uma fonte de dinheiro: é 
um parceiro e precisamos respei-
tar esta relação, por isso sempre 
praticamos uma média de preço 
que consideramos justa e muitas 
vezes é bem menor do que a dos 
mercados, que não oferecem pro-

dutos como os nossos”, afirma.
Para Elisabeth Gartner, con-

sumidora de produtos orgãnicos 
já há bastante tempo, a escolha 
pela alimentação orgânica é 
mais que uma opção entre gas-
tar mais ou menos dinheiro. “A 
gente prefere pagar um pouco 
mais e saber que tá consumindo 
algo que só vai fazer bem e que 
também não agride a natureza”, 
comenta, ao pagar pelo pacote 
de feijão devidamente certificado 
pela Ecovida.

INCENTIVO              
O selo de certificação nacio-

nal não é a única ação do Mapa 
em relação à produção agroe-
cológica do País. O Ministério 
divulgou, na primeira semana 
do ano, os resultados das ativi-
dades de fomento à agricultura 
orgânica, que segundo dados da 
pasta, beneficiaram diretamente 
mais de 13 mil produtores, em 
2008. O aumento na produção 
interna deste tipo de produto, e 
também das exportações, moti-
vam ações que conferem visibili-
dade e credibilidade à produção 
brasileira, à semelhança do que 
acontece nos Países europeus. 
De agosto de 2006 a setembro 
de 2008, o Brasil exportou 37 
mil toneladas em produtos or-
gânicos, que equivalem a uma 
receita de US$ 26,7 milhões. 
Desse montante, destacam-se 
produtos como a soja, com 
mais de 8 mil toneladas em 
vendas externas, o açúcar, com 
quatro mil toneladas, e o café, 
com 209 toneladas. Juntos 
registraram US$ 9,5 milhões 
em exportação. Os principais 
países de destino dos produ-
tos foram Holanda, Suécia, 
Estados Unidos, Inglaterra e 
França.

DICAS: FRITURAS

Justiça decide que Banco 
não pode tomar equipamento 
de produtor rural

Polêmica

Uma importante decisão da Justiça 
deu um pouco de alento aos pro-
dutores rurais que sentem, neste 
ano, os efeitos da crise interna-

cional. O entendimento é que, em 
se tratando de maquinário fabril 
indispensável à continuidade da 
atividade, é admissível que o bem 

financiado, independentemente 
da mora do devedor, permaneça 
nas mãos dele até o julgamento 
da ação, posto que a sua abrupta 
apreensão poderá ensejar de-
finitivamente o fechamento da 
empresa rural, causando assim 
prejuízos irreparáveis.

Um agricultor de Abelardo 
Luz-SC, proprietário da Fazenda 
Progresso, no Distrito Parque 
Água Limpa, município de Nova 
Ubiratã-MT, conseguiu uma limi-
nar na justiça catarinense sus-

pendendo a busca e apreensão 
de uma colheitadeira New Holand, 
acompanhada de uma plataforma 
para milho, que por falta de paga-
mento havia sido apreendida pelo 
banco financiador. 

Diante do ocorrido o advoga-
do e representante da Federação 
da Agricultura e Pecuária do Esta-
do de Santa Catarina (Faesc), na 
comissão fundiária e indígena em 
Brasília, Sérgio Dalben, ingressou 
com ação civil pública na Comarca 
de Abelardo Luz e garantiu a de-

volução do equipamento, baseada 
em liminar conquistada pela Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Mato Grosso (Famato) 
que protege todos os agricultores 
daquele Estado.

A justificativa é em razão da 
necessidade de continuidade da 
atividade econômica do agricul-
tor, que fora privado de sua única 
máquina colheitadeira justamente 
as vésperas do inicio da colheita, 
que se dá no começo do mês de 
janeiro.
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BERNADETE é uma das produtoras e comercializadoras de produtos orgânicos de Canoinhas: “Selo é positivo”
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Os olhos azuis, marejados 
pela lembrança das pes-
soas queridas que já se 

foram revelam a sensibilidade de 
um homem que, prestes a com-
pletar 100 anos, é a maior fonte 
viva da história do município de 
Três Barras, mas que, mais que 
isso, é o patriarca orgulhoso de 
uma família que lhe rendeu nove 
filhos, 56 netos, mais de 60 bis-
netos e um primeiro tataraneto, 
que chega em fevereiro. 

Nascido em agosto de 1909, 
Leopoldo Padilha viveu de perto 
o que hoje fica em uma história 
longínqua. Cresceu em meio à 
Guerra do Contestado, vendo os 
catarinenses e paranaenses se xin-
garem mutuamente de pica-paus e 
barrigas verdes, acompanhando as 
tropas que traziam mercadorias 
para a pequena vila e mantendo 
um discreto relacionamento 
com os bugres que habitavam 
a região.

Trabalhador em uma pro-
fissão que hoje não seria bem 
vista, Padilha foi desmatador das 
florestas da região, prestando 
serviços para a Lumber durante 
26 anos. Depois que a empresa 
norte americana deixou Três Bar-
ras, já com boa parcela de floresta 
nativa desmatada, o trabalhador 
foi indenizado e traçou novos 
caminhos, como a participação 
no georeferenciamento da área 
do Planalto Norte. “Não era 
uma época fácil para trabalhar. 
A Lumber trouxe muito desen-
volvimento, principalmente para 
a Vila, mas também deixou seus 

Lúcido e entusiasmado com o que o futuro reserva, Leopoldo Padilha é um elo entre passado e futuro

Quase um século de lembranças e histórias
Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

rastros”, lamenta.

ETERNO CONQUISTADOR
Entre as novidades da Lum-

ber, o carnaval de Três Barras, 
exaltado por quase todos os 
moradores antigos da cidade, 
também é motivo de boas lem-
branças para o Leopoldo. “Aqui 
a festa era pulada, com fantasias 
e máscaras e muita bisnaga. Acho 
que você não é do tempo da 
bisnaga. Você sabe o que é bis-

naga?”, pergunta. Ele explica que 
a tal bisnaga era um recipiente 
onde eram colocados líquidos, 
espirrados durante a farra.

Entre as charmosas máscaras 
e as alegres bisnagas, Padilha re-
vela que foi um conquistador na 
mocidade. Enquanto era solteiro, 
tinha uma namorada em cada lu-
gar e não perdia tempo, tanto que 
perdeu a conta da quantidade de 
moças com quem flertou, mas foi 
de um relacionamento um pouco 

infantil e “sem querer”, que ele se 
casou com sua esposa por mais 
de 60 anos, Maria Alice.

“Eu não pretendia casar com 
ela, mas começamos a namorar 
ainda crianças e acabou acon-
tecendo de eu me machucar e 
ficar na casa dos pais dela um 
tempo. Aí não teve jeito: foi indo, 
foi indo e tive de casar. Não me 
arrependo, porque tivemos uma 
vida muito boa juntos”, explica. 
Padilha, que já não percebe a 

passagem dos anos como anti-
gamente, pede a ajuda da neta, 
Cláudia, para precisar a data em 
que a esposa faleceu. “Acho que 
faz uns cinco anos”, tenta lem-
brar. “Não, faz 12 anos já, vô”, 
revela a neta.

Ele conta que, desde a par-
tida de sua esposa, ficou muito 
sozinho, mas foi por opção. 
“Quando eu fiquei viúvo veio 
um monte de mulher atrás de 
mim, para fazer contrato de ca-
samento, mas eu não quis. Acho 
que não ia dar certo colocar 
uma mulher para morar com 
minhas filhas. Não daria certo”, 
se diverte.

MODERNIDADE
Aposentado desde 1965, 

Padilha aprendeu a observar as 
pessoas e as mudanças no com-
portamento durante o passar das 
décadas. Sobre o presente, ele 
afirma que em alguns pontos é 
melhor que o passado, mas, em 
outros, fica devendo muito. Ele 
afirma que, o que mais incomo-
da, é o afastamento das pessoas. 
“Antigamente as pessoas se 
visitavam por qualquer coisa, 
estavam sempre perto, mesmo 
morando longe. Hoje não existe 
mais essa coisa. Moram pertinho 
e não podem visitar ninguém. Eu 
tenho uns parentes que moram 
aqui pertinho e que nunca me 
visitaram”, lamenta.

Para quem reclama da vida, 
ele deixa um recado: “Deus 
sabe exatamente até que dia a 
pessoa vai viver. Eu não esperava 
chegar nessa idade e cheguei. 
Não dá para se queixar”, revela, 
sorridente.
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LEOPOLDO: “Deus sabe exatamente até que dia a pessoa vai viver. Eu não esperava chegar nessa idade e cheguei”
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“Tirei minha filha de lá e matri-
culei no Severo (de Andrade), 
porque não tem condições”. O 
relato de José Osni Rodrigues, 
morador do bairro Campo 
d’Água Verde expressa a indig-
nação comum aos moradores 
do bairro que têm filhos estu-
dando na Escola de Educação 
Básica Rodolfo Zipperer, que 
retoma as aulas no próximo 
dia 9.

Alceu Salsen, que criou 
todos os filhos estudando na 
Rodolfo Zipperer, lamenta a 
atitude do Governo. “Foi um 
erro começarem esta obra sem 
ter dinheiro para continuar”, 
afirma.

Ronilson Moeller também 
tem filhos estudando na esco-
la e não se conforma com as 

Aulas começam com escola em ruínas
E.E.B. RODOLFO ZIPPERER
Mobilização no ano passado serviu somente para que a escola recebesse reforma paliativa

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

condições oferecidas aos alunos. 
“Pelo tamanho do nosso bairro, 
é uma vergonha termos um co-
légio nestas condições”, protesta. 
Ele lamenta o fato de os pais 
de alunos não se mobilizarem. 
“Se pressionar eles (o Governo) 
fazem, veja o caso do Almirante 
(Barroso)”, lembra.

Anunciada em 2005, a obra 
da nova sede da Zipperer passou 
por altos e baixos até estacionar 
de vez menos de um ano depois. 
A Marítima, construtora de 
Monte Castelo de propriedade 
do prefeito da cidade, Aldomir 
Roskamp, responsável pela obra 
de R$ 1,47 milhão, pediu ainda 
em 2006, aditivo de cerca de R$ 
400 mil para construir a laje do 
piso superior. O problema é que 
a obra foi licitada na modalidade 
‘tomada de preço’, que con-
templa obras abaixo de R$ 1,5 
milhão. Obras acima desse valor 

precisam passar por um processo 
mais complicado, denominado 
‘concorrência’. O comitê gestor 
do Governo do Estado levou 
dois anos para emitir parecer con-
trário sobre o pedido de aditivo. 
Nesse meio tempo, a obra seguiu 
parada, com raros intervalos nos 
quais apareceu um operário da 
empresa para trabalhar. Depois 
da resposta do comitê gestor do 
Governo, a construtora desistiu 
de vez da obra.

À época secretário regional, 
Paulo Stocker tentou negociar 
com a Marítima, propondo que 
o material usado na fabricação da 
laje fosse mais barato, o que não 
demandaria mais de R$ 75 mil, 
mantendo a obra na modalidade 
‘tomada de preço’. O dinheiro, no 
entanto, não foi liberado.

EMPRESA ABANDONOU OBRA
Dado o tempo da obra 

parada, a Secretaria de Desen-
volvimento Regional de Canoi-
nhas (SDR) decretou “abando-
no” por parte da Marítima. Em 
dezembro passado, a empresa 
foi notificada verbalmente da 
rescisão do contrato, mas não 
oficialmente, o que, segundo o 
secretário regional Edmilson 
Verka (PSDB), deve ocorrer 
somente em fevereiro. A par-
tir de então, segundo Verka, 
um novo processo licitatório 
será aberto. “A prioridade para 
este ano é concluir a obra do 
Rodolfo Zipperer”, frisa o 
secretário.

Até lá, professores e dire-
ção da escola vão continuar a 
ouvir opiniões como “A escola 
tá podre”, dita a reportagem 
por uma aluna de 12 anos 
que só não muda de colégio, 
segundo ela, “por causa da 
distância”.

Ed
in

ei
 W

as
so

as
ki

NO MEIO DO MATO: Obra orçada em R$ 1,47 milhão precisa de um aditivo de R$ 400 mil para ser retomada, segundo empreiteira que iniciou a construção
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O CN quer estimular o 
leitor a reclamar de tudo 

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

como o vizinho que joga 
cocô de cachorro na 

rua, até crateras abertas 
em ruas recém pavi-

mentadas, são exemplos 
de denúncias que este 
espaço publica todas 

as semanas. A coluna, no entanto, depende exclusivamente do 
leitor. Para tanto, basta enviar e-mail para o endereço cnorte@

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

GERAL

Obra do PSH está parada
Construtora pediu aditivo ao contrato alegando atualização de valores

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A vez e a voz 
do povo!

Atualização de valores, sucessi-
vos furtos e funcionários des-
contentes. O que não faltam são 
motivos para a ESE Construções, 
de Palhoça-SC, parar a constru-
ção de 70 casas do Programa 
de Subsídio a Habitação (PSH), 
do Governo Federal, que come-
çaram a ser edificadas no ano 
passado no loteamento Campo 
d’Água Verde, na avenida Julio 
Budant Neto. As 70 casas tive-
ram custo inicial estimado em 
R$ 1,206 milhão. Desse valor, o 
Ministério das Cidades liberou 
R$ 900 mil, com contrapartida de 
R$ 306 mil da prefeitura.

Segundo o prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB), a princípio 
o valor cobria os custos, mas 
conforme alega a empreiteira, o 
tempo entre a homologação dos 
papéis e a liberação do dinheiro 
não previu a atualização dos va-
lores. O prazo entre a assinatura 
da licitação e início da obra foi 
de cerca de um ano. Ainda de 

acordo com Weinert, o processo 
de mudança de uma licitação é 
muito complicado.

VELHA CONHECIDA
A ESE Construções é velha 

conhecida dos canoinhenses, 
mas por outro nome. A empresa 
é uma sequência da Edubetos, 
de propriedade do empresário 
Eduardo Spindola. A empresa 
ficou famosa pela construção 
da Escola de Educação Básica 
Gertrudes Muller, que levou três 
anos para ser entregue. Ao lon-
go da dramática construção da 
escola, os protestos começaram 
com funcionários da construtora 
que reclamavam da falta de paga-
mento por parte da empresa. Em 
seguida, foram alunos e profes-
sores que protestaram contra a 
lentidão da obra.

A Edubetos declarou falên-
cia em 2005, um ano depois de 
começar a obra da Gertrudes 
Muller. Nesta época, cinco obras 
sob responsabilidade da empresa 
foram paralisadas no Estado.

Pouco depois, a empresa vol-

tou atrás e retomou a obra então 
orçada em R$ 1,42 milhão.

Em 2006 a construtora parali-
sou mais uma vez alegando falta de 
pagamento por parte do Estado.

Somente em agosto de 2007, 
acordo entre a Edubetos e a 
Construtora Marítima fez com 
que as obras fossem retomadas 
e entregues em 2008.

ABANDONO
Com o abandono da obra do 

loteamento Campo d’Água Verde, 
os mais espertos se aproveitaram 
da situação. Furtos são frequen-
tes. Segundo vizinhos, durante o 
dia mesmo é possível ver gente 
puxando desde areia até tijolos. 
Possivelmente o vento destelhou 
todas as casas. Caixas de massa e 
um barraco possivelmente cons-
truído para abrigar material estão 
intactos, por enquanto.

A reportagem tentou contato 
com o diretor da ESE, mas ele 
não retornou as ligações. Um 
funcionário da empresa disse que 
a empresa deve retomar a obra 
em fevereiro.

Queijo suíço

Moradores da rua Emílio Scholtz estão indignados com o verdadeiro 
queijo suíço que virou o trecho da rua que faz esquina com a Roberto 
Elhke. “Isso é uma vergonha”, protesta leitor por telefone.

Retrato do descaso

Atendendo a denúncia de leitor, o CN foi ver de perto o que os cami-
nhões de carga e descarga fazem na esquina entre as ruas Hen-
rique Sorg e Roberto Ehlke, estacionando e obstruindo o trânsito 
de carros que precisam parar na faixa de pedestres. Olha só a visão 
que o motorista que pretende sair de uma rua e entrar à esquerda 
da outra tem da pista.

EXTRAVIO DE 
NOTAS

A Empresa ARF Construções e 
Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 
02.093.786/0001-64 comunica o 
extravio de seus blocos de notas: 
* 3 blocos - modelo 1 - série 1 - nº 
inicial 000001 - nº final 000150 
- AIDF nº 61193135, * 1 bloco 
- modelo 1 - série 1 - nº inicial 
000151 - nº final 000175 - AIDF 

nº 61262927.
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ABANDONO: Esqueletos das casas estão prontos, mas as obras de acabamento ainda não começaram

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



19VARIEDADESSexta-feira, 30 de janeiro de 2009 POLÍCIA

Homicídio à queima- 
roupa em Major Veira
Nome falso dificultou reconhecimento da vítima que levou dois tiros

MAJOR VIEIRA

Adriel Wagner Gonçalves, 24 
anos, foi assassinado à queima-
roupa na quinta-feira, 22, em Ma-
jor Vieira. Segundo testemunhas, 
um homem desembarcou de uma 
motocicleta nas proximidades da 
construção onde Adriel trabalhava 
como servente de pedreiro e dis-
parou dois tiros contra o rapaz, 
matando-o na hora. Adriel cami-
nhava em direção ao trabalho.

Testemunhas disseram que 
viram duas motos, uma com 
uma pessoa e a outra com duas 
pessoas, fugirem logo após os 
disparos. Os tiros atingiram a ca-
beça e o pescoço do servente.

Adriel era natural de Parana-
guá-PR, mas estava morando em 
Monte Castelo, de onde vinha 
todos os dias para trabalhar na 
construção em Major Vieira. A 
Polícia teve dificuldades em reco-
nhecer o rapaz, já que ele usava um 
nome falso. Nem a companheira 

que vivia com ele em Monte Cas-
telo sabia que ele omitia o nome 
verdadeiro. Ainda de acordo com 
a Polícia, Adriel tinha passagens 
pela Delegacia, o que leva a duas 
hipóteses – vingança ou queima de 
arquivo. A Justiça havia expedido 
mandado de prisão contra o rapaz 
por conta de um suposto homicídio 
cometido por Adriel em Paranaguá. 
Em Major Vieira, ainda de acordo 
com a Polícia, Adriel estava envol-

vido em uma disputa por pontos de 
vendas de drogas.

O corpo de Adriel foi li-
berado na sexta-feira, 23, e foi 
enviado para Paranaguá, onde 
vive sua família.

A Polícia está investigando 
o crime, mas não abriu nenhum 
detalhe para a imprensa sob a 
alegação de que a revelação de 
qualquer informação pode atra-
palhar o trabalho da Polícia.

Uma dupla de suspeitos movi-
mentou as Polícias de Canoinhas 
e Três Barras na quinta-feira, 22. 
Por meio de denúncia anônima, 
a Polícia de Três Barras ficou 
sabendo que uma dupla estava 
na localidade de Prainha, interior 
da cidade, com um veículo Scort, 
supostamente furtado em São 
Mateus do Sul-PR. Segundo a 
Polícia, o veículo foi furtado à 
mão armada na quarta-feira, 21.

Homem é 
encontrado 
morto em 
poço
Davi Klutchkovsquei, 65 anos, 
foi encontrado morto dentro de 
um poço de 12 metros de pro-
fundidade na localidade de San-
ta Hayde, interior de Canoinhas, 
na manhã de sexta-feira, 23. Ele 
estava desaparecido há cinco 
dias. Como morava sozinho, 
parentes e vizinhos demoraram 
para sentir falta de Davi.

O corpo não apresentava 
sinais aparentes de agressão, 
mas como estava em decom-
posição somente uma perícia 
poderá atestar a causa da morte. 
A Polícia trabalha com três hi-
póteses – acidente, suicídio ou 
homicídio. O que mais intriga a 
Polícia é o fato de que a tampa 
do poço estava fechada.

Policial tem 
carro furtado 
no centro
Nem a Polícia é perdoada pelos 
furtadores de carro. Na madru-
gada de segunda-feira, 26, um 
policial militar que estava de 
folga, ao sair de um clube na rua 
Vidal Ramos, se deu conta que 
seu veículo, um Fiat/Uno, placas 
MYL4770, de Canoinhas, de cor 
branca, havia sido furtado. O 
veículo ainda não foi localizado.

Acidente no 
centro
Na manhã de terça-feira, 27, 
na avenida Rubens Ribeiro da 
Silva, esquina com a rua Fauri 
de Lima, os bombeiros regis-
traram um acidente de trânsito 
envolvendo duas motocicletas 
– uma moto Burgmann Biz 
Suzuki, placa de Canoinhas, 
e uma CG Titan, placa de 
Canoinhas.

 A Biz era conduzida por 
um rapaz de 21 anos, que foi 
encontrado caído no meio da 
rua, com diversos ferimentos 
e hemorragia. A CG Titan era 
conduzida por um homem de 
30 anos, que sofreu escoria-
ções generalizadas, suspeita de 
fratura no joelho esquerdo e 
suspeita de fratura nas costelas. 
Os dois foram encaminha-
dos ao Pronto Atendimento 
Municipal de Canoinhas e no 
momento passam bem.

Polícia 
recupera 
motocicleta 
furtada

 

A equipe de investigação forma-
da por policiais civis e militares 
de Canoinhas, após investi-
gações referentes a furtos na 
região apreendeu no interior 
de Irineópolis uma motocicleta 
Honda CG 150 Sport de cor 
cinza, placa AOC-7671 (Mallet-
PR), que teria sido furtada de 
uma concessionária na cidade 
de Irati-PR no dia 11 de janeiro. 
A pessoa que estava de posse 
da motocicleta alegou que pa-
gou a quantia de R$ 600 pela 
motocicleta. Ele foi preso em 
flagrante por receptação de 
produto de furto e encaminhado 
até a Delegacia de Policia de 
Porto União onde foi lavrado 
o flagrante. No momento da 
apreensão a motocicleta estava 
sem a placa, que foi entregue 
posteriormente pelo receptador 
que a tinha escondido dentro de 
casa. A investigação segue para 
apurar a autoria do furto, uma 
vez que se tem informações 
de que um foragido da polícia 
de Irati-PR, após cometer um 
assalto à uma loja de roupas 
naquela cidade, furtou a moto 
e retornou para sua cidade de 
origem, Três Barras.

Homicídio em 
Porto União
A morte de um jovem de 26 anos 
levou a prisão de três pessoas. 
Uma delas é um menor de ida-
de com 14 anos. O homicídio 
aconteceu por volta da 1h30 de 
segunda-feira, 26, na rua Getúlio 
Vargas, em Porto União. Otávio 
Rodrigo Santos morreu com duas 
facadas, desferidas pelo menor 
que estava acompanhado de seu 
irmão, de 26 anos e do seu pai, 
de 46 anos.

De acordo com a Polícia 
Civil, o motivo da briga teria sido 
porque Santos estaria com um 
grupo que apedrejou a casa do 
menor, sendo que o rapaz ligou 
para seu pai para irem atrás das 
pessoas que apedrejaram a sua 
residência. Durante a discussão 
o menor desferiu duas facadas 
em Otávio que mesmo ferido 
caminhou por dois quarteirões e 
veio a falecer próximo ao Hospi-
tal. A polícia acredita que Santos 
estaria indo procurar ajuda no 
Hospital.

O menor continua detido na 
delegacia, e será apresentado 
ao promotor, enquanto seu pai 
e irmão esperam a transferência 
para o presídio de Porto União.

Policiais trocam tiros com suspeitos em Três Barras
Dupla é suspeita de furtar veículo; um deles foi baleado, mas tentou fugir

MAJOR VIEIRA
O carro foi encontrado es-

condido em meio a um matagal 
no quilômetro 5 da SC-303, que 
liga Canoinhas a Três Barras. Nas 
proximidades foram localizados 
os dois suspeitos do furto. Ao ver 
a Polícia, Ary Antunes Rosa Filho, 
18 anos, sacou de um revólver e 
disparou contra os policiais, que 
revidaram atingindo o suspeito na 
altura da axila esquerda. Mesmo 
ferido, Filho e o suposto compar-
sa, fugiram pelo matagal. Pouco 
depois, os policiais localizaram 

apenas Filho, que entregou a 
identidade do suposto comparsa. 
O ferido foi encaminhado pelo 
Corpo de Bombeiros ao Pronto 
Atendimento de Três Barras e no 
momento passa bem. Ele estava 
com um revólver calibre 22 com 
numeração raspada. O suposto 
comparsa ainda não foi localiza-
do. Segundo a Polícia, sua prisão 
é uma questão de tempo.

Filho deve responder pelas 
acusações de furto e tentativa de 
homicídio.

O juiz da Vara Criminal de Canoinhas, 
Dr. Reny Baptista Neto, recebeu a de-
núncia contra os policiais acusados de 
espancar Adoniran Fernandes em janei-
ro do ano passado na sede da Delegacia 
da Comarca. Isto significa que eles vão 
responder a processo crime por suspeita 
de abuso de autoridade e podem ainda 
responder pela acusação de tortura.

Há outro processo, na esfera 
militar, contra os policiais. Em Flo-
rianópolis, o parecer do Ministério 

Público também foi no sentido de 
que o suposto crime é de abuso de 
autoridade e, portanto, a compe-
tência seria da Justiça Comum de 
Canoinhas. O juiz militar aceitou, 
pediu os antecedentes dos policiais 
e determinou o envio de cópia dos 
autos para Canoinhas.

Dessa forma, o processo de lesões 
corporais, de competência da Justiça 
Militar, foi arquivado por entender 
o promotor que o fato se configura 

crime mais grave (abuso de autoridade 
e tortura), ambos de competência da 
Justiça Comum de Canoinhas.

Este parecer ainda não chegou a 
Canoinhas, mas será remetido junto 
com cópia de todos os autos pela 
Justiça Militar, e corrobora com as 
acusações contra os policiais.

Embora Neto tenha acatado a 
denúncia, o julgamento será feito pelo 
Dr. Fernando de Castro Faria, que 
assume a Vara na próxima semana.

Justiça acolhe denúncia contra policiais militares
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ADRIEL foi executado enquanto caminhava por esta rua em direção ao trabalho
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EDIFICAÇÕES
De olho no 
mercado da 
construção civil
Curso integrado com Ensino Médio 
oportuniza vaga no mercado de trabalho

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

TRibunal 
dE JusTiça
Prazo: até 27 de fevereiro
Cargos: juiz substituto
Vagas: 25
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 160
Inscrições: através do site 
www.tj.sc.gov.br

VAGAS 
DiSPonÍVeiS: 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - (5 
VAGAS)
Ensino Médio completo.

SECRETÁRIA:
Ensino Médio completo e bons 
conhecimentos em informática.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL:
Com experiência na função. Dese-
jável nível técnico. Para empresa do 
ramo papeleiro.

MECÂNICO DIESEL:
Com experiência na função.

MECÂNICO ELETRICISTA:
Para trabalhar com linha automotiva e 
caminhões. Com experiência na função.

REPRESENTANTE COMERCIAL:
- Com Ensino Médio completo.
- Possuir veículo próprio.
- Vendas em Canoinhas e região.
- O candidato deve ter experiência 
com vendas e conhecimento de su-
permercados na região de atuação.

FARMACÊUTICO:
Formação em Farmácia. Disponi-
bilidade 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.

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

É possível pensar em mercado 
de trabalho logo após a con-
clusão do Ensino Fundamen-
tal, três anos antes de prestar 
vestibular. O Instituto Federal 
de Educação Tecnológica de 
Santa Catarina, instituição há 
cem anos no Estado, oferece 
cursos técnicos integrados, que 
aliam Ensino Médio com edu-
cação profissional e garantem 
mercado de trabalho para jovens 
ainda sem experiência. “Em 
Canoinhas, essa modalidade é 
estudada para ser disponibiliza-
da na unidade que o Instituto vai 
inaugurar em janeiro de 2010”, 
explica a diretora do Campus 
Canoinhas, Maria Bertília Oss 
Giacomelli. 

Bertília afirma que os cur-
sos foram escolhidos através 
de pesquisas de demanda com 
a população e empresários de 
diversos ramos, para fazer com 
que o Instituto cumpra sua mis-
são, que é a de ser um aliado da 
comunidade. Na pesquisa de de-
manda, o curso de Edificações, 
que na unidade de Florianópolis 

é oferecido em regime integrado 
com o Ensino Médio, teve 13% 
de interesse público e integrará 
a lista dos primeiros cursos 
oferecidos pela Instituição para 
o novo campus.

IDENTIFICAÇÃO
O curso de edificações do 

Instituto Federal tem como 
objetivo formar profissionais de 
nível técnico, com habilitação na 
área para atuar em empresas de 
pequeno, médio e grande porte, 
ou como profissionais liberais. 
Além disso, tem como objetivo 
proporcionar aos jovens a aqui-
sição de competências e habili-
dades, permitindo manter a sua 
empregabilidade, assim como 
garante conhecimento para 
futuras evoluções e ocupações 
dentro da área da construção 
civil.

De acordo com o Instituto 
Federal, o profissional formado 
no curso está capacitado a inter-
pretar projetos e mapas, conce-
ber projetos técnicos, compor 
cálculo de preço de obra, pla-
nejar a execução de serviços 
técnicos, além de conhecer, 
especificar e avaliar materiais e 
sistemas construtivos.

Nesta semana, o CN começa uma 
série de reportagens sobre os cursos 
que deverão ser oferecidos a partir 
de janeiro de 2010 pelo Instituto 
Federal de Santa Catarina. São op-
ções diversificadas que vêm atender 
à demanda da região e oferecer 
ensino gratuito e de qualidade, vol-
tado para o mercado de trabalho. 
Conheça e escolha o seu!

Cursos
do
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Aurora não investirá 
em Canoinhas este ano
Empresa fez o anúncio no final da tarde de ontem após assembleia

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina, desembar-
gador Francisco José Rodrigues 
de Oliveira Filho inaugura hoje, 
às 16h30min, o Fórum Munici-
pal Casa da Cidadania, de Três 
Barras. Na estrutura funcionarão 
um Posto de Atendimento e 
Conciliação (o 2º da Comarca de 
Canoinhas), Procon, Conselho 
Tutelar, Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente, Junta 

Militar e Setor de Identificação 
Civil.

O 3º Posto de Atendimento 
e Conciliação (PAC) da Comarca 
de Canoinhas será inaugurado 
logo após, às 18h30min, no bair-
ro Campo d’Água Verde.

O 1º PAC funciona desde o 
final de 2008, no antigo Colégio 
Comercial, em convênio com 
a Universidade do Contestado 
(UnC).

Justiça inaugura terceiro 
PAC hoje em Canoinhas

A Coopercentral Aurora decidiu em 
assembleia realizada ontem durante 
todo o dia, em Chapecó, que não vai 
investir em Canoinhas este ano. O 
plano de investimentos da ordem de 
mais de R$ 400 milhões, anunciado 
em novembro de 2007, foi adiado, 
segundo informações preliminares 
da assessoria de imprensa da Aurora, 
para a partir de 2010, dependendo 
das condições do mercado. Como já 
era esperado, a conjuntura econômi-
ca mundial foi o fator que motivou 
a Aurora a adiar os investimentos. 
A decisão se estende a unidade de 
Carazinho-PR, anunciada simultanea-
mente ao complexo de Canoinhas.

Prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) tomou conhecimento do 
anúncio pela reportagem do CN en-
quanto participava de uma assembleia 
no final da tarde de ontem. Ele disse 
que “temos de respeitar a posição 
da Aurora. Acredito que eles foram 
movidos pela conjuntura, mas vamos 
aguardar uma nota oficial”, declarou.

Sobre o termo de compromisso 
de investimentos assinado com a 
Aurora em dezembro de 2007, que 
estabelecia o cronograma de inves-
timentos em Canoinhas, Weinert 
diz que como o investimento está 
mantido, tanto a prefeitura quanto 
o Governo do Estado, signatários 

do termo, vão fazer o que for ne-
cessário para mantê-lo. “Se for o 
caso, refazemos o termo já que o 
investimento não foi cancelado e 
sim adiado”, disse Weinert.

A assessoria de imprensa da 
Aurora deve fazer o anúncio oficial 
do adiamento ainda hoje pela manhã 
em nota oficial assinada pelo diretor-
presidente da Coopercentral Aurora, 
Mário Lanznaster.

O COMPLEXO
A indústria de processamento 

de aves orçada em R$ 427 milhões 
seria, a princípio, financiada pelo 
BNDES: R$ 300 milhões para a 
obra física e R$ 127 milhões em 
capital de giro. O complexo avícola 
incluirá a indústria, o incubatório, 
as granjas-matrizes e a fábrica de 
rações. O consumo médio de ener-
gia elétrica está estimado em 6.560 
KW por mês. Depois de iniciada, a 

execução da obra exigirá 18 meses 
de trabalho para a conclusão. 

A futura indústria abaterá 300 
mil aves por dia e gerará 4.994 em-
pregos diretos, sendo 3.360 postos 
de trabalho no frigorífico e 1.634 
empregos nas demais atividades 
(transporte, matrizeiros, aviários e 
terceirizados).

A Coopercentral Aurora não 
revelou a projeção de faturamento, 
mas antecipou que cada unidade 
gerará movimento econômico da 
ordem de R$ 1 bilhão por ano. Con-
vênio proposto pela Aurora – com 
anuência da Secretaria da Fazenda 
de Santa Catarina – permitirá que 
esse movimento seja apurado e 
distribuído entre os municípios da 
futura base produtiva, de modo a 
impactar positivamente os índices 
de retorno de ICMS de toda a 
microrregião e não apenas do mu-
nicípio-sede da indústria.

PLACA foi instalada no terreno onde a empresa deve se instalar, em Canoinhas
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Associação Canoinhense de Atletismo 
planeja calendário de olho em patrocínios
Atletas pediram apoio ao prefeito Leoberto Weinert (PMDB) ao esporte que tem crescido em Canoinhas

CANOINHAS
Membros da Associação Canoi-
nhense de Atletismo  reuniram-se 
na terça-feira, 27, com o prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB) para 
firmar convênio que possibilite 
aos atletas continuar sua par-
ticipação nas competições em 
2009.

A modalidade de Atletis-
mo destacou-se em 2008 em 
Canoinhas por trazer muitas 
conquistas nas provas de rua e 
nas pistas, como por exemplo, 
o circuito de Curitiba onde con-
quistaram quatro campeonatos 
nas categorias infanto-juvenis, 
e duas nas categorias adultas. O 
atletismo de Canoinhas também 
trouxe medalhas das Olesc e 
Joguinhos Abertos – uma de 
ouro, duas de prata e uma de 
bronze.

Na Corrida Rústica de Canoi-
nhas a equipe obteve a primeira 
colocação geral feminina e na Ca-
tegoria SAVC (para os residentes 
nos municípios da abrangência 
da SAVC) e o primeiro lugar 
masculino da mesma categoria. 
Com todo este respaldo os atle-
tas associados pleitearam junto 
ao prefeito a continuidade dos 
investimentos feitos pela Fun-
dação Municipal de Esportes na 
modalidade.

Para o ano de 2009 os proje-
tos da Associação são participar 
do Circuito de Curitiba Adulto e 
Infantil com 13 etapas no total, 
a participação no Campeonato 
Estadual com a entrada da As-
sociação na Federação Catari-
nense de Atletismo, a disputa das 
Olimpíadas Estudantis de Santa 
Catarina, Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina e Jogos Abertos 

(Jasc). Eles também tencionam 
participar da Corrida Wilson 
Buch e da Meia-Maratona de 
Pomerode.

A nova fase da Associação 
de Atletismo de Canoinhas con-
templa projetos para a realização 
de circuitos infanto-juvenis e 
duas corridas de 5 quilômetros 
durante o ano. O circuito inicial 
visará a classificação dos atletas 
para representar o município na 
Maratoninha de Santa Catarina, 
competição em que os atletas 
canoinhenses já se destacaram 
com dois vice-campeonatos de 
Rodrigo Brey em 2006 e 2008 e 
o 5° lugar obtido por Cristiane 
Sconhetzki em 2006. A diretoria 
da Associação já iniciou também 
outros contatos com empresas 
e instituições para alavancar 
recursos e tornar viáveis seus 
projetos.
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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE – ADR-PLAN

O presidente da Agência de Desenvolvimento Regional 
Integrado do Planalto Norte Catarinense – ADR-PLAN, Sr. 
GERSON FRANCISCO MARCINICHEN GALLOTTI, convida a 
todas as entidades colaboradoras fundadoras, patrocinadoras 
e institucionais que compõem esta entidade, para participar de 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19/02/2009, 
às 19:00 horas, nas dependências do Centro Empresarial de 
Canoinhas, com a seguinte pauta: 
- Aprovação Demonstrativo Financeiro 2008;
- Proposta de Plano de Trabalho para 2009; 
- Eleição da nova Diretoria da ADR-PLAN, para gestão 
2009/2011;
- Substituição das entidades que não tenham interesse em 
continuar como membros: Colaborador Fundador; Colaborador 
Patrocinador e Colaborador Institucional e inclusão de novas 

entidades que tenham interesse em compor a instituição;
- Assuntos Gerais.

Conforme disposto no Regimento Interno da ADR-PLAN, Art. 
6º, as entidades interessadas em concorrer a um dos cargo 
do Conselho Geral, deverão preencher ficha de inscrição na 
sede da entidade, sito à Incubadora de Empresas, anexo a 
Universidade do Contestado – em Marcílio Dias – Canoinhas,  
sendo que o prazo para manifestar interesse encerra-se na 
data do dia 10 de fevereiro do corrente ano.  

Certos de sua importante presença.

GERSON FRANCISCO MARCINICHEN GALLOTTI
Presidente

CONVITE

WEINERT (C) com membros da diretoria da Associação (E) e os atletas campeões Cristiane Sconhetzki e Rodrigo Brey
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Começam os campeonatos 
estaduais Brasil adentro
Joinville, na segunda rodada, é o líder do Catarinense

Começa o ano e com ele a 
temporada 2009 do futebol 
brasileiro, marcada pelo iní-
cio dos campeonatos nos 26 
Estados da confederação e no 
Distrito Federal. Na segunda 
semana do ano, os nordestinos 
se adiantaram e a bola rolou em 
Pernambuco e no Ceará. No 
mesmo final de semana, clubes 
do Espírito Santo também co-
meçaram a competir, antecipan-
do a largada dos campeonatos 
da região Sudeste.

Os campeonatos mais dis-
putados, o Paulista e o Carioca, 
começaram na quarta-feira, 21 e 
no sábado, 24, respectivamente, 
com reforços nos times de maior 
torcida no País. O Corinthians 
ainda aguarda a estreia de Ro-
naldo, que desde a contratação, 
é a nova esperança do torcedor, 

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

mesmo fora da forma ideal. 
São Paulo, Santos e Corinthians 
fazem com que o campeonato 
tenha sotaque carioca, mesmo 
sendo disputado em São Paulo. 
A contratação de reforços do 
Estado vizinho traz para o fute-
bol paulista astros consagrados, 
como Washington e Arouca, do 
Fluminense.

No Carioca, os mesmos qua-
tro grandes clubes começam a 
competição como favoritos: Fla-
mengo, Fluminense, Botafogo e 
o Vasco, agora na segunda divi-
são do Brasileirão. O Flamengo, 
atual campeão, busca o tri. 

CATARINENSE
Na região sul, a rodada dos 

campeonatos estaduais começou 
com o Catarinense, no sábado, 
17. A competição, que tem como 
atual campeão o Figueirense, 
será disputada por dez clubes 
do Estado: Atlético de Ibirama, 

Avaí, Brusque, Chapecoense, 
Criciúma, Figueirense, Joinville, 
Marcílio Dias, Metropolitano e 
Tubarão. À semelhança de edi-
ções anteriores, o Catarinense 
terá turno e returno independen-
tes e os dois campeões levam um 
ponto de bonificação cada. Os 
dois clubes com melhor índice 
técnico fazem um quadrangular, 
em turno e returno. Os dois pri-
meiros decidem o título.

Depois da terceira rodada, 
o Joinville já se destaca como 
líder absoluto, com 9 pontos 
conquistados em três jogos, que 
resultaram em três vitórias para 
a equipe. O Avaí está na segun-
da colocação, com 7 pontos e o 
Atlético de Ibirama em terceiro, 
com 6 pontos. Na lanterninha, 
com nenhum ponto conquistado, 
está o Tubarão. O campeonato 
segue com rodadas nas quartas 
e quintas-feiras, sábados e do-
mingos.

Figueirense x Atlético de ibirAmA: Pedrinho é a estreia mais aguardada pela torcida alvinegra no Catarinense
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 Formatura

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

Miriéllen Carla 
Pangratz cola grau 

em Fisioterapia 
amanhã, pela 

Universidade do 
Contestado, em 

Mafra. Sua famí-
lia, orgulhosa pela 

conquista, deseja 
sucesso na carrei-

ra que se inicia. 
Parabéns!

Formatura

Mariane Damaso comemo-
rou, ontem, seu aniversário de 
13 anos. Seu pai, Oinderson, 
deseja muita saúde, paz, amor, 
amizades e tudo de bom que a 
vida possa lhe oferecer.

Amanhã é dia de festa para 
Josete Kogg. Sucesso, saúde e 
realizações são os desejos de 
todos os seus amigos, em espe-
cial da amiga que a adora, Cris 
Massaneiro.

André Bazzanela e Juliana Chu-
pel se casam amanhã. Para o 

jovem casal, os amigos desejam 
muita felicidade e cumplicidade 

nesta nova etapa.

 Enlace

Na terça-feira, 27, Beti com-
pletou idade nova. Seu esposo, 
Claudio, e seu filho, Cristian, 
dão os parabéns!

Domingo, 1.º de fevereiro, é dia de 
festa na casa de Eliane e Marce-
lo Barboza. O filho do casal, João 
Victor, completa seu primeiro aninho 
e recebe todo o carinho dos pais. 
Parabéns!

Lucieli Siems apagou velinhas 
na segunda-feira, 26. Seus fa-
miliares e amigos desejam mui-
tas felicidades, hoje e sempre.

A festa amanhã é por conta de 
Sérgio Paulista. Felicidades e 
muitos anos de vida.

Vereadores da Legislatura 2009/2012 do município de Três Barras: Gerson Eduardo de Souza, Daniel 
da Cruz, Laudecir José Gonçalves, Dionice Guimarães, Ernani Wogeinaki, Alinor Lescovitz, Siomara 
Muhlmann Correa, Francisco Farias e Marcos de Paula.

- Dorival Scarduelli come-
morou idade nova na terça-
feira, 27. Parabéns!

- Vilson Granemann Costa, 
de Major Vieira, aniver-
saria na terça-feira, 3 de 
fevereiro. A ele, muitas 
felicidades!

 Parabéns
 Aniversariantes

Acontece amanhã na Socie-
dade Beneficiente Operária  
a formatura de mais uma 
turma de alunos dos cursos 
Técnico em Enfermagem e 
Nutrição da Escola Técnica 
Dama. Parabéns aos for-
mandos!

01/02 - Sandra Ribas
01/02 - Patrick Rank
04/02 - Moacir Scheuer
02/02 - Katia Regiane 
             Ferreira
02/02 - Giseli poltronieri
03/02 - Walfrido Hansch
04/02 - Roseli de Fatima 
             Schermack
05/02 - Maria Lucia
             Pedrassani

 Aniversário
Na quinta-feira, 22, a ad-
vogada e jornalista Bianca 
Neppel comemorou idade 
nova. Felicidades!
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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, acaba-
mento de primeira, vidro temperado, 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.

ALUGA-SE  imóvel comercial, ao 
lado do  Portal de Canoinhas. 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 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 Bernar-
do Olsen, no valor de R$ 25 mil cada. 
Fone: 8851-5475.

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.

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.

VENDE-SE motor para portão de eleva-
ção. Fone: 3622-8644.

VENDO freezer vertical, grande, por 
R$ 400, com capacidade para mais ou 
menos 34 caixas de latinhas de cerveja. 
Fone: 3622-5727 ou 8811-6979 ou na 
rua Getúlio Vargas, 1135 c/ Pederiva.

ALUGA-SE apartamento em Floria-
nópolis, no bairro Trindade, próximo a 
UFSC, com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, sacada, 
área de serviço e garagem. Fones: (49) 
3533-0565 e (49) 9104-1501, ou (47) 
3622-8880 com Jorge.

VENDE-SE casa mista com 106m², com 
sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e la-
vanderia  na rua Armandos Mulhmann, 
nº 123, bairro João Paulo 2.º, em Três 
Barras. Aceita-se terreno ou casa em 
Canoinhas para troca. Fone: 9127-7426 
ou 8858-7094.

VENDE-SE uma casa na Cohab 1, 
próximo ao Colégio Castelo Branco, com 
3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem para 3 carros, 
churrasqueira e área de serviço. Fone: 
9175-4807.
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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.

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 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 - 
85500 Km 4 portas, carro em excelente 
estado de conservação, todo revisado, 
air-bag duplo, ar-condicionado, segundo 
dono, com manuais. Valor: R$ 16,2 mil. 
Fone: 8429-4949 ou 8851-8619.

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.

VENDE-SE um Monza SLE 86 álcool 
1.8 em excelente estado de conser-
vação no valor de R$ 6 mil. Fone: 
9976-7246.
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Memória

HÁ 50 ANOS

Publicado em  31 de JaNeiRo de 1959

Projeto de Ferrari 
visando construção de 
ponte no Rio Negro
RIO, 28 (Meridionol) – O sr. Fernando Ferrari apre-
sentou um projeto autorizando o Executivo, a abrir 
um crédito de 15 bilhões de cruzeiros, para estudos 
e início da construção de uma ponte sobre o Rio 
Negro, ligando o município de Canoinhas, Santa 
Catarina ao de São Mateus do Sul, Paraná, consi-
derando o maior centro ervateiro do mundo.

Amanhã às 9 horas 
a instalação da nova 
Câmara de Vereadores
O sr. Generoso de Almeida Prohmann, atual 
presidente da Câmara Municipal de Canoinhas, 
convocou os senhores vereadores eleitos para a 
instalação da nova Câmara, para o período de 
1959 a 1962, cuja instalação dar-se-á amanhã às 
9 horas. Nesta mesma ocasião, será feita a eleição 
dos vereadores que irão compor a futura mesa da 
Câmara para o período com início em fevereiro 
próximo.

Irmão Geraldo Luiz
Transferindo sua residência, à serviço da Ordem a 
que pertence, vai seguir para Joaçaba o benquis-
to Irmão Geraldo Luiz, diretor do Ginásio Santa 
Cruz.
Não poderíamos deixar sem registro especial a 
despedida do Irmão Geraldo Luiz. 
Possuído de vasto cabedal de ensinamentos sá-
bios, diretor e professor ao mesmo tempo, figura de 
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ReGiSTRadoS eSTa SemaNa  
No caRTÓRio de caNoiNhaS

CN
GELADO DE SONHO DE VALSA

iNGRedieNTeS
• 1 litro de sorvete sabor creme
• 12 bombons
• 300 g de chocolate picado
• 1 lata de creme de leite
• 2 claras batidas em neve

modo de PRePaRo
Retire o sorvete do freezer 15 
minutos antes do preparo da re-
ceita. Pique os bombons. Derreta 
o chocolate em banho-maria ou no 
micro-ondas. Misture o creme de 
leite e incorpore delicadamente as 
claras em neve.

Em um refratário ou em taças indivi-
duais, coloque o sorvete, por cima a 
musse de chocolate e por último os 
bombons picados. Cubra com filme 
plástico e leve ao freezer no mínimo 
4 horas antes de servir.

dica: Varie o sabor do sorvete: 
chocolate, flocos, morango

Tempo de preparo: Rápido (até 
30 minutos)
Nível de dificuldade: Fácil 
Rendimento: 12 porções 
calorias: 408 por porção 

MemóriaMemória

SORVETE DE CREME

modo de PRePaRo
Em um refratário, ponha as gemas, 
o açúcar e o sal. Leve ao banho-ma-
ria e com um batedor bata as gemas 
até formar um creme liso. Reserve. 
Em uma panela ponha o creme de 
leite e o leite, misture bem e aqueça 
até o ponto antes de ferver. Despeje 
no refratário e devolva-o ao banho-
maria. Mexa sem parar até a mistura 
engrossar, ou por aproximadamente 
dez minutos.

Retire do fogo e deixe esfriar até 
ficar na temperatura ambiente. 
Adicione a baunilha. Cubra com 

papel-alumínio e leve ao freezer até 
que fique firme. Retire do freezer e 
com um garfo bata bem o creme. 
Devolva ao freezer e repita a ope-
ração mais três vezes. Decore com 
folhas de hortelã.

dica: Retire o sorvete do freezer 15 
minutos antes de servir, para que 
ele fique mais cremoso. 

Tempo de preparo: Rápido (até 
30 minutos) 
Rendimento: 4 porções 
Nível de dificuldade: Médio 
calorias: 320 por porção 

alta projeção na administração do Ginásio, Irmão 
Geraldo Luiz chegou em Canoinhas quando mais 
era necessário a demonstração de um pulso firme 
para a conclusão das obras. A nossa juventude 
reclamava um estabelecimento secundário onde 
pudessem continuar seus estudos. Dificuldades 
após dificuldades – problemas surgiam diariamen-
te, exigindo solução imediata. Outros municípios 
possuíam seus ginásios – Canoinhas estava à 
margem da cultura. Rapazes terminavam o curso 
primário e com o sacrifício dos pais, eram obriga-
dos à transferir-se para outros estabelecimentos 
escolares, quando não abandonavam por completo 
os seus estudos.
Surgiu então, o Irmão Geraldo Luiz que incentivan-
do com a sua coragem moral e o seu contagiante 
entusiasmo, os demais membros da diretoria, assu-
miu a administração geral do Ginásio. Era preciso 
concluir a obra de qualquer forma. Não era mais 
possível deixar que moços saíssem de Canoinhas 
à procura de outros ginásios em outros municípios. 
Não tardou a agigantar-se o novel estabelecimento, 
recebendo os primeiros ginasianos, conquistando 
logo a simpatia de todos os canoinhenses. Vem 
funcionando o Ginásio Santa Cruz num vasto e 
soberbo prédio, um primor de estabelecimento, 
construído nos moldes da engenharia moderna. 
Com 4  séries ginasiais, graças ao Irmão Marista 
Geraldo Luiz, o funcionamento foi normalizado. Já 
temos inúmeros canoinhenses com seus diplomas 
de ginasianos. Devido ao Irmão Geraldo Luiz e 
demais maristas que receberam a colaboração 
dos demais membros da diretoria e do povo que 
sempre acolheu e prestigiou as iniciativas tomadas, 
a mocidade canoinhense, sedenta da verdade e do 
saber, pode receber uma educação sadia e bem 
orientada.
Correio do Norte que sempre teve no Irmão Geraldo 
Luiz um verdadeiro amigo, almeja-lhe feliz perma-
nência na nova cidade, para onde foi transferido 
a ocupar novamente lugar na administração no 
ginásio de Joaçaba.

OttO Friedrich (senta-
do, de chapéu), aparece 
junto ao sino principal por 
ele doado à igreja matriz 
Cristo Rei, de Canoinhas, 
em 1943. A foto é do 
acervo de Silvino Voigt. 
O texto e as informações 
são do professor Fernan-
do Tokarski. 

Para contribuições e 
informações à coluna: 
3622-3102

iNGRedieNTeS
• 4 gemas

• 1/3 de xícara 
(chá) de açúcar
• 1 pitada de sal
• 1 e 1/2 xícara 
(chá) de creme 
de leite fresco

• 2 xícaras (chá) 
de leite

• Essência de 
baunilha a gosto
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29.º Rodeio CRioulo

Gracieli Polak
BELA VISTA DO TOLDO

Shows, concursos de laço e gineteadas são atrações da festa que dura três dias 

Destaques da TV
A ILHA
Hoje * 23 horas * SBT
A beldade Scarlett Johansson se une a 
Ewan McGregor nesta movimentada pro-
dução de Michael Bay com roteiro acima 
da média para aventuras do gênero. Os 
dois são clones que fornecem órgãos aos 
seus modelos originais. PARA QUEM 
CURTE AVENTURA.

GODZILLA
Amanhã * 16h35 * Globo
Aventura sem muito compromisso 
que ressuscita o gigante monstrengo 
criado pelos japoneses na década 
de 1970. Matthew Broderick vive um 
corajoso repórter que tenta combater 
a criatura. 
PARA A FAMÍLIA.

UM SONHO DE LIBERDADE
Amanhã * 23 horas * SBT
Fascinante fábula de Stephen King 
transposta para a tela grande por 
Frank Darabont. Tim Robbins e Mor-
gan Freeman dão um show de inter-
pretação no drama de 1994 que fatu-
rou sete indicações ao Oscar. PARA 
QUEM QUER SE EMOCIONAR.

DE REPENTE 30
Domingo * 13 horas * Globo
Comédia bem sucedida com a estrela 
do seriado Aliás, Jennifer Garner, que 
mostra o que aconteceria se uma 
menina de 13 anos visse realizado seu 
desejo de se tornar adulta num passe 
de mágica. PARA QUEM GOSTA DE 
COMÉDIA ROMÂNTICA.

VAN HENSING
Domingo * 22 horas * Record
Mais aventura para o fim de semana. 
Aqui, Hugh Jackman vive um caçador 
de vampiros que atravessa décadas 
atrás dos sanguinários monstros. 
Além do Drácula, rola até lobisomem 
e Frankenstein. MAIS UMA ATRAÇÃO 
PARA QUEM CURTE AVENTURA.

Cine Pop Dance
Quando? Sábado
O que? Conexão 98 FM

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

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

SBO
O que? Formatura de Técnicos 
em Enfermagem e Nutrição da 
Escola Técnica Dama
Quando? Amanhã

O que? Banda Maresia
Quando? Domingo

V12 Music Bar
Quando? Hoje
O que? Smirnoff Caipiroska

Próximos 
eventos:

6 a 8/02
29.º Rodeio Interestadual no 
CTG Bela Vista
Sexta-feira - 23 horas: Baile com 
o grupo Talagaço
Sábado – 23 horas: Baile com o 
grupo Candieiro
Domingo – 16 horas: Baile com 
grupo Marcação e com Canhoto 
do Brasil e Banda Vanerejo
Haverá shows com a dupla Re-
nato e Almir e a banda Som do 
Brasil

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

18/02
Festa de aniversário da SBO

20/02
Show nacional com Fernando e 
Sorocaba e com a dupla Regy e 
Nando, de Canoinhas, na Firma

Filmes e programas que irão ao ar neste fim de semana

Programação
Fim de semana

 SERVIÇO
O QUE? 29.º Rodeio Crioulo 
Interestadual de Bela Vista do 
Toldo
ONDE? Fazenda São Pedro, 
CTG Bela Vista
QUANDO? 6,7 e 8 de feve-
reiro.

Faz parte da tradição 
do município de Bela 
Vista do Toldo: em 

fevereiro, a cidade recebe 
milhares de visitantes para 
acompanhar as atrações do 
Rodeio Crioulo Interesta-
dual, que neste ano, chega a 
sua 29.ª edição. Na próxima 
sexta-feira, 6 de fevereiro, 
centenas de competidores 
iniciam a batalha pelos prê-
mios, que somam mais de 
R$ 30 mil para as categorias 
disputadas.

Oficialmente, o rodeio 
começa às 10 horas da ma-
nhã, com a competição de 
laço de equipe, que terá como 
premiação uma moto zero 
quilômetro, apenas uma das 
atrações da festa que dura três 
dias e tem quase três décadas 
de história. De acordo com 
Raul Tyszka, um dos organi-
zadores do evento, a expec-
tativa de público para esta 
edição é de 15 mil pessoas, 
maior que a do ano passado, 
que reuniu cerca de 11 mil 
pessoas para as competições 
e apresentações artísticas. 
“Foi meu pai que começou 
a promover o rodeio, que era 
bastante pequeno no começo. 
Faz pouco tempo que ele 
começou a ficar grande, há 
cerca de oito anos, mas hoje 
é referência na região e muita 
gente das cidades vizinhas 
vem aqui para conferir”, 
afirma. Tyszka explica que, 
além das competições de laço, 
gineteadas e dos bailes, neste 
ano haverá ainda um con-

curso de invernadas artísticas, 
com competições de xote, gaita, 
danças de salão, declamações e 
apresentação de chula, atraindo 
diferentes públicos.

Um capítulo à parte, os 
bailes e apresentações musicais 
começam logo no primeiro dia 
e, além de grupos renomados, 
também marcarão presença 
atrações locais, como Renato e 
Almir e Banda Som Brasil. Na 
sexta-feira, 6, a rotina de shows 
começa com a apresentação do 
Grupo Talagaço. No sábado, 7, 
o baile fica por conta do Grupo 
Candieiro e no domingo, 8, para 

encerrar a festa, Canhoto do 
Brasil junto com Banda Vare-
nejo e Grupo Marcação. 

COMODIDADE E SEGURANÇA
A entrada na área do Centro 

de Tradições Gaúchas (CTG) 
Bela Vista custará R$ 3, com 
isenção de pagamento para 
crianças. Segundo Tyszka, o 
pagamento da entrada dá di-
reito a cupom para concorrer a 
três TVs e acesso aos serviços 
disponíveis no local. Cerca de 
30 banheiros públicos estão 
instalados na área, que contará 
com uma média de 50 a 60 se-

guranças, restaurante e demais 
serviços, oferecendo comodi-
dade e tranquilidade para os 
visitantes. “Nós trabalhamos 
durante 24 horas para que, 
quem venha até aqui possa se 
divertir e aproveitar a festa”, 
declara o organizador.

RODEIO de 2008 reuniu cerca de 11 mil pessoas, para este ano a expectativa de público é de 15 mil visitantes

A
rq
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vo

acontece na próxima semana
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS

CRUZADAS

RE
SP

O
ST

A
S

30/01
Cristiano Eduardo Melechenco e Rosinilda Bossow

Marlon Cesar Lessa e Rosemeri Lemos
Juliano Guilherme Seleme e Rafaela Mayer Zaniolo

André Bazzanella e Juliana Chupel

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINhAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

18/01
Esthéfani Eloíse Ricardo Lati-
chuky
Pais: Rosnei Latchuky
Siomara das Graças Ricardo

20/01
Otávio Augusto de Barros
Pais: Everaldo de Barros
Rosangela Aparecida Pyrciak

20/01
Josué Alves Godois
Pais: Gilson José Alves Godois
Rosane de Fátima da Silva Alves 
Godois

20/01
Mayra de Oliveira dos Santos
Mãe: Luciléia de Oliveira dos 
Santos

22/01
Leonardo henrique Todt
Pais: Irineu Todt
Tahine Aparecida Kepp Todt

22/01
Isabela Cristina Karvat
Pais: Jonas Sezar Karvat
Silmara Sabatke Karvat

22/01
Eduarda Rescarolli de Lima
Pais: Noel Diego Soares de Lima
Daiane Rescarolli

23/01
Liliane Martins de Matos
Pais: Jean Carlos Martins de Matos
Lucemara da Silva

Entrando numa fria!
Fafá de Belém quase se apaixona em estação 
de sky, na Suíça: socorrida por um belo rapaz, 
não via a hora de reencontrá-lo no hotel. Sur-
presa: ele era gay e estava ali hospedado com o 
namorado!

Sandy se forma, mas 
não vai ao baile
A cantora não foi ao próprio 
baile de formatura no sábado, 
24, em Campinas, interior de 
São Paulo. Isso porque Sandy 
teria descoberto que alguns co-
legas de faculdade venderam 
convites para a imprensa.

Michelle do BBB9 
pode posar nua

De acordo com o jornal O 
Estado de São Paulo, a 

primeira eliminada da nona 
edição do Big Brother 

Brasil já está negociando 
um ensaio com a revista 

masculina Playboy. 

Artista tem 
cada uma...
Enfim, Cláudia Ohana 
perde o medo de 
avião: agora só viaja 
com despertador do 
piu piu e ursinho de 
pelúcia no colo. Ao se 
sentir no próprio quar-
to, o pavor passou.

Olho vivo!
Sabrina Sato assusta-

da com o número de 
“bicões” em evento: 

“Gente, vocês só vie-
ram aqui para me ver 

ou comer?” Foi aplaudi-
da de pé!

Vício de gente grande!
Jô Soares é tão viciado em sardinha que tem um 
armário exclusivo para “estocar” o produto!

É banho de gato?
Sérgio Marone não fica 
mais do que 5 minutos no 
banho: só a cabeça e as 
partes íntimas! Assim ele 
ajuda a preservar o meio 
ambiente.

Preço da 
fama!
Diego Ferrero, 
vocalista do NX 
Zero, foi reconheci-
do em motel: teve 
que tirar fotos com 
todas as camarei-
ras antes de pagar 
a conta.
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Senhores vereadores, com muito res-
peito acho que está faltando um pouco 
de consideração. Talvez vocês estejam 
despreparados como tantos políticos; 
isto na função de vereador, prefeito, 
deputado, senador, governadores e, 
porque não presidente. Pois eu afirmo 
que está faltando o mais importante que 
é o travesseiro da consciência. Aqui vai 
uma dica; acredito que essa reflexão vai 
ajudar-lhes muito nesses termos: Senhor 
vê como sou fraco e carente de tua gra-
ça. Inclina, pois, sobre mim teu ouvido 
e ouve minhas súplicas. Eu sei que, por 
tua palavra, os meus caminhos sinuosos 
se fazem retos, os montes se aplainam, 
as tempestades se acalmam, os cegos 
veem, os surdos ouvem, os mudos 
falam e os coxos andam. Provê então, 
Senhor, para que eu, na condição de 
cego, vislumbre a tua luz; de surdo, ouça 
a tua palavra; de mudo, proclame a tua 
verdade e de coxo, não tropece em minha 
missão. Estende sobre mim a tua mão e 

ergue-me da minha fraqueza. Só então a 
minha alma se tornará modelo de virtude; 
o meu entendimento fonte de sabedoria; 
os meus lábios oráculo de tua palavra; o 
meu coração sacrário do Espírito Santo; 
as minhas mãos instrumento de caridade; 
os meus atos espelho de justiça. A chama 
de minha fé inflame o coração dos que 
ainda não conhecem a luz da tua verda-
de. E assim te glorificarei sobre todas as 
coisas agora e sempre. Amém. 
Deus está te esperando, aproximem-se 
dele: Deus acolhe o pecador arrependido, 
e, além da palavra que perdoa, profere a 
palavra que anima, consola e alivia. Deus 
não é causa de angústia, mas fonte de 
eterna paz. Concluindo: Deus respeita a 
nossa liberdade; ele vem, bate a porta, 
convida, solicita, chama e espera pacien-
temente. Deus não arromba a porta; seu 
chamado não é uma imposição, mas uma 
proposta. A pessoa se realiza na medida 
em que se volta para Deus e por ele deixa 
transformar.

NOVO DIA
Navega a nostalgia no tempo
Segue um curso e não é rio
Novas águas são a saudade
Embriaga o coração em agonia.

Nas cascatas do cotidiano
A felicidade guarda-se escondida
Fugitiva da realidade
A timidez a devora escondida.

O amor eleva-se nas alturas
Escalando a felicidade
Impulsionado pelo desejo
Apaga a compreensão da realidade.

O amor é o condutor do tempo
Todo momento faz nascer alegria
Desabrochando em tantos desejos
Como a noite que produz fantasia.

Apaixonados não conhecem tristeza
Eles são o sol de um novo dia
Mensageiros da esperança e da paz
Semeiam o amor sem demagogia.

Não sei viver sem sentir seu amor
É ele que inspira minha poesia
No seu universo vivo a beleza
Que faz meu amor em harmonia.

Para a minha eternamente amada 
Alice, com todo o meu amor.

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

O momento é de rever seus ideais e aspirações, 
ariano. É preciso ajustar seus sonhos à realidade. 
E esta revisão pode levá-lo a mudanças em relação 
ao grupo com o qual convive, dando mais valor a 

alguns amigos e talvez afastando-se de outros. De qualquer forma, 
todo contato com pessoas e grupos, especialmente para a troca de 
ideias é muito positivo.

Você estará cheio de energia e disposição nos 
próximos dias, geminiano. Aproveite para colocar 
alguns projetos em prática. Sua criatividade estará 
evidente. Inovar, ousar e arriscar são coisas permi-

tidas nos próximos dias. Está mais fácil materializar suas vontades 
e concretizar coisas, com a possibilidade de perceber os resultados 
concretos de suas ações.

Seu relacionamento afetivo pede mudanças, leonino. 
E nos próximos dias tudo fica mais claro, sendo mais 
fácil perceber o que precisa ser feito. Olhe mais 
atentamente às necessidades do outro, fazendo sua 

parte para que a relação possa dar certo. O bom humor e o otimismo 
que a semana prometem ajuda a colocar em prática alguns de seus 
projetos e atrair pessoas dispostas a ajudar.

Solte-se mais e permita-se a alegria de viver. Bons 
momentos a dois ajudarão a relaxar e perceber que 
é possível ser feliz se colocando em primeiro lugar. 
O momento é de criatividade e fertilidade. Eventuais 

obstáculos que encontrará à satisfação de suas vontades podem ser 
superados com bom humor e otimismo.

É um excelente momento para divulgação, sagi-
tariano. Vale divulgar seu trabalho, suas ideias e 
inclusive seus sentimentos. Fale o que quer, mostre 
o que sente e apresente seus produtos e projetos. 

Sua palavra ganha força e, se souber utilizar seu natural otimismo, 
ganhará fiéis seguidores, prontos para aceitar tudo que diz. Bom 
momento para pequenas viagens.

Começa um novo ciclo em sua vida, aquariano. Sua 
postura pessoal pede atenção. É hora de descobrir 
seu brilho e mostrá-lo ao mundo. Mas para isso 
use sua criatividade natural e faça as coisas acon-

tecerem. O momento é de iniciativa, ousadia e espontaneidade. É 
excelente para começar coisas novas. Mas principalmente para cuidar 
de você, se colocando em primeiro lugar.

Os astros pedem que pense no futuro, taurino. Há a 
possibilidade de novas oportunidades e mudanças 
em sua vida profissional. Abra-se a elas e saiba per-
ceber o que precisa ser alterado ou incluído em sua 

carreira. É hora de mudar e seus amigos podem dar bons conselhos 
ou até mesmo fazer boas propostas. Por sinal, vale a pena aceitar 
convites para festas e eventos.

Hora de rever seus desejos, canceriano. É importante 
dar mais atenção ao que quer e saber pedir o que 
precisa. Você estará mais otimista e confiante, o que 
ajuda a expor suas vontades e sentimentos. seus 

desejos, inclusive, estarão evidenciados, sendo mais fácil ter clareza 
do que quer. Se está esperando a entrada de um dinheiro, é hora de 
correr atrás e cobrar suas dívidas.

A felicidade está no ar, virginiano. Nos próximos dias 
você se dará conta de suas últimas conquistas e 
perceberá que muitas oportunidades estão presentes. 
Antigos relacionamentos podem ser retomados e 

coisas novas podem acontecer. O amor e a alegria estão no ar e vale 
a pena aproveitar os bons momentos que a semana promete, tanto 
no amor como no trabalho.

Você tende a estar mais nostálgico, escorpiano. 
Memórias e até mesmo situações do passado podem 
vir a tona, pedindo atenção. Ao menos isto servirá 
de aprendizado para que você evite repetir erros do 

passado no futuro. Intensifique o contato com seus familiares, dando 
mais atenção também para seu lado emocional. A semana promete 
alegria, leveza e bom humor.

Perceba seu valor, capricorniano. Valorize-se e mostre 
todos seus talentos ao mundo. O momento é positivo 
para lidar com as finanças, fazer um balanço de seus 
ganhos e gastos, abrir uma poupança e/ou fazer in-

vestimentos. Alguns de seus dons naturais podem vir a tona, pedindo 
que utilize todos seus talentos. Acredite também na sua criatividade 
e na capacidade de ser espontâneo.

Peixes de 22/2 a 20/3
A fase é de conquistas e esta semana é positiva para 
fazer um balanço dos últimos ganhos. Isto ajudará a 
persistir em seus ideais e dará força para manter suas 
conquistas. É um bom momento para trabalhos de 

autoconhecimento. Está mais fácil conhecer seu mundo interior, per-
cebendo todos os recursos próprios que tem dentro de si mesmo.

HORÓSCOPO DA SEMANA

ASSESSOR EM DISCUSSÃO

Fonte: Climatempo

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE:

26ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
18ºC

DOMINGO:

30ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

Chuvoso durante o dia e à noite.

SEGUNDA:

25ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

28ºC

ALMANAQUE

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-
dos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Sol com algumas nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Flor de Lys, Edmar, Maralanis e Tozé 
decidem transferir uma parte do dinheiro para a 
conta de Belarmino. Júlia exige que Mauro se 
afaste definitivamente de Denise. Theo vai para o 
quarto e se anima com a visita de Lívia e Otávio. O 
menino recebe João em seu quarto, mas o destrata. 
Edmar esconde o pen drive. Tozé é sequestrado 
por chineses em frente à padaria. Zuleika percebe 
o sumiço de Tozé e avisa Belarmino. Otávio pede 
para Lívia não deixar João chegar perto de Theo 
até que ele se recupere. Stelinha e Wu pressionam 
Tozé para saber o que fazia no quarto de Flor e ele 
acaba confessando que a menina tem a senha do 
pen drive.

HOJE - Baby conta a Dora que queria ser o melhor 
amigo de Artur. Gennaro revela a Bento e a Jacaré 
que Xande foi o mandante do atentado. Virgínia diz 
a Leonora que ela terá uma surpresa. Alcides visita 
Waldete e é surpreendido por Walquíria.

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 Syl-
vie foi sua grande paixão. Andrade diz a Toninho 
que investigará o casal que morreu no acidente. 
Virgínia some.

HOJE - Paju procura ouro nas cinzas dos mortos. 
Camila sente o desinteresse de Dario e culpa sua 
mãe. Pandit revela a Opash que a fazenda de Manu 
está hipotecada. Manu investiga Bahuan. Shankar 
diz a Bahuan que não mentirá para Opash.

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 - Drácula e os vampiros gêmeos tentam 
libertar as vampiras. Sandra tem ciúme de Batista 
e Célia. Melquior e Zaira voltam à ilha. Noé diz a 
Perpétua que vai morar na Europa. Gaspar recebe 
mensagem dos pleiadianos e é abduzido.

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Caio quer saber quais são as intenções 
de Paulo com Michelle. Fernanda, Ceição e Otávio 
separam a briga de Lucas e Fausto. Lucas e Beatriz 
discutem por telefone. George destrata a família e 
discute com Renato.

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
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TRAGÉDIA
Menina de 9 anos 
morre afogada ABANDONO | Iniciada há cerca de um ano, a construção de 70 casas populares no loteamento 

Campo d’Água Verde, foi abandonada pela construtora ESE Construções que 
alega a necessidade de um valor aditivo para continuar a obra. A prefeitura nega o subsídio. Ladrões fazem a festa furtando 
materiais de construção deixados no local.                                                                                                       > Página 18

CANOINHAS
Escolha de vagas 
para ACTs na 
próxima semana
Prefeitura divulgou o crono-
grama para os ACTs esco-
lherem suas aulas nas escolas 
municipais.            Página 13

POLÊMICA
Entidades fazem 
abaixo-assinado 
contra assessores
Várias entidades de Canoinhas 
aderiram à campanha para 
derrubar Lei aprovada pelos 
vereadores.             Página 6

Página 17

DESCASO
Aulas iniciam com 
escola em ruínas

NOSSO POVO,...
Quase um século 
de lembranças e 
histórias
Aos 99 anos, Leopoldo Padilha 
mistura sua história com as 
lembranças da Três Barras do 
passado.                 Página 16

AGRICULTURA
Canoinhas e 
Três Barras em 
emergência
Depois de Bela Vista do Toldo, 
foi a vez de outros dois mu-
nicípios decretarem situação 
de emergência.       Página 14
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