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É provável que a maioria dos canoinhen-
ses desconheça o fato de que, na bela 
ex-capital da República, a cidade do Rio 

de Janeiro, exista uma Praça com o nome da 
Canoinhas, assim denominada em homena-
gem à nossa cidade.

Na realidade ela está lá, no importante 
bairro do Botafogo, por onde passam diaria-
mente milhares de veículos e pessoas, que, 
com certeza desconhecem a origem do nome, 
atribuindo-o a outros fatores que não o nome 
de uma cidade.

Vale à pena, então, trazer ao conheci-
mento dos conterrâneos, os fatos que deram 
origem a essa homenagem e as pessoas 
responsáveis por sua concretização. Tomo a 
liberdade de escrever e publicar o assunto, 
porque entendo de interesse de todos os 
concidadãos e porque, tive a oportunidade de 
visitá-la e conhecer seu idealizador, o ilustre 
canoinhense Dr. Orty de Magalhães Machado, 
deputado estadual constituinte de 1947, ilustre 
e brilhante advogado, procurador do Banco 
Central, amigo fraterno de todos os que com 
ele conviveram, e acima de tudo, embaixador 
de Canoinhas na cidade maravilhosa.

Corria o ano de 1955, janeiro, e um grave 
crime político ocorreu na cidade, fruto das 
desavenças e do radicalismo que dominava 
a política naquela época, em que os partidos 
PSD e UDN se degladiavam nas rodas sociais, 
nos órgãos legislativos municipais e estaduais, 
na imprensa falada e escrita. Todos quantos 
viveram aquela época, bem conhecem o acir-
ramento das disputas e os desentendimentos 
de seus partidários, que na verdade, não re-
sultavam em benefícios para a população. Ao 
contrário, dividia a sociedade, em detrimento 
dela mesmo.

Foi então que, contratado por uma das 
partes envolvidas no episódio, do qual resultou 
a morte de um ilustre cidadão e vereador da 
cidade, aportou em Canoinhas, um brilhante 
e conceituado advogado criminalista do Rio 
de Janeiro.

Aqui ficou por algum tempo, para se 
inteirar do processo, na defesa de uma das 
partes, no plenário do Tribunal do Júri. Julga-
mento, aliás, que foi desaforado, transferido 
para a Comarca de Florianópolis, para lá ser 
julgado, em razão da grande repercussão do 
fato na comunidade, o que poderia contagiar a 
composição do Tribunal Popular, numa decisão 

sentimental e não técnica.
Circulando, por certo, na cidade, o ilustre 

advogado carioca, Dr. José Bonifácio, logo en-
controu-se nos lugares  frequentados pela classe, 
com o Dr. Orty Machado, com ele estabelecendo 
uma relação de amizade, tendo em vista que este 
residia também no Rio de Janeiro.

Mais tarde, e desconheço a época correta, 
o advogado carioca veio a eleger-se vereador 
na cidade do Rio de Janeiro. Ou deputado 
distrital, tendo em vista que na época a cidade 
era capital da República e, portanto, Distrito 
Federal. E, então, a pedido e por insistência 
do Dr. Orty, o mesmo apresentou na câmara 
legislativa carioca, uma proposição denomi-
nando um logradouro público da cidade, como 
praça Canoinhas, em homenagem a essa 
cidade, que tão bem o acolheu. A proposição, 
como é sabido, foi aprovada e lá temos, em um 
importante sitio da ex-capital, uma praça com 
o nome de nossa cidade.

Agora, convém revitalizar o espaço, até 
para evitar que algum político carioca tome 
alguma iniciativa de mudar o nome daquele 
logradouro, o que não é impossível. E também 
para que se divulgue a população carioca a sig-
nificação do nome. Há pouco lá esteve nosso 
amigo Dr. Clércio Treml, visitando o local, um 
entusiasmado incentivador das ações que se 
pretende adotar, trazendo-nos fotografias e 
comentários a respeito.

Um grupo de pessoas envolvidas com essa 
história está propondo ao prefeito de Canoinhas, 
para que encaminhe correspondência ao seu 
colega do Rio de Janeiro, historiando a criação 
da praça, e propondo sua reurbanização, ou a 
instalação de equipamentos de lazer, enfim, o 
que seja definido pelos setores responsáveis das 
prefeituras envolvidas. Com certeza o prefeito 
carioca verá com bons olhos essa iniciativa. 

E na “reinauguração” da praça Canoi-
nhas, uma grande comitiva da cidade estará 
presente, não só para marcar mais uma vez 
a presença de nosso município na cidade 
maravilhosa, mas também para prestar uma 
homenagem aqueles que foram os idealiza-
dores e criadores da homenagem, os ilustres 
advogados acima referidos.

Seria bom que iniciativas desse quilate se 
repetissem para mostrar a presença, a impor-
tância e o orgulho dos canoinhenses.

Hilton Ritzmann é advogado e empresário                     

O título deste editorial soa repeti-
do, e não é mera coincidência. 
Usamos a mesma expressão 

para lamentar o primeiro anúncio nega-
tivo da Coopercentral Aurora, logo após 
as eleições municipais do ano passado, 
quando a empresa afirmou que repen-
saria os investimentos em Canoinhas. 
A informação certa e líquida de que 
ao menos neste ano a empresa não vai 
investir um centavo em Canoinhas, nem 
na planejada unidade de Carazinho-RS, 
já era esperada, mas não deixa de 
surpreender, considerando 
a expectativa gerada pela 
empresa.

A Aurora instalada 
em Canoinhas este ano, 
certamente traria uma 
verdadeira revolução 
para a cidade.

Em balanço apresen-
tado na mesma reunião que 
suspendeu os investimentos 
nas duas cidades, os acionistas 
foram informados de que em 2008 a 
empresa acumulou receita operacional 
bruta de R$ 2,67 bilhões, configurando 
crescimento de 19,66%. Ao explicitar os 
principais números do balanço, o presi-
dente Mário Lanznaster informou que o 
mercado interno respondeu por 83,23% 
dessas receitas (R$ 2,22 bilhões) e apre-
sentou crescimento de 23,02%. O mercado 
externo contribuiu com 16,77% (R$ 447,9 
milhões) para a composição do faturamen-
to bruto e cresceu, no período, 5,38%. 

O encarecimento dos insumos 
empregados na produção à campo, o 
aumento das despesas financeiras e os 
percalços com a variação cambial foram 
responsáveis pelo resultado negativo 

do ano na ordem de R$ 111,7 milhões. 
Essas perdas, por decisão da assembleia, 
serão absorvidas pelo fundo de reserva 
da Aurora, evitando, assim, que cada 
uma das 17 cooperativas filiadas tivesse 
de integralizar capital correspondente às 
suas operações para cobrir as perdas.

Os números falam por si só. Quan-
do o assunto é faturamento, a Aurora 
não cita menos de milhares de reais. O 
dinheiro que circularia em Canoinhas 
modificaria costumes e fortaleceria o 

comércio de modo imensurável.
Lanznaster observou que 

o ano encerrou com quadro 
econômico marcado pela 
instabilidade, projeções 
de queda do consumo 
mundial com consequente 
suspensão das compras de 

produtos brasileiros por im-
portantes parceiros do mer-

cado internacional, redução 
das exportações e diminuição de 

embarques. Esse cenário recomendou 
um forte ajuste na produção para equali-
zar oferta e demanda e evitar a canibali-
zação dos mercados. A empresa, contudo, 
acredita que esse cenário desfavorável 
será revertido no segundo semestre de 
2009 e já conta com uma notícia positiva: 
é a primeira indústria brasileira a fechar 
embarques para o Chile.

Como se vê, nem tudo é negativo e 
assim como nos surpreendemos com a 
suspensão dos investimentos para este 
ano, não há excesso de otimismo na 
perspectiva de que em meados do segun-
do semestre recebamos a grata notícia 
de que a construção do frigorífico e a 
fábrica de ração da Aurora em Canoi-
nhas começará imediatamente.

EDITORIAL

O sonho adiado

O 
dinheiro 

que circularia em 
Canoinhas 

modificaria costumes 
e fortaleceria o 

comércio de modo 
imensurável

A praça Canoinhas no Rio de Janeiro
ARTIGO

Hilton Ritzmann

A Orientação Sexual (OS), como tema 
transversal na escola, representa um 
grande desafio hoje! Isso porque o 

assunto é permeado por tabus e preconceitos, 
regido por valores culturais e de ordem pessoal 
que dificultam a naturalidade da conversa, 
tanto pela negação da sexualidade como por 
alguns métodos educativos que induzem a 
vergonha, a culpa e a ignorância.

As necessidades! A OS se caracteriza 
por uma intervenção na educação sexual das 
pessoas. Nesse trabalho, a escola ocupa o 
papel de orientador dos professores, indiscrimi-
nadamente, assume a função de disseminador 
do conhecimento. Já o professor precisa iden-
tificar a cultura sexual e estar preparado para 
perceber as necessidades dos alunos, fazer 
o diagnóstico da situação, definir objetivos e 
traçar uma estratégia metodológica de inter-
venção para atingir os resultados esperados. 

A escola representa hoje o principal espa-
ço de sociabilização de crianças e  adolescen-
tes. Isto, associado ao tempo cada vez mais 
reduzido que os pais ficam com seus filhos, faz 
do núcleo de ensino a mais importante fonte 
de aprendizagem da convivência em grupo, o 

que contribui para a saúde e para qualidade 
de vida de seus alunos. 

As vantagens! A sexualidade é um as-
sunto que interessa ao professor e ao aluno, 
e há sempre algo novo que pode ser tratado 
no conteúdo de todas as áreas e disciplinas. 
Para o adolescente, em alguns momentos, o 
sexo é algo novo e excitante, outras horas, 
frustrante e tensa - devido à cobrança social e 
as dúvidas sobre sua normalidade. Essa insta-
bilidade pode interferir na aprendizagem e no 
desenvolvimento. A OS tem muito a contribuir 
nesse ponto, já que pesquisas comprovaram 
que ela pode diminuir o estresse escolar dos 
alunos.  Por outro lado, os educadores têm 
aprendido bastante ao conversar sobre o 
tema. Para muitos deles, ao se prepararem 
para as aulas, conseguiram desativar alguns 
entraves pessoais e entender como as atitudes 
e decisões individuais podem se refletir no 
meio social.

Experimente! Você pode ter uma agradá-
vel surpresa! 

Maria Helena Vilela é diretora do Instituto 
Kaplan (www.kaplan.org.br)

O desafio da orientação sexual na 
escola

ARTIGO

maRia Helena Vilela 
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A imagem

<< O QUE PASSOU...
Aumento para o seguro-de-
semprego
<<2/02
O “Diário Oficial da União” publicou a 
norma do Ministério do Trabalho que 
determina o reajuste do seguro-de-
semprego. O reajuste é de 12,048% 
e o valor médio do benefício, de R$ 
564,40.

Vice-presidente José Alencar 
deixa UTI
<<2/02
O vice-presidente José Alencar, que 
se recupera de cirurgia para retirada 
de tumores da região abdominal rea-
lizada no dia 25 de janeiro, deixou a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
segundo boletim médico do hospital 
Sírio-Libanês.

Temer e Sarney eleitos
<<2/02
O deputado Michel Temer (PMDB-
SP) foi eleito em primeiro turno pela 
terceira vez presidente da Câmara 
dos Deputados. Ele obteve 304 
votos contra 129 de Ciro Nogueira 
(PP-PI) e 76 de Aldo Rebelo (PC do 
B-SP). No total dos 513 deputados, 
509 votaram.
O PMDB vai comandar as duas 
Casas, uma vez que José Sarney 
(PMDB-AP) foi eleito presidente do 
Senado por 49 votos contra 32 do 
senador Tião Viana (PT-AC).

Exportações recuam 23% em 
janeiro 
<<2/02
Após a tentativa frustrada de barrar 
importações na semana passada, 
o governo anunciou o pior resultado 
da balança comercial desde no-

vembro de 2000 e o primeiro déficit 
mensal desde março de 2001.
As exportações em janeiro foram 
de US$ 9,788 bilhões, e as impor-
tações, de US$ 10,306 bilhões, 
acumulando um resultado negati-
vo de US$ 518 milhões no saldo 
comercial.

Indústria tem a maior queda 
desde 1991
<<3/02
Em dezembro, a crise fez a produ-
ção industrial brasileira registrar que-
da de 12,4% na comparação com 
novembro, livre de efeitos sazonais. 
Foi a maior queda desde o começo 
da série histórica do IBGE, em 1991. 
Em novembro, já tinha havido recuo 
de 7,2%; em outubro, a queda ficara 
em 1,4%. A retração verificada em 
dezembro foi ainda pior comparada 
ao mesmo mês de 2007: 14,5%, 
também a mais intensa em 17 anos.

Apesar da crise, Lula tem 
aprovação recorde
<<3/02
A onda de demissões dos dois 
últimos meses não atingiu a popula-
ridade do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que obteve em janeiro novo 
recorde de aprovação pessoal e de 
seu governo. Pesquisa CNT/Sensus 
mostra que 72,5% consideram o 
governo Lula ótimo ou bom. A avalia-
ção positiva sobre o desempenho do 
petista teve crescimento ainda maior 
e chegou a 84%.

Revendas terão linha de 
crédito especial
<<4/02
O governo anunciou que deve fe-

char na próxima semana o primeiro 
acordo para criação de uma linha 
de crédito com dinheiro do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
atrelada à garantia de emprego. O 
acerto beneficiará o setor de reven-
da de carros usados, que disporá 
inicialmente de R$ 200 milhões para 
capital de giro das empresas.

Menor planeta
<<4/02
Um grupo de astrônomos anunciou 
a descoberta do menor planeta já 
detectado fora do Sistema Solar. 
Tendo mais ou menos o dobro do 
tamanho da Terra, o novo corpo 
extrassolar rochoso também é o 
mais rápido já conhecido. Lá, o “ano” 
- tempo que o planeta leva para dar 
uma volta completa em torno de sua 
estrela - dura apenas 20 horas.

Safra agrícola de 2009 cairá
<<5/02
Apesar de estimar uma área colhida 
0,8% maior, o IBGE informou que a 
safra de 2009 deverá somar 134,7 
milhões de toneladas, 7,6% abaixo 
dos 145,8 milhões de toneladas 
obtidas no ano passado. 

Morre deputado Adão Pretto
<<5/02
O deputado Adão Pretto (PT-RS) 
morreu às 7h42  no hospital Moi-
nhos de Vento, em Porto Alegre. 
O parlamentar estava internado na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
O político, vítima de uma pancreatite, 
foi submetido na terça-feira a uma 
cirurgia para a retirada do pâncreas. 
A ex-senadora Emília Fernandes 
(PT-RS) é a primeira suplente e 
assume no lugar do deputado.

POLICIAIS civis patrulham a favela da Coreia, no RJ: 10 pessoas foram mortas em intensa operação durante a semana

A força do PMDB
O PMDB mostrou o tamanho de sua força com a eleição dos presidentes 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nestes últimos seis anos, 
o partido saiu da condição de aliado de segundo nível para o principal par-
ceiro do PT. No início do primeiro mandato do presidente Lula, o partido 
teve sua participação no governo rejeitada. Hoje comanda seis ministérios 
e detém a hegemonia do legislativo. Nesta condição deverá chegar em 
2010 com passaporte carimbado para o próximo governo, independente 
de quem vencer as eleições, porque o futuro presidente será obrigado a es-
tender o tapete vermelho para o ingresso do partido que hoje tem a maior 
bancada na Câmara, a maior no Senado, o maior número de prefeitos, de 
prefeitos de capitais e de governadores de Estado.

Guardanapo
O deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE), foi eleito em segundo escrutí-
nio para o cargo de segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados. Dos 11 cargos na mesa, foi a única disputa que teve uma 
segunda votação. Com sua vitória, a quarta consecutiva para cargos na 
Mesa Diretora, onde já ocupou seis cargos divididos entre a presidência; 
a primeira e segunda vice-presidência e a primeira secretaria. As únicas 
secretarias que ainda não foram comandadas por Inocêncio Oliveira são a 
terceira e a quarta.

Disputa no Senado
Seguindo o critério da proporcionalidade
 das bancadas, o PSDB indicou o senador
 Eduardo Azeredo (MG - foto) para 
presidir a Comissão de Relações 
Exteriores, uma das mais importantes do
 Senado Federal. O ex-presidente Fernando
 Collor (PTB-AL) anunciou que vai disputar
 o cargo. Se vencer, é sinal que uma das regras
 mais antigas do Congresso Nacional, a
 proporcionalidade, está com os dias contados,
 o que é muito ruim para a democracia.

Feridas petistas
O deputado Cândido Vacarezza (PT-SP), de linha mais independente do 
governo e de maior cobrança de espaço para o PT, foi eleito novo líder 
da bancada na Câmara dos Deputados, com 43 votos contra 33 dados 
a Paulo Teixeira (PT-SP). Na reunião que escolheu o novo líder, alguns 
deputados defendiam o voto fechado, como o então líder, Maurício Rands 
(PT-PE). Com o voto aberto, foi possível saber do voto de Rands a Paulo 
Teixeira (SP), que é da tendência Mensagem ao Partido; e não em Cândido 
Vacarezza (SP) que é do Novos Rumos, mas que havia recebido o apoio 
declarado do grupo Construindo um Novo Brasil, a tendência do próprio 
Rands. O mesmo fez Ricardo Berzoini. Mas o que chamou a atenção foi 
seu silêncio na reunião em que o partido debateu a crise.

Minoria no Congresso
Com o resultado da eleição das novas mesas diretoras do Senado e da 
Câmara, deverá efetivada a criação da chamada Liderança da Minoria 
no Congresso Nacional. Esta decisão significa um cargo a mais para a 
oposição. Com este status de líder, o parlamentar ganha um carro oficial, 
gabinete e muitos e muitos funcionários. O nome mais falado para ele é o 
do senador Efraim Moraes (DEM-PB), que já foi primeiro secretário do 
Senado.
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16,5 mil reais  é o que seis secretários 
es tadua is  e  munic ipa is  que 
reassumiram os mandatos de 
deputado apenas para votar na 
eleição da Mesa Diretora da Câmara, 
vão receber por um dia de trabalho.
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Política
“Sou pré-candidato a deputado estadual”
Prefeito reeleito Adelmo Alberti (PSDB) faz um balanço do mandato, avalia as eleições e fala do futuro político

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Só reconhecemos o bem  
A Seicho-No-Ie é uma filosofia que reconhece única 
e exclusivamente o bem como realidade, ou seja, 
é uma filosofia monista (do grego monos, “um”) da 
Imagem Verdadeira. É muito comum as pessoas, a 
partir de uma visão superficial da Seicho-No-Ie, faze-
rem comparações com outras linhas espiritualistas e 
de autoajuda e afirmarem que são iguais à SNI, mas 
não existe na história da filosofia e nem da religião um 
ensinamento similar a este, isto é da filosofia Yuishin-
Jisso-ron, preconizado pela SNI pela primeira vez. 
Para melhor entendimento, é necessário explicar 
que desde a antiguidade sempre existiram dois 
modos de ver o mundo: a visão materialista e a visão 
espiritualista. A primeira pensa que o ser humano 
surgiu casualmente; a segunda defende que este é 
um Universo regido por uma força superior.
Mas cabe esclarecer que existem diversas espécies 
de visão espiritualista do mundo: 1) o “espiritualismo 
pluralista” – segundo o qual este mundo é regido 
por várias forças; 2) o “espiritualismo dualista” 
que reconhece duas forças, a do bem (Deus) e 
a do mal (satanás); 3) o “espiritualismo monista”, 
preconizado por Schopenhauer – segundo o qual 
este mundo é regido por uma força cega, isto é, 
pela cega vontade de viver; 4) o “espiritualismo 
monista da Seicho-No-Ie”, que admite a existência 
única de Deus e do Mundo da Imagem Verdadeira. 
Essa escolha é vital, porque a vida de cada pessoa 
pode ser feliz ou infeliz, dependendo de sua visão 
de mundo. Para a Seicho-No-Ie, tudo que existe 
verdadeiramente é bem e é expressão de Deus. 
Quando passamos a viver segundo esse conceito, 
a perfeição da Imagem Verdadeira se projeta no 
mundo fenomênico e se manifesta aqui um mundo 
feliz. Então porque existiria o que se chama de mal, 
sofrimentos, doenças, infortúnios?, podemos ques-
tionar. A filosofia Yuishin-Jisso-ron prega que esses 
fenômenos maléficos não existem na origem, são 
meras ilusões que aparecem de acordo com a lei 
de concretização do pensamento, ou seja, quando 
nossa mente pensa nos fenômenos maléficos, eles 
se manifestam.
Portanto, somente Deus e o que vem Dele existem 
verdadeiramente e todo o restante não é existência 
verdadeira. É preciso que cada um, ouvindo ou lendo 
palavras da Verdade, entre em contato direto com 
a Essência, perceba intuitivamente, no âmago de 
sua mente, que Deus é perfeito. Ficando isso claro, 
torna-se evidente que não podem existir imperfeições 
como pecado (encobrimento da Imagem Verdadeira), 
já que o mundo criado por Deus é perfeito. (Dos 
livros A Verdade da Vida vols 13 e 21, Imagem 
Verdadeira e Fenômeno, Descoberta e Conscien-
tização da Verdadeira Natureza Humana – Prof. 
Masaharu Taniguchi)

   Reflexão

SEICHo-No-IE CANoINHAS
Reuniões – Quartas-feiras – 20 horas

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

Sugestões e críticas: averdadedavida@gmail.com
Jornalista responsável: Michel Imme (SC00213JP)

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

AUTOPEÇAS WISNIEVSKI 
& SCARDUELLI LTDA

FÓRMULA AUTOPEÇAS

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

Devemos reconhecer a importância das palavras 
e construir uma vida luminosa e feliz, proferindo 
sempre boas palavras. Somente o ser humano 
consegue usar livremente as palavras e criar o 
enredo da “peça teatral” ser encenada no palco da 
expressão, que é o mundo fenomênico. Portanto 
devemos ter o cuidado de escrever bons enredos. 
(Prof. Seicho Taniguchi)

MATÉRIA-PRIMA
Aguiar assume liderança do PMDB na Alesc

 > p. 5

CÂMARA
Vereadores desistem de assessores > p. 6

Prefeito do menor município 
da Comarca, Adelmo Alberti 
(PSDB) prova que tamanho não 
é documento ao transitar livre-
mente pelas mais altas esferas do 
Governo do Estado. Acusado de 
ser o “mandante” da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
(SDR) de Canoinhas por Orildo 
Severgnini (PMDB), o prefeito se 
sente honrado com a declaração, 
já que demonstra que o seu poder 
de fogo no Governo é, no míni-
mo, respeitável. Na entrevista a 
seguir, o coordenador regional 
do PDSB fala sobre seu primeiro 
mandato como prefeito de Bela 
Vista, projetos para a cidade e 
para seu futuro. Acompanhe.

o que o senhor aponta como fator 
que te credenciou a reeleição?
Primeiro de tudo foi a minha 
insistência na busca por recursos, 
fazendo muitos projetos, para 
todas as áreas. Foram 38 projetos 
em quatro anos, dos quais 35 eu 
executei. Com planejamento se 
consegue recursos, seja na esfera 
estadual ou federal. Foquei situa-
ções começando pela educação, 
na qual ampliamos o atendimen-
to passando de 500 para 1.050 
crianças. Descentralizamos o 
atendimento, para núcleos, que 
ampliaram a oferta de ensino 
para além do ensino primário. 
Atendemos 250 alunos do ensino 
de jovens e adultos. Ampliamos 
também o atendimento a saúde, 
com mais uma equipe do Pro-
grama Saúde da Família (PSF), 
duas equipes atendem 100% do 
município. São poucos municí-
pios com total cobertura do PSF. 
Construímos uma unidade na lo-
calidade de Colônia Ouro Verde, 
no valor de R$ 500 mil. Lá tem 
uma equipe do PSF, que atende 
uma região de 2,5 mil pessoas. 
Todo dia vai médico, enfermeira 
e auxiliar de enfermagem. Atin-
gimos 100% da população com 
as campanhas de vacinação e 
reduzimos todos os índices de 
moralidade infantil. Tudo por 
conta da descentralização.

Partindo do que foi feito no primeiro 
mandato, o que é prioridade no se-
gundo mandato?
Vamos privilegiar pavimentação 
e habitação. O trabalho na edu-
cação e na saúde continua. Esta-
mos continuando o processo de 
absorção dos alunos do Estado 
do ensino fundamental. Minha 
meta é terminar esse processo em 
2011, enquanto outros municí-
pios planejam isso para 2017.
Na habitação conseguimos cons-
truir 80 unidades habitacionais 
no mandato passado e a meta 
é construir 200 unidades neste. 
Por incrível que pareça há um 
déficit habitacional considerável 
na cidade.
Na área de pavimentação, temos 
um projeto que contempla quatro 
quilômetros de vias urbanas e 
nos próximos dois anos quero 
concluir. Já fizemos dois quilô-
metros e meio.

Quando foi inaugurado o asfalto de 
acesso a Bela Vista, muito se falou 
em atração de investimentos. o que 
há de avanço neste sentido?
Nós estamos preparando toda a 

infraestrutura do município para 
atrair investimentos. Já existem 
situações como a da Aurora, que 
iria fomentar nossa agricultura. 
Preparamos, inclusive, nossa le-
gislação, com alterações no plano 
diretor, para absorver investi-
mentos. Tem outros pequenos 
investimentos que aos poucos o 
município está agregando como 
uma do segmento de artefatos, 
que está prestes a se instalar em 
Bela Vista. Queremos investir na 
indústria da madeira, já que muita 
madeira sai do município, mas 
sem ser beneficiada.

Bela Vista foi o primeiro município 
da região a decretar situação de 
emergência. Como o senhor está 
sentindo os reflexos de mais este 
drama no campo?
Boa parte dos nossos agricul-
tores sentiu, especialmente no 
feijão e no milho. Primeiro 
por causa da chuva, depois 
por causa da seca. O feijão, no 
entanto, tem poucos produto-
res. O milho, que é plantado 
em maior escala, teve perda de 
mais de 35 por cento. O fumo, 

que estava bem prejudicado, se 
recuperou um pouco com as 
chuvas dos últimos dias. Mas, 
em geral, as perdas são grandes, 
por isso decretamos situação de 
emergência.

O senhor ficou em posição mais 
confortável ainda na Câmara, 
somente dois vereadores são 
oposicionistas.
Temos posição confortável, 
mas por causa do sistema de 
trabalhar. Sempre privilegiamos 
o diálogo, chamo os vereado-
res, conversamos, discutimos, 
tudo é dialogado. Na legislação 
passada tive a felicidade de ser 
um dos poucos prefeitos com 
100% dos projetos aprovados.

o cargo de coordenador regional 
do PSDB lhe deu uma visibilidade 
bastante grande. Isso o credencia a 
tentar outros cargos em 2012?
Sou pré-candidato a deputado 
estadual pelo PSDB. Hoje tenho 
liderança em 14 municípios. 
Mas isso passa por uma decisão 
colegiada.

o fato de o deputado Antonio Aguiar 
ser candidato a reeleição lhe repre-
senta algum impeditivo?
Não. Tem espaço pra mais um. 
A nossa região tem condições de 
eleger mais um.

Como o senhor encarou as críticas 
do ex-prefeito de Major Vieira, orildo 
Severgnini, sobre sua influência na 
Secretaria Regional?
É natural. O PMDB está brigan-
do por espaço, um espaço que 
é do PSDB. Como sou compa-
nheiro do Verka, ajudo no que 
posso com minha experiência 
administrativa. Tanto é que se 
for comparar o que o Verka fez 
com o que os anteriores fizeram, 
o Verka fez muito mais que os 
outros.

o senhor acha que o PSDB conse-
gue a direção da SDR?
Acredito que não. Há um acordo 
a nível estadual. Se o Governo 
tirar a SDR Canoinhas do PSDB, 
tem de dar outra.

Já existe um nome para te suceder 
em 2012?
Um nome não, temos vários 
bons nomes à disposição do 
partido. Aquele que estiver numa 

posição melhor em 2012 será o 
escolhido.
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ALBERTI: “Estamos preparando toda a infraestrutura para atrair investimentos”
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> Frase da semana

Recuo

AGUIAR NO COMANDO
O deputado Antonio Aguiar foi confirmado no domingo, dia 1.º, como novo 
líder do PMDB na Assembleia Legislativa, na primeira reunião da bancada 
em 2009. Aguiar já recebera o apoio unânime dos colegas em dezembro 
passado, quando seu nome foi sugerido para a função pelo deputado Manoel 
Mota. Agora a decisão dos peemedebistas foi ratificada, durante a primeira 
reunião-almoço, quando os parlamentares confirmaram a indicação feita por 
Mota, que deixa a função.
Em sua primeira manifestação aos companheiros, Aguiar agradeceu a confiança 
depositada e fez questão de destacar os serviços prestados à bancada e ao partido 
pelo líder que o antecedeu, aproveitando para convocar Mota a manter seu estilo 
aguerrido em defesa das bandeiras peemedebistas e dos catarinenses.
Em plenário, na sessão que definiu a escolha da nova Mesa do Poder Legislativo, 
Aguiar ratificou a posição tomada pelos 12 deputados do PMDB - partido com 
a maior bancada no parlamento - referendando a eleição do novo presidente 
da Assembléia, Jorginho Mello (PSDB), ao seu lado na foto.

Aguiar terá inimigos íntimos na eleição 2010?

O ex-diretor do Cedup Vidal Ramos foi conde-
nado por ato de improbidade administrativa. Ele 
terá de ressarcir o dano causado no tocante à 
utilização de um veículo do Cedup para, supos-
tamente, frequentar aulas no curso de Medicina 
Veterinária da UnC. Silva nega as acusações 
e alega que dedicava-se 24 horas por dia ao 
Cedup, daí o fato de utilizar o carro. De qualquer 
forma, quatro testemunhas deporam contra o ex-
diretor, denunciando inclusive ausências de Silva 
durante o expediente, supostamente motivadas 
por compromissos particulares. Cabe recurso. 

Disputa em suspenso
Não há como o PMDB emplacar nenhum nome na SDR Canoi-

nhas, simplesmente porque as SDRs são como um quebra-cabeça 
todo encaixado. Querer trocar peças é inviável. Isso porque o PMDB 
está no comando das SDRs Joinville e Mafra, as duas únicas possí-
veis de serem alteradas. Em Joinville, por questão estratégica, Luiz 
Henrique (PMDB) jamais vai mexer. Já em Mafra, Mauro Mariani 
(PMDB) segura com mão de ferro o cargo nas mãos do partido. 
Dessa forma, mais uma vez, o embate ecoa na Assembleia, onde 
Antonio Aguiar (PMDB) articula para emplacar Orildo Severgnini 
(PMDB) no cargo. 

Boa parte da avaliação acima é raciocínio do prefeito de Bela Vista 
do Toldo e coordenador regional do PSDB, Adelmo Alberti (PSDB), 
que garante a permanência de Edmilson Verka no cargo.

Alberti, por sinal, deve provocar muitas outras dores de cabeça 
em Aguiar ao lançar, em entrevista a este CN, pré-candidatura a uma 
vaga na Assembleia. Vai mexer num vespeiro e tanto.

     Faltou dizer que Alberti planeja a longo prazo. Em 2012 
ele deve migrar para Canoinhas. Mais um nome para entrar na dis-
puta pela sucessão de Weinert. E Verka? Bem, essa é outra futura 
polêmica.

EDUMAR RICARDO DA SILVA

Mais uma vez a imagem da Câmara de 
Vereadores de Canoinhas saiu chamuscada. A 
mobilização popular, que assustou os nobres edis 
na primeira sessão ordinária do ano, na segun-
da-feira, 2, se fez respeitar mesmo antes de ser 
concretizada. A revogação da Lei, assinada em 
projeto apresentado antes mesmo da primeira 
sessão demonstrou o quanto os vereadores res-
peitam a vontade popular. Este recuo representa 
que quando se critica o público pela passividade, 
é arriscado estender a crítica a todas as esferas. 
O eleitorado canoinhense demonstrou uma matu-
ridade poucas vezes vista, comparável somente a 
mobilização da década de 1950, quando a Asso-
ciação Comercial de Canoinhas (Acic) mobilizou 
toda a população contra a Canoinhas Força e 
Luz, companhia de energia elétrica que era o 
terror do empresariado local. 

O racionamento de energia prejudicava a 
produção e impedia investimentos. Boa parte das 
máquinas era submetida a precariedade das cal-
deiras. Com o avanço da tecnologia nos municí-
pios vizinhos, o empresariado não se conformava 
com as restrições que retardavam o crescimento 
da economia local. A pressão surtiu efeito e a 
energia sem racionamento finalmente veio.

A lição de que a voz do povo tem força, que 
deveria ter sido aprendida naquela época, só 
encontra eco na história na mobilização, que 
ainda seria muito maior, não fosse o recuo dos 
vereadores, no caso da criação dos cargos de 
assessores de vereadores.

Que mais uma vez nossa população tire de 
um fato isolado uma lição de cidadania, dando 
cada vez mais valor ao coletivo. Somente quando 
todos pensarem mais no coletivo e deixarem a 
individualidade em segundo plano, teremos uma 
cidade melhor.

ELEIÇÕES DIRETAS

“Hoje tenho força dentro do Governo 
do Estado”

do  prefeito de Bela Vista do Toldo e coordenador regional do PSDB, Adelmo Alberti, avaliando 
as declarações de Orildo Severgnini (PMDB) sobre sua influência na SDR Canoinhas

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) tomou uma 
das atitudes mais elogiáveis de seu governo ao 
instituir uma espécie de teste seletivo para a 
escolha da nova secretária de Educação. Agora, 
Beto Passos (PT) quer ressuscitar projeto de Lei 
rejeitado ano passado que institui eleição direta 
para escolha de diretores de escolas municipais. 
O projeto é pertinente, e vale a pena aguardar 
para ver o que os novatos pensam do assunto, 
já que os veteranos preferem que tudo fique 
atrelado a política, como é hoje.

Gastos nas SDRs
A SDR Mafra emitiu nota esta semana respondendo  

aos veículos de imprensa que publicaram os gastos com 
diárias registrados na Secretaria no ano passado.

“Na verdade, de acordo com o que foi divulgado 
pela Secretaria de Estado da Fazenda, e também com o 
que foi publicado em dois grandes jornais do Estado, a 
SDR Mafra foi a 2ª SDR com maior diferença de des-
pesas com diárias, quando comparado o valor gasto no 
ano de 2007 com o ano de 2008. No quesito gastos com 
diárias em 2008, a SDR Mafra encontra-se, na realidade, 
na 15ª posição”, diz a nota.

De acordo com informações prestadas pelo auditor 
da Secretaria da Fazenda, Enalto Gondrige, em 2007 a 
SDR Mafra gastou com diárias o total de R$ 11.077,00, 
e no ano de 2008 o valor subiu para R$ 29.191,00. Se-
gundo Gondrige, o valor que havia sido divulgado como 
gasto em 2008, de R$ 35.800, também não corresponde 
à realidade. Na verdade, o valor empenhado para as 
despesas com diárias em 2008 foi de R$ 35.800, porém 
foram utilizados R$ 29.191,00, segundo ele.

> CONVOCAÇÃO: Ex-prefeito Orlando 
Krautler (DEM) será convocado pela 
Câmara a prestar explicações sobre 
as contas de 2004, cujo parecer segue 
suspenso. 

> AFASTADOS: Presidente da Câmara, 
Célio Galeski (PSDB) e vice-prefeito Beto 
Faria (PMDB) deram exemplo ao se afas-
tarem dos cargos públicos que ocupavam 
para assumir as funções políticas em 
tempo integral.

> PERIGO: Tem político que andou 
falando demais ultimamente e agora está 
pedindo proteção à Polícia. Diz que foi 
ameaçado de morte.

> TRÊS BARRAS: O PSDB de Três Bar-
ras ajuizou cinco ações contra o prefeito 
Elói Quege (PP). Todas relacionadas a 
supostos crimes eleitorais.

> PRESCREVEU: Os advogados que 
trabalhavam nos processos de suposta 
compra de votos por parte de candi-
datos de Três Barras comeram bola, 
perderam prazos e não poderão mais 
representar contra os supostos infrato-
res.

> UMA LÁGRIMA: Para Edmundo Pa-
checo, presidente do Fecomércio faleci-
do esta semana. Pacheco foi o grande 
responsável pela instalação do Sesc Ler 
em Canoinhas.
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Vereadores desistem de assessores
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC) resultou no 
deferimento de liminar contra o 
prefeito de Mafra, João Alfredo 
Herbst (PMDB), por ato de 
improbidade administrativa. O 
juiz substituto Luís Paulo Dal 
Pont Lodetti determinou, na 
semana passada, o afastamento 
do prefeito e a indisponibilidade 
dos seus bens e os do ex-secre-
tário de obras do município Luiz 
Cláudio Rodrigues em até R$ 2,5 
milhões para garantir a reparação 
dos danos causados aos cofres 
públicos. O prefeito foi intimado 
da decisão na quinta-feira, 29, e 
o presidente da Câmara de Ve-
readores teve 24 horas, a partir 
da intimação, para dar posse ao 
vice-prefeito sob pena de multa 
pessoal de R$ 50 mil. De acordo 
com a ação, ajuizada pelos pro-

A voz do povo falou mais alto e 
todos os dez vereadores de Ca-
noinhas votaram pela revogação 
da Lei que criou dez cargos de 
assessores de vereadores mais um 
de assessor jurídico na estrutura 
funcional da Câmara. O cargo 
de assessor jurídico - a Câmara 
já tem dois advogados - deve ser 
recriado em um novo projeto de 
Lei, segundo o presidente da Casa, 
Célio Galeski (PSDB).

A revogação foi anunciada 
antes mesmo da votação. Somente 
na terça-feira, 3, os vereadores 
realizaram a primeira votação da 
revogação, aprovada por todos. 

Com o plenário lotado, os 
vereadores anunciaram a decisão 
com pompa e circunstância. A 
maioria fez discursos exaltando a 
revogação.

O anúncio foi feito por Paulo 
Glinski (DEM). “Se não temos 
condições de ouvir o clamor 
popular não temos condições de 
assumir o cargo de vereadores”, 
emendou.

João Grein (PT), depois de 

votar a favor da criação dos cargos, 
afirmou que foi o primeiro a votar 
pela revogação, emendando um 
discurso que remontou sua traje-
tória dentro e fora da política.

No mesmo tom de nostalgia, 
Beto Passos (PT) lembrou que 
desde o princípio ele e o vereador 

Alexey Sachweh (PPS) foram 
contra a criação dos cargos. Beto 
condenou a atitude de membros 
da imprensa que teriam chamado 
os vereadores de “vagabundos” 
por conta da criação dos cargos. 
“Não admito que eu e meus cole-
gas sejamos tratados neste tom”, 

enfatizou.
Sachweh também reafirmou 

sua posição contrária a criação dos 
cargos. “Não sou contra a contra-
tação de assessores, desde que o 
vereador arque com os custos”, 
frisou.

Wilson Pereira (PMDB) disse 

que “demos um passo para trás 
em benefício da comunidade”. 
Ele lembrou que o dinheiro que 
restou no caixa da Câmara no ano 
passado (cerca de R$ 450 mil) foi 
entregue a prefeitura, que encami-
nhou o valor para o Hospital Santa 
Cruz. Com a cifra, o HSC conse-
guiu cobrir a folha de pagamento 
extra decorrente do 13.º salário 
dos funcionários.

A revogação deve passar 
por segunda votação na próxima 
semana.

ENTIDADES 
PRESSIONARAM

A revogação da Lei impediu 
que um grupo de mais de 15 en-
tidades de classe realizassem uma 
grande mobilização no centro da 
cidade neste fim de semana. A 
ideia era colher ao menos duas 
mil assinaturas – cerca de 5% do 
eleitorado ativo – para viabilizar a 
entrada de um projeto de origem 
popular que pedisse a revogação 
da criação dos cargos. Dezenas 
de representantes destas entidades 
levaram botons que eram entre-
gues a plateia com a expressão 
destacada “Assessores não”.

Pressão popular levou maioria a revogar Lei que criava dez cargos de assessores - um para cada vereador

Herbst é afastado da prefeitura de Mafra
Liminar indisponibiliza bens e afasta prefeito João Alfredo Herbst (PMDB) por ato de improbidade administrativa

MAFRA motores de Justiça Fernando da 
Silva Comin, Belmiro Hanisch 
Júnior e Rafael Meira Luz, o pre-
feito emprestou ao município, 
em regime de comodato (em-
préstimo gratuito), um conjunto 
de britagem e um compressor 
de ar, equipamentos utilizados 
em pedreira. A manutenção dos 
equipamentos, adquiridos em 
caráter particular pelo chefe do 
Executivo pelo valor de R$ 600 
mil e R$ 9 mil, respectivamente, 
ficaria sob responsabilidade 
pessoal do prefeito, conforme 
Lei aprovada na época dos fatos 
– dezembro de 2005. O pro-
blema é que, em conjunto com 
o ex-secretário de obras, essas 
ferramentas foram totalmente 
reformadas com dinheiro da 
prefeitura e, posteriormente, 
vendidas pelo prefeito, que re-
cebeu valores superiores ao que 
pagou. O britador, por exemplo, 
foi comercializado por cerca de 

R$ 1,1 milhão e o compressor por 
R$ 110 mil. Dessa forma, segundo 
a ação, também houve enrique-
cimento ilícito dos envolvidos. 
“A necessidade do afastamento 

dos envolvidos não é inspirada 
apenas nos reiterados atos de 
improbidade administrativa, mas 
especialmente em indicativos 
concretos de que a permanência 

dos agentes requeridos junto à 
Administração Pública, especial-
mente de João Alfredo Herbst no 
cargo de prefeito municipal, pode 
ser altamente prejudicial para que 
todos os fatos sejam confirmados 
em juízo, devido à possibilidade 
de fazer valer sua posição de su-
perioridade hierárquica a fim de 
manipular a verdade das provas,” 
explicaram os promotores de 
Justiça na ação.

NOVO PREFEITO
Um dia depois do afasta-

mento de Herbst, o até então 
vice-prefeito Carlos Pigatto, as-
sumiu a prefeitura. A cerimônia 
de posse foi marcada por discur-
sos empolgados dos vereadores. 
Roberto Scholze (PP), filho do 
ex-prefeito Carlinhos Scholze, 
eleito nas urnas em outubro pas-
sado, mas também cassado pela 
Justiça, disse que “a Justiça está 
começando a ser feita hoje”. 

PIGATTO assumiu 24 horas depoisHERBST: afastado para esclarecimentos
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POPULAÇÃO compareceu em peso na primeira sessão ordinária do ano - cartaz e bótons protestavam contra Lei
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Hidroterapia 

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Atenção para as doenças 
que aparecem no verão
Desidratação e insolação devem ser levadas a sério

>> BANHO VITAL
O BANHO VITAL é considerado por muitos terapeutas como uma das 
mais eficazes aplicações hidroterápicas. Ele atua mais especificamente 
no sistema circulatório, no sistema nervoso e nos órgãos excretores e 
genitais. Além disso, regulariza a digestão, estimula os rins, o fígado, 
combate a insônia e favorece a eliminação de toxinas pelo organismo. 
Para este banho, usa-se uma bacia apropriada e um pedaço de pano 
dobrado, encha a bacia com água e coloque dentro um banquinho, onde 
deverá sentar-se. Com movimentos regulares, molhe o pano na água 
fria da bacia e suba massageando a genitália e a virilha, até a altura do 
umbigo; desça a mão pelo outro lado, formando um triângulo.
Repita este movimento anterior, sempre descendo o pano até a água, 
de forma que ele fique bastante encharcado. Este procedimento deve 
ser repetido durante 20 minutos, com os pés colocados numa bacia com 
água quente, que deve ser renovado à medida que for esfriando.

>> BANHO DE IMERSÃO
Banho feito com banheiras, com água quente ou fria.

:: FRIO: deve ser rápido, com duração máxima de 2 minutos. É indicado 
para baixar febres, acalmar o sistema nervoso e ativar a circulação.

:: QUENTE: Tem duração de 20 minutos e pode ser potencializado através 
de chás medicinais, tais como cavalinha, palha de aveia, flores de feno, 
samambaia do mato, alfafa, eucalipto etc.
Coloque também um pouco de sal grosso na água. Depois do banho, 
tome uma rápida ducha de água fria, para fechar os poros. Este banho é 
especialmente indicado para combater doenças artríticas e reumáticas.

>> SAUNAS VAPORIZADAS
Os banhos de sauna são feitos em instalações apropriadas e têm as 
mesmas propriedades dos banhos de vapor e inalação. A pessoa per-
manece no ambiente vaporizado durante 10 minutos, em seguida sai e 
toma uma ducha rápida de água fria, voltando ao vapor. Repete-se o 
procedimento várias vezes. Pessoas com baixa pressão arterial e que 
sofrem do coração não devem tomar banhos de vapor.

Na próxima edição traremos mais técnicas.

Continuação

A estação mais quente do ano, 
que começou em 21 de dezem-
bro, não é só de festas e férias. 
Assim como o inverno, que 
apresenta grande incidência de 
gripes e resfriados, a estação do 
ano tem doenças típicas que, 
dada sua ocorrência corriqueira, 
muitas vezes não são tratadas de 
maneira séria. Devido ao calor, 
as doenças mais frequentes no 
verão são aquelas que levam a 
perda de líquidos e a desidrata-
ção, no entanto, outras doenças 
também são muito comuns. 
Insolação, micoses e intoxica-
ção alimentar são frequentes e 
podem, muitas vezes, atrapalhar 
as suas férias.

De acordo com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), órgão responsável por 
garantir a segurança dos pro-
dutos e serviços relacionados à 
saúde, o período das férias de 
verão é o mais característicos 
para doenças causadas por into-
xicação alimentar, porque o con-
sumo de alimentos produzido na 
rua, muitas vezes em condições 
inadequadas de higiene, é eleva-
do. As intoxicações alimentares, 
ainda que comuns, são perigosas 
porque levam a quadros de desi-
dratação quando acontecem de 
maneira aguda e não são tratadas 
adequadamente. 

“Seja qual for o alimento a 
ser consumido, é importante ob-
servar as condições de higiene, 
armazenamento e manipulação 
do estabelecimento. Isto porque 
a presença de alguns microrga-
nismos patogênicos (capazes de 
provocar doenças), além de não 
serem detectáveis a olho nu, não 
chegam a alterar a aparência do 
alimento. É o caso das bactérias 

do gênero salmonella, que pro-
vocam vômitos, diarréia e podem 
levar à morte”, alerta a entidade.

SORO CASEIRO
A desidratação, que é carac-

terizada pela perda de líquidos e 
sais minerais do corpo, pode ser 
combatida com grande ingestão 
de líquidos e com uso de soro ca-
seiro, sempre que haja suspeita de 
sua ocorrência. O soro, uma das 
principais bandeiras da Pastoral 
da Criança, entidade que ajuda a 

combater a desnutrição e a desi-
dratação, pode ser feito em casa, 
com o auxílio da colher medida 
fornecida pela entidade ou com 
colheres normais. Para preparar 
a solução, a entidade recomenda 
que a água seja potável e fervida, 
misturando uma colher de chá de 
açúcar e uma colher de café de sal 
para cada copo de água. O soro 
pode ser consumido à vontade 
pela pessoa desidratada a cada 20 
minutos e após cada evacuação, 
no caso de diarréia. 
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MUITA água para enfrentar o calor do verão, apontam especialistas
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Gastrite

Gracieli Polak
CANOINHAS

Na moda, mas sem 
descuidar dos olhos
Óculos de sol falsificados causam prejuízos à visão, alertam médicos

Bonitos, elegantes e úteis, os 
óculos de sol são uma importante 
ferramenta para a proteção con-
tra a luminosidade excessiva, mas, 
se não forem adequados, podem 
representar um perigo ainda 
maior que a falta do uso deles. É 
o que alerta a Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia. De acordo com 
a médica oftalmologista Márcia 
Guinoza, de Canoinhas, o sol 
excessivo pode causar diferentes 
doenças nos olhos e, também 
câncer de pele na pálpebra, uma 
doença que, segundo a oftal-
mologista, atinge cada vez mais 
pessoas na região. 

Para cuidar dos olhos, os 
óculos de sol são grandes aliados, 
mas ela alerta para um detalhe 
que muitas vezes passa desperce-
bido: os óculos precisam oferecer 
proteção contra os raios ultravio-
leta para que possam proteger 
a visão. Se forem falsificados, 
representam um grande perigo 
para a saúde dos olhos. “O uso 

de óculos que não oferecem 
proteção é pior do que o não uso. 
A reação natural do olho com a 
luminosidade é o retraimento da 
pupila, mas, com a lente escura, a 
pupila se dilata e fica ainda mais 
exposta aos efeitos nocivos do 
sol, o que pode ocasionar uma 
série de danos à visão, por isto é 
muito importante que os óculos 
tenham proteção contra os raios 
solares”, explica Márcia.

Na hora de escolher seus 
óculos, o selo de proteção contra 
os raios ultravioletas é uma garan-
tia de que o produto é certificado, 
mas, de acordo com técnica em 
óptica Ana Cláudia Wunderlich, 
ele é passível de falsificação tanto 
quanto os óculos. Ana Cláudia 
explica que a melhor forma de 
saber que o produto tem prote-
ção é através do teste com a lente, 
realizado nas próprias ópticas, 
estabelecimentos ideais para 
aquisição de lentes de qualidade. 
“Se a lente tiver proteção, ao 
ser exposta à luz com uma lente 
Transitions (que muda de cor de 
acordo com a luminosidade) ela 

vai ficar branca no local prote-
gido pela lente escura, porque 
os raios solares não penetram 
na lente protegida, e escura na 
lateral, local que recebeu lumino-
sidade. Todas as ópticas podem 
fazer este teste”, diz.

 PIRATARIA
Ana Cláudia explica que a 

preocupação com a venda de 
óculos falsificados é antiga na 
cidade, mas que cada vez mais as 
pessoas têm esclarecimento sobre 
os prejuízos à saúde causados 
pelo uso de materiais que não 
possuem qualidade e uso certi-
ficado, o que, segundo ela, não 
impede que pessoas comprem 
óculos em lojas e boutiques. 
“Hoje existe muita pirataria, o 
que faz com que muita gente 
compre óculos baratinhos, que 
fazem muito mal para a saúde do 
olho, buscando apenas a marca. 
É óbvio que óculos de marcas 
caras que são vendidos por preço 
baixo são falsificados e podem 
trazer danos para a saúde visual”, 
alerta.

Gastrite é a in-
flamação aguda 
ou crônica da mu-
cosa que reveste as 
paredes internas 
do estômago. Ela 
pode ser aguda ou 
crônica e é provo-
cada por diferentes 
fatores: 
A bactéria Heli-
cobacter pylorii 
foi encontrada no 
estômago de paci-
entes com gastrite 
ou úlcera. Não ex-
istem evidências, 
porém, que per-
mitam distinguir a 
relação de causa e 
consequência entre 
ele, a gastrite e a 

úlcera, isto é, não se sabe se a bactéria é responsável pelo apareci-
mento de gastrite ou úlcera, ou se ela encontra nos pacientes com 
essas doenças ambiente ideal para seu desenvolvimento; 
Uso prolongado de ácido acetilsalicílico e de anti-inflamatórios; 
Consumo de bebidas alcoólicas; 
Gastrite autoimune, quando o sistema imune produz anticorpos que 
agridem o próprio organismo. 

>> SInTomAS
A dor da gastrite é circunscrita, começa na região epigástrica, logo abaixo 
do esterno, osso vertical situado na parte anterior do tórax. Na prática, a 
queixa é de dor na boca do estômago, que se irradia para outros locais, 
se surgirem complicações. 
A dor da gastrite pode vir acompanhada de azia ou queimação, se houver 
retorno do suco gástrico por defeito no esfíncter, estrutura muscular que 
controla a comunicação entre esôfago e estômago. A azia pode piorar 
quando a pessoa se deita depois de uma refeição mais volumosa ou 
rica em gorduras. 
Perda do apetite, náuseas e vômitos também são sintomas de gastrite, 
assim como a presença de sangue nas fezes e no vômito. 

>> DIAGnóSTIco 
Histórico clínico e endoscopia (exame que permite visualizar a mucosa 
do estômago) são fundamentais para o diagnóstico da gastrite, o que não 
exclui a necessidade de fazer uma biópsia, ou seja, retirar fragmentos da 
mucosa estomacal para análise mais minuciosa ao microscópio.

>> TRATAmenTo 
O tratamento da gastrite tem de levar em conta o que causou a doença. 
Como existe associação entre Helicobacter pylorii e gastrite, se tratarmos 
apenas a segunda sem combater o primeiro, a probabilidade de a doen-
ça reaparecer aumenta. No entanto, ela diminuirá bastante, se os dois 
tratamentos ocorrerem simultaneamente. O uso de ácido acetilsalícilico, 
anti-inflamatórios e álcool deve ser evitado. 
A medicação para gastrite pode ser ministrada por via oral e os resultados 
obtidos são bastante satisfatórios.
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ÓTICAS são os locais ideiais para se adquirir um óculos de sol: falsificação de lentes e armações é comum em camelôs
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Região CURTAS & OBJETIVAS
Vereadores de Irineópolis realizam 

primeira sessão ordinária da legislatura
> p. 12

EDUCAÇÃO
Administração é o curso com mais 

matrículas no Brasil
> p. 13

Canoinhas recebe mais um Posto de Atendimento e Conciliação

Três Barras inaugura 
Fórum no município

Na sexta-feira, 30, a inauguração do 
Fórum Municipal de Três Barras 
– Casa da Cidadania propiciou um 
grande passo em busca do acesso 
facilitado à Justiça no município. 
Com a instalação dos serviços na 
cidade, a população passa a contar 
com o Juizado Especial para Con-
ciliação, Procon, Conselho de Di-
reitos da Criança e do Adolescente, 
Conselho Tutelar, Junta Militar e 
um Setor de Identificação Civil. 

O deputado estadual Antônio 
Aguiar (PMDB), em discurso, 
afirmou que a instalação do Fó-
rum de Três Barras é um grande 
passo rumo à democratização dos 
serviços judiciários no interior da 
Comarca, que deverá ter postos 
também em outros municípios, 
facilitando o acesso da população 
aos serviços. “Nós estamos aqui 
hoje para confirmar que a justiça 
do Planalto Norte está sendo 
aparelhada. O grande foco da 
abertura deste Fórum é o usuário, 
que não precisa se deslocar para 
Canoinhas para fazer uso da jus-
tiça. O dia de hoje é um marco 
para Três Barras”, frisou.

O prefeito de Três Barras, 
Elói Quege (PP) salientou ainda a 
importância da Casa da Cidadania 
na cidade e afirmou acreditar que 
este é apenas um dos passos rumo 
à democratização dos serviços 
judiciários do município, opinião 
partilhada com o presidente do 
Tribunal de Justiça, desembarga-
dor Francisco Oliveira Filho. 

“Nós temos consciência, faz 
muitas décadas, de que os poderes são 
harmônicos e independentes. Passa-
mos a coexistir em nosso Estado com 
o poder legislativo municipal dentro 
das Casas da Cidadania e ao longo dos 
anos essa atividade vem se aperfeiço-
ando e desenvolvendo. Agora o Tribu-
nal Pleno entendeu a necessidade da 
criação dos Fóruns municipais e esse 
processo de democratização começa 
a ser aplicado. Certamente firmamos 
aqui o alicerce da futura comarca de 
Três Barras”, afirmou.

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS/CANOINHAS

Também na sexta-feira, 30, 
um novo Posto de Atendimento 
e Conciliação foi inaugurado em 
Canoinhas. A segunda unidade, 
implantada no bairro Campo 
d’Água Verde, se junta ao pos-
to inaugurado em novembro 
de 2008, no centro da cidade. 
Atuando através de parcerias, 
o Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina  firmou convênio com 
a prefeitura de Canoinhas para 
instalar o PAC, à semelhança do 
que aconteceu com o primeiro, 
instalado graças ao convênio 
firmado com a Universidade do 
Contestado (UnC), A primeira 

unidade do PAC fora da cidade 
sede da Comarca foi inaugura-
do em Três Barras, juntamente 
com o Fórum, nas dependên-
cia do mesmo, em convênio 
firmado com a prefeitura do 
município.

O PAC foi criado em 2006, 
por iniciativa do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do 
Movimento Nacional pela Con-
ciliação, com o propósito de levar 
às populações carentes e distantes 
da sede da Comarca um meio 
pacificador de resolução de con-
flitos e os serviços dos Juizados 
Especiais.

PAC EM CANOINHAS

Papanduva deu início essa 
semana a obras de embeleza-
mento de vias públicas. Serão 
reorganizados os meio-fios das 
laterais e dos canteiros centrais 
das principais ruas da cidade. 
Os trabalhos iniciaram no trevo 
da BR-116, no portal de entrada 
da cidade, em direção ao cen-

tro, seguindo pela rua Tenente 
Ary Rauen. Serão realizados os 
trabalhos de pintura nos meio-
fios, pintura nos postes, corte 
da grama e limpeza geral. Além 
destes trabalhos será realizada 
a operação tapa-buracos em 
toda a extensão da avenida Papa 
João 23. 

Papanduva dá inicio ao 
embelezamento de avenida

O governo de Papanduva rea-
liza na próxima semana, o pa-
gamento da 1ª parcela dos três 
ônibus e dois micro-ônibus, 
adquiridos através do Financia-
mento com o Banco do Brasil e 

BNDES, do programa Caminho 
da Escola. A primeira parcela é 
no valor de R$ 11.304,55. O 
valor total da aquisição dos 
ônibus e micro-ônibus é de R$ 
746,1 mil.

Papanduva adquire ônibus e micro-
ônibus para transporte escolar

CN Correção
A cidade de Carazinho fica no Estado do Rio Grande do Sul e não do 
Paraná, conforme publicado na capa e na página 21 da edição passada 
do CN.

FÓRUM de Três Barras: Quege, com. do Exército Dalosto, Happke e Aguiar

PAC de Canoinhas: Oliveira, Aguiar, prefeito Leoberto Weinert e juiz Happke
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TREVO DA BR-116 está ganhando novo visual com obras de embelezamento

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

VEÍCULOS estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação
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Novos tempos
Em seu primeiro discurso como presidente 
da Casa, Geraldo Orlonski, inicialmente 
agradeceu os votos recebidos para seu 
terceiro mandato, em especial os colegas 
que depositaram o voto de confiança para 
sua eleição à presidente da Câmara. Disse 
que “hoje inicia um novo período nesta 
Casa de Leis. Período este, aguardado com 
interesse e expectativa por grande parte da 
população”. Reclamou das críticas recebidas 
nesses oito anos, de que “por culpa dos 
vereadores de oposição, a administração 
municipal era impedida de trabalhar”. “Não 
foi um entrave por parte da oposição, mas 
sim por falta de interação dos poderes”, 
afirmou. 

Sessão solene inicia a 13.ª Legislatura
Na primeira sessão em 2009, na noite de segunda-feira, 2, já nas novas instalações, a Câmara Municipal deu inicio 
à 13.ª Legislatura do município de Irineópolis. Com a presença de familiares dos vereadores, lideranças políticas e 
comunitárias, convidados especiais, secretários municipais, o prefeito Wanderlei Lezan (PMDB) e sua vice, Circe 
Neppel Sfair (DEM), os trabalhos foram conduzidos pela nova Mesa Diretora, presidida pelo vereador Geraldo Orlonski 
(PSDB). Antes de iniciar a sessão, o presidente convidou a todos os presentes, de mãos dadas, para uma oração 
em ação de graças. Em seguida, comunicou ao público presente a estreia da transmissão ao vivo, dos trabalhos via 
internet, por meio do Portal da Câmara. 

O público lotou o plenário da Câmara na primeira sessão do ano

Harmonia 
Orlonski também citou o “tratamento 
diferenciado” aos vereadores de 
situação e da oposição. “A base 
governista, maior que a oposição, 
adotou o sistema “rolo compressor”, 
votando muitas vezes em desacor-
do com o que rege a Lei Orgânica 
e o Regimento Interno”. Ratificou 
o compromisso em trabalhar em 
parceria com os demais colegas e 
com o chefe do Poder Executivo, 
lembrando que ainda há tempo de 
rever as diferenças e buscar a har-
monia em prol do bom andamento 
dos trabalhos e do desenvolvimento 
do município”. 

Diálogo 
Convidado para a sua mensagem 
de abertura dos trabalhos do legis-
lativo em 2009, em breve discurso 
de improviso, o prefeito Wanderlei 
Lezan pregou a união de todos em 
benefício do povo. Parabenizou os 
vereadores estreantes e veteranos, 
as pessoas que prestigiaram a 
sessão, e cumprimentou as lide-
ranças políticas que participaram 
do processo eleitoral. Manifestou 
a esperança de que o acordo de 
cooperação mútua firmado em seu 
gabinete com o presidente seja 
cumprido. “As portas da prefeitura 
estão abertas ao diálogo e o entendi-
mento. Parabéns a todos”, concluiu o 
prefeito.  (Na próxima edição, a nova 
composição das comissões técnicas 
e os pleitos apresentados da tribuna 
pelos vereadores na primeira sessão 
do ano). 

Verka visita prefeito Renato 
O prefeito de Porto União, 
Renato Stasiak (PMDB), 
recebeu em seu gabinete 
na terça-feira, 3, a visita 
do secretário regional 
de Canoinhas, Edmilson 
Verka (PSDB). Em pauta, 
o inicio das aulas para 
os alunos da Escola de 
Educação Básica Ger-
mano Wagenfür, do bairro 
São Pedro, no dia 10 de 
fevereiro, já no novo pré-
dio; os nomes dos novos 
conselheiros do CDR da sociedade civil organizada, e temas diversos a 
respeito de novos investimentos do Governo do Estado naquele município. 

O prefeito Wanderlei Lezan (centro), convidado para compor a 
mesa principal com os vereadores Alcione Adami (D), 2.º secretário; 
Geraldo Orlonski (presidente) e Eleni Baggenstoss (1.ª secretária)

Mariana
2 Anos

Mariana Juraszek 
Batista, a linda loirinha 
da foto, filha do casal Ro-
sane Juraszek e Joarez 
Batista, da sociedade 
de Irineópolis,  come-

mora com a galerinha e 
familiares, os seus dois 
aninhos de vida amanhã 
à tarde com uma festinha 

no Clube Recreativo e 
Cultural Valões, na Vila 

Batatal. 

Mariane Muller 
da rosa comple-

tou mais um ano no 
dia 31 de janeiro.

Sua família lhe 
deseja muitas felici-

dades!

Parabéns!
Estarão de aniversário na sexta-feira, 13,

dercio zalewski e domingo, 8, reinaldo Pereira.

Uniram-se pelos laços matrimoniais, o jovem casal  Gil Hoff-
Mann e andréa Geovana PadilHa. Desejos de que o amor 
esteja presente em todos os dias do seu casamento. Felicidades! 

Parabéns a Josiane Maciel 
que festeja  seu aniversário 
amanhã. Votos de paz, saúde e 
alegrias!

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

Hoje, aniversaria 
wotHson luis 

fleck.  
Felicidades ao aniversariante. 
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Cursos profissionalizantes são os que mais crescem no Brasil

Administração é o curso 
com mais matrículas no País
CANOINHAS

O curso de administração foi o 
que teve mais estudantes matri-
culados no País, segundo dados 
do Censo da Educação Superior 
2007, divulgados pelo Ministério 
da Educação (MEC), na terça-fei-
ra, 3. A carreira registrou 16,4% 
do total das matrículas, com 
798.755 alunos cadastrados.

No País, a contagem do Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) mostrou que havia 
4.880.381 estudantes em 2007.

Apenas seis áreas do saber 
são responsáveis por mais da 
metade das matrículas (51,2%) de 
todo o ensino superior no censo. 
São elas: administração, direito, 
pedagogia, engenharia, comuni-
cação social e enfermagem.

O restante dos universitários 
ficou divido em 77 outros tipos 
de graduações, segundo infor-
mou o MEC.

O tão disputado curso de me-
dicina, por exemplo, aparece ape-
nas na 16ª colocação entre as áreas 
com mais matrículas. A graduação 
concentrava, em 2007, 79.246 
matriculados - o que corresponde 
a 1,6% do total de estudantes do 
ensino superior naquele ano.

Para o professor do curso de 
Administração da Universidade 
do Contestado (UnC), campus 
Canoinhas, o curso proporciona 
um leque de opções para atuação 
profissional  em todas as áreas da 
gestão empresarial, sem contar 
a esfera pública. “Todo profis-

sional de qualquer área deveria 
cursar administração, pois todas 
as atividades de nossa vida têm 
de ser bem administradas para 
se atingir os objetivos a que nos 
propomos”, avalia Nascimento. 
O curso de Administração é um 
dos mais antigos da UnC.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL É 
A QUE MAIS CRESCE

Apesar de serem os cursos 
tradicionais que agregam o maior 
número de matrículas, foi na 
educação tecnológica, nos cursos 
voltados para a aplicação profis-
sional mais imediata, que houve 
maior aumento no número de 
matrículas de 2006 para 2007.

De acordo com o MEC, o 
número de estudantes nesse tipo 
de graduação passou de 278.727 
em 2006, para 347.856, em 2007 

– com aumento de 24,8%.
Tal acréscimo é puxado, 

predominantemente, pela inicia-
tiva privada. Em 2007, os cursos 
tecnológicos de instituições 
particulares tiveram aumento 
de 29,6% em suas matrículas. 
A rede ainda foi responsável 
por oferecer cursos a 81,5% dos 
estudantes cadastrados na edu-
cação profissional superior.

CRESCIMENTO DE MATRÍCULAS
O número de matrículas no 

ensino superior, seja em graduações 
a distância, seja em cursos presen-
ciais, aumentou 7,5%, de 2006 para 
2007. Os maiores responsáveis por 
este crescimento foram os cursos à 
distância, cujo número de matrícu-
las pulou de 207.206, em 2006, para 
369.766, no ano seguinte – um salto 
de 78,5%.

Não procures a verdade fora de ti, ela está em ti, em teu ser. Não 
procures o conhecimento fora de ti, ele te aguarda em tua fé interior. 
Não procures a paz fora de ti, ela está instalada em teu coração. Não 
procures a felicidade fora de ti, ela habita em ti desde a eternidade. 

(Mestre Khane)

Feliz Aniversário! 
*04/02 Evandro Leite 

*06/02 Telmo Roberto Ossowski 
*07/02 Rodrigo Melo

*Parabéns!
Hoje está co-
memorando seu 
aniversário TELMO 
RObERTO 
OSSOwSKI. 
Para ele, muitas 
felicidades, 
realizações e 
conquistas. 

Rodeio!
29º RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL

CTG bELA VISTA
Fazenda São Pedro - Bela Vista do Toldo - SC 

Hoje, amanhã e domingo
Bailes do Rodeio 

Sexta-feira – 23 horas –  Talagaço 
Sábado – 23 horas – Grupo Candieiro

 Domingo – 15 horas – Renato e Almir – Banda Som do Brasil 
17 horas – Canhoto do Brasil e Banda Vanerejo 

Não perca! 

Felicidades!
Comemora aniversá-
rio na terça-feira, 10, 
ANDRÉIA CRISTINA 

DUMKE TISCzKA. 
Desejamos a ela 

muitas felicidades, 
realizações e con-

quistas.
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Aurora diz que produção de ovos 
férteis começa neste semestre

REGIÃO

Aurora dá provas de que plano de investimentos em Canoinhas prossegue
Em Canoinhas redes 
municipal e estadual voltam 
às aulas na terça-feira, 10

A rede municipal de ensino 
de Canoinhas começa as aulas 
na próxima terça-feira, 10. No 
Estado, as aulas começam no 
mesmo dia, nas 1.323 escolas da 
rede, espalhadas por todo o Es-
tado. A Secretaria da Educação 
já está desenvolvendo ações para 
garantir o reinício das aulas com 
todo o sistema organizado e a 
formação dos quadros de pessoal 
com maior número de professo-
res efetivos e a contratação dos 
ACTs que aconteceu na semana 
passada.

Em Três Barras, as aulas 
da rede municipal iniciam uma 
semana depois, no dia 16 de feve-
reiro. As cinco escolas de Ensino 
Fundamental, suas duas exten-
sões e mais os cinco Centros 
de Educação Infantil (CMEIs) 
devem receber, neste dia, o re-
torno de aproximadamente três 
mil estudantes. 

O adiamento dos  invest i -
mentos da ordem de R$ 400 
milhões na instalação de uma 
unidade de abate e processa-
mento de aves em Canoinhas, 
por parte da Coopercentral 
Aurora,  não s ignif ica sus-
pensão total do projeto. A 
empresa demonstrou isso ao 
anunciar esta semana que duas 
unidades de produção de ovos 
férteis – uma em Papanduva 
e outra em Canoinhas – estão 
autorizadas e começam a ser 
construídas em abril deste ano. 
A unidade frigorífica deve ser 
construída somente em 2010, 
dependendo da conjuntura 
econômica.

De qualquer forma, os 
ovos produzidos nestas duas 
unidades – o projeto original 
prevê sete unidades –, caso 
não sejam aproveitados na 
futura unidade de Canoinhas, 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

serão despachados para Cha-
pecó, onde está instalada a 
matriz da Aurora.

Segundo o prefe i to de 
Canoinhas, Leoberto Weinert 
(PMDB), que será o primeiro 
a investir na sua granja, em 
Papanduva, na produção de 
ovos férteis, o investimento 
em Canoinhas está confir-
mado e  tudo depende do 
comportamento da economia 
mundial, já que a maior parte 
da produção da futura unidade 
canoinhense será destinada a 
exportação.

Na semana passada, a Au-
rora anunciou a suspensão 
temporária dos investimentos 
da ordem de mais de R$ 800 mi-
lhões nas planejadas unidades 
de Canoinhas e Carazinho-RS.

CRISE SE ALASTRA
Um dos setores mais afeta-

dos no Brasil pela crise mun-
dial é a produção de carnes. 
Isso porque Estados como 

Santa Catarina são grandes ex-
portadores. Com a retração do 
mercado mundial as empresas 
estão tentando buscar solu-
ções para amenizar a crise. 

A Sadia deu férias coleti-
vas para 12 mil funcionários 
no ano passado e, no mês 
passado, demitiu 350 funcio-
nários. A própria Aurora deu 
férias coletivas nas unidades 
de Joaçaba e Sarandi-RS e, 
neste  mês,  deve conceder 
férias para 110 funcionários 
em Maravilha. A Bondio, de 
Guatambu do Sul, reduziu o 
abate e demitiu funcionários. 
A Perdigão deu férias coleti-
vas para 2,7 mil funcionários 
no Rio Grande do Sul .  O 
Frigoríf ico Independência 
fechou uma unidade no Mato 
Grosso.

A maioria das agroindús-
trias fechou o balanço do ano 
passado no vermelho. A Au-
rora teve um prejuízo de R$ 
110 milhões. O presidente da 

agroindústria, Mário Lanznas-
ter, disse que a empresa está 
tentando contornar a situação 
otimizando a produção das 
agroindústrias, suspendendo a 
contratação de novos funcio-
nários, dando férias coletivas 
e adiando investimentos. O 
que vai continuar são apenas 
os projetos que já estavam em 
andamento, como a indústria 
de laticínios de Pinhalzinho e 
a fábrica de rações em Cunha 
Porã.

A Aurora também está 
buscando novos mercados, 
como o Chile, para quem a 
indústria vai embarcar 50 to-
neladas nesta semana. 

“Vamos ser mais agressi-
vos nos mercados interno e 
externo. Outras medidas são 
o investimento em produtos 
de maior valor agregado” ex-
plica Lanznaster, que acredita 
que a situação pode demorar 
de quatro a seis anos para se 
normalizar.

Aulas começam 
na próxima 
semana
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Lavouras financiadas pelo Pronaf podem receber rebate

Seguro agrícola minimiza 
problemas no campo

Gracieli Polak
BELA VISTA/CANOINHAS

A incidência de problemas climá-
ticos que causaram perdas con-
sideráveis nas lavouras da região 
sul fizeram com que o seguro 
agrícola, muitas vezes encarado 
pelos produtores como mais 
um gasto da plantação, pudesse 
ser uma forma de amenizar as 
perdas que, em algumas culturas, 
chegam a 60%. De diferentes 
linhas, o seguro é um aliado do 
produtor, mas, em alguns casos, 
pode representar apenas mais 
uma frustração.

Para o agricultor Francisco 
Carlos Schiessl, de Bela Vista 
do Toldo, a existência do seguro 
agrícola pouco vai ajudar o agri-
cultor que teve perdas, porque, 
segundo ele, o serviço não é 
muito abrangente. “Eu plantei 
milho logo no início daquele 
período de estiagem e, por causa 
disso, só 50% das sementes ger-
minaram, me causando prejuízo. 
Quando eu pensei em acionar o 
seguro, fiquei sabendo que esse 
prejuízo inicial não seria com-
pensado e que a lavoura seria 
acompanhada até a colheita e, 
caso eu não conseguisse pagar 
o financiamento do banco, aí 
sim o seguro cobriria”, afirma. 
A reclamação do agricultor é 
que, como o seguro é uma das 
condições para se conseguir fi-
nanciamento junto às instituições 
bancárias, ele não serve de fato 
às necessidades dos agricultores 
e, sim, da seguradora.

FUNCIONA
Nas lavouras de fumo, o 

seguro é adquirido junto à As-
sociação dos Fumicultores do 
Brasil (Afubra) e, de acordo 
com os produtores, responde 
às necessidades causadas pelas 

Em breve o município de Três 
Barras terá o seu Conselho 
Municipal e a sua Associação 
do Turismo Rural. A decisão 
foi tomada na manhã de sába-
do, 31, durante encontro que 
reuniu no sítio São José, na 
localidade de Barra Grande, 
representantes da prefeitura de 
Três Barras e dos produtores 
rurais. A intenção da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Meio 
Ambiente é inserir o município 
na rota catarinense do turismo 
rural, explorar com maior in-
tensidade os fatos históricos de 
Três Barras, elaborar projetos 
e, com isto, obter recursos para 
o desenvolvimento do turismo 
em todas as suas esferas.

A gerente municipal de 
Turismo, Cléa da Silveira Xavier, 
disse que o município possui um 
grande potencial turístico, po-
rém, precisa colocar em prática 
alguns mecanismos que chamem 
a atenção dos visitantes. Cléa 
propôs, durante o encontro, a 
elaboração de um roteiro que 
ofereça opções de lazer, entre-
tenimento, gastronomia e que 
também englobe o turismo 
histórico-religioso e o rural. 
“Hoje, por exemplo, quem visita 
o Museu Municipal não encontra 
uma diversidade naquilo que tan-
ge alimentação, hospedagem e 
diversão, precisando, na maioria 
das vezes, se deslocar a Canoi-
nhas”, frisou.

Para o prefeito Elói José 
Quege (PP), a proximidade com 
os grandes centros urbanos do 
Paraná e de Santa Catarina são 
pontos favoráveis para que Três 
Barras se torne referência re-
gional em turismo rural. Quege 
destacou ainda o amadurecimen-

to do grupo presente ao encontro 
pelo fato dos integrantes quererem 
agregar valor a tudo aquilo que é 
produzido dentro das proprieda-
des rurais. “São nas coisas sim-
ples, como oferecer um passeio 
a cavalo, nas peças artesanais, na 
geléia produzida com frutas sem 
agrotóxicos, na comida colonial, 
que está o chamariz para a vinda 
de visitantes”, comentou. 

AÇÕES NO TURISMO
Quege informou aos pro-

dutores rurais a ampliação da 
Casa Colonial fixada às mar-
gens da BR-280, na localidade 
de São João dos Cavalheiros. 
De acordo com o prefeito, 
o local vai receber uma nova 
estrutura que será destinada 
à produção de artesanato. 
Em breve, o prédio e sua área 
externa também vão passar 
por uma remodelação arquite-
tônica visando tornar o local 
um ponto de parada para as 
linhas de ônibus que transitam 
pela rodovia. “Vamos aplicar 
recursos para equipar a Casa 
Colonial, objetivando, com 
isto, que nossos produtores 
possam expor e comercializar 
seus produtos. Com o passar 
do tempo, a Associação será 
autosuficiente para comandar 
a Casa, não dependendo mais 
da prefeitura”, ressaltou. 

Já o secretário municipal 
do Desenvolvimento Econô-
mico, Turismo e Meio Am-
biente, Ernani Wogeinaki, 
disse que outra intenção do 
município é recuperar o Parque 
da Floresta Nacional do Ibama. 
Nos próximos dias, Wogeinaki, 
juntamente com o prefeito, 
devem estar em Brasília para 
apresentar um projeto e solici-
tar recursos junto ao Instituto 
Chico Mendes. 

Estímulo ao turismo rural é 
tema de debate em Três Barras

Proximidade com os grandes centros é um dos pontos 
favoráveis do município, diz o prefeito Elói José Quege

TRÊS BARRAS

condições climáticas. “Além da 
seca, neste ano tivemos bastante 
granizo. Quando acontece grani-
zo a gente liga para a seguradora 
e logo é feita a vistoria, o que 
garante que o prejuízo não seja 
tão grande e, em alguns casos, 
seja até rentável”, explica Alfredo 
Cezar Dreher, fumicultor de Bela 
Vista do Toldo, que somente 
nesta safra teve a lavoura atingida 
duas vezes por granizo.

Os agricultores familiares 
que conseguiram financiamento 
junto ao Governo Federal, atra-
vés do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) contam com 
seguro próprio, o Programa de 
Garantia da Atividade Agrope-
cuária (Proagro). 

REBATE
O Proagro é um programa 

do Governo Federal que ampara 
agricultores familiares e empresa-
riais que tiveram perdas superio-
res a 30% em sua produção. De 
acordo com o Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), 
em caso de problemas climáticos 
ou relacionados a doenças, eles 
podem acionar o sistema para 
garantir pelo menos a cobertu-
ra das despesas com o plantio. 
No Proagro Mais, destinado a 
pequenos agricultores, além da 
cobertura do financiamento, é 
pago um valor adicional, chama-
do de rebate, que cobre até 65% 
da renda do produtor, limitado a 
100% do valor do financiamento 
ou a R$ 1,8 mil.
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SCHIESSL conta que teve decepção ao acionar o seguro agrícola
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a diferença entre o preço antigo e 
o aplicado no decorrer da safra, é 
honrado pelas fumageiras. “É até 
bom que demore a sair o aumen-
to, porque quando o preço sobe 
muito, na hora da compra o pro-
duto é desvalorizado”, explica.

Para o agricultor Paulo Mi-
reski, também de Bela Vista do 
Toldo, mais que esperar ações das 
empresas fumageiras e das associa-
ções de defesa dos fumicultores, o 
agricultor deve se impor e acompa-
nhar a compra do seu produto. “Se 
eu sei cultivar o fumo eu tenho de 
saber quanto ele vale também, por 
isso a gente tem de acompanhar o 
produto até a venda e só vender 
se for realmente pelo preço que 
vale”, defende.

Ele conta que, na semana 
passada, durante a venda de seu 
produto, o preço oferecido pela 
empresa fumageira era inferior 
ao que os fardos valiam. Diante 
da compra por preço abaixo do 
que valia, o agricultor desistiu 
da venda, trouxe a mercadoria 
para casa e vendeu para outra 
empresa. “Se eu não estivesse lá 
e não batesse o pé, teria tomado 
um prejuízo de, pelo menos, dois 

mil reais”, afirma. O produtor, 
que nesta safra plantou 80 mil 
pés da planta, afirma que as 
colheitas, que normalmente se 
entendiam até o mês de março, 
desta vez terão prazo bem mais 
curto, comprometendo a quanti-
dade colhida do produto, o que, 
necessariamente não significa 
perda no lucro anual da proprie-
dade. “Hoje eu estou produzindo 
fumo de uma qualidade que eu 
nunca tinha produzido antes. 
A quantidade colhida vai ser 
menor, mas, em compensação, 
a qualidade é bem melhor, o que 
faz com que a gente não perca 
tanto”, ressalta.

RURAL

Divergências entre associações de produtores e indústria impede fixação de reajuste sobre o preço da planta

Negociação do preço do fumo é adiada

Gracieli Polak
BELA VISTA/CANOINHAS
Mais uma vez, a rodada de ne-
gociações da safra 2008/2009 
para estipular o percentual de 
reajuste do preço do quilograma 
do fumo acabou sem definição. 
A primeira reunião da safra, rea-
lizada em Santa Cruz do Sul-RS, 
em dezembro passado, devido a 
divergências entre as entidades e 
empresas, foi adiada para janeiro. 
Na quinta-feira, 29, novamente 
empresas e associações represen-
tativas de produtores se reuniram 
para estabelecer a nova tabela, 
mas, sem entendimento sobre 
os percentuais que deverão ser 
aplicados ainda este ano, na 
sexta-feira, 30, abandonaram 
as negociações sem previsão de 
acordo entre as partes.

De acordo com o Sindicato 
da Indústria do Fumo (Sindita-
baco), o preço médio de venda 
de 2008 subiu 26% em relação a 
2007 e alcançou US$ 3,98 o qui-
lo, alta que se mantém na safra 
2008/2009, em plena comer-
cialização. Em meio ao impasse 
envolvendo as negociações para 
definir a tabela de preços da safra 
de tabaco 2008/2009, algumas 
empresas já começaram a aplicar 
seus próprios índices de reajuste, 
mesmo com os valores ainda não 
definitivos e pouco condizentes 
com o aumento real dos custos 
para os produtores, que recla-
mam do baixo reajuste e da má 
vontade das empresas em com-
prar o produto pelo que vale.

Um levantamento feito pela 

Produtor de 
fumo ganha 
incentivo 
através de 
parceria
Na terça-feira, 3, a parceria 
selada entre Souza Cruz, Secre-
taria de Estado da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e a Em-
presa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Cata-
rina (Epagri) foi renovada para 
a execução do Programa Plante 
Milho e Feijão após o Fumo. 

O objetivo do programa é 
incentivar os produtores a diver-
sificarem suas atividades com a 
plantação de milho e feijão após a 
colheita do fumo, em janeiro e fe-
vereiro, conhecida por safrinha. O 
método é uma alternativa de renda 
para o produtor, além de funcionar 
como uma proteção do solo.

Santa Catarina tem apro-
ximadamente 55 mil famílias 
produtoras de fumo, boa parte 
delas vivendo no Planalto Nor-
te, responsáveis por uma pro-
dução de 230 toneladas sendo 
que, em 2008, 163 toneladas 
foram destinadas à exportação. 
A expectativa da Souza Cruz é 
que a fumicultura catarinense 
mantenha o crescimento de 6% 
ao ano.

Associação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra) nas notas 
apresentadas pelos agricultores, 
aponta que a arroba do produto 
do tipo BO1, o de melhor qua-
lidade, está valendo em média 
12,6% mais do que em 2008. 
Com base nesse levantamento, 
a Afubra tem usado este percen-
tual para aplicar o aumento, mas 
somente em situações indeniza-
tórias. De acordo com Vilmar 
Nizer, inspetor técnico da As-
sociação em Rio Negro e Mafra, 
a associação está aplicando o 
aumento de 12,06% em ações in-
denizatórias, porque não acredita 
que o percentual de aumento 
estipulado pelas associações de 
produtores se concretize. “Acho  
difícil que o aumento seja mui-
to superior a isso, porque não 
se chegou a consenso durante 
as negociações. Apenas uma 
empresa ofereceu reajuste de 
22%, mas, como as outras não 
concordaram, as negociações 
foram encerradas, sem previsão 
de retomada”, conta Nizer. Ele 
explica que, mesmo que a safra 
seja comercializada, o produtor 
não ficará em prejuízo, porque 
mesmo que já tenha vendido 
grande parte da produção, o 
reajuste é repassado para o pro-
dutor posteriormente.

RECOMPRA
De acordo com o fumicultor 

Alfredo Cezar Dreher, de Bela 
Vista do Toldo, as negociações 
atrasadas não chegam a preo-
cupar os agricultores, porque a 
recompra pela empresa, ou seja, 

Com os 12,6% que 
estão sendo praticados 
mesmo antes da definição 
do percentual para o re-
ajuste, a arroba do fumo 

BO1 ficaria valendo R$ 
105,56. Conforme o 
pedido dos produtores, 

de 27,9%, o produto 

custaria R$ 119,90.
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PLANTIO de fumO em BeLA VIsTA dO TOLdO: agricultores preferem guardar o produto do que comercializar por preços abaixo do esperado
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D
roga 
altamente 
viciante 
ganhou 

território de forma 
surpreendente em 
Canoinhas e Três 
Barras; Problema 
de bairros pobres? 
Não! Clientes vêm 
de todas as classes

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Dois rapazes andam lado a 
lado por uma das ruas do 
bairro São Cristóvão, em 

Três Barras, por volta das 16 horas 
de quarta-feira, 4. Sem dizer pala-
vra, um deles, mais velho, repassa 
algo para a mão do mais novo, apa-
rentando 20 anos. O rapaz coloca 
a substância minúscula dentro de 
um cachimbo e com um isqueiro 
acende o objeto no meio da rua. 
As pessoas que passam ficam 
indiferentes à cena testemunhada 
pela reportagem do CN.

Tanto traficante quanto usu-
ário transitam livremente pelo 
bairro, que junto com o Campo 
d’Água Verde e o Morro da Fu-
maça, em Canoinhas, se tornou 
referência no tráfico de drogas. Foi 
no São Cristóvão que surgiram, no 
entanto, as primeiras ocorrências 
envolvendo uma das drogas mais 
letais: o crack. Barata, comercia-
lizada geralmente entre R$ 5 a 
R$ 10 a pedra, dependendo do 

tamanho, que muitas vezes não 
pesa nem dois gramas, a droga é 
devastadora. Derivada da planta de 
coca, o crack é feito do que sobra 
do refinamento da merla, que é 
sobra do refinamento da cocaína, 
ou da pasta não refinada misturada 
ao bicarbonato de sódio e água. O 
fato de ser um descarte da cocaína 
produz dois efeitos contraditórios: 
É bem mais barato que as demais 
drogas, mas por outro lado vicia 
com uma facilidade que espanta 
os estudiosos do assunto. Em uma 
simples tragada, o usuário pode 
cair no vício.

Foi o que aconteceu com 
Marcelo*. De família humilde, 
sem formação profissional, viu 
as oportunidades se afunilarem à 
medida que desistiu dos estudos. 
A fossa social em que entrou o 
colocou de frente para a maco-
nha. “Quando experimentava, 
nos momentos de euforia, nem se 
lembrava de quem eu era”.

Pro volta de 2004, Marcelo já 
não era um usuário satisfeito com 
a maconha. A cocaína era muito 

“Não dá pra achar que a dro-
ga está somente nas classes 
mais pobres e dar dinheiro 

aos filhos sem saber onde eles 
estão gastando”. O alerta é da 
advogada criminalista e membro 
do Conselho da Comunidade de 
Canoinhas, Sandra Mara Zacko.

“Nossa sociedade fecha muito 
os olhos para isso. Acham que o 
fato de o filho do vizinho ser vicia-
do, jamais vai afetar a vida do seu 
filho e aí é que se enganam”, alerta 
o comandante do 3.º Batalhão 
de Polícia Militar de Canoinhas, 
tenente coronel Ricardo Assis 
Alves. Ele lembra que os casos de 
jovens pobres viciados são muito 
mais expostos porque a maioria 
se envolve em pequenos furtos, 
como o ocorrido na semana pas-
sada – um rapaz furtou um botijão 
de gás – para sustentar o vício. Nas 
classes mais altas, mesmo sem sa-
ber, os próprios pais podem estar 
sustentando o vicio do filho.

Assis tem se surpreendido com a 
proliferação da droga entre os jovens.

Augusto*, de 19 anos, mora-
dor do Campo d’Água Verde, que 
a princípio topou ser fotografado 
pela reportagem, mas depois de-
sistiu, disse que quando era menor, 
chegou a inalar 50 pedras de crack 
num só dia, gastando R$ 2 mil que 
havia conseguido em um furto.

Há casos ainda mais dramáticos. 
Com apenas 10 anos, Serginho* co-

cara, mas o mercado das drogas 
pensou numa alternativa para o 
perfil de clientes como ele. Foi 
justamente na transição de século 
que começaram a aparecer as pri-
meiras pedras de crack na região. 
Para muitos, a droga é somente 
uma derivação da cocaína, mas 
sua letalidade e difusão superaram 
a mãe nobre. O nome é uma ono-
matopéia inspirada pelos estalos 
emitidos na queima das lascas.

Foi pouco depois do advento 
do crack na região que Marcelo 
tomou contato com a droga. “O 
efeito é tão rápido que você quer 

logo outra pedra”, conta. Hoje, aos 
26 anos, Marcelo é somente um 
resquício do que foi um dia. Ossos 
da face salientes, braços e pernas 
finos, costelas aparentes e cheiro 
forte, indícios clássicos de usuários 
de crack. Nas idas e vindas em 
busca de ajuda, as recaídas foram 
incontáveis. Em 2005, aconteceu 
a primeira prisão por furto. Furtou 
para comprar crack. Depois de um 
tempo na cadeia, o retorno foi 
muito mais difícil. O preconceito 
inerente a ex-presidiários tornou 
seus dias ainda mais difíceis.

A fissura (vontade de consu-

mir a droga) o levou a furtar da 
própria família. “Teve dias em que 
eu queimei 15, 20 pedras”. Depois 
do segundo furto malsucedido e 
mais uma temporada no Presídio 
de Mafra, Marcelo aceitou ajuda e 
se internou em uma clínica de re-
cuperação de Canoinhas. Acabou 
brigando com um monitor e saiu 
da casa. Foi parar nas ruas e hoje 
está internado em outra clinica de 
recuperação. “Não é fácil (se livrar 
das drogas), mas a gente tem de 
tentar”, diz, sem deixar de citar 
Deus como seu “guia”. “Quero 
recomeçar!”.

D
roga 
altamente 
viciante 
ganhou 

território de forma 
surpreendente em 
Canoinhas e Três 
Barras; Problema 
de bairros pobres? 
Não! Clientes vêm 
de todas as classes

meçou a usar drogas. Aos 12 estava 
envolvido numa série de furtos. O 
motivo não poderia ser outro senão 
para sustentar o vício. Hoje, anda 
mendigando pelas ruas.

Para Assis, a falta de um local 
adequado, com médicos especiali-
zados, faz com que a recuperação 
de viciados se torne cada vez mais 
difícil. Ele aponta a falta de estru-
tura familiar como outro agravante. 
“São órfãos de pais vivos. A so-
ciedade tem de estar atenta a isso. 
As escolas precisam esclarecer, 
alertar para os perigos das drogas”. 
A própria PM tem conseguido 
bons resultados com programas 
socioeducativos. O Programa de 
Erradicação e Combate às Drogas 
(Proerd) forma anualmente mais 
de 1 mil estudantes do ensino fun-

damental. Militares palestram em 
escolas da rede pública sobre os 
perigos e efeitos dos tóxicos.

O tráfico de drogas é um 
problema que para Assis é como 
enxugar gelo. “Você tira um trafi-
cante de circulação, surge outro”. 
Outra dificuldade é o status que 
muitos traficantes ocupam na 
sociedade. “Em geral são pessoas 
bem vistas, que não estão preo-
cupadas em ver crianças sendo 
levadas ao vício”, aponta.

Para Assis, a região coleciona 
fatores que induzem ao uso de 
drogas como a falta de opções de 
lazer e especialmente de trabalho.

Para o comandante, o Gover-
no também tem culpa no cartório. 
Ao construir casas populares, con-
centrando pessoas que estão em 
condições financeiras difíceis não 
resolve o problema social. “Nem 
só de casa vai viver a família”, aler-
ta. A falta de necessidades básicas 
leva ao furto e a falta de atividade 
ao vício. O convívio de famílias em 
situação de risco resulta em nichos 
de proliferação de drogas. O crack, 
em geral, vem de traficantes pe-
quenos, já que o lucro é pouco, se 
comparado a outras drogas.

Constituída recentemente, 
a equipe mista de investigação, 
formada por policiais civis e mili-
tares, está identificando quem são 
os líderes do tráfico na região. O 
objetivo é tirá-los de circulação.

Ao andar pelas ruas do 
bairro São Cristóvão logo 
se percebe que algo está 

errado. Jovens com mais de 20 anos 
andam sem camisa, peito estufado, 
gingado malevolente, sempre em 
grupos que invariavelmente estão 
em esquinas, dando a impressão de 
estar tramando algo.  Os sucessivos 
assaltos registrados no bairro dão 
uma ideia do que rola nas conver-
sas à luz do dia. À noite, o cenário 
é um pouco diferente. Carros de 
luxo, motocicletas e até pessoas a 
pé surgem no bairro com a mesmo 
rapidez com que desaparecem. São 
os financiadores do tráfico.

No São Cristóvão, existe uma 
hierarquia bem definida, que os 

moradores aprenderam a detectar 
só de olhar. Os carros luxuosos – 
Fusion, Civic, camionetes – quan-
do aparecem, é para abastecer o 
tráfico, quando não para consumir. 
Em geral, são os masters do tráfico, 
aqueles que fornecem a droga para 
os traficantes medianos, que geral-

mente têm uma condição de vida 
melhor, mas mora no bairro. São 
estes medianos que formam os 
pequenos traficantes, geralmente 
crianças ou adolescentes que ven-
dem “no varejo”, entregando a 
droga na rua para os clientes que já 
sabem os pontos de comércio.

ASSIS: Problema das drogas é social

BAIRRO São Cristóvão é um dos principais pontos de venda de drogas da região
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* A pedido dos entrevistados, os 

nomes citados são fictícios
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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

A salvação está em Deus
Igrejas se proliferam no São Cristóvão atraindo cada vez mais viciados 

A vez e a voz 
do povo!

Olinda Ferreira, esposa de pastor 
e missionária por vocação, é uma 
das líderes da Igreja Evangélica 
Pentecostal Milagres de Cristo, no 
bairro São Cristóvão. Igrejas, aliás, 
não faltam no bairro. Ninguém sabe 
dizer ao certo o número, mas sabe-se 
que são muitas, ao ponto de em uma 
única rua existirem três.

O alto número de usuário de 
drogas e de igrejas não é mera 
coincidência. Todos os usuários ou-
vidos pela reportagem afirmam que 
largaram (ou tentaram largar) o vício, 
ajudados por Deus. “A igreja tem um 
papel importante na recuperação 
dessas pessoas”, afirma Olinda, que 
já se acostumou a receber usuários 
em sua igreja. “Eles vêm em busca 
de uma palavra de conforto e aqui 
sabem que vão encontrar”, conta 
garantindo que até hoje todos os 
usuários que entraram na igreja 
permaneceram.

Ela ilustra com casos que bei-
ram o milagre como o de um rapaz 
perdido no mundo das drogas que 
ela chamou para tocar na banda da 
igreja. Incentivada por seu filho, o 
rapaz começou a tocar violão e hoje 
está livre das drogas. “É como se eles 
entrassem em outro mundo”. Tere-
za*, fiel da igreja, conta que seu filho 
era figura carimbada dos “homens da 
Lei” quando decidiu por se apegar a 
religião. “Hoje é um outro homem, 
mais querido e responsável”.

A Igreja não se limita a atrair os 
jovens. “Vamos às casas fazer cam-
panhas de oração, visitamos aqueles 
que deixam de voltar, enfim, estamos 
junto com eles”, explica.

A religião também está pre-
sente na prevenção. A Associação 
Educacional e Caritativa (Assec), 
ligada a Igreja Católica, é responsável 
pelo Projeto Esperança. Segundo a 
monitora Aline Aparecida Mendes, 
mais de 50 famílias estão envolvidas 
no projeto que visa promover a 
educação de crianças e adolescentes 
por meio de aulas de computação, 
educação artística e educação física, 
sempre no contraturno, visando 
afastá-los das ruas.

As mulheres também partici-
pam de oficinas de corte e costura 
e artesanato. Aline conta que os 
participantes do projeto são convi-
dados por meio de visitas feitas pelas 
freiras que coordenam o projeto e 
por ela mesma. “Somos muito bem 
recebidos”, ressalta.

Ao perguntar a moradores qual 
o principal agravante da proliferação 
das drogas no bairro, os ouvidos 
pela reportagem são unânimes em 
afirmar que falta emprego. “Um 
dos meus filhos trabalha de jardi-
neiro em Canoinhas e o outro está 
trabalhando em Papanduva”, conta 
a missionária Olinda.

Outra moradora diz que todos 
os filhos estão trabalhando “nos 
matos”, se referindo ao interior, e 
só vêm nos fins de semana.

O fato de Três Barras ter duas 
das maiores empresas da região 
– Rigesa e Mili – não acrescenta 
nada para o bairro. “Eles querem 
gente com experiência, qualifica-
ção e como teremos qualificação 
com tanta pobreza?”, questiona 
Olinda.
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Os moradores da rua Victor Soares de Carvalho, no bairro Jardim 
Dona Amélia 2, mandam fotos da verdadeira cratera que foi aberta 
pelas chuvas em plena esquina. A gravidade do buraco é tamanha 
que carros pequenos simplesmente não conseguem passar por ali. 
Os que passam comprometem consideravelmente os amortecedores 
dos veículos. Tem gente pensando em processar o município pedindo 
ressarcimento de gastos com manutenção nos veículos.

Aulas adiadas
Moradores da Cohab 1 ligam para protestar contra o adiamento do 
início das aulas na E.E.B. Presidente Castelo Branco. Querem saber 
como a Secretaria de Educação pretende repor um mês de aulas, já 
que por motivo de reformas na estrutura física da escola, o início das 
aulas foi marcado para 2 de março, diferente das demais escolas que 
começam as aulas na próxima semana.

Três Barras
Moradores da rua Simão Pacheco Guimarães, em Três Barras, dizem 
que há um mês os motoristas estão impedidos de transitar pela rua. 
Tudo por conta da lama e de um enorme buraco no meio da pista. 
“Quando chove, enche de água e estoura canos. As crianças usam 
como se fosse piscina”, denuncia um morador por telefone.

Valeta profunda

OLINDA: “Eles vêm em busca de conforto e aqui sabem que vão encontrar”

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



19VARIEDADESSexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 POLÍCIA

Rios continuam fazendo 
vítimas na região
Rapaz foi internado em estado grave depois de um mergulho

Pela quarta vez a decisão sobre o re-
curso que tenta anular o julgamento 
do canoinhense Oscar do Rosário 
pela morte da menina Gabrielli 
Cristina Eichholz, em março de 
2007, foi adiado pelo Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJSC). 

Depois de três adiamentos, o 
voto da desembargadora do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina 
(TJSC) Salete Silva Sommariva de-

veria ser realizado na terça-feira, 3, 
mas foi novamente cancelado e o 
julgamento ficou para 10 de feve-
reiro. Os advogados de Oscar entra-
ram com recurso no TJ para anular 
o julgamento ocorrido em agosto 
deste ano, quando o pedreiro foi 
condenado a 20 anos de prisão.

Dos três votos da 2ª Câmara 
Criminal, dois já foram dados pelos 
desembargadores Tulio Pinheiro 

e Irineu João da Silva negando o 
pedido dos advogados de Oscar. 
Falta agora apenas o voto da de-
sembargadora Sommariva. 

A decisão da desembargadora 
não mudará o placar desfavorável ao 
réu, mas poderá permitir um novo 
recurso no TJSC. Em caso de deci-
são unânime dos desembargadores, 
Rosário só poderá recorrer em ins-
tâncias superiores em Brasília.

Assaltante 
recapturado em 
Bela Vista

Policiais integrantes da Divisão 
de Investigação Criminal de 
Canoinhas (DIC), formada por 
policiais civis e militares, re-
capturou na sexta-feira, 30, no 
interior de Bela Vista do Toldo o 
assaltante Adilson José da Silva 
(foto), conhecido pelo apelido 
“Porco Branco”. Durante o cerco 
a residência, Silva ainda tentou 
fugir, mas sem sucesso. Ele é 
condenado a 12 anos de prisão 
em regime fechado e cumpria 
pena no Presídio Regional de 
Mafra, de onde fugiu em dezem-
bro do ano passado. 

Tentativa de 
homicídio
Na madrugada de sábado, 31, na 
avenida Abraão Mussi, em Três 
Barras, um homem de 40 anos 
foi esfaqueado na barriga. Ele foi 
encaminhado ao Hospital de Três 
Barras e não corre risco de morte. 
O autor da tentativa de homicídio 
ainda não foi localizado.

Furto de bicicleta 
e agressão contra 
policiais
Na tarde de sábado, 31, na ave-
nida Expedicionários, no bairro 
Campo d’Água Verde, a Polícia 
atendeu a uma ocorrência de 
furto de bicicleta. Os autores 
seriam dois homens. Pouco 
depois, os policiais encontraram 
um rapaz de 19 anos, suspeito 
de ter cometido o furto. Ao ser 
abordado pelos policiais, o ra-
paz tentou agredi-los com socos 
e pontapés, sendo necessário 
uso da força para detê-lo. Ele 
foi conduzido até a Delegacia 
de Policia, onde foi reconheci-
do pelo dono da bicicleta e por 
outra testemunha como um dos 
autores do furto.

No entanto, nem a bicicleta 
nem o outro autor do furto foram 
localizados ainda.

Condutor 
embriagado
Na noite de sábado, 31, policiais 
testemunharam um veículo Gol 
não parar na preferencial do cru-
zamento das ruas Major Vieira 
com Barão do Rio Branco. O 
veículo foi parado e constatado 
que o condutor estava em visível 
estado de embriaguez. Depois 
de realizado o teste do bafôme-
tro, o motorista foi multado. 

Tivico é preso no 
bairro Alto da 
Tijuca 

 

Policiais integrantes da Divisão 
de Investigação Criminal (DIC) 
de Canoinhas, formada por 
policiais civis e militares, pren-
deram na manha de sexta-feira, 
30, Altevir José de Oliveira 
(foto), conhecido como Tivico. 
Os policiais cumpriram manda-
dos de prisão em aberto pelas 
comarcas de Concórdia e São 
Francisco do Sul contra Tivico. 
Ele estava escondido em uma 
casa na rua Januário Corte, no 
bairro Alto da Tijuca, de onde 
tentou fugir ao avistar os poli-
ciais, mas sem sucesso.

Indiciado por 
furto tinha 
depósito em casa
Na manhã de domingo, dia 
1.º, policiais estiveram na rua 
Otávio Tabalipa, no bairro Cam-
po d’Água Verde, onde foi 
cumprido mandado de busca 
e apreensão na residência de 
um homem de 40 anos. No 
local foram apreendidos vários 
objetos suspeitos de terem 
sido furtados, incluindo três 
botijões de gás, uma caixa de 
som CXP 620, duas centrífugas 
de roupas, uma roçadeira Sthil, 
um aparelho de som Gradien-
te, seis bicicletas Monark, um 
tanque de lavar roupas, um 
aparador de grama elétrico, 
um farolete, uma armadilha de 
caça, três pássaros engaiola-
dos e um aparelho de som Bri-
tânia. O homem foi conduzido 
a Delegacia e será indiciado 
por furto.

Acidente na 
Paciência dos 
Neves
Ao meio-dia de sábado, 31, 
bombeiros atenderam na lo-
calidade de Paciência dos 
Neves um acidente de trânsito 
envolvendo uma motocicleta 
CG 125, placa de Joaçaba-SC, 
conduzido por um rapaz de 21 
anos, e uma Pampa, placas 
de Canoinhas. O motociclista 
quebrou o pé direito e cortou o 
rosto. Ele foi encaminhado ao 
Pronto Atendimento Municipal 
de Canoinhas e no momento 
passa bem. O motorista da 
Pampa, um senhor de 61 anos, 
nada sofreu.

CASO GABRIELI
Decisão sobre recurso Oscar é adiada novamente

Três dias depois de uma menina 
de nove anos ter morrido em 
um tanque nas proximidades do 
loteamento Jardim Santa Cruz, 
em Canoinhas, outra vítima de 
acidentes em rios da região foi 
atendida pelo Corpo de Bom-
beiros.

Aos 27 anos, Éderson dos 
Santos sofreu lesões graves na 
coluna cervical ao mergulhar em 
um córrego que deságua no rio 
Negro, na localidade conhecida 
como Raia. O acidente aconteceu 
na tarde de domingo, dia 1.º. 
Santos teria ido até o fundo do 
rio e batido a cabeça contra a 
superfície. Um amigo que estava 
com ele se preocupou ao ver que 
o colega não retornava, entrou 
no rio e conseguiu retirá-lo.

Os bombeiros levaram o ra-
paz para o Pronto Atendimento 
de Três Barras e de lá ele foi 
transferido para o Hospital e 
Maternidade São José, em Jara-
guá do Sul.

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

ACIDENTES COMUNS
Os bombeiros se cansam de 

lançar alertas para os perigos de 
se nadar em rios. A incidência 
de mortes e acidentes aumenta 
consideravelmente no verão. No 
ano passado, somente nos dois 
últimos meses do ano foram dois 
mortos. Em 18 de novembro, 
Jean Bruno de Oliveira Quirino, 
8 anos, morreu ao cair de uma 

ponte em Três Barras.
Em 7 de dezembro, Charles 

Antonio Oliva, 17 anos, morreu 
afogado no rio Canoinhas. A 
família desconfia que ele tenha 
sido espancado por colegas 
antes de morrer. A Polícia Ci-
vil concluiu que os ferimentos 
eram decorrentes de uma briga 
ocorrida um dia antes do afo-
gamento.

Alfredo Carlos Sorg, proprietário 
da Frutas e Verduras Indiana, de 
Canoinhas, se envolveu em um 
grave acidente na BR-116, trecho 
pertencente a Mandirituba, região 
metropolitana de Curitiba-PR. O 
acidente aconteceu na manhã de 
quarta-feira, 4. Sorg havia carre-
gado seu caminhão com frutas e 
verduras no Ceasa, de Curitiba, 
e vinha em direção a Canoinhas, 

quando durante uma tentativa de 
ultrapassagem, bateu de frente com 
outro caminhão. O veículo que 
Sorg conduzia foi desviado para 
fora da pista com o impacto da 
batida. O irmão e sócio dele, Eri-
berto Sorg, vinha logo atrás e ainda 
ajudou a socorrê-lo. O comerciante 
sofreu ferimentos graves. Um de 
seus pés teve de ser amputado. 
Ele foi submetido a uma cirurgia 

e segue internado no Hospital do 
Trabalhador, em Curitiba. Não está 
descartada a possibilidade de uma 
segunda cirurgia.

Segundo Alfredo, um terceiro 
veículo, com placas da Argentina, 
teria acelerado impedindo ele de 
retornar a pista.

Por conta do acidente, o trân-
sito ficou interditado na rodovia 
por pelo menos duas horas.

Comerciante de Canoinhas sofre grave acidente na 116
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RIO Canoinhas contabilizou duas vítimas de afogamento no final de 2008
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AGROINDÚSTRIA

Curso foi o mais citado em pesquisa de 
demanda realizada pelo Instituto Federal

VAGAS
PROCURO

PRECISA-SE

 > VAGAS AmboS 
oS SexoS

- 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: 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
Ensino médio completo e bons co-
nhecimentos em AUTO CAD.

MECANICO DIESEL: Com expe-
riência na função.

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

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

PEDREIRO: Com experiência na 
função.

CARPINTEIRO: Com experiência 
na função.

FARMACÊUTICO: Formação em 
Farmácia. Disponibilidade para 
residir em São Bento do Sul.

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

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compa-
recer 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
CANOINHAS

O CN divulga uma série de repor-
tagens sobre os cursos que deverão 
ser oferecidos a partir de janeiro 
de 2010 pelo Instituto Federal de 
Santa Catarina. São opções diversi-
ficadas que vêm atender à demanda 
da região e oferecer ensino gratuito 
e de qualidade, voltado para o 
mercado de trabalho. Conheça e 
escolha o seu!

Cursos
do

PRECISA-SE de empregada do-
méstica para meio período. Fone: 
3622-6538.

AULAS PARTICULARES DE RE-
DAÇÃO. Professor universitário com 
formação e experiência no ensino 
de Língua Portuguesa oferece aulas 
práticas de redação para candidatos a 
vestibular e concursos públicos. Inte-
ressados entrar em contato pelo fone: 
9946-1350 ou pelo e-mail: cricardo@
cni.unc.br

PRECISA-SE de 
COBRADOR EXTERNO com 
moto ou carro, para Canoi-

nhas e região.
Interessados, enviar cur-
rículo vital para o e-mail: 

gislene@joinville.capitalco-
branca.com.br.

Benefícios: salário fixo + 
ajuda de custo.

Mesmo com o adiamento da 
implantação da Aurora em Ca-
noinhas, a vocação do Planalto 
Norte para o agronegócio conti-
nua. A região, uma das mais ricas 
do Estado, se mostra favorável 
ao aparecimento de grandes in-
vestimentos e possível campo de 
trabalho para profissionais quali-
ficados na área. Com a proposta 
de suprir a demanda por trabalha-
dores qualificados para atuar no 
setor mais promissor da região, 
Agroindústria é um dos cursos 
que serão oferecidos no Campus 
Canoinhas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de 
Santa Catarina a partir de janeiro 
de 2010. 

Segundo Maria Bertília Oss 
Giacomelli, futura diretora do 
Instituto Federal de Canoinhas, 
de acordo com pesquisa realizada 
entre população, empresários e 
agronegociadores da região, um 
curso voltado para a formação 
em agroindústria é o que mais se 
espera na unidade do Instituto. 
“Na pesquisa, 25% das pessoas 
manifestaram interesse no curso 
de Agroindústria, que ficou com 
a primeira posição. Nossa inten-
ção é ter uma demanda de cursos 

Para apostar 
na região

adequada com os interesses da co-
munidade. Estamos empenhados 
em fazer cumprir isso e qualificar 
a mão-de-obra de Canoinhas e de 
municípios vizinhos”, afirma.

O curso de Agroindústria, 
assim como os demais cursos que 
deverão pertencer ao quadro do 
Instituto em Canoinhas, de acordo 
com Bertília, ainda não obteve 
definição quanto à forma em que 
serão apresentados: continuados, 
pós-médio, técnico ou superior 
de tecnologia. “A tendência é criar 
cursos integrados para que o ado-
lescente comece a ter contato com 
a área em que pretende atuar desde 
cedo, respeitando as necessidades 
da comunidade em que estamos 
localizados”, explica.

O QUE É?
O aluno do curso de Agroin-

dústria, de acordo com o Instituto 
Federal de Pernambuco, é um 
profissional com competência 
para atuar na identificação de 
oportunidades de negócios, no 
planejamento, implantação, ma-
nutenção e gerenciamento de 
projetos de tecnologia de laticínios, 
processamento de carnes, hortali-
ças, bem como na supervisão das 
atividades de manutenção e reparo 
de instalações, equipamentos e 
materiais de agroindústria.
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Bela Vista do Toldo 
ganha nova prefeitura
Prédio começa a funcionar na próxima semana e abrigará maior 
parte da estrutura administrativa, incluindo várias secretarias

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo terá uma nova 
sede para a prefeitura a partir da 
próxima semana. Ajustes no sistema 
de telefonia e fiação, realizados esta 
semana, concluíram as obras do 
prédio que tem pelo menos o triplo 
do tamanho do atual prédio.

Segundo o prefeito Adelmo 
Alberti (PSDB), a obra vem suprir 
uma necessidade que se agravou nos 
últimos anos com o crescimento da 
estrutura administrativa do municí-
pio. Hoje, pelo menos quatro secre-
tarias estão em prédios alugados, já 
que a prefeitura não as comporta. 
Isso acarreta em custo mensal de R$ 
2,5 mil em aluguéis ao município.

O prédio em que a prefeitura 
será instalada é protagonista de uma 
verdadeira novela que remonta cinco 
anos atrás.

Em 2004, o então prefeito Pedro 
Tisczka (PMDB), em último ano de 
mandato, começou a construção do 
que seria uma escola de ensino fun-
damental. Sem deixar recursos para 
a conclusão da obra para o próximo 
prefeito, o máximo que a construtora 
contratada conseguiu fazer foi o es-
queleto do prédio de dois andares.

Ao assumir a prefeitura, Alberti 
suspendeu a obra por motivos ób-
vios. A vontade de retomar a escola 
nunca foi concretizada porque para 
começar, uma escola que vai receber 
crianças de menos de 12 anos de ida-
de não pode ter dois andares, muito 

menos janelas baixas como era o 
caso do prédio. Parada, somente 
no ano passado Alberti decidiu o 
destino da obra, resolvendo dois 
problemas ao mesmo tempo – dar 
destino ao elefante branco instalado 
em pleno centro da cidade e a falta 
de espaço físico da prefeitura. A 
conclusão da obra custou R$ 150 
mil aos cofres públicos. A nova 
sede da prefeitura vai abrigar, além 
do staff do prefeito, as Secretarias de 
Administração, de Desenvolvimento 
Social, e a recém-criada Secretaria de 
Planejamento. As demais secretarias 
migrarão para o novo prédio aos 
poucos, de acordo com o espaço.

Um ato inaugural oficial deve 
ser marcado para os próximos 
dias.

Desde domingo, 1.º, o salário 
mínimo brasileiro está renden-
do R$ 50 a mais no bolso dos 
brasileiros. O valor, que antes 
equivalia a R$ 415, agora passa 
a ser de R$ 465, 12% maior. 
Além do salário-mínimo, novos 
valores do seguro-desemprego e 
do abono salarial também foram 
validados. O valor médio do 
seguro passa de R$ 564,40 para 
R$ 632,40, enquanto o abono 
terá o mesmo valor do mínimo, 
R$ 465. 

Segundo os cálculos do Mi-
nistério do Trabalho, o reajuste 
do salário mínimo beneficiará 
aproximadamente 25 milhões 
de trabalhadores formais e 
informais, que recebem até um 
salário por mês, além de cerca 
de 17,8 milhões de pessoas que 
recebem até um salário mínimo, 
seja como benefício previden-
ciário ou assistencial, pago pela 
Previdência Social, totalizando 
42 milhões de beneficiados.

 
MAIS DINHEIRO

Para a aposentada Marta 
Adaminski dos Santos, de Ca-
noinhas, que recebe o salário 
mínimo como benefício, o 
aumento chega em boa hora 
e poderá garantir a compra de 
utensílios para a casa. “Vai dar 

para equipar a casa, fazer uma 
prestação”, afirma.

De acordo com cálculos do 
ministério, o aumento no valor do 
salário mínimo corresponde a R$ 
23,1 bilhões que serão injetados 
no mercado brasileiro, aquecendo 
a economia que, ameaçada pela 
crise externa, teve movimento 
tímido no último mês.

AMPLIAÇÃO DO SEGURO
Na quarta-feira, 4, o Go-

verno Federal admitiu a possi-
bilidade de estender o período 
de pagamento do seguro-de-
semprego, diante da onda de 
demissões provocada pela crise 
financeira internacional. “No 
que for necessário ampliar, am-
pliaremos. Existe a possibilidade. 
O que não podemos é dizer 
que o seguro-desemprego está 
aumentado para todo mundo 
porque cada setor é um”, afir-
mou o ministro do trabalho, 
Carlos Lupi, durante o programa 
de rádio Bom dia, Ministro.

Lupi defendeu que a am-
pliação é uma forte fonte de 
aquecimento da economia do 
Brasil e serve para dar conti-
nuidade ao processo de cresci-
mento econômico do País, que 
chega a 46% no acumulado 
desde 2003. “Significa dizer 
que nós vamos ter mais gente 
comprando, mais produção e 
mais emprego”, reiterou. 

Novo salário mínimo de 
R$ 465 já está valendo
Aumento também vale para seguro-desemprego e abono

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
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PRÉDIO que abrigará prefeitura começou a ser construído em 2004, originalmente como uma escola de ensino fundamental
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Amigos percorrem 
250 km com bicicletas
Atletas amadores percorreram o trajeto de Canoinhas a São 
Francisco do Sul, viajando cerca de 12 horas em cima das magrelas

Duas bicicletas, capacetes, lu-
vas, um mapa e um roteiro de 
planejamento de viagem foram 
os equipamentos que dois ami-
gos de Canoinhas utilizaram 
para percorrer um percurso que 
normalmente só é percorrido 
por veículos automotores. No 
sábado, 31, Juliano Dziado e 
Carlos Eduardo Dams, atletas 
amadores de Canoinhas e fãs de 
um dos meios de transporte mais 
ecológicos do mundo passaram 
mais de 12 horas pedalando, até 
percorrer os 250 quilômetros 
que separam Canoinhas de São 
Francisco do Sul.

“A gente saiu daqui bem 

Gracieli Polak
CANOINHAS

cedo e passou o dia pedalando, 
dentro do planejamento que eu 
tinha feito. Não tivemos nenhum 
problema com as bicicletas, 
então deu para curtir tudo, prin-
cipalmente a descida da Serra 
Dona Francisca a 75 km/h”, 
conta Dziado.

Dziado, que voltou a morar 
em Canoinhas depois  de dez 
anos fora afirma que a cidade, 
hoje, apresenta muito poucas 
opções para a prática esportiva, 
o que o motiva a formar um 
grupo para prática amadora do 
ciclismo. “Esporte aqui na re-
gião se resume a futebol. Falta 
estrutura e também investimento 
para que outras modalidades se 
desenvolvam, o que cria uma 
carência muito grande de opções 

de lazer e de práticas esportivas. 
Falta participação das pessoas, 
porque isto não é estimulado”, 
defende.

GRUPO DE CICLISMO
A ideia dos amigos é montar 

um grupo de ciclismo para per-
correr circuitos por toda região, 
popularizando o esporte. “As 
pessoas daqui ainda acham que 
bicicleta é só para ir trabalhar, 
que é uma coisa ruim, porque 
tem de sair no frio de manhã. 
Não é só isso. A bicicleta tam-
bém pode ser esporte e lazer”, 
justifica Dziado.

Para participar do grupo é 
preciso que a pessoa goste do 
esporte e tenha uma bicicleta 
adequada para os passeios. “Não 
é uma bicicleta cara nem sofis-
ticada, apenas uma que resista a 
estradas de interior e que não dê 
problemas”, afirma Dams.

Os passeios organizados 
pelos dois abrangem a cidades 
vizinhas da região e interior do 
município. Dziado acredita que 
o uso da bicicleta como meio 
de lazer pouco difundido na 
cidade se justifica pela falta de 
estímulo ao esporte, fato que 
nos últimos meses começa a ser 
alterado, com a construção da 
ciclovia que liga o município de 
Três Barras a Canoinhas. “Essa 
é uma atitude sensacional. Parece 
até uma mudança de paradigma 
na maneira como as pessoas en-
caram o uso da bicicleta e, com 
certeza, vai estimular a adesão ao 
esporte”, diz.
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AMIGOS percorreram 250 quilômetros por mais de 12 horas até chegar em São Francisco do Sul no sábado, 31
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Lideranças alternadas 
esquentam campeonatos
Corinthians lidera Paulista; Flamengo assume Carioca

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

DECRETO Nº 3.398 DE 14 DE 
JANEIRO DE 2009.

ANULA CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO 
PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS REGULADO 
PELO EDITAL Nº 11/2008.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Bar-
ras-SC., no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 65, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os termos do acordo realizado 
nos autos nº 015.08.006376-9 da Ação Civil Pública 
proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina;

 D E C R E T A:

Art. 1º. Fica anulado o concurso público destinado 
ao provimento de cargos regulado pelo Edital nº 
11/2008.

Art. 2º. Os valores referente a taxa de inscrição serão 
devolvidos pela Tesouraria da Fundação UnC – Cam-
pus Canoinhas aos candidatos mediante a apresenta-

ção do comprovante de recolhimento, ou na sua falta, 
mediante apresentação da cédula de identidade.

Art. 3º. O período para o candidato reaver a taxa 
de inscrição é de 90 (noventa) dias a contar de 
09.02.2009.

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo fixado no caput 
o saldo dos valores provenientes das taxas de inscri-
ção serão repassados pela Fundação UnC Campus 
Canoinhas ao Município.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 
em 14 de janeiro de 2009.

ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras.

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria 
de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER
  Oficial de Expediente 

Nem bem começa a temporada 
2009 de futebol, o brasileiro já 
está em clima de decisão com os 
campeonatos estaduais chegando 
ao final da primeira fase com 
líderes que se alternam em cada 
rodada. No Campeonato Carioca, 
competição organizada em dois 
grupos, o Flamengo conquistou 
um das pontas depois de vencer 
o Mesquita na noite de quarta-
feira, 4, por 4 a 1, com direito à 
golaço de falta do goleiro Bruno. 
O rubro-negro carioca, com 12 
pontos, só perde a ponta de seu 
grupo caso o Botafogo goleie o 
Volta Redonda na próxima roda-
da. No outro grupo, o Vasco ven-
ceu  Resende por 3 a 1, também 
na noite de quarta-feira e chegou 
a liderança do grupo A, com 9 
pontos, animando a torcida que 
está na expectativa da conquista 
da Taça Guanabara, título dado 
ao vencedor da primeira fase da 
competição. 

No Campeonato Paulista, o 
Corinthians sem Ronaldo, que 
ainda recupera a forma física, 
pulou para o topo da tabela 
depois de vencer o Paulista por 
3 a 2, com dois gols feitos pelo 
zagueiro Chicão. Com a vitória, 

a quarta consecutiva em cinco 
partidas, o Timão chega aos 13 
pontos e supera o arquirrival 
Palmeiras, que segue com 12 e 
fica um jogo atrasado por causa 
da participação na Copa Liberta-
dores da América.

NOVIDADES NO CATARINENSE
De virada, o Criciúma go-

leou o Chapecoense e assumiu 
a ponta do campeonato na noite 
de quarta-feira, 4. Depois de sair 
perdendo, o Tigre goleou o Cha-
pecoense por 5 a 2, no Heriberto 

Hülse, pela sexta rodada do Cata-
rinense. O Verdão saiu na frente 
e chegou a ter 2 a 1 no placar na 
metade da segunda etapa, mas a 
reação do Tigre, encabeçada pela 
atuação inspirada do atacante 
Zulu, garantiu a vitória do time 
da casa. Com o resultado, o Cri-
ciúma assume temporariamente 
a liderança do Estadual, com 12 
pontos, seguido pelo Atlético 
de Ibirama que, com 10 pontos, 
depende de uma vitória sobre o 
Brusque para assumir novamente 
a primeira colocação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS

CORINTHIANS: Chicão festeja a virada em Jundiaí pelo Campeonato Paulista
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Mande um 
e-mail para a coluna:
dropscn@terra.com.br

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

3.
2.

4. 
5.

Borboletas                                                     Victor & Léo
Mala Pronta                                     Hugo Pena e Gabriel
Jardineiro                                     Luiz Claudio e Giuliano
Pegando Ônibus                                         Alma Serrana
Chora Me Liga                               João Bosco e Vinícius

> Assista em: http://www.youtube.com/watch?v=N618fLxQP6w

Margot e o Casamento  (Margot at the wedding)

She & Him

A atriz Zooey Deschanel, estrela de Fim 
dos Tempos e do recente Sim Senhor, 
(com quem divide a cena com Jim Car-
rey), lança seu primeiro disco ao lado do 
músico Matt Ward, um projeto batizado 
She & Him. O álbum é composto por 
letras românticas e composições que vão 
do pop suave até uma balada no estilo 
Deathcab, com melancolia e violinos. 
Zooey, Matt e seu Volume One trilham 
um caminho despretensioso com faixas 
grudentas e gostosas de ouvir, em sua 
maioria sobre corações partidos. Lindo!

   Prison Break  estreou na 
tevê aberta pouco depois que a 
Fox americana havia anunciado o 
cancelamento da série (lamento se 
estraguei a festa para alguns, mas 
a notícia agiu como uma espécie de 
alívio, já que agora os fãs sabem 
que tudo vai ter um fim). O enredo 
(caso vocês não tenham aguenta-
do até o início da madrugada pra 
acompanhar na Globo) gira em 
torno dos irmãos Scofield: o mais 
novo, Michael ( interpretado por 
Wentworth Miller) comete um crime 
propositalmente e acaba na mesma 
penitenciária de segurança máxima 
que Lincoln Burrous (Dominic Pur-
cell), seu irmão, condenado por um 
crime que não cometeu. Lá dentro, 
Scofield arranja aliados e inicia sua 
saga para fugir da prisão e levar o 
maninho a tiracolo. 

As três primeiras temporadas já 

estão disponíveis em DVD (ou seja, 
você não precisa perder uma horinha 
de sono pra acompanhar toda noite, 
melhor mesmo é alugar pra ver no 
final de semana), enquanto a quarta 
e última ainda está sendo transmiti-
da na tevê paga. Se você não tem 
paciência mesmo assim, pule logo 
para a segunda temporada, depois 
que Scofield, o irmão, e metade 
do elenco conseguem fugir de Fox 
River. Ops!

Volume One

Afoca promove 
1.º Concurso 
Fotográfico

A Associação Fotográfica de 
Canoinhas (Afoca) promove 
o 1.º Concurso Fotográfico da 
Associação. Com o tema Agro-
negócio – Belezas da Terra, o 
concurso irá premiar as três 
melhores fotos relacionadas 
a esfera rural.

O primeiro colocado no 
concurso irá receber como 
premiação uma máquina fo-
tográfica digital, o segundo e 
terceiro colocados irão rece-
ber revelações fotográficas. 
As inscrições são gratuitas, até 
a segunda-feira, 2 de março. 
Uma comissão julgadora irá es-
colher cinco fotos que vão ficar 
em exposição durante os três 
dias da 4ª Festa do Agronegócio 
do Planalto Norte (Agrofest), 
13, 14 e 15 de março, para a 
votação do público na escolha 
da melhor imagem.

Todas as pessoas, fotógra-
fos ou não, podem participar 
do concurso, desde que se-
guindo o regulamento, dispo-
nível no site da Afoca, www.
afoca.wordpress.com.

O pequeno David tem uma conver-
sinha dentro do carro com o pai, 
logo depois de ir ao dentista, e se 
mostra um tanto... alterado, por 
causa da anestesia! O resultado 
é engraçado e um tanto bonitinho! 
É hilariante ver o garotinho sob 

os efeitos do medicamento, ex-
clamando frases como “Essa é a 
vida real?!” ou “Isso vai durar pra 
sempre?!”. Pra encontrá-lo, basta 
digitar David After dentist. A versão 
legendada em português também 
está disponível no site!

Pobre David!

Nicole Kidman e Jennifer 
Jason Leigh são duas irmãs 
no meio de uma guerra fria, 
durante os preparativos do ca-
samento de uma delas, nessa 
comédia dramática dirigida por 
Noah Baumbach (o mesmo de 
A Lula e a Baleia). O filme, que 
chegou ao Brasil direto em DVD, 
foi lançado em meados do ano 
passado, é raro de se encontrar 
por aqui, mas vale a procura. 
Nicole é a tal Margot do titulo, 
uma mulher que pode ser mal 
interpretada por todos a sua vol-
ta, ou que pode estar carregada 
de falsas ideologias com relação 
àqueles que a cercam durante 
aqueles dias que antecedem 
o casamento da irmã, Pauline 
(interpretada por Leigh) com 
um tal de Malcolm (Jack Black). 
Nunca se sabe. 

No meio desse festival um 
tanto desconcertante, ficam 
algumas certezas: quando Mar-
got decide afiar a língua para 
descontar a raiva ou angústia 
nem o próprio filho escapa. A 
melhor sacada do roteiro é na 
relação entre Margot e o mun-
do, em contraponto com a rela-
ção do mundo com a jovem. Ela 
não é mais a mesma no final, é 
importante notar essa mudança 
gradual e lenta. É um daqueles 
filmes pra se degustar aos pou-
cos, cena por cena, para acom-
panhar essa mudança de perto. 
Como quando Margot decide 
mostrar ao filho que consegue 
subir numa velha árvore, o real 
motivo da discórdia entre Pau-
line e os vizinhos, e uma das 
metáforas mais interessantes 
da narrativa: a árvore - assim 
como o relacionamento de 

Margot e a irmã, e sua opinião 
áspera em relação ao noivo dela 
- está gasta, velha, e precisa ser 
derrubada para trazer mudanças 
naquele cenário um tanto vazio 
– mas nem por isso menos in-
teressante.

Outro ponto importante e 
notável – além da boa interpre-
tação da dupla de atrizes prin-
cipais – é a presença de Jack 
Black num papel mais sério, 
apesar de servir como apoio 
cômico em diversas partes da 
narrativa. Seu personagem, o 
desinteressante (e na maior 
parte do tempo, desinteressado) 
Malcolm, alivia as tensões e 
as pressões ocasionadas pela 
presença um tanto incômoda 
das irmãs em cena. Black, 
acostumado a papéis mais cô-
micos e debochados, prova mais 
uma vez que tem talento para 
segurar um personagem mais 
consistente (outras investidas do 
ator nesse tipo de figura foram 
em King Kong e O Amor não 
tira Férias, com quem dividiu a 
cena com Kate Winslet). Claude, 
o filho de Margot, interpretado 
pelo jovem Zane Pais, é talvez 
o personagem mais interessante 
de toda a narrativa. 

Talvez por isso o final esteja 
relacionado diretamente com 
seu comportamento e visão em 
relação à mãe e a tal festa de 
sua tia. Por isso, não se culpe se 
depois de um tempo achar que 
a história foi narrada pelo meni-
no, ainda que não tenha sido. 
É mais um dos méritos desse 
trabalho interessantíssimo de 
um diretor que ainda tem muito 
mais pra mostrar. 

Extras: entrevista com o diretor, Noah Baumbach e a atriz Jennifer 
Jason Leigh, além de dois trailers de cinema.

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

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

 Aniversariantes
06/02 - Bertoldo Kohler - Foto 
Avenida
06/02 - Sandra Gomes Schultz
06/02 - Luis Carlos Carvalho da 
Silva
07/02 - Dóris Pangratz Linzmeier
07/02 - Adolar Rank
06/02 - Edilso Bisswurn
08/02 - Tatiane Litz
08/02 - Marga Amelia Herger
09/02 - Rodrigo Sorg
10/02 - Irene Tadra Sumacoski
10/02 - Gilson Luiz Guimarães
11/02 - Laurita R. Chagas do 
Rosario
11/02 - Osmar Dias Ribeiro
11/02 - Ivan de Oliveira
12/02 - Wilson Cardoso
12/02 - Paulo Henrique Pospor

 Aniversário

Parabéns para a formanda Ana 
Paula Fuck, que amanhã cola 
grau no curso de Turismo pela 
UnC. Seus familiares desejam 
sucesso.

Parabéns para Angélica, que 
amanhã festeja idade nova. Sua 
família, com muito carinho, 
deseja muitas felicidades!

Amanhã é dia de festa para o 
jornalista Rodrigo Melo. Seus 
amigos dão os parabéns e dese-
jam muita felicidade e sucesso!

Hoje é o dia do 
lindo garotinho 
Gabriel Polo-
niski . Seus pais, 
Natalia e Adir, 
desejam que os 
anjinhos sempre o 
iluminem.

Rosangela Bento da Silva comple-
tou idade nova ontem. Seus pais, 
Osvaldo e Lurdes, e seus irmãos, 
desejam muita felicidade.

 15 ANOS
 FORMATURA

Diogo Leal de Barros completa 
idade nova na terça-feira, 10. 
Seus pais, Nazir e Dilaci, e suas 
irmãs, Diana e Liana, mandam 
votos de felicidade, saúde e 
sucesso.

Gisele Sconhetzki cola grau 
no Curso de Administração de 
Empresas da UnC, amanhã. “O 
talento, a força de vontade e a 
persistência trouxeram você até 
aqui.Esperamos que esta vitória 
seja o inicio de muitas outra 
conquistas”, é o recado de suas 
colegas de trabalho.

 FORMATURA

No domingo, 8, Alice Louise 
Woehl faz a festa para comemo-
rar seus 12 anos. Seus familiares 
e amigos, em especial seu tio 
Arnaldo e Omã Úrsula, dão os 
parabéns!

Gabriel Demikovski apagou ve-
linhas ontem. Seus pais, Wilson 
e Zilda, e a irmã, Alessandra, 
desejam muita saúde, paz e 
felicidade.

Rafaela Walter de Moura co-
memorou mais um aniversário 
ontem. Sua família deseja muitas 
felicidades e muitos anos de vida!

Tatiane Apa-
recida Litz 
aniversaria 
neste domingo, 
8. Seus fami-
liares fazem a 
homenagem e 
desejam muita 
felicidade para 
a jovem, que 
completa 17 
anos.

Circulando os cumprimentos de amigos 
e familiares do casal de advogados,
Richart e Carolina Pinto Figueiredo 
Fronczak (foto), pelo aniversário
de casamento comemorado
no dia 2 de fevereiro. Carolina, naquela 
data, estreava como consultora jurídica
da Câmara Municipal de Irineópolis. 
(Foto: Lúcio Colombo)

- Parabéns a ROSANe 
dA SilvA dO PRAdO
que completou idade nova, 
ontem. Felicidades!

- Parabéns a GizelA
JARSchel, que aniversa-
riou na segunda-feira, 2.

No domingo, 8, a belíssima 
Cláudia Paloma Gadotti, com-
pletará seus 16 anos. Seus pais, 
Cláudio e Sônia, e seu irmão, 
Ângelo, dão os parabéns. Feliz 
aniversário!

 Richard e carolina

Quando você nasceu, Deus 
ordenou ‘A cada dia que passar 
você ficará mais linda’. E assim 
se fez! No dia 27 de janeiro você 
completou mais um ano e real-
mente sua beleza foi dobrada. Te 
amamos! Cris, Zeu e Thomas.
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IMÓVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

VENDE-SE 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 eucalipto 
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. 
Fone: 3622-3643.

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.

VENDEM-SE 2 lotes com 450m² cada, 
na rua João Maria dos Santos, 620 
(continuação da rua Clemente Proco-
piak) no bairro Campo d’Água Verde. 
Ótima localização, todos murados 
(anexados) com água e luz instalados, 
arborizados, plainado e pronto para 
construir. Valor: R$ 60 mil à vista. Vale 
à pena conferir. Fone: 3621-4122 ou 
8851-7253.

VENDE-SE apartamento no centro de 
Canoinhas, na rua Pastor George We-
ger, 92m², com área de estacionamento 
de 50m². Fone: 9121-5258.

COMPRO bercinho semiusado para 
menino. Fone: 3622-2993.

TORPEDOS
PROCURO alguém que esteja solitário, 
em busca de alguém para amar e ser 
amado. Procuro um homem bem suce-
dido e legal para viver um grande amor, 
acima de 45 anos. Se você se encaixa 
neste perfil ligue para 9168-6275. Kiara.

VENDE-SE um cachorro, raça não 
definida, dócil, meio porte. Fone: 3692-
8027, ramal 26.
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ANUNCIE: 3622-1571

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 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.

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 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 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 Lancha Strimar500; 5,82m 
- motor Evinrude 30Hp - tanque 23L - vo-
lante e comando - viveiro - lona marítima 
e carreta. Conjunto por apenas R$ 12 
mil. Vende-se com o motor de 30Hp ou 
15Hp. Fone: 3621-4122 ou 8851-7253. 

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, caçam-
ba 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.

VENDEM-SE caminhões MB 1720 4x2, 
no chassis, ano 2000, MB 1938 (vários 
4X2 - 6X2 ) anos 2000/2003/1999. Ford 
Cargo 815  ano 2005, Ford Cargo 1717 
6x2 (BAÚ) ano 2005. Temos outros, 
consulte, todos revisados c/garantia. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Gol  2008/2009, preto, 
4 portas, ar quente, trava e vidros 
elétricos, som CD c/controle remoto e 
outros opcionais, emplacado, c/ baixa 
km, novíssimo. Pagamento à vista ou 
financ. até 60 meses. Aceita-se troca. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Gol 99, 4 portas, branco, 8 
válvulas, estofamento novo. Valor: R$ 
5,5 mil de entrada ou carro nesse valor 
+ 35 vezes de R$ 487. Fone: 8436-
3056 ou 3622-2288.

VENDE-SE Strada 1.3 Fire 2004, de 
particular. Valor: R$ 22 mil. Tratar: (47) 
8812-7643.
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Memória

HÁ 50 ANOS

Publicado em  7 de FeVeReiRo de 1959

Falecimento
Faleceu dia 3 em Curitiba, após longa enfermidade o 
sr. Walter Alfredo Wagner, antigo proprietário do Hotel 
Wagner nesta cidade.
O mesmo é irmão do sr. Alvim Wagner e Dna. Ema Wag-
ner Flores deixando os seguintes filhos: Flávio – casado, 
Luiz Carlos – solteiro e Dirce – casada com o sr. Moacir 
Gueber em Rio Negro.

Tomaram posse os novos 
vereadores
Dia 1º do corrente conforme foi amplamente divulgado, 
foi instalada a Câmara de Vereadores mediante con-
vocação feita pelo sr. Generoso de Almeida Prohmann 
que não  podendo comparecer, passou a presidência 
ao vereador Bráulio Ribas da Cruz. Este após instalar 
a Câmara passou a presidência ao sr. Reneau Cubas, 
como o vereador mais idoso que tomando o compromisso 
dos demais, passou a presidir os trabalhos. Enquanto 
não se procedia a eleição, o presidente convidou os 
vereadores mais novos para secretários. Assumiram 
as secretarias, os vereadores José Ivan da Costa e 
Clementino Pieczarka.
A posse despertou interesse, pois numerosas pessoas 
compareceram à Câmara para assistir os trabalhos. 
Após algumas discussões em Plenário, o sr. presidente, 
concedeu 10 minutos para a confecção das cédulas, 
para eleição do presidente. Feita a eleição, verificou-se 
o seguinte resultado: Alfredo Garcindo (UDN) 8 votos. 
José Ivan Costa (PSD) 5 votos.
A seguir o vereador Reneau Cubas, convidou o sr. Alfredo 
para ocupar o cargo para o qual havia sido eleito. Passou 
então o novo presidente a proceder a eleição para os 

ÓBITOS

Josiane de Fátima 
arendarthuck
*12/09/87
+22/01/09

alcidia de Fátima de 
almeida
*22/05/55
+23/01/09

bronislava dubiel Yurkv
*01/09/25
+ 25/01/09

- ReGiSTRadoS eSTa SemaNa  No caRTÓRio de caNoiNHaS

CN
Flã cOM cAldA de uvA

iNGRedieNTeS
• 500 ml de creme de leite fresco
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 envelope de gelatina em pó 
sem sabor

calda
• 2 xícaras (chá) de suco de uva 
concentrado
• 1/2 xícara (chá) de açúcar
• Uvas para decorar

modo de PRePaRo
Em uma panela, coloque o creme 
de leite, o açúcar e deixe ferver 
no fogo brando. Desligue o fogo, 
deixe amornar e dissolva a gelatina 
hidratada e dissolvida de acordo 

com as instruções da embalagem. 
Reserve.

calda
Em uma panela, misture o suco de 
uva, o açúcar e deixe ferver até dar 
ponto de calda. Com a calda unte 
4 forminhas e distribua a gelatina 
reservada. Leve a geladeira até 
firmar. Desenforme e decore com 
uvas.

Tempo de preparo: Rápido (até 
30 minutos) 
Rendimento: 4 porções 
Nível de dificuldade: Fácil 
categoria: Pudim 
calorias: 255 por porção 

MemóriaMemória

MuSSe de cHOcOlAte bicOlOr

iNGRedieNTeS
. 2 colheres (sopa) de açúcar
. 2 colheres (sopa) de margarina
. 250g de chocolate meio amargo 
picado
. 250g de chocolate branco picado
. 1 colher (sopa) de licor de laranja
. 5 claras batidas em neve
. Raspas de chocolate branco e 
meio amargo para decorar

modo de PRePaRo
Na batedeira, bata o açúcar e a 
margarina, até formar um creme 
esbranquiçado. Coloque cada tipo 
de chocolate em um recipiente e 
derreta em banho-maria. Depois 
de derretido acrescente em cada 
um, metade do creme de margari-
na e açúcar. No chocolate branco, 
acrescente o licor de laranja. Em 
cada tipo de musse misture deli-
cadamente com movimentos circu-
lares metade das claras em neve. 
Distribua camadas de musses em 
taças individuais. Leve à geladeira 
por no mínimo 4 horas. Na hora de 
servir, decore com as raspas de 
chocolate.

demais cargos da mesa. Conhecidos os resultados finais 
da eleição, ficou a nova Mesa do Legislativo Municipal 
de Canoinhas assim constituída:
Presidente: Alfredo de Oliveira Garcindo
Vice-presidente: Guilherme Prust
1.º Secretário: Tufi Nader
2.º Secretário: João Augusto Brauhardt

Escolhido o local para o grande 
hotel Canoinhas
Informamos com satisfação aos nossos leitores que o 
local para a construção do grande hotel Canoinhas e da 
Estação Rodoviária é aquele em que representemente 
se encontra a Farmácia Machado, esquinas das ruas 
Vidal Ramos e Eugênio de Souza, em frente à praça 
Lauro Müller. 
Esse empreendimento, que tem à frente os srs. Her-
bert Ritzmann, Milles Luiz Zaniolo e Tarcisio Tchaeffer, 
concorrerá grandemente para o embelezamento e o 
progresso de nossa cidade, e vem ao mesmo tempo, 
preencher grave lacuna qual seja a da falta de moderno 
hotel.

Cine Teatro Vera Cruz apresenta:
Domingo às 20,15 horas – Impróprio até 14 anos

MARCADO PELA SARGETA
Com Paul Newman, Píer Angeli, Everet Sloane, 

Eilen Heckart
“Um drama estarrecedor! Um impacto de violên-

cia! A história de Rocky Graziano, o campeão 
que uma mulher tirou das baixezas da vida para 

fazer dele um homem!

“Nos anos 1920 o “Hotel 
Wagner”, na rua Vidal Ra-
mos, um dos mais antigos 
de Canoinhas. 

A foto e as informações 
são do acervo do professor 
Fernando Tokarski. 

Para contribuições à co-
luna: fernandotokarski@
yahoo.com.br

Fernando luis Gasperin
*11/12/66
+26/01/09

Hildegard Keune
*09/10/44
+28/01/09

Juliana Hacke lourenço
*24/10/99
+29/01/09

ulidina Santos Vieira
*20/02/32
+01/02/09

dica: Substitua o licor de laranja por 
essência de baunilha
 
Tempo de preparo: Médio (de 30 a 
45 minutos) 
Rendimento: 8 porções 
Nível de dificuldade: Médio 
calorias: 553 por porção 
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Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

Etapa final acontece na sexta-feira, 20; Canoinhas e Três Barras já escolheram finalistas

Destaques da TV
ADVOGADO DO DIABO
Hoje * 23 horas * SBT
Duelo de titãs entre o mestre Al 
Pacino e o talentoso Keanu Re-
eves. O ponto forte do filme, no 
entanto, é o roteiro excepcional, 
que prende a atenção do início ao 
fim. IDEAL PARA QUEM GOSTA DE 
TRAMAS.

MENINA DE OURO
Hoje * 23h25 * Globo
Dirigido com maestria por Clint Eas-
twood, o longa conta o drama de 
uma moça pobre (Hilary Swank) que 
sonha em lutar boxe. Para isso busca 
o apoio de um veterano treinador 
(o próprio Eastwood). PREPARE O 
LENÇO.

12 HOMENS E UM SEGREDO
Amanhã * 00h15 * SBT
Ação interessante, o filme tem rit-
mo e um elenco estelar que vai de 
George Clooney a Julia Roberts. O 
que incomoda é a glamourização da 
bandidagem. Mas como fazer um filme 
sem glamour com um elenco desses?. 
PARA QUEM GOSTA DE AÇÃO.

VIDA DE MENINA
Amanhã * 23 horas * Cultura
O filme é baseado no livro-diário Minha 
Vida de Menina – O Diário de Helena 
Morley, escrito por Alice Dayrell, sob 
o pseudônimo de Helena Morley, que 
viveu a infância em Diamantina, Minas 
Gerais, após a abolição da escravatu-
ra. VALE ARRISCAR.

CINE POP DANCE
Quando? Sábado
O que? Boate

CHANNEl 311
Quando? Todas as quintas-feiras
O que? Bailão Universitário

DRAGOON BAR
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e por-
ções

SBO
Quando? Domingo
O que? Banda Maresia

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sextanejo Universitário

29.º RODEIO INtEREStADUAl 
NO CtG BElA VIStA
Quando? Hoje, amanhã e domin-
go
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 Renato e Almir 
e a banda Som do Brasil

4ª FEStA DA COStElA
Quando? Domingo
Onde? Na Divisa, em São Mateus 
do Sul

Próximos 
eventos

11/02
10 anos de bailão da SBO com os 
grupos Balanço Serrano, Irerê do 
Brasil, Redomão e Rasga Fole.

13/02
Banda By Brazil na SBO

13/02
João Luiz Correa e grupo Campei-
rismo no Galpão Missioneiro

13/02
Groove Sessions no V12 Music 
Bar

14/02
Baile com o Grupo Rodeio no Salão 
de Molas, em Major Vieira

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

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

22/02
Chiquito e Bordoneio na SBO

22/02
Festa no pavilhão da Igreja Matriz 
de Major Vieira com o grupo Balan-
ço Serrano

07/03
Bonde do Forró na Firma (a con-
firmar)

13, 14 e 15/03
4.ª Agrofest no Parque de Exposi-
ções Ouro Verde em Canoinhas

Filmes e programas que irão ao ar neste fim de semana

Programação
Fim de semanaFesta da Costela 

acontece no domingo

Divisa A tradicional costela campeira, as-
sada no fogo de chão, é a principal 
atração da Festa da Costela, que 
acontece no domingo, 8, na comu-
nidade de Divisa, São Mateus do 
Sul, distante cinco quilômetros de 
Três Barras. A festa, que está na 4.a. 
edição, tem como principal chamariz 
o prato típico gaúcho que há anos 
conquistou o gosto da população 
regional.

De acordo com o presidente 
da comissão organizadora da 
festa, João Altamir Pauluk, neste 
ano serão assados dois mil quilos 
de costela para suprir a demanda 
de visitantes, que a cada ano se 
torna maior. Na edição passada, 
cerca de quatro mil pessoas pas-
saram pelo local, a maioria de Três 
Barras, Canoinhas e São Mateus 
do Sul.

Cidades escolhem candidatas 
à rainha da 4.ª Agrofest

Os concursos munici-
pais para escolha da 
rainha da 4.ª Festa do 

Agronegócio do Planalto Norte 
(Agrofest) já estão acontecendo 
nas cidades que integram a região. 
A candidata que representará 
Canoinhas na etapa final do con-
curso foi escolhida na terça-feira, 
3, em seletiva realizada no Santa 
Catarina Plaza Hotel. Concorren-
do com outras 14 candidatas, Ju-
liana Ruchinski recebeu a melhor 
pontuação e garantiu o direito 
de concorrer à coroa de uma das 
festas que mais cresce na região. 
A jovem, da localidade de Campo 
das Moças, disputará o título com 
outras 12 candidatas, vindas de 
todas as cidades que compõe a 
região do Planalto Norte.

Com a proximidade da 
etapa final, que acontece na 
sexta-feira, 20 de fevereiro, no 
Centro de Eventos A Firma du-
rante o show da dupla sertaneja 
Fernando e Sorocaba, demais 
cidades da região também defi-
niram suas candidatas durante 
esta semana.

Em Três Barras a escolhida 
foi Rosemari Kurceszki, de 17 
anos, da localidade de São João 
dos Cavalheiros. A estudante 
da 3ª série do Ensino Médio 
da Escola de Educação Básica 
Colombo Machado Salles, con-

correu com outras três meninas na 
seletiva, que avaliou simpatia, beleza 
e dança típica.

VAlORIZAÇÃO
O objetivo do concurso à rai-

nha da Agrofest, de acordo com 

a prefeitura de Canoinhas, que 
organiza o evento, é valorizar a 
beleza das mulheres interioranas 
do Planalto Norte. O vínculo com 
a agricultura e com as cidades que 
representam é uma exigência para 
a participação das jovens. No ano 
passado, a representante de Papan-
duva, Mariana Domingues Bueno, 
ficou com o título de rainha da 3ª 
Agrofest, tendo Mônica Coutinho, 
de Três Barras como 1ª princesa 
e Leidimari Neves do Prado de 
Canoinhas como 2ª princesa.

A 4.ª edição da Agrofest 
acontece nos dias 13, 14 e 15 de 
março, no Parque de Exposições 
Ouro Verde, com feira agrope-
cuária, leilões e shows ainda não 
divulgados.

Prato típico gaúcho é principal atração do evento

CANDIDATAS canoinhenses durante etapa seletiva realizada na terça-feira, 3, no auditório do Santa Catarina Hotel

AS ESCOLHIDAS: Juliana Ruchinski, de Canoinhas e Rosemari, de Três Barras
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS

CRUZADAS

RE
SP

O
ST

A
S

06/02
Silvio Woehl e Lindamir Soares

Rodrigo Fernando dos Santos e Tatiane Ferreira
Marcelo Alves Bueno e Gabriela Soares de Carvalho Moiron Reigosa

Leandro dos Santos e Roseli Schmitberger

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINhAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

26/01
Jean Vinícius Pereira de 
Lima
Pais: José Adir de Lima 
Eunice Pereira

26/01
Cauan Martins de Souza
Pais: Arildo Assis Martins de 

Souza
Rosângela da Crus Martins de 
Souza

27/01
Rafaeli Cristina de Melo
Pais: Adilson José  de Melo
Jaqueline Aparecida Alves

27/01
Jaison Aparecido Corrêa
Pais: Antônio Vicente Corrêa

Antonia Aparecida Ostroski

30/01
Kainã Kuroli
Pais: Everton Kuroli
Rozilda Marques

01/02
Felipe de Souza Ricardo da 
Cruz
Pais: João Ricardo da Cruz
Josiele Aparecida de Souza

>> Repaginada!
Explica-se a demora do SBT: 
Ana Raio e Zé Trovão ainda 
não foi ao ar porque a emis-
sora está tratando a imagem e 
reeditando a novela, exibida 
em 1991 pela Rede Manchete.

>>E a mulher do 
dono? 
O autor Vicente Sesso vende 
duas novelas para o SBT: Uma 
Rosa Com Amor e Minha 
Doce Namorada. Mas avisa: 
alterações no texto só se ele 
permitir! Entendeu, Silvio 
Santos?

>> Traduz!
Nem precisa de ‘grupo de 
discussão’: o maior problema 
de Caminho das Índias é o 
público entender os nomes 
dos personagens! Veja a lista: 
Bahuan, Maico, Shankar, 
Opash...

>>> FRASES:
Luiza Brunet: ‘Não acredito 
em amor de carnaval!’
Betty Faria: ‘Não fui feita 
para o casamento!’
Malvino Salvador: ‘Já rebolei 
de cueca fio dental!’
Carmo Dalla Vecchia: ‘Eu sou 
é um modelo frustrado!’

>> Brad Pitt vem 
filmar no Brasil
Depois de Tom Cruise, pode ser a vez 
de Brad Pitt visitar o País. De acordo 
com o jornal Daily Mail, o ator deve 
passar uma temporada no Brasil para 
filmar The Lost City of Z. Brad Pitt viria 
acompanhado de sua mulher, Angelina 
Jolie, e dos seis filhos do casal.

Haja botox! 
Ao se ver em Caminho das Índias, Vera Fischer 
lamentou: está com o rosto ‘esticado’ demais!

Melhor perder?
Empate na eleição do homem mais sexy do 
mundo, promovido por site gay: Barack Obama e 
Márcio Garcia dividem o segundo lugar! Na frente, 
o famoso jogador de rúgbi inglês, Ben Cohen.

Abafa o caso! 
Susana Vieira promete atender ao pedido 
do filho: evitar se envolver com homens 
mais novos.

E o Pelé, pode?
Dor de cabeça para Antonio Fagundes, Alinne 
Moraes, José Wilker e tantos outros artistas 
que fazem comercial de remédios: lei proíbe 
celebridades nesse tipo de publicidade!

Fui claro?
O jogador Denílson já avisa a namorada, Lu-
ciele di Camargo: se ele for jogar no exterior, 
ela pode acompanhá-lo. Mas casamento está 
fora dos planos. Por enquanto...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Podemos dizer: somos filhos da espe-
rança. Em todos os tempos. Sim em 
todos os tempos, filhos da esperança 
foram aqueles que se diziam “homens”. 
E, nenhum tempo como o nosso, carece 
tanto de homens. Ao entrarmos numa sala 
de espera de uma casa chamada poder 
legislativo e poder executivo, nós vemos 
numa parede vários quadros com fotos 
de vereadores, prefeitos, deputados, 
governadores, senadores e presidente. 
Conforme a foto nós pensamos: O que 
retrato?. Talvez um desses retratos, nos 
lembre de alguém como um verdadeiro 
homem. Tem seu modo de pensar in-
dependentemente da opinião pública. É 
tranquilo. É calmo. É paciente. Não grita 
nem desespera. Pensa com clareza e 
fala com inteligência. Vive com simplici-
dade. Olha para o futuro. Não despreza 
nenhum ser humano. Causa a impressão 
dos vastos silêncios da natureza: o céu, o 
oceano e o deserto. É inimigo da vaidade 
e dos aplausos. Possui mais do que julga 
merecer. Sempre disposto a aprender, 
mesmo com as crianças. Trabalha sempre 

pelo amor do trabalho em si e não pela 
recompensa. Vive sempre e dentro do seu 
isolamento espiritual, onde não chegam 
o louvor, nem a censura. Mas, apesar do 
isolamento, não é frio. Pelo contrário, ama 
e sofre, pensa e compreende. Se possui 
dinheiro, posição social, nada significa. 
Importa uma coisa: o que se é. Despreza 
a opinião própria, tão logo verifique o erro. 
Não respeita usos estabelecidos e vene-
rados por espíritos tacanhos. Respeita só 
a verdade. Tem mente de homem e cora-
ção de menino. Conhece-se a si mesmo, 
tal qual é, e conhece a Deus. Que retrato! 
E nós? Miramo-nos aí? Neste espelho 
que deveria ser o reflexo de todos nós 
que nos apelidamos de homens? Diante 
dos jovens, ou lhes oferecemos este 
retrato, ou seremos uma decepção após 
outra. Concluindo: Celebre; faça mais 
que existir, viva. Faça mais do que tocar, 
sinta. Faça mais do que olhar, observe. 
Faça mais do que ler, absorva. Faça mais 
do que escutar, ouça. Faça mais do que 
ouvir, compreenda. Faça mais do que 
comemorar, celebre. Paz e bem.

CONTRADITÓRIO
A sociedade é uma indústria
Onde os audaciosos tendem enricar
O estudioso luta por melhorias
Mas a plebe só sabe votar.

As leis dos homens seguem um curso
Que o próprio homem pode mudar
É no desequilíbrio intelectual
Que os tímidos deixam aplicar.

O determinante move a riqueza
Mas não sabe onde aplicar
Beneficiando-se com o ignorante
Que confia sem nada esperar.

Expor um termo contraditório
Com argumentos para provar
É desencaminhar a democracia
Fazendo a cultura nos lograr.

Há tanto desgaste moral
Tanta saúde pra restaurar
Tantos trabalhadores no abandono
Tantos salários a defasar.

Portanto legislar é até fácil
Quando todos querem ignorar
Espreguiçando-se na preguiça
Em que águas iremos rodar...

Assessorando a filosofia
O saber ocupa um novo lugar
E do eleito: o criador da lei
O que dele pode-se esperar?

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

Hora de planejar, ariano. Mas também colocar, aos 
poucos, seus planos em prática. A semana pede 
ação e, aproveitando o otimismo do momento, faça 
seus desejos se concretizarem. O período promete 

felicidade e fica mais fácil você perceber o quanto tem de talentos e 
projetos a incluir em sua vida prática. O contato com seus amigos 
tende a ser muito positivo.

Dê mais atenção aos seus desejos, geminiano. O 
momento é positivo para concretizar coisas e a partir 
desta semana tudo volta a fluir naturalmente. A fase 
é de criatividade e ação. Você tende a estar mais 

disposto e empolgado em relação ao que quer. Aproveite para inovar 
e use seu jogo de cintura para ousar e fazer coisas diferentes. Mas 
guarde tempo para relaxar e descansar.

Viva a alegria do momento, leonino. Aproveite os bons 
momentos a dois e perceba que seu relacionamento 
ganha brilho e suavidade. Mas para que isso continue 
é importante encontrar um meio termo entre suas 

vontades e a do outro. Podem surgir boas propostas para parcerias, 
fique atento. Se trabalha com o público, os próximos dias prometem 
boas novidades neste sentido.

É sua oportunidade de agir de acordo com o que quer, 
libriano. Ouse, arrisque, divirta-se. Tente ouvir menos a opi-
nião dos outros e satisfazer suas vontades. Perceba que 
algumas novidades são positivas, mas é preciso aproveitar 

as oportunidades que surgem em sua vida, especialmente na área afetiva. 
Seus desejos estarão mais evidente e você mais elétrico e feliz.

A iniciativa é o ponto alto da semana, sagitariano. Vá 
em frente, sem esperar que as coisas aconteçam por 
si mesmas. É um bom momento para organizar seu 
ambiente de trabalho e sua casa. Por sinal, é uma 

boa fase para fazer as pequenas mudanças que sente necessárias. 
É um excelente momento para consultas médicas, exames e para 
início de atividade física.

É hora de mostrar-se ao mundo, aquariano. Mas 
cuidado para não parecer arrogante. Você está mais 
magnético e a popularidade tende a aumentar. Mas 
é imprescindível dar mais atenção à sua família e 

curtir a casa. Ficar sozinho algum tempo também ajuda a clarear os 
pensamentos e sentimentos e, principalmente, repor suas energias. 
Cuide-se e curta a felicidade.

A semana promete movimentação, taurino. É pos-
sível que surjam muitos compromissos e a neces-
sidade de improvisar para dar conta de tudo. Mas 
você estará cheio de energia e disposição, e terá a 

sensação de que tudo ganhará mais dinamismo e agilidade. É um 
bom momento para lidar com questões afetivas e pessoais.

Evite tomar grandes decisões no início da semana, 
canceriano. Pelo menos sem refletir antes. Em caso 
de dúvida, cabe orientar-se com amigos e pessoas em 
quem confia e com quem tem afinidade. Por sinal, todo 

contato com grupo é positivo nos próximos dias e ajuda a desligar dos 
seus problemas. Lembre-se que o momento é de pequenas mudanças 
e boas oportunidades.

Hora de se divertir, virginiano. A criatividade e a 
ousadia estão presentes nos próximos dias em sua 
vida, que promete novidades muito positivas. Fique 
atento a todas oportunidades e aceite todos os 

convites para festas e eventos sociais. Você estará mais magnético, 
atraindo a atenção de todos. Aproveite para se desinibir e arrase. Boas 
oportunidades afetivas, fique de olho.

A felicidade está no ar, escorpiano. A semana pro-
mete sociabilidade, bons momentos com pessoas 
queridas e muita diversão. O otimismo e a autocon-
fiança ajudam a expressar o que sente. A vida afetiva 

é o destaque da semana, que tende a ser muito positiva nesta área, 
com bons momentos ao lado de quem você ama. Se estiver sozinho 
fique atento às novidades.

A semana favorece a comunicação, capricorniano. 
Fale de seus sentimentos em especial. Fica mais fácil 
você perceber o que sente e o que deseja em seus 
relacionamentos. Consequentemente, fica mais fácil 

falar sobre isso também. A semana promete diversão e vida social 
intensa. Mas cuidado para não abusar, pois a ansiedade do momento 
fica intensa, pedindo cuidado com a saúde.

Peixes de 22/2 a 20/3
Bom momento para o conhecimento, pisciano. Favore-
cidos cursos, eventos intelectuais, a leitura e os estudos 
em geral. A semana tende a ser mais movimentada, 
com imprevistos e acontecimentos que exigem flexibi-

lidade e jogo de cintura. Mas as oportunidades são positivas. A energia 
e a disposição ajudam a atrair e aceitar as boas possibilidades.

HORÓSCOPO DA SEMANA

A FOTO E O ESPELHO X RETRATO

Fonte: Climatempo

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

HOJE:

31ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
18ºC

DOMINGO:

28ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

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

SEGUNDA:

28ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

31ºC

ALMANAQUE

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

Chuvoso durante o dia e à noite.

RESUMO DAS NOVELAS

A EMISSORA NÃO DIVULGOU OS CAPÍTULOS 
DESTE FIM DE SEMANA.

HOJE - Alma sente que Virgínia quer falar com ela. 
Vírgínia diz às filhas que sua caçula corre perigo. 
Eros chora ao saber que a doença do pai não tem 
cura. Orlando briga com Gennaro. Violeta se altera 
com Glauco. Virgínia abraça a foto de Augusto.

AMANHÃ - Walquíria diz a Dora que sua relação com 
Alcides vai mal. Andrade diz a Toninho que conseguiu 
uma foto do casal que morreu no acidente de Artur. 
Anacleto se assusta ao ver Xande transtornado. 
Violeta divide sua preocupação com Virgínia.

HOJE - Bahuan diz a Shankar que vai fugir com 
Maya. Yvone se encontra com Raul escondida de 
Silvia e Cadore desconfia. Abel apresenta Norma a 
Chiara. Ilana conta a Chiara que Yvone era a mulher 
que estava com Murilo.

AMANHÃ - Camila e Ravi conversam pelo com-
putador. Opash decide que Raj casará com Maya. 
Sheila apresenta Ademir a Tarso. Yvone vê Raul 
beijando Silvia e se irrita. Shankar orienta Bahuan 
a ficar longe de Maya durante três anos.

HOJE - Samira faz 
Marcelo de refém. 
Drácula planeja 
matar Valente. Iara 
resolve voltar para 
o mar e ir atrás de 
Cris. Cléo ameaça 
Kai e manda que 
revele quem é a 

chefia oculta. Juno garante a Gór que a navemãe 
dos reptilianos está chegando a São Paulo.

AMANHÃ - Marcelo tenta convencer Samira a mu-
dar para o lado do bem. Vavá fala para Eugênio que 
Tati gosta dele. Sandra trata Célia com arrogância 
e a acusa de se insinuar para Batista. César pede 
Irma em casamento. Bianca suga o sangue de um 
assaltante.

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Maçarico ameaça Pedrinho para que ele 
retorne ao crime. Caio descreve a Meg a angústia 
de ter assassinado um garoto. Renan tenta agarrar 
Cláudia e Ermírio vê. Ermírio vai à Maison Rouge, 
casa noturna frequentada por ricaços.

AMANHÃ - A Voz de Tirânia publica matéria sobre 
gastos superficiais da Prefeitura. Rebeca quer levar 
Léo para conhecer George e Sofia. Elias pede a 
Lara para acompanhar os passos de Lucas, pois 
ele é uma ótima aposta para Tirânia.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min
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