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Correio Ndo orte
O Nosso Jornal!

FIM DE SEMANA
Irmãos atiram 
contra irmãos
Em Valinhos, interior de 
Canoinhas, depois de atirar 
contra a casa do irmão, homem 
enfrentou a Polícia. Em Três 
Barras, um saiu ferido.  P. 19
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Bolsa-Família destinou 
para Canoinhas, em 
5 anos, mais de R$ 7 
milhões em abonos

Página 16

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

CANOINHAS
Vereadores 
cobram obras de 
infraestrutura
Em três sessões, foram 38 indi-
cações pedindo melhorias em 
ruas do perímetro urbano do 
município.             Página 17

MEIO AMBIENTE
Preservar a mata 
nativa ou produzir 
mais alimentos?
Embate entre ambientalistas e 
ruralistas em Brasília altera o 
Código Florestal brasileiro.              
                               Página 14

TRÂNSITO
Estacionamento 
rotativo ainda 
não saiu do papel
Aprovado no ano passado, en-
traves burocráticos emperram 
o processo de implementação 
do sistema.             Página 15

Susto na corrida

O TAXISTA Osni Paulo Alves, conhecido como Bagrinho, levou um tiro no braço 
ao brigar com um suposto assaltante que embarcou em seu táxi pedindo para 
ser deixado em um hotel na BR-280; a Polícia não tem pistas do acusado

Em Três Barras, repasse praticamente dobrou no mesmo período

Apesar de o número de famílias bene-
ficiadas pelo programa ter diminuído 
nos últimos anos, os valores só têm 

aumentado, especialmente em 2008, quando 
jovens entre 16 e 17 anos, desde que na escola, 
passaram a receber R$ 30 de abono. As faixas 
do benefício também aumentaram. Somente 

em Canoinhas foram R$ 1,53 milhão distri-
buídos a 2.087 famílias que vivem abaixo da 
linha da pobreza. O número corresponde a 
13,5% da população.

Em Três Barras, 19,2% das famílias rece-
beram R$ 1,028 milhão no ano passado.
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O dia 10 de fevereiro foi uma das datas 
mais importantes de 2009. É o início 
do ano letivo, quando cerca de 800 

mil alunos voltam às aulas. Eles e os 40.879 
qualificados e preparados professores que os 
aguardavam nas 1.323 unidades escolares 
da Rede Estadual de Ensino vão construir 
mais um capítulo vitorioso da educação ca-
tarinense.

Dentro do compromisso do governo Luiz 
Henrique da Silveira com a educação, 
alunos, professores e pais podem ter 
certeza de que este assunto é priorida-
de em Santa Catarina. A Secre-
taria de Estado da Educação 
investiu R$ 8.479.590,00 
em programas de leitura 
para o ensino fundamen-
tal e médio. 

Também foram implantados 817 novos la-
boratórios de informática que vão ficar abertos 
diariamente para estimular o aprendizado de 
crianças e adolescentes, complementando os 
conteúdos ensinados em sala de aula.

Outra meta do governo é a preparação 
profissional dos jovens. Para atingi-la, foram 
criadas 5375 novas vagas de ensino médio, 
oferecidas em 36 cidades com 95 novos cur-

sos. Destes, 69 são em áreas técnicas, além 
de 23 em educação geral. Mais 16 unidades 
vão se somar aos 640 estabelecimentos que já 
ofereciam esta modalidade de ensino.

A busca pela erradicação do analfabe-
tismo é outra ação importante. O programa 
SC Alfabetizada, em parceria com o Governo 
Federal, oferece novas perspectivas de cida-
dania para 13.603 catarinenses. A qualidade 

das instalações é mais um destaque. 
Além dos R$ 78.838.497,69 investi-

dos em 2008, neste ano são mais                             
R$ 172.902.159,85 para construir 
novas escolas, quadras e ginásios 

de esportes, além de ampliar 
outras unidades.

Mas para a educação 
ficar ainda melhor é pre-
ciso uma maior participa-

ção da sociedade, da família e das lideranças 
comunitárias ajudando a escola. É necessária 
também uma maior participação dos pais, 
que devem ajudar seus filhos nos estudos, 
premiando o bom desempenho, mesmo que 
com um singelo beijo.

Paulo Roberto Bauer é secretário de Es-
tado da Educação

Começo de ano e lá vem o Big Brother 
Brasil. Como manda a tradição vamos 
fazer algumas das possíveis análises 

que nossa enorme área permite, confrontando 
teorias passadas e presentes, lembrando que 
as passadas também podem dar explicações 
(nas entrelinhas) para tais realidades. Sendo 
que “o pensamento não é nada mais nada 
menos que o próprio tempo em constaste 
análise” (Hegel).  

Como já se sabe, Big Brother significa 
grande irmão, mas nos parece que a realidade 
é totalmente oposta, o jogo (se é que podemos 
chamar assim) ou o 
teatro como alguns pre-
ferem, estabelece um 
padrão de competição 
entre as pessoas da 
qual a que for mais sim-
pática, idiota, carente, 
sem noção... (basta ver 
os ganhadores anteces-
sores) ganha um prêmio 
milionário, vale tudo, até 
passar por cima do anunciado grande irmão. 
Esse programa significa a protagonização do 
próprio eu, a fuga do real diante de padrões de 
estética e consumo (isso inclui o próprio corpo) 
sendo pensado em forma de alienação, ideolo-
gia. Marx (1818-1883) diria que essa é apenas 
parte da superestrutura, mais especificamente 
uma forma de repressão por aparelhos de 
caráter ideológico (família, igreja, sindicatos, 
comunicação...) e afinal, qual a influência da 
ideologia em nossas vidas?  

A ideologia nos remete a fuga do real, ou 
seja, deixarmos de pensar em nossas condi-
ções de existência e sobrevivência, em suma, 
parar de pensar e indagar sobre o mundo e 
suas possibilidades, ficando alienados em 
determinadas situações apenas reproduzindo 
padrões impostos por esses aparelhos ide-
ológicos. Isso ocorre da seguinte forma: as 
pessoas assistem à televisão, ao futebol, vão 
à igreja, ao teatro... apenas para se eximirem 
das possibilidades de pensamento e discussão 
do absoluto político, deixando de  lutar por uma 
sociedade mais igualitária e justa, essa que só 

pode ser alcançada através da política, porque 
o restante das organizações não atendem a 
uma demanda de caráter  universal, sendo mui-
to restrita e conservadora  aos seus casos. 

Em suma, ideologia quer dizer: eles estão 
fazendo, mas não sabem o que fazem, são 
apenas reproduções impostas coercitivamente 
pelos aparelhos ideológicos privados ou de 
Estado. Vale ressaltar também que o Estado 
se utiliza de um segundo aparelho, o aparelho 
repressor (polícia, exército...) que controla a 
multidão. Isso significa que quanto mais polícia 
na rua, mais ignorante é a sociedade que não 

consegue se unir e pen-
sar na sua organização e 
liberdade.

A outra possibilidade 
de vermos o Big Brother 
é a partir de Slavoz Zizek, 
esse um pensador ativo 
reformulador das teses 
marxistas, que se caracte-
riza por aliar pensamento 
moderno a contemporâ-

neo. O atual se difere do mestre por inverter 
o seu conceito de Ideologia, feito através da 
pulsão de morte, termo que caracteriza essa 
troca, inversão, herança da psicanálise de 
Jacques Lacan. A realidade desse conceito 
invertido passa a nos preocupar ainda mais 
quanto às possíveis resistências que a multi-
dão poderia exercer nos aparelhos ideológicos. 
Na visão de Zizek, ideologia passa de falsa 
representação para: “eles sabem o que fazem 
e continuam fazendo da mesma forma”, ou 
seja, ele nos possibilita pensar que as pes-
soas estão a favor dos aparelhos ideológicos 
e repressivos, assumindo as suas condições 
de submissos e Homo Sacer (Termo difundido 
por Giogio Agambem). Essa análise toda nos 
remete sempre as mesmas perguntas: Quem 
é o homem? Do que ele é possível? Será ele 
mesmo um Homo Sacer? O que ele pretende 
com o universo?...

Felipe Onisto é acadêmico da 8.ª fase 
do curso de Ciências Sociais da UnC Ca-
noinhas

A renovação na Câmara de Vereado-
res de Canoinhas trouxe à baila um 
assunto confinado aos arquivos da 

Casa de Leis, pelo menos há um ano.
Requentado pelo vereador estreante 

Beto Passos (PT), projeto de Lei que 
autoriza eleições diretas para diretores 
de escolas municipais, dando poder de 
voto aos pais de alunos e professores, 
soa mais que pertinente em um ambiente 
que deveria ser exclusivamente educa-
cional, mas que por vezes sem fim acaba 
se tornando político.

Projeto de Lei semelhante 
já havia sido apresentado na 
Câmara em meados do ano 
passado pelos vereadores 
Vagner Trautwein (PSDB) 
e Célio Galeski (DEM). 
Acabou sendo sepultado 
pelos outros oito vereadores, 
contrários as eleições diretas. O 
motivo não seria menos surpreen-
dente. Hoje são políticos como o prefeito, 
seu vice e os próprios vereadores, que 
indicam os diretores de escola. Aprovar 
um projeto deste teor seria tirar uma auto-
ridade que eles mesmos detêm.

Entre os argumentos dos contrários 
ao projeto está a tese de que a eleição 
direta provocaria um ambiente político 
ainda maior dentro das escolas, da qual 
sairia ganhador aquele que mais promes-
sas de ‘bom mocismo’ fizesse.

A tese pode até ter fundamento, mas 
perde força quando se compara a realidade.

Não se trata de, conforme sugeriu o 
vereador Paulo Glinski (DEM), excluir fi-
liados a partidos políticos do processo, sob 
a alegação de que o “processo precisar ser 
sério”, conforme argumentou o vereador.

Filiados a partidos políticos, salvo 

exceções, e estas existem em todos os 
setores, são pessoas sérias e compro-
metidas. O que não se pode é submeter 
a escolha de cargos pelo único critério 
político-partidário.

Está mais do que na hora de desvincu-
lar escola de partidos políticos. O diretor 
pode até ser filiado a um partido político, 
o que pouco importaria se ele, por méritos 
profissionais, ocupasse o cargo.

A solução para o embate foi cantada 
pelo próprio prefeito Leoberto Weinert 

(PMDB), ao anunciar no ano passado 
que Maria de Lourdes Brehmer, 

peemedebista de carteirinha, não 
se discutindo aqui seus méritos 
como secretária de Educação, 
permaneceria no cargo até 
o fim deste ano. A partir de 
2010, o secretário será esco-

lhido entre um grupo de candi-
datos que deverão se submeter a 

uma bateria de provas que atestarão 
sua capacidade para assumir cargo de tão 
elevada responsabilidade.

A sugestão está dada, pelo próprio 
prefeito.

A solução não está em estabelecer 
eleições diretas nas escolas, mas em pro-
fissionalizar e democratizar o processo.

Qualquer pessoa, desde que habili-
tada e capacitada, independente de ser 
filiada a partido político, poderia pleitear 
uma vaga de diretor de escola, e por es-
forço intelectual e não ‘pernal’ (aqueles 
que passam semanas andando de porta 
em porta atrás de votos para candidatos) 
conquistar a almejada vaga.

A sugestão pode até parecer rele-
vante para os vereadores, mas a política 
do toma lá, dá cá, como sempre, deve 
imperar mais uma vez.  

EDITORIAL

Diretas nas escolas

Está 
mais do 

que na hora 
de desvincular 

escola de 
partidos 
políticos

Big Brother, nas possibilidades de 
Marx e Zizek

ARTIGO

FELIPE ONISTO

Volta às aulas
ARTIGO

PAULO ROBERTO BAUER
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A imagem

<< O QUE PASSOU...
Fuga de presidiários em SC
<<8/02
Pelo menos 70 detentos consegui-
ram escapar do Centro de Triagem 
da Polícia Civil na Capital de SC no 
final da tarde. A fuga é a maior já 
registrada no sistema penitenciário 
do Estado. 

Morre italiana em coma há 17 
anos
<<9/02
O ministro italiano da Saúde, Mauri-
zio Sacconi, confirmou que Eluana 
Englaro, a mulher que estava em 
estado vegetativo desde que sofreu 
um acidente em 1992, morreu em 
uma clínica na cidade de Udine.
Eluana, que virou o centro de uma 
polêmica sobre a eutanásia, estava 
havia três dias sem receber comida 
e hidratação. A família recebeu 
autorização para interromper sua 
vida depois de dez anos de disputa 
judicial.

Reino Unido desiste de exigir 
visto de brasileiros 
<<9/02
Os turistas brasileiros vão continuar 
precisando apenas do passaporte 
para visitar o Reino Unido, informou 
o governo britânico, que desistiu de 
exigir visto para visitantes brasilei-
ross.
Em junho do ano passado, o Reino 
Unido havia incluído o Brasil numa 
lista com nomes de 11 nações que 
precisavam melhorar os sistemas 
de segurança e identificação dos 
documentos de seus cidadãos. A 
medida provocou polêmica e rece-
beu uma censura pública inclusive 
do presidente Lula.

EUA anunciam plano de 

R$ 1,5 trilhão
<<10/02
O Departamento do Tesouro dos Es-
tados Unidos anunciou seu Plano de 
Estabilização Financeira, um pacote 
econômico no valor total de US$ 1,5 
trilhão em recursos públicos, com 
possibilidade de aporte de capital 
também por parte do setor privado. 
No mesmo dia, o Senado americano 
aprovou pacote de US$ 838 bilhões.

Crise provoca maior corte na 
indústria em oito anos
<<10/02
Sob o impacto da crise, o emprego 
na indústria brasileira registrou a 
pior queda em oito anos: 1,8% em 
dezembro, na comparação livre de 
influências sazonais com novembro. 
Foi a maior retração da série históri-
ca do IBGE, que começou em 2001. 
Trata-se do terceiro mês consecuti-
vo de redução do nível de emprego, 
período no qual a perda acumulada 
chega a 2,5%.

Bolsa reage mal
<<10/02
O novo pacote de ajuda a bancos 
divulgado pelo governo do presi-
dente dos EUA, Barack Obama, 
decepcionou o mercado e fez o Dow 
Jones, principal índice da Bolsa de 
Nova York, cair 4,6%. Segundo o 
Tesouro, o socorro aos bancos pode 
movimentar US$ 2 trilhões, o que 
equivale a 14% dos bens e riquezas 
produzidos pelos EUA.

Direita tem maioria em Israel
<<10/02
O partido centrista Kadima, liderado 
pela chanceler Tzipi Livni, liderou a 
contagem dos votos nas eleições 
parlamentares disputadas em Israel. 

Após a apuração de 99% das urnas, 
o Kadima tinha 22% dos votos, 
contra 21% do segundo colocado, o 
partido conservador Likud.

Irã se propõe ao dialogo
<<10/02
Na sua resposta mais explícita aos 
acenos de Barack Obama, o presi-
dente ultraconservador do Irã, Mah-
moud Ahmadinejad, abriu as portas 
para a retomada do diálogo com os 
Estados Unidos: “Nossa nação está 
pronta para manter conversações 
baseadas no respeito mútuo e sob 
uma atmosfera equilibrada”.

Seguro desemprego maior
<<11/02
O governo ampliou o seguro-
desemprego em mais dois meses 
para os trabalhadores demitidos dos 
setores mais afetados pela crise 
econômica. A medida foi aprovada 
pelo Conselho Deliberativo do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador. 

Brasileira agredida na Suíça
<<12/02
Uma advogada brasileira de 26 
anos foi espancada e teve boa parte 
do corpo retalhado por estilete na 
Suíça por três homens brancos e 
carecas que pareciam skinheads. O 
fato aconteceu na segunda-feira, 9, 
mas só chegou a imprensa brasileira 
ontem.

Satélites colidem no espaço
<<12/02
Os cientistas estão acompanhando 
com grande atenção os destroços 
orbitais que surgiram quando dois 
satélites de comunicação, um ameri-
cano e um russo, colidiram centenas 
de quilômetros acima da Terra.

MULTIDÃO acompanha em Coari-AM o enterro coletivo de 22 dos 24 passageiros do Bandeirante que caiu no rio Manacapuru 

PMDB mostra sua cara
O PSDB decidiu dar um tempo nas brigas internas e vai para as ruas mos-
trar suas propostas para governar o Brasil em 2011. O alto tucanato cons-
tatou que enquanto o partido estiver envolvido em brigas internas, como a 
da escolha do novo líder da bancada na Câmara dos Deputados, o Partido 
dos Trabalhados está pavimentando a estrada para sua eventual candidata, 
Dilma Rousseff.  Ela esteve na festa do 29.º aniversário do partido e hoje é 
a homenageada de Marta Suplicy em jantar em São Paulo.

Dilma na estrada
A ministra Dilma Rousseff  está sendo apresentada formalmente ao 
Partido dos Trabalhadores de forma a conhecer melhor a militância e 
afinar seu discurso com o do partido. Na festa de aniversário da legenda 
na segunda-feira, 9, em Brasília, falou do PAC, onde discursou por dez mi-
nutos e conseguiu alguma sintonia com a militância petista. O ex-ministro 
José Dirceu estava lá e se dedicou exclusivamente aos petistas. Marcou um 
tento e mostrou que depois de Lula, é ele ainda quem dá as cartas dentro 
do partido.

Made in Lula
Os prefeitos petistas aproveitaram o “Encontro Nacional com os Novos 
Prefeitos e Prefeitas”, realizado no Centro de Convenções Ulysses Gui-
marães, em Brasília, com patrocínio do Governo Federal, para participar 
da festa de aniversário do PT. O encontro serviu para o partido alavancar 
a candidatura da ministra Dilma Rousseff  e os prefeitos pagaram R$ 30 
para fazer uma fotomontagem com o presidente Lula e a ministra Dilma 
Rousseff. Sinal de que o produto Lula e Dilma está vendendo bem. 

Senado cria comissão da crise
O presidente do Senado Federal, José Sarney (PMDB-AP), anunciou, na 
terça-feira, 10, os integrantes da comissão destinada a acompanhar a crise 
financeira internacional. São eles: Francisco Dornelles (PP-RJ), Aloizio 
Mercadante (PT-SP), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Pedro Simon (PMDB-
RS) e Marco Maciel (DEM-PE).

ACM Neto 2.o vice
A bancada do Democratas da Câmara 
dos Deputados indicou o deputado
 Antônio Carlos Magalhães Neto (foto)
 para concorrer ao cargo de 2.º vice-
presidente da Mesa Diretora. ACM 
Neto venceu com 404 votos e será 
o novo corregedor da Câmara, no 
lugar de Edmar Moreira (MG), 
o dono do castelo, que, devido à 
pressão pública, renunciou ao cargo no domingo, 8.

Weinert em Brasília
O prefeito de Canoinhas, Leoberto Weinert (PMDB), esteve em Brasília, 
no “Encontro Nacional com os Novos Prefeitos e Prefeitas”, junto do 
presidente da Câmara de Vereadores, Célio Galeski (DEM). Aproveitou a 
visita à capital federal para solicitar aos deputados do PMDB a destinação 
de emendas para o município. No gabinete do deputado Acélio Casa-
grande (PMDB-SC) deixou pedido para aquisição de três veículos: um 
micro-ônibus e uma ambulância para a área da saúde e um veículo para o 
Programa de Controle de Zoonoses.
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1,5 mil professores que tiraram nota zero em uma 
prova do próprio governo do Estado de São 
Paulo poderão lecionar este ano na rede. Isso 
porque uma decisão judicial suspendeu os 
resultados do exame, de 25 testes, realizado 
em dezembro passado.
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Política
“Vereador precisa dar-se o respeito”
Único vereador da legislatura passada a não se candidatar à reeleição, Vagner Trautwein (PSDB) critica o 
Legislativo e fala sobre os anos que passou na Câmara: “Aprendi a ser mais cidadão, a reivindicar meus direitos”

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Oração da Grande 
Harmonia 
Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da 
terra. Quando se efetivar a reconciliação com 
todas as coisas do céu e da terra, tudo será 
teu amigo. Quando todo o Universo se tornar 
teu amigo, coisa alguma do Universo poderá 
causar-te dano. Se és ferido por algo ou se és 
atingido por micróbios ou por espíritos baixos, 
é prova de que não estás reconciliado com 
todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e 
reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei, 
outrora, que era necessário te reconciliares com 
teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. 
Dentre os teus irmãos, os mais importantes são 
teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se 
não consegues, porém, agradecer a teus pais, 
não estás em conformidade com a vontade de 
Deus. Reconciliar-te com todas as coisas do 
Universo significa agradecer a todas as coisas do 
Universo. A reconciliação verdadeira não é obtida 
nem pela tolerância nem pela condescendência 
mútua. Ser tolerante ou ser condescendente 
não significa estar em harmonia do fundo do 
coração. Mesmo que agradeça a Deus, aquele 
que não agradece a todas as coisas do céu e da 
terra, não consolida a reconciliação com todas 
as coisas do céu e da terra. Não havendo a 
reconciliação com todas as coisas do Universo, 
mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações 
mentais de discórdia não te permitem captar as 
ondas da salvação de Deus. Agradece à Pátria. 
Agradece a teu pai e a tua mãe. Agradece a teu 
marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos. 
Agradece a teus criados. Agradece a todas as 
pessoas. Agradece a todas as coisas do céu e 
da terra. Somente dentro desse sentimento de 
gratidão é que poderás ver-me e receber a minha 
salvação. Como sou o Todo de tudo, estarei 
somente dentro daquele que estiver reconciliado 
com todas as coisas do céu e da terra. Não sou 
presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por 
isso não me incorporo em médiuns. Não penses 
que, chamando por Deus através de um médium, 
Deus possa se revelar. Se queres chamar-Me, 
reconcilia-te com todas as coisas do céu e da 
terra e chama por Mim. Porque sou Amor, ao te 
reconciliares com todas as coisas do céu e da 
terra, aí, então, Me revelarei.
(Revelação Divina da noite de 27 de setembro 
de 1931)

   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

Veja somente o lado positivo das pessoas. O 
amor nos faz ver o lado positivo das pessoas. 
Quem vê apenas o lado negativo dos outros, 
cria um inferno para si próprio. Todas as pes-
soas têm o lado positivo e o negativo, possuem 
qualidade e defeitos. E, quando reparamos 
nos defeitos, estes parecem manifestar-se 
de modo mais acentuado. (Prof. Masaharu 
Taniguchi)

MATÉRiA-PRiMA
Lei dos Assessores

havia entrado na pauta em 2008
 > p. 5

BRASÍLiA
Prefeitos da região participam de 

encontro com o presidente Lula 
> p. 6

Por que não se candidatar à ree-
leição?
São vários os motivos. Sempre 
faço planejamento a longo prazo 
e sempre tive um bom controle 
das minhas ações. A política é uma 
coisa que gosto, mas que acabou 
acontecendo repentinamente, gostei 
muito, mas não foi algo bem pla-
nejado, tive de abrir mão de muitas 
coisas, na época, inclusive, eu cursa-
va doutorado, tive dificuldade para 
administrar as duas situações.
Mas efetivamente o que fez com que 
eu me afastasse da política foi por-
que como médico dependo muito 
da minha imagem e, infelizmente, 
temos uma impressão no Brasil de 
que o político tem uma imagem 
desgastada. Por mais que você tenha 
uma conduta ética, correta, acaba 
caindo num cesto comum e isso 
pesa bastante. A própria situação 
partidária é delicada, enfim, chega 
um momento da vida que você tem 
de decidir, como muitos colegas me 
aconselharam, se você vai ser políti-
co ou profissional liberal.

o que o senhor aprendeu com a 
política?
A ser mais cidadão, a reivindicar 
meus direitos como cidadão.

isso significa uma despedida da 
política?
Não afasto a possibilidade de da-
qui a dois, três mandatos, aparecer 
como candidato a vice-prefeito, por 
exemplo, desde que a proposta seja 
interessante.

o senhor continua militando no 
PSDB?
Continuo. Não tenho a menor in-
tenção de sair do PSDB.

A fidelidade partidária atrapalha o 
desempenho de um vereador?
Nunca sofri pressões do PSDB para 
votar de uma maneira ou de outra. 
Em contrapartida, uma das coisas 
que vejo na política, é que existe 
uma cobrança dos partidos em 
relação a prefeitos e vereadores, no 
sentido de defender o partido, mas 
o partido não defende o político e 
isso não é só dentro do PSDB. Você 
não vê, por exemplo, o prefeito 
Leoberto numa situação difícil e o 

PMDB vir a público em sua defesa. 
Eu e o ex-vereador Silmar Golano-
vski (PMDB) fomos criticados na 
imprensa ano passado por conta 
do processo de unificação da UnC 
e nem o PSDB, muito menos o 
PMDB, saíram em nossa defesa.
O PSDB nunca me cobrou, mas 
também nunca me defendeu publi-
camente.

É difícil dizer se o senhor foi um vere-
ador de oposição ou governista.
Quando eu migrei para o PSDB, por-
que o PRP fechou no Estado, deixei 
bem claro que discutiria os projetos, 
mas teria uma posição independente 
do partido. Isso sempre foi muito 
bem aceito. Como até então eu nunca 
tinha sido político e na minha cam-
panha não tinha tido um apoio muito 
grande do partido, foi mais fácil ter 
uma posição independente dentro da 
Câmara. Outra situação é que nunca 
pedi cargos nem no Executivo, nem 
no Legislativo, o que me deu uma 
independência maior ainda.

o seu conceito de vereador me-
lhorou ou depreciou depois deste 
mandato?
Infelizmente a gente vê que o Le-
gislativo no Brasil vive em função 
do Executivo. A autonomia existe 
mais no papel do que de fato. E isso 
é culpa do Legislativo, que se envolve 
muito com o Executivo. A gente via 

dando uma visão errada do papel 
do vereador.

 o senhor acha que os altos salários 
pagos aos vereadores facilitam essa 
relação promíscua entre vereadores 
e eleitores?
Não tenho dúvida. Mas o salário é 
pra trabalhar. Eu estava todos os 
dias, ao menos uma hora e meia, na 
Câmara. Já que eu recebia o salário, 
eu me dedicava a Câmara, mas para 
fazer algo produtivo, não para tomar 
cafezinho.

o senhor saiu magoado com algum 
vereador ou com o Executivo?
Não. O relacionamento entre os 10 
vereadores foi sempre muito bom. 
Quanto ao prefeito, critiquei muitas 
posições dele como executivo, mas 
nunca falei mal do caráter dele, não 
tenho dúvida quanto à integridade 
moral dele, mas eu teria feito coisas 
diferentes no lugar dele, embora de 
maneira geral ache que ele fez um 
bom governo.

Qual o seu maior êxito e sua maior 
frustração na câmara?
Frustração de não aprovar projetos 
como a eleição direta nas escolas. 
Todos os meus projetos de Lei foram 
vetados.
O êxito foi ter conseguido fazer um 
trabalho ético e honesto.

o que falta para melhorar a câmara 
de canoinhas?
Precisa se dar ao respeito. Ser mais 
transparente. Abrir as portas das 
discussões nas comissões, as sessões 
tem de ser transmitidas por rádio 
e internet. Muitas vezes vimos nas 
sessões com plateia os vereadores 
demonstrarem uma posição para na 
sessão seguinte, sem plateia, demons-
trarem outra posição. Por mais que os 
vereadores tenham direito a diária, 
fazer o mesmo curso três vezes não 
tem sentido. Evidente que não foi es-
tudar. Criar cargos de assessores, que 
a gente sabe que não precisa, pode ser 
legal, mas não é moral.
Pagar matérias na imprensa também 
dá uma conotação errada a popula-
ção, já que quem não fazia nada ou 
pouco fazia aparecia simplesmente 
porque pagava. Vereador precisa 
dar-se ao respeito. A partir desse 
momento, ele vai ter respeito da 
população e do Executivo.

em reuniões vereadores que eram 
contrários a um determinado proje-
to de Lei, mas votavam a favor para 
não contrariar o prefeito, com quem 
tinham um certo compromisso. 
Os poderes têm de ser mais autô-
nomos. Mas aprendi muito sobre 
as obrigações do vereador. Muitos 
acham que a função do vereador é 
só apresentar indicações, mas não é 
a indicação do vereador que resolve 
o problema. O prefeito não vai se 
guiar por uma indicação, mas sim 
pelo dinheiro em caixa e o levanta-
mento que o funcionário vai fazer 
no local. Acho que somos muito 
imaturos no Legislativo, é preciso 
uma profissionalização maior nas 
Câmaras. 

E os projetos de Lei?
Os projetos de Lei são muito pouco 
discutidos. A legalidade é pouco vis-
ta. Era comum nas câmaras técnicas 
não ter uma ampla discussão como 
deveria existir. Muita coisa passou 
sem ser discutida.

Mas o povo também deturpa bastan-
te a função do vereador?
Sim. As pessoas vão à Câmara 
cobrar ações do Executivo. O Le-
gislativo tem de legislar e fiscalizar. 
A culpa muitas vezes é do próprio 
vereador que pratica clientelismo, 
dando dinheiro, pagando contas, 

TRAUTWEIN: “A autonomia (da Câmara) existe mais no papel do que de fato”
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> Frase da semana

Bastidores da Lei 
dos assessores

ENCONTRO COM LULA
Cada um dos 3,2 mil prefeitos que foram à Brasília para o encontro nacional 
com o presidente Luiz Inácio da Silva em Brasília e ministros como a possível 
candidata à sucessão presidencial Dilma Rousseff (Casa Civil), incluindo todos 
os prefeitos da região, puderam sair de lá levando uma foto ao lado de Lula 
e Dilma. Um estande montado em frente ao Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães garantia a lembrança da viagem. O prefeito da cidade de Timbiras, 
no Maranhão, Raimundo Nonato Pessoa, foi um dos que resolveu aderir à 
fotomontagem e levou para casa o seu cartão postal. Dos prefeitos da região 
ainda não se tem notícia se algum decidiu aderir a tietagem, mas certamente 
vontade não faltou.

O Ministério Público se interessa pelas Câmaras?

o caso da ESE, empresa que começou a 
construir as 70 casas do PSH no bairro Campo 
d’Água Verde, mas abandonou alegando neces-
sidade de aditivo, ilustra bem uma situação que 
vem se tornando comum na região. Veja o caso 
da Marítima, que se recusa a retomar as obras 
da nova sede da E.E.B. Rodolfo Zipperer, sob a 
mesma alegação. Como não prever que o valor 
seria insuficiente para concluir a obra? Será 
que as empresas são tão primárias assim que 
não sabem o que estão fazendo ou é a famosa 
estratégia conhecida como “esperteza”?

PSH
Vereador Beto Passos (PT) conversou com o responsável 

pela ESE Construções, Eduardo Spíndola, sobre a construção 
das casas do Programa de Subsídio a Habitação (PSH), no bairro 
Campo d’Água Verde, em Canoinhas, tema de reportagem do CN 
publicada há duas semanas, e diz ter ouvido dele que só volta para 
Canoinhas terminar o que começou caso a prefeitura dobre o valor 
por casa. A licitação previa R$ 17 mil por moradia.

A declaração de Passos na sessão de segunda-feira, 9, da 
Câmara, revoltou os demais vereadores. Wilson Pereira lembrou 
que “Empresas ganham a licitação por um preço baixíssimo e 
depois colocam uma faca no pescoço do governo pedindo aditivo, 
abandonando a obra quando o Governo não cede”. Ele adiantou 
que a ESE será colocada na lista negra do Governo do Estado 
e não poderá mais participar de licitações. Isso porque quando 
se chamava Edubetos, a empresa de Spíndola deu trabalho para 
o Governo no caso da construção do novo prédio da E.E.B. 
Getrudes Muller.

Passos pediu que o Executivo informe à Câmara se a licitação 
será suspensa e a segunda colocada será convocada a terminar as 
70 casas. EMPREITEIRAS

 Somente depois da revogação do projeto de 
Lei que criava 10 vagas de assessores na Câma-
ra de Vereadores, a coluna teve acesso a infor-
mação de que o projeto deveria ter passado em 
22 de dezembro, na última sessão ordinária da 
legislatura passada.

Naquele dia, quando a plateia da Casa de 
Leis estava vazia e a imprensa de férias, o proje-
to de Lei entrou a galopes de alazão na Câmara. 
As comissões foram convocadas às pressas para 
aprovar os cargos que ofereciam salários de R$ 
1,6 mil (este ano baixou para R$ 1,3 mil). Mem-
bros da Comissão de Justiça e Redação, os ve-
readores que participavam da derradeira sessão 
Silmar Golanovski (PMDB) e Vagner Trautwein 
(PSDB) se recusaram a analisar o projeto sobre 
a coerente alegação de que não haveria tempo 
hábil para tal empreitada. A ideia dos autores do 
projeto era de ratificar a Lei antes da virada do 
ano, já que no mesmo dia haveria uma extraordi-
nária convocada pelo prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB).

Se aprovada em dezembro, a Lei dos asses-
sores ganharia outra dimensão, já que cinco dos 
10 responsáveis pela aprovação da Lei estariam 
fora da Câmara. Os novatos entrariam com 
um trunfo dúbio - poderiam capitalizar com os 
eleitores criticando quem saiu ou poderiam ca-
pitalizar com seus cabos eleitorais preenchendo 
a vaga sob o argumento de que se existe, porque 
não preencher.

Já os cinco que ficaram poderiam jogar nas 
costas dos que saíram e, entende-se perfeitamen-
te o raciocínio dos nobres edis, ficaria o dito pelo 
não dito e a população acabaria esquecendo o 
assunto com facilidade bem maior do que de fato 
foi quando a votação da primeira sessão extraor-
dinária de 2009 caiu na boca do povo. VALDIR PADILHA

“Por mais que os vereadores tenham 
direito a diária, fazer o mesmo curso três 

vezes não tem sentido”
do  ex-vereador Vagner Trautwei n (PSDB) em entrevista bombástica ao CN

É grande o lobby para que o delegado retome suas 
funções em Canoinhas. Padilha está lotado na Co-
marca até o final deste mês, justamente quando ele 
está encerrando um tratamento de sucesso contra 
um câncer. A expectativa é de que o delegado 
possa retomar suas funções nos próximos dias, 
mas seu destino é incerto. O comando da Polícia 
Civil pretende mandá-lo para Guaramirim. Vereador 
Beto Passos (PT) pediu aos demais vereadores que 
se unam no sentido de fazer pressão política para 
que o delegado retorne a Canoinhas.

Oportunidade
O Fórum da Comarca de Canoinhas abriu processo 

seletivo para contratação de dois estagiários com carga 
horária de 20 horas semanais e salário de R$ 470. os 
interessados devem procurar a sala da Promotoria de 
Justiça, no segundo piso do Fórum, até o dia 17 munidos 
de uma relação de documentos que está no site www.
mp.sc.gov.br.

> INSINUAÇÃO: Há quem jure que 
eminente figura política da região anda 
desfilando com carro zero com o qual foi 
presenteado por uma empreiteira. 

> TRÂNSITO: “Só salário no final do mês 
não dá”, foi o protesto do vereador Paulo 
Glinski (DEM) contra o moroso projeto do 
estacionamento rotativo.

> INDICAÇÃO: Vereador Beto Passos 
(PT) quer a implementação de uma aca-
demia ao ar livre na praça Lauro Muller.

> CARGOS: A segunda votação da 
revogação do projeto de Lei que criava 
cargos de assessores na Câmara salvou 
o terceiro cargo de assessor jurídico.

> GEOVAH: Vereador Wilson Pereira 
(PMDB) lembrou a importância do de-
putado Geovah Amarante, falecido esta 
semana, para Canoinhas. Durante a 
enchente de 1983, ele teve papel decisivo 
na reconstrução da cidade.

> DESTEMIDO: Dr. Fernando de Castro 
Faria, que acaba de assumir a Vara Criminal 
de Canoinhas, foi quem cassou o mandato 
do prefeito eleito de Braço do Norte.

> REASSUMIU: Uma caravana da região 
foi a Florianópolis na sexta-feira, 6, a 
fim de prestigiar a recondução de Mauro 
Mariani (PMDB) ao cargo de secretário 
estadual de Infraestrutura.

Aguiar recebe Costa
O líder do PMDB na Assembleia, deputado Antô-

nio Aguiar, recepcionou o ministro Hélio Costa em sua 
visita ao parlamento catarinense, durante a solenidade 
que marcou o início das transmissões da TV digital em 
Florianópolis, a décima cidade do País a contar com a 
nova tecnologia, que proporciona qualidade de imagem 
seis vezes melhor do que o atual sistema analógico e 
som comparável ao de CD.
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Prefeitos da região participam de 
encontro com o presidente Lula
Com agências
BRASÍLIA

Apesar do tom político do encontro, prefeitos criticaram ações do Governo Federal como a divisão dos rendimentos do ICMS

Os prefeitos de Canoinhas, 
Leoberto Weinert (PMDB), 
de Três Barras, Elói Quege 
(PP), de Bela Vista do Toldo, 
Adelmo Alberti (PSDB), e 
de Major Vieira, Israel Kiem 
(DEM), viajaram a Brasília 
no início da semana em uma 
comitiva formada por 200 dos 
293 prefeitos catarinenses, 
além de presidentes de Câ-
maras de Vereadores e vice-
prefeitos. Eles participaram 
até ontem do Encontro Na-
cional com Novos Prefeitos 
e Prefeitas.

Na terça-feira, 10, eles fi-
zeram parte de uma plateia de 
4 mil dos 5.564 prefeitos do 
País, que ouviu do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
críticas a imprensa ao rejeitar 
o tom eleitoral do encontro 
organizado pelo Governo 
Federal. Lula fez promessas 
típicas de campanha, sobre-
tudo ao dizer que pode cortar 
de tudo no governo, “até o 
batom” da ministra Dilma 
Rousseff,  menos obras do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Lula  fo i  ap laud ido no 
evento,  mas o “pacote de 
bondades” anunciado frus-
t rou par te  dos  presentes. 
“Os prefeitos queriam me-
didas  que aumentassem a 
arrecadação e dessem maior 
flexibilidade para enfrentar 
a crise. Mas o governo quer 
empurrar programas que po-
dem desequilibrar ainda mais 
as contas”, afirmou, ao final, 
Paulo Ziulkoski, presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM).

As seis medidas desse “pa-
cote de bondades”, nem todas 
inéditas, foram associadas na 
véspera pela imprensa à pos-
sível candidatura da ministra 
Dilma à Presidência em 2010, 
o que irritou Lula. “Fiquei 
triste como leitor porque es-
tão abusando de minha inte-
ligência. Tem gente que pensa 
que o povo é marionete, é vaca 

de presépio. Disseram que este 
ato eu ia fazer o pacote da 
bondade e que o presidente 
vai dar dinheiro para prefeito 
bandido. Como é fácil julgar 
as pessoas. Não deram nem 
sequer a oportunidade para 
vocês (prefeitos) mostrarem 
que não são os ladrões que 
escrevem que vocês são.”

Lula prosseguiu: “Não é 
possível que a gente possa se 
calar diante de tamanha ofen-
sa. Disseram que é um ato para 
promover dona Dilma Rous-
seff. São pessoas pequenas. 
Eu, graças a Deus na minha 
vida, nunca tive favor de ser 
eleito porque a imprensa me 
ajudou”.

Entre os seis atos assina-
dos por Lula está a medida 
provisória que possibilita o 
parcelamento de débitos com 
o INSS em 20 anos, solução 
adotada quatro vezes nos úl-
timos 12 anos e que ainda não 
resolveu o problema – a dívida 
só cresce.

Um dos  pr inc ipa i s  a r-

gumentos do Planalto para 
real izar o evento foi  o de 
que ele seria uma forma de 
“apresentar” os diferentes 
programas do Executivo aos 
recém-empossados. Cerca de 
40% dos prefeitos foram ree-
leitos em 2008.

No discurso, Lula reclamou 
da burocracia na relação entre 
União e municípios e citou as 
enchentes em Santa Catarina 
como exemplo da dificuldade 
de repassar recursos, mesmo 
em meio a catástrofes.

O evento, organizado pelo 
Governo, se sobrepõe à tradi-
cional marcha dos prefeitos, 
que ocorria todos os anos. Na 
terça-feira, no palco, o clima 
foi de elogios ao Planalto, ex-
ceto no discurso de Ziulkoski. 
“Não dá mais para que Brasília 
tome a decisão e os prefeitos 
tenham que assumir. Vamos 
fazer enfrentamento contra o 
INSS para que pare de aboca-
nhar a parte dos municípios”, 
disse. Ele foi aplaudido de pé 
pelos prefeitos.

LULA e sua equipe de Governo se apresentam diante de quase 4 mil dos 5564 prefeitos eleitos e reeleitos em 2008: Pacote de bondades foi ‘frustante’
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Hidroterapia 

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Na volta às aulas, 
cuidado com as mochilas
Peso não deve ultrapassar 15% do peso da criança, dizem especialistas Continuação

COMPRESSAS
As compressas podem ser quentes ou frias e têm diversas aplicações.

FRIAS: para aplicar uma compressa fria, pegue uma gaze limpa, faça quatro ou 
seis dobras, molhe-a em água fria (chá medicinal frio, com pouco de sal) e faça a 
aplicação diretamente na região enferma. A aplicação geralmente dura 30 minu-
tos. Cubra com pano seco, preferencialmente de lã. Se usar sal na compressa, a 
cada 10 minutos substitua a gaze, pois ela é aquecida pelo contato com o corpo. 
Repita o processo três vezes. As compressas frias são especialmente indicadas 
para dores de cabeça de origem nevrálgica e dores reumáticas. 

QUENTES: Pegue uma gaze limpa, faça quatro ou seis dobras, molhe-a em 
água (ou chá medicinal) tão quente quanto possa ser suportado pelo paciente, 
e faça a aplicação diretamente na região enferma. Essa aplicação geralmente 
tem duração de 30 minutos; sempre que a gaze perder o calor, deve ser 
novamente embebida. Cubra a gaze com um pano seco, preferencialmente 
de lã. Ao final do procedimento, molhe um pano em água fria e passe sobre 
a região da compressa, para fechar os poros. As compressas quentes são 
especialmente indicadas para combater processos inflamatórios, principal-
mente nas articulações (artrite e gota, etc) e doenças dos rins. Neste caso, 
são feitas com pó de carvão vegetal. As compressas frias e quentes podem 
ser aplicadas também mediante a utilização de faixas e xales, especialmente 
quando se destinam às regiões do baixo ventre, peito ou costas. Os proce-
dimentos são idênticos aos mencionados anteriormente.

CATAPLASMA - A Cataplasma é uma papa medicamentosa que se aplica, 
entre dois panos, sobre a região enferma. Ela pode ser feita quente ou fria, 
conforme a aplicação. É especialmente indicada para:

Cadernos, estojos, livros e mochi-
las novos e a empolgação com o 
início do ano letivo podem não 
ser somente pontos positivos na 
vida das crianças. O ato de carre-
gar a própria mochila, que marca 
a conquista de independência 
pelas crianças, pode comprome-
ter a sua saúde física se o peso 
ultrapassar um limite seguro e o 
modelo for inadequado para a 
coluna ainda em crescimento.

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia Pediá-
trica (SBOP), as mochilas mais 
recomendadas são as que pos-
suem tiras largas e acolchoadas, 
porque as alças estreitas causam 
compressão nos ombros, po-
dendo causar dor e restringir 
a circulação. Para as crianças e 
adolescentes, as mochilas devem 
ter duas tiras para os ombros 
que deverão ser usadas simulta-
neamente, porque o uso de uma 
única tira não distribui o peso 
uniformemente.

Para não prejudicar a saúde 
dos filhos, vale uma regra básica 
de matemática para os pais: o 
peso da mochila mais o do mate-
rial escolar não deve ultrapassar 
uma porcentagem de 10% a 
15%  do peso da criança. Para 
uma criança de 40 quilos, por 
exemplo, o limite vai de  quatro 
a seis quilos na mochila. O uso 
de mochilas com rodinhas, de 
acordo com a SBOP,  é uma boa 
escolha para aqueles que necessi-
tem carregar muito peso. 

OPÇÕES
Para diminuir a quantidade de 

material carregado pelas crianças 
dentro das mochilas, as escolas 
adotam estratégias, como promo-
ver o uso de cadernos brochuras 

para cada matéria, em detrimento 
dos cadernos de múltiplas discipli-
nas. Mas a regra precisa ser cum-
prida dentro de casa, tendo os pais 
como principais fiscais da saúde dos 
filhos. Ana Cláudia Pires, mãe de 
duas meninas em idade escolar afir-
ma que é preciso monitorar o com-
portamento das crianças para que 
elas não extrapolem no peso que 

carregam. “A gente que tem filho 
tem de saber impor limites e cuidar 
para que eles não se prejudiquem. É 
claro que as meninas querem levar 
revistas, livros e objetos que soma-
dos ao material escolar fazem com 
que a mochila fique muito pesada, 
por isso eu pego um pouco no pé: 
se estiver muito pesada, alguma 
coisa fica em casa”, relata. 
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MOCHILA de uma criança que pesa 40 quilos não deve ter mais de seis quilos
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Os temidos mosquitos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Pastorais e agentes lutam 
contra desnutrição
Ações de pesagem orientam mães para os perigos da doença

“Os seres vivos mais perigosos à nossa saúde”
Tenho ódio mortal dos mosquitos. Se Charles 
Darwin tivesse me encarregado de colocar ordem 
na evolução das espécies, eu teria poupado os 
dinossauros e varrido os mosquitos da 
face da Terra. Não me faltam razões para 
tal idiossincrasia: já assisti pacientes e 
amigos que quase morreram por causa 
de um Haemagogus covarde que trans-
mitiu febre amarela sem deixar vestígio 
da picada.
É o animal mais perigoso. Se somarmos todos os ataques 
contra seres humanos já realizados por onças, leões e 
cobras, obteremos um número insignificante perto dos que 
caem de cama numa única epidemia de malária ou dengue. Por essa 
razão, quando surge uma espécie nova de mosquito em qualquer país, as 
autoridades sanitárias se assustam. Foi o que aconteceu num cemitério 
da cidade norteamericana de Memphis, em 1983, quando o entomologista 
Paul Reiter capturou um mosquito com estrias brancas no corpo, oriundo 
das florestas do leste e do sudeste asiático.
Tratava-se de um mosquito-tigre (por causa das estrias), cientificamente 
chamado de Aedes albopictus, parente próximo do famoso Aedes aegipty, 
o agente transmissor da dengue.
Em 1986, mosquitos-tigres foram capturados em São Paulo. Pouco 
depois, já haviam se espalhado pelo País, e chegado à Argentina, Para-
guai, Colômbia e à América Central. Na Europa, foram detectados pela 
primeira vez, em 1979, na Albânia, provavelmente importados da China. 
Hoje, o país mais infestado é a Itália. Identificados no porto de Gênova, 
em 1990, eles se disseminaram com tanta liberdade, que se tornaram 
um martírio para os turistas.
Da Itália, migraram para Espanha, França, Croácia, Suíça, Alemanha, e 
hoje ameaçam Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra e a costa da Escan-
dinávia. Embora na África faltem dados precisos, pelo menos Nigéria, 
Camarões, Nova Guiné e Gabão foram infestados. A Austrália e a Nova 
Zelândia também.
É provável que o mosquito-tigre tenha viajado pelo mundo no interior de 
pneus usados que países asiáticos, como o Japão, exportam para outros 
com legislação menos rígida. E, que, ao desembarcar em terras novas, 
peguem carona em caminhões de carga e automóveis de passeio, para 
as viagens mais curtas.
Três anos atrás, ao atender chamados para combater mosquitos que 
atacavam jardineiros holandeses em plena luz do dia, os entomologistas 
identificaram outra rota de penetração em território europeu: o Bambu da 
Sorte, espécie ornamental importada da China.
Da mesma forma que os ovos do Aedes aegipty, os do albopictus são 
resistentes à desidratação. Conseguem passar um ano ou mais agarrados 
às paredes de um pneu seco, mesmo no inverno rigoroso, à espera da 
próxima chuva para eclodir e dar origem a larvas que, em cerca de uma 
semana, estarão em condições de levantar voo.
Ao contrário do parente causador de dengue, em que as fêmeas se ali-
mentam exclusivamente de sangue humano, as do mosquito-tigre são 
mais versáteis: podem picar bois, carneiros, ratos, pássaros ou répteis. 
Por falta de alternativa, no entanto, nas cidades a opção humana pode 
tornar-se a mais viável.
O impacto que a presença ubíqua desse inseto poderá causar na trans-
missão de doenças humanas provoca debates acalorados. Existem evi-
dências claras de que ele seja capaz de transmitir duas enfermidades com 
sintomas muito semelhantes: a dengue e a chicungunia, anteriormente 
só diagnosticada na Ásia.
As epidemias de dengue que ocorrem em locais infestados pelo Aedes aegipty 
tendem a ser mais graves do que aquelas causadas pelo albopictus, como foi 
a que atingiu apenas 122 pessoas, no Havaí, em 2001.
Já, as de chicungunia são mais agressivas, como demonstram surtos mais 
recentes ocorridos em ilhas do Oceano Índico. Na ilha de La Réunion, por 
exemplo, em poucos meses um terço da população foi acometida. Na província 
italiana de Ravena, 200 pessoas ficaram doentes –uma das quais faleceu.
Estudos laboratoriais demonstram que o albopictus pode ser infectado por 
mais de 20 vírus diferentes. Sua capacidade de transmitir essas viroses 
aos seres humanos, entretanto, dependerá do número de mosquitos 
presentes na área, do número de pessoas picadas, da eficiência do vírus 
para chegar às glândulas salivares do inseto e delas, para a corrente 
sanguinea do hospedeiro final.
Embora existam divergências científicas sobre o impacto do Aedes al-
bopictus em saúde pública, num ponto todos concordam: ele veio para 
ficar e nos infernizar.

Fábio tem um ano e oito meses 
e apenas oito quilos. Sua mãe, 
Giovana Aparecida de Lima, não 
entende o porquê do pouco peso 
do filho. “O mesmo que o mais 
velho come, ele come, não sei 
por que não pega peso”, expli-
ca. Fernando, de três anos, está 
com 18 quilos, peso considerado 
satisfatório para uma criança 
de sua idade. Pelos cálculos das 
agentes da pastoral da saúde do 
loteamento Santa Cruz, onde os 
irmãos moram, Fábio sofre de 
desnutrição grave. O diagnóstico 
foi feito durante pesagem reali-
zada na sexta-feira, 6, no centro 
comunitário do loteamento. Mais 
de 50 crianças foram pesadas, 
empolgadas pela promessa de 
um cachorro-quente logo depois 
de encerradas as pesagens. “Eles 
vêm aqui, são pesados, quando 
visto que eles estão abaixo do 
peso encaminhamos para a Se-
cretaria de Saúde e ainda ganham 
um lanche”, explica a agente da 
Pastoral, Marli dos Santos.

As crianças têm entre zero e 
cinco anos e 11 meses. O cálculo 
para saber se a criança está abaixo 
do peso se dá por meio de um 
gráfico elaborada pelo Ministério 
da Saúde, que cruza os dados de 
peso e idade. Ações como esta 
acontecem em diversos bairros 
da cidade, sempre desenvolvidos 
por voluntárias ligadas a pasto-
rais de saúde.

Em geral, as crianças em 
situação de risco ou já desnu-
tridas recebem um complemen-
to alimentar conhecido como 
multimistura. Mas as causas da 
desnutrição podem ser as mais 
variadas, conforme a agente de 
saúde Lílian de França de Paula. 
“A medida mais aconselhável é 
que a mãe procure um pediatra” 
explica.

A multimistura é um com-
posto alimentar feito com fari-
nhas e farelos que podem ser de 
arroz, trigo, soja, milho e pós de 
sementes de jerimum, girassol, 
gergelim, casca de ovo e folha 
de macaxeira. Foi criada pela 
pediatra Clara Takaki Brandão. 

Nas últimas três décadas, revo-
lucionou o trabalho da Pastoral 
da Criança, reduzindo as taxas 
de mortalidade infantil no País 
e ajudando o Brasil a cumprir as 
Metas do Milênio.

Recentemente, o governo co-
memorou a redução de 13% nos 
óbitos de crianças entre os anos 
de 1999 e 2004, justamente, no 
período em que a multimistura 
tinha se propagado para todo 
o País.

EXCEÇÃO
O caso de Fábio é uma 

exceção à regra. Ele foi o único 
abaixo do peso registrado na 
pesagem de sexta-feira. Segundo 
a enfermeira coordenadora do 
programa Estratégias da Saúde 
da Família (antigo PSF) e dos 
agentes de saúde, é o primeiro 
caso que ela vê desde que assu-
miu o cargo em agosto passado. 
Para ela, o índice quase zerado 

de casos de desnutrição no mu-
nicípio não é obra do acaso. O 
trabalho das pastorais, aliado ao 
dos agentes de saúde e às duas 
equipes de PSF que operam no 
município, é fundamental na 
prevenção contra a desnutrição. 
Prevenção, por sinal, é a palavra-
chave para ilustrar o índice. Os 
24 agentes de saúde, que visitam 
lares em bairros estratégicos, 
fazem um trabalho de conscien-
tização com as mães. Quando 
constatados casos de crianças 
que demonstrem propensão à 
desnutrição, os agentes acionam 
as equipes do PSF, que passam 
a orientar as mães quanto a ali-
mentação adequada. “Quando 
a criança está abaixo do peso, 
fazemos o acompanhamento e 
se não adiantar, encaminhamos 
para um médico”,  explica Ale-
xandra. Somente uma consulta 
médica pode diagnosticar com 
exatidão a desnutrição.
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ABAIXO DO PESO: Fábio foi uma das crianças pesadas no Jardim Santa Cruz
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O unser freund vai às telas
Octogenário, Ruprecht Loefler ganha documentário sobre sua vida e sua lendária cervejaria que já passou dos 100 anos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Os cineastas Guto Lima, Luiz 
Henrique Cudo e Demétrio 
Panarotto filmavam um 

documentário sobre as cervejarias 
catarinenses para o projeto Santa Ca-
tarina em Cena, da RBS TV, quando se 
depararam com a Cervejaria Loefler, 
de Canoinhas. Levaram um susto ao 
constatar que o que eles julgavam 
não existir mais, estava ali, intacta, 
há mais de 100 anos, em pleno Norte 
do Estado. Mais antiga que a própria 
Guerra do Contestado, único assunto 
histórico que desperta o interesse da 
Capital quando se fala em Canoinhas, 
de todas as pesquisas elaboradas pelo 
trio, era a única a manter o processo 
totalmente artesanal de produção 
de cervejas.

Definitivamente, a descoberta 
não caberia em um documentário tão 
abrangente. Com a ideia na cabeça, 
mas sem uma câmera na mão, os 
cineastas desenvolveram um pré-
roteiro do que seria um documentá-
rio de 15 minutos sobre a cervejaria 
Loefler e inscreveram no Prêmio 
Cinemateca Catarinense, promovido 
pelo Governo do Estado. Os jurados 
gostaram e premiaram o pré-roteiro. 
Os cineastas esperam para os pró-
ximos meses a liberação de R$ 100 
mil para custear o filme, que deve 
ter acabamento em película, dando 
maior requinte ao trabalho que será 
filmado originalmente em digital.

O pré-roteiro concorreu com 
mais de 40 projetos. Somente três 
foram premiados.

Na sexta-feira, 6, Lima e Cudo 
estiveram em Canoinhas visitando a 
cervejaria, selecionando entrevista-
dos e capturando as peculiaridades 
do cotidiano do unser freund, ‘grande 
amigo’ em alemão, apelido que o 
CN deu a Loefler em entrevista de 
perfil concedida a seção Nosso Povo 
Nossa História por ocasião de seus 
90 anos, comemorados em junho 
de 2007. CINEASTAS QUEREM COMEÇAR A FILMAR EM JULHO

Segundo Lima, o objetivo do do-
cumentário é mostrar como uma 
cervejaria artesanal resiste ao tempo e 
a modernização do setor. “É incrível 
ainda existir uma cervejaria que traba-
lha nestes moldes e que foi passada de 
pai para filho”, diz impressionado.

“Essa cervejaria não se encaixa 
em nenhum padrão dentre as que 
visitamos”, conta Cudo.

Loefler, simpático como sempre, se 

mostra empolgado com a possibilidade 
de ver seu cotidiano virar filme. “Vai ser 
muito bom, né?”, pergunta ao repórter.

A ideia dos cineastas é começar 
a filmar em julho deste ano, mas tudo 
depende da liberação do prêmio. “Por 
enquanto estamos trabalhando por 
conta, mas confiantes na liberação do 
dinheiro”, diz Lima.

A Fundação de Cultura de Ca-
noinhas já abraçou o projeto e está 

fazendo contatos com parceiros es-
tratégicos como hotéis e restaurantes 
para viabilizar a logística do filme. A 
equipe de filmagem não deve passar de 
10 pessoas, o que já acarreta um custo 
considerável ao filme.

Para quem nunca parou para 
pensar na importância da Cervejaria 
Loefler, vale o recado de Cudo: “Para 
quem mora aqui pode parecer normal, 
mas não é normal, é extraordinário”. 

LIMA, Loeffler e Cudo brindam ao documentário: objetivo é mostrar o cotidiano do cervejeiro e de sua centenária cervejaria (detalhe)
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Região CURTAS & OBJETIVAS
Modernização do Legislativo Municipal 

de Irineópolis
> p. 11

JUSTIÇA
Escritura do terreno do novo 

Fórum de Canoinhas é entregue
> p. 12

Acidente ocorrido em abril de 1992 tirou a vida de quatro pessoas, duas da mesma família

STJ confirma indenizações de 
R$ 1 milhão para canoinhenses
Edinei Wassoaski
CANOINHAS
O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) acolheu os pedidos de 
indenizações por danos morais 
e materiais feitos por três canoi-
nhenses contra a fabricante de 
pneus Brigestone/Firestone, devi-
do a acidente de trânsito ocorrido 
em abril de 1992, e que tirou a 
vida dos pais de dois autores - na 
época menores com cinco e dois 
anos de idade – e do artista plás-
tico José Ganen Filho. Cada um 
receberá R$ 1 milhão, sendo que 
os irmãos filhos do casal que via-
java nos bancos da frente, e a mãe 
do jovem que estava no banco de 
trás, receberão também, respecti-
vamente, pensão de cinco e quatro 
salários mínimos cada um. 

O processo teve início na Co-
marca de Canoinhas. A sentença 
de 1º Grau, proferida pelo juiz 
João Marcos Buch, saiu em julho 
de 2001. A ação foi proposta por 
Cícero Voigt Cordeiro Filho, Be-
tina Zaguini Cordeiro e Juvelina 
Simão Ganen contra a empresa 
Bridgestone/Firestone do Brasil 
Indústria e Comércio Ltda. Os 
autores disseram que o veículo 
GM Brasinca Andaluz, dos seus 
pais, colidiu frontalmente com 
um caminhão Mercedes-Benz 
L-1113, do DNER. Segundo 
eles, a causa do acidente foi o 
desprendimento da bandagem 
de rodagem do pneu traseiro 
esquerdo da Brasinca, da marca 
Firestone, fabricado pela ré. Eles 
argumentaram que o desprendi-
mento se deu em razão de defeito 
de fabricação. 

Os laudos determinaram o 
defeito e, fora do Brasil, houve 
seu reconhecimento pelo fabri-
cante, que promoveu recall de 
mais de 6,5 milhões de pneus, o 
que deixou de fazer no Brasil. O 
montante das indenizações foi 
arbitrado com base nas condi-
ções sociais e econômicas das 
partes, na gravidade da ofensa 
que privou dois dos autores da 
convivência com os pais, o alto 

grau de culpa da ré, o sofrimen-
to dos autores, o afastamento 
do enriquecimento sem causa, 

a aplicação da responsabilidade 
objetiva do Código de Defesa 
do Consumidor, além da função 

social da condenação no sentido 
de desestimular a reincidência de 
casos como este. Nas três instân-

A cAmionete Brasinca, conduzida por Cícero Cordeiro, ficou reduzida a ferro retorcido depois da colisão

o cAminHÃo caçamba do DNER, teve parte do eixo 
dianteiro arrancado com a violência do impacto

A BRASincA vista de frente: os três ocupantes - um 
casal e um amigo - tiveram morte instantânea
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N cias, foi mantido o valor de R$ 1 
milhão para cada um dos autores 
da ação. As pensões, porém, 
sofreram redução: 15 (para os 
irmãos) e quatro salários mínimos 
(para Juvelina Ganen) no 1º grau; 
10,5 salários mínimos somente 
para Cícero e Betina no 2º grau; 
e no STJ, cinco salários mínimos 
para os irmãos e quatro para Ju-
velina. Não cabe recurso.

COMO FOI O ACIDENTE
O acidente aconteceu em 

23 de abril de 1992, no km 7 
da BR-116, dentro do períme-
tro urbano de Mafra, próximo 
ao posto de serviço comercial 
Mallon. A camionete Brasinca, 
conduzida por Cícero, 42 anos, 
tinha como passageiros sua 
esposa, Malude, 33 anos, e o 
artista plástico e ex-bancário 
José Ganem Filho, 46 anos. A 
colisão foi frontal contra um 
caminhão Mercedes-Benz, do 
antigo DNER (hoje DER), 
dirigido por Pedro Ferreira dos 
Santos. A violência da colisão 
fez com que parte do eixo 
dianteiro da caçamba fosse ar-
rancada e a cabine deslocada de 
sua posição normal.

Os três ocupantes da ca-
mionete morreram na hora. 
Santos teve as pernas esmaga-
das e morreu no dia seguinte no 
Hospital São Vicente de Paula, 
em Mafra.

Os três canoinhenses foram 
velados no pavilhão da Igreja 
Matriz Cristo Rei e sepultados 
no Cemitério Municipal.

AutoShow promete grande 
festa de inauguração
As portas da 
concessionária 
já estão abertas, 
mas o evento 
oficial deve 
ocorrer dentro de 
um mês

Desde o dia 9, Canoinhas tem uma nova opção em concessio-
nária, a AutoShow Chevrolet, mas a festa oficial de inauguração 
deve acontecer apenas em março com a presença da diretoria 
da rede, autoridades locais e convidados. Durante o primeiro 
mês, o objetivo é ajustar os procedimentos internos para ofere-
cer sempre a excelência em atendimento que é característica da 
rede. A AutoShow Chevrolet trouxe para a cidade o conceito de 
concessionária completa, com veículos da linha 0km Chevrolet, 
semi-novos multimarcas, serviços de oficina com atendimento 
especializado, peças e acessórios originais. 

15
salários mínimos será a 

pensão a que os herdeiros 
do casal terão direito
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Na terça-feira 10, Rosane CaR-
neiRo esteve de aniversário. 
Felicidades!

E na quarta 11, foi o dia de san-
dRina BeCkeR apagar velinhas. 
Felicidades!

Parabéns 
a Paulo 
Telli, que 
aniversaria 
na terça-
feira, 18.  
Sua esposa 
Carmen e seu 
filho Pauli-
nho desejam 
sucesso.

Quarta-feira, 11, o garotinho Fe-
liPe kRuliCoski completou 2 
anos. Seus avós Alaíde e Nicolau 
e seus pais Dorotéia e Marcos, 
desejam muitas felicidades pela 
data.

Ontem, eCilda PeReiRa de 
souza, completou 81 anos. Seus 
familiares lhe desejam felicidades e 
muitos anos de vida.

AGENDA
Neste 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!

O secretário regional, Edmilson Verka, 
assinou no dia 30 de janeiro, em seu gabinete, 
convênio celebrado entre o município de Ca-
noinhas, Secretaria de Estado do Planejamento 
(SPG), Secretaria de Estado do Desenvolvimen-
to Regional de Canoinhas (SDR) e a Agência de 
Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc), 
no valor de R$ 7,135 milhões. O convênio que 
conta com a contrapartida do município no 
valor de R$ 2,140 milhões, tem o objetivo de 
desenvolver ações conjuntas de cooperação 
institucional, para a adesão e a obtenção de 
financiamento pelo município, junto ao Programa 
Operacional do Fundo Desenvolvimento Muni-
cipal (PRO-FDM). 

O secretário informou que a aplicação dos 
recursos deste convênio, será principalmente em 
obras de urbanização e pavimentação asfáltica de 
vias urbanas da cidade de Canoinhas.  

indicações informatizadas: De 
acordo com o seu plano de trabalho, 
o presidente disse que uma das pri-
meiras providências, será a aquisição 
de nove gravadores de arquivos de 
texto, fotos e áudios, (pen drive), que 
serão entregues a cada vereador. 
Explicou que a sua intenção é acabar 
com a apresentação de indicações 
manuscritas entregues para digitação 
pela secretária da Casa. “Já dispomos 
de muitos recursos de informática, e 
assim se torna mais fácil todos tra-
zerem suas indicações já digitadas 
e formatadas conforme exige o regu-
lamento. É só entregar o pen drive à 
secretária para que a indicação seja 
impressa”, disse Orlonski, lembrando 
que tudo será arquivado no computa-
dor em pastas específicas para cada 
vereador. 

Tempo limitado na Tribuna: Outra 
novidade é o tempo de três minutos 
para cada orador inscrito na Palavra 
Livre, “podendo esse tempo ser 
estendido para até cinco minutos, 
dependendo da necessidade. Nesse 
caso, o vereador poderá inscrever um 
colega de sua bancada e ocupar os 
três minutos dele”.  Informou que a ata 
das reuniões será uma síntese do que 
ocorreu durante a sessão. Se algum 
vereador desejar que o seu discurso 
seja transcrito, terá que trazê-lo digi-
tado e gravado no pen drive para ser 
copiado na integra. 

Tramitação de Projetos: A respei-
to dos projetos oriundos do Poder 
Executivo, eles terão de ser protoco-
lados uma semana antes da sessão 
ordinária, para que seja analisada 
a constitucionalidade dos mesmos. 
“Se ocorrer algum erro de texto ou 
de conteúdo, o projeto será devolvido 
para as devidas correções, para evitar 

que fique tramitando nas comissões 
ou que ninguém diga que o presidente 
está segurando o projeto”, explicou. 
Feitas as correções, o documento 
deverá retornar ao presidente dentro 
de uma semana, acompanhado de 
ofício datado. O presidente o enviará 
para o expediente para ser lido e 
encaminhado em seguida, com ofício 
para as comissões, que terão uma 
semana para dar o seu parecer, e 
devolvendo ao presidente também 
acompanhado de ofício. 

Transparência Total: Justificando o 
novo modus operandi da Câmara, Ge-
raldo Orlonski ratificou a sua intenção 
de trabalhar com transparência total. 
Aos membros das comissões per-
manentes, pediu para que exerçam 
suas funções como fiscalizadores dos 
atos do Poder Executivo. Citou como 
exemplo de fiscalização a Comissão 
de Viação e Obras. “Digamos que a 
administração irá licitar 500 tubos. 
Aí cabe a essa comissão verificar 
pessoalmente a quantidade de tubos 
estocados na garagem e da mesma 
forma o número utilizado em obras”.

Fim do Voto secreto: Orlonski 
comunicou também, que o primeiro 
projeto de origem do legislativo a 
ser apresentado pela Mesa Diretora, 
será o fim do voto secreto na Câmara 
Municipal. “Dentro de, no máximo seis 
meses, não haverá mais nenhuma vo-
tação com voto secreto nesta Casa”, 
afirmou. Anunciou ainda, que todos 
os funcionários da Câmara terão de 
usar crachás para serem identificados 
mais facilmente pelas pessoas da 
comunidade. Salientou também, que 
não será mais permitida a presença 
de vendedores ambulantes de qual-
quer origem dentro da Câmara. “Se 
os funcionários desejarem comprar 

alguma coisa lá de fora, na calçada 
ou na rua, aí não temos nada com 
isso”, destacou. 

sessões no interior: O presidente da 
Câmara foi aplaudido pelo plenário, 
quando revelou que um de seus ob-
jetivos é convidar os nove vereadores 
para que retomem as reuniões do 
legislativo em comunidades do interior 
do município. ”Se nós pensamos em 
transparência e numa interação dos 
legisladores com a população, vamos 
ainda discutir a peridiocidade dessas 
reuniões. Se elas ocorrerão a cada 
dois meses ou seis meses, ainda 
vamos decidir de comum acordo, 
democraticamente entre os pares. A 
ideia é valorizar todos os suplentes 
de vereadores em sua própria comu-
nidade e seus eleitores. Até mesmo 
porque, a maioria das pessoas não 
sabe com funciona uma Casa de Leis. 
Pretendemos fazer uma agenda com 
o aval dos partidos”. 

interação com estudantes: A propó-
sito da estreia do Portal da Câmara 
Municipal na internet, Orlonski su-
geriu uma interação com alunos da 
rede municipal de ensino, por meio 
de visitas à Secretária Municipal de 
Educação e a professores, para que 
incentivem as crianças a produzirem 
matérias que possam ser inseridas no 
site da Câmara. “Isso acontecendo, os 
alunos vão se interessar pelo trabalho 
dos vereadores, uma forma de se criar 
novas lideranças. Também a Associa-
ção Comercial será convidada, assim 
como todas as entidades da socie-
dade civil organizada do município, 
o que inclui também a administração 
municipal”, informou, acrescentando 
que o site ficará à disposição de todos, 
“não ficando restrito aos vereadores e 
aos trabalhos desta casa”, concluiu. 

Modernização do Legislativo Municipal

o presidente da Câmara 
Municipal de irineópolis, 

Geraldo orlonski, anunciou 
aos vereadores, funcionários 
da casa e ao público em geral, 

durante a primeira sessão 
ordinária da 13.ª legislatura, 

dia 2 de fevereiro, uma 
série de medidas voltadas à 

agilização e modernização dos 
trabalhos do legislativo.

Verba do Badesc para Canoinhas 

Dia 5 de fevereiro, Verka (D), colheu assinaturas no documento do 
secretário de Estado do Planejamento, Altair Guidi; dos diretores 
do Badesc, Sayde José Miguel do setor de operações e de Dalírio 
José Beber (foto) diretor-presidente da agência de fomento
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Ato reuniu políticos e autoridades judiciárias na Capital

Escritura do terreno do 
novo Fórum é entregue

FLORIANÓPOLIS

O secretário de Estado do De-
senvolvimento Regional de 
Canoinhas, Edmilson Verka 
(PSDB), acompanhado do con-
sultor jurídico da SDR, Paulo 
Sérgio Stocker e a tabeliã Elizete 
Maria Carvalho do Prado Chagas 
do 1º. Tabelionato de Canoinhas, 
entregou na tarde de terça-feira, 
10, em Florianópolis, ao pre-
sidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Francisco Oli-
veira Filho, a escritura pública de 
terreno doado pelo Governo do 
Estado para a construção do Fó-
rum de Canoinhas. A Secretaria 
de Estado da Fazenda descen-
tralizou os trâmites burocráticos 
para a Secretaria Regional de Ca-
noinhas, passando a procuração 
ao secretário.

Verka agradeceu e elogiou o 
empenho do presidente do TJ na 
adoção de medidas institucionais 
que agilizarão o atendimento da 
justiça na região da SDR, como 
por exemplo, os postos de aten-
dimento de conciliação (PAC), 
em Três Barras e Canoinhas. 

Disse que a transferência para 
o Poder Judiciário do terreno 
de 4.314 metros quadrados pelo 
Governo do Estado por meio 
da SDR Canoinhas, contou com 
o trabalho profissional e compe-
tente do consultor jurídico da 
secretaria regional, Paulo Sto-
cker. “A concretização do pro-
cesso no âmbito do Governo 
do Estado, é mais uma prova de 
que a descentralização da gestão 
administrativa do governo Luiz  
Henrique, funciona”, afirmou.

O presidente do TJ des-
tacou o trabalho que a SDR 
Canoinhas vem desenvolvendo, 
e também elogiou a eficiência 
de Verka, “que neste ato de as-
sinatura da escritura representa 
o governador Luiz Henrique e 
o vice-governador, Leonel Pa-
van, em exercício”,  observou. 
Manifestou a satisfação de ver 
consolidada a transferência da 
área, que possibilitará a cons-
trução de um fórum adequado 
às necessidades da população 
local. Foi na gestão do desem-
bargador que o Tribunal de 
Justiça implantou a 3.ª Vara da 

Comarca de Canoinhas, repre-
sentada no ato pela diretora do 
Fórum, juíza Janine Stiehler 
Martins. Ele lembrou também 
a participação do deputado 
Antonio Aguiar (PMDB) no 
processo, destacando que o 
seu empenho foi decisivo na 
concretização do projeto. 

O desembargador João 
Henrique Blasi, que é membro 
do Conselho de Gestão do Judi-
ciário garantiu o “compromisso 
institucional do Poder, em fun-
ção do interesse público”. O 
desembargador José Volpato de 
Souza, presidente do Fundo do 
Reaparelhamento do Judiciário 
(FRJ), disse que já estão reser-
vados R$ 200 mil para o início 
da obra do Fórum. Revelou que 
a verba poderá ser acrescida da 
mais R$ 500 mil, assim que esti-
verem concluídos os projetos de 
engenharia e lançada a licitação 
da obra. 

A Comarca de Canoinhas 
atende 82 mil habitantes e é for-
mada também pelos municípios 
de Major Vieira, Três Barras e 
Bela Vista do Toldo.

Viagem mais cara para quem usa a rodovia BR-116
A viagem está mais cara para quem trafega pela BR-
116 entre o Paraná e a divisa de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul desde a zero hora de quarta-feira, 4, 
quando duas novas praças de pedágio começaram a 
operar no trecho. Os pontos de cobrança ficam no km 
204, no município de Rio Negro-PR, e o segundo no km 
81, em Monte Castelo-SC.

Com a operação das novas praças, os moto-
ristas agora pagam pedágio em quatro pontos do 
trecho. A tarifa para carros é a mesma em todas 
as praças (R$ 2,70), segundo a concessionária 
Autopista Planalto Sul. Quem sai de Curitiba com 
destino ao Rio Grande do Sul desembolsará agora 
R$ 10,80.

A primeira praça da BR-116 a iniciar a cobrança foi 
a de Correia Pinto-SC. Desde 19 de dezembro, os moto-

ristas que passam pelo km 235 da rodovia têm de pagar 
a tarifa. O segundo pedágio começou a funcionar no dia 
18 de janeiro, no km 152, no município catarinense de 
Santa Cecília, vizinho a Monte Castelo.

Até o final de fevereiro, segundo previsão da 
concessionária, a quinta praça do trecho estará em 
funcionamento. O pedágio está sendo construído no 
km 134, no município de Fazenda Rio Grande, região 
metropolitana de Curitiba. 

A concessionária Autopista Planalto Sul, uma das 
nove subsidiárias da multinacional espanhola OHL, 
foi autorizada a iniciar a cobrança em novembro de 
2008 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), mas, como as praças ainda não estavam 
prontas, os pedágios não começaram a funcionar 
imediatamente.

Aprender uma coisa significa entrar em contato com um mundo do 
qual não se tem a menor ideia. É preciso ser humilde para aprender. 

(Paulo Coelho) 

Feliz aniversário!
*12/02 Ana Claudia Kaminski

*12/02 Guiomar Kaschuk
*12/02 Layse Leite

* 13/02 Joel Niejelski
*16/02 Priscila Orth Martins

12/02

Ana Claudia Kaminski & Adriano Mickler 
1 ano de namoro

“É maravilhoso sentir que nosso amor está presente em todos os 
momentos, em cada coisa que fazemos, a qualquer hora. Sei que 
este sentimento nos entusiasma para enfrentar qualquer barreira, 

qualquer obstáculo. Obrigada por tudo, meu amor. Amo muito você!” 
Ana Claudia Kaminski

Joel nieJelski comemora seu
aniversário hoje. Seus sobrinhos,
Ana Claudia, Adriano e Marlon,

desejam muita paz, saúde e
felicidades!

Comemorou seu aniversário, on-
tem, a querida amiga Guiomar 
kaschuk. Para ela, muitas 
felicidades. Parabéns!

Parabéns! Felicidades!

NA CAPITAL: Ato deslancha processo de construção da nova sede do Fórum da Comarca, em terreno do 3.º BPM
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Embate entre ecologistas e 
ruralistas no plenário coloca 
em debate a averbação da Lei 
da Reserva Legal

Preservar a mata nativa ou 
produzir mais alimentos?
Gracieli Polak
CANOINHAS/MAJOR VIEIRA

Uma questão polêmica tem gerado 
discussão pública entre dois Ministérios 
em Brasília, e muita reclamação nas 
propriedades rurais do interior do País. 
O Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) travam uma disputa 
para definir o percentual de área que as 
propriedades agrícolas devem preservar 
sob a forma de reserva legal e a maneira 
como ela será aplicada. De um lado da 
discussão, a necessidade da preserva-
ção dos biomas, do outro, a expansão 
agropecuária. Na sexta-feira, 6, o MDA 
conseguiu uma vitória e diminui o per-
centual de conservação da Amazônia e 
do Cerrado. Na Mata Atlântica, onde a 
porcentagem de área preservada é de 
20%, a discussão tem outro foco.

A necessidade da preservação 
da vegetação nativa em todo País é 
indiscutível, mas a maneira como ela 
é aplicada aos proprietários de terras 
é alvo de reclamações e protestos, 
principalmente em Estados com ca-
racterísticas peculiares, caso de Santa 
Catarina. A vocação da região Sul para 
as pequenas propriedades rurais, cada 
vez mais divididas com o passar das dé-
cadas, faz crescer o embate entre o que 
é certo e o que é errado ao aumentar 
o rigor e colocar sob Legislação mais 
rígida o proprietário rural.

O Código Florestal Brasileiro, al-
terado pela última vez em 1965, estabe-
leceu uma série de critérios para a pro-
teção de matas nativas, como a reserva 
legal, que define um porcentual das 
propriedades que deve ser preservado. 
Além disso, o Código definiu também 
as Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), como encostas e matas ciliares, 
que se já tiverem sido desmatadas, têm 
de passar por processo de recuperação. 
A solução para salvar o meio ambiente, 
aplicada em Santa Catarina, segundo 
agricultores consultados pelo CN, se 
transforma em um grande problema 
nas pequenas propriedades.

DIFICULDADES
Para o agricultor João Honorato 

Walter, é difícil separar uma parcela 
de área para constituir a reserva legal 
quando a propriedade, em si, já é muito 
pequena. No entanto, Walter admite 
que a preservação é fundamental para 
que não haja escassez de recursos natu-
rais no futuro, situação que, de acordo 
com ele, hoje é resultado de ações 
ambientais criminosas praticadas por 
grandes proprietários, que desmataram 
grandes áreas de terra.

A obrigatoriedade da reserva de 
20% em cada propriedade, que come-
çou a vigorar em 22 de julho de 2008, 
trouxe para o campo a discussão em 
torno da área a ser preservada e os pra-
zos para que a recuperação acontecesse, 
pressionada pelo pagamento de multas 
em razão do descumprimento da Lei, 
mas, em 12 de dezembro, um decreto 
presidencial adiou em um ano a entrada 
efetiva em vigor da Legislação, dando 
mais tempo para que a adaptação 
aconteça e que novas propostas sejam 
discutidas pelos parlamentares. Quan-
do em vigor, a Lei punia severamente 
os proprietários que não tinham 20% 
da propriedade com vegetação nativa, 
independente das APPs. Em Santa Ca-
tarina, uma portaria da Fatma permite 
que as áreas de APPs componham a re-
serva legal nas pequenas propriedades 
rurais devidamente certificadas como 
tal, o que, até agora, tem facilitado a 
continuidade dos pequenos agricul-
tores na terra e garantirá maior área 
agricultável caso alterações no projeto 
não sejam realizadas. 

De acordo com Luiz Cláudio 
Fossati, da Fundação de Meio Am-
biente de Santa Catarina (Fatma), a 
propriedade com até 30 hectares de 
área, responsável por 80% da renda 
bruta do agricultor é considerada 
familiar e pode se beneficiar da por-
taria, aliando APPs com reserva legal, 

mas, para isso, é necessária entrada de 
processo junto à Fundação. Ele explica 
que hoje a região ainda passa por um 
processo produtivista, mas aos poucos 
começa a ser formada uma consciência 
ambiental e subsequente respeito ao 
meio ambiente, mediado por ações de 
educação e fiscalização.

A aplicação da Lei Federal no 
Estado, que apresenta características de 
ocupação bastantes diferentes em rela-
ção às grandes cadeias produtivas do 
País, de acordo com Fossati, é muitas 
vezes inviável. A constituição agrícola 
da região do Planalto Norte, formada 
por propriedades minúsculas que en-
frentam dificuldades para se enquadrar 
na Lei, possibilita uma discussão das 
formas de inclusão aliada a preserva-
ção dos recursos naturais. “Preservar 
20% das terras é muito importante. 
Se esses 20% devem ficar dentro da 
propriedade, isso é um ponto que pode 
ser discutido. O que não é discutível é a 
necessidade da preservação, que deve 
ser clara e cumprida pelo proprietário 
de terra. Nossa função hoje, como 
Fatma, é fazer cumprir o que determina 
a Lei, mas é claro que é importante 
o empenho para desenvolver uma 
legislação que seja viável para ambos 
os pontos de defesa”, afirma.

AMEAÇA À AGRICULTURA
A Frente Parlamentar da Agrope-

cuária, que defende a causa agrícola em 
Brasília, é uma das grandes opositoras 
da averbação da Lei da reserva legal, em 
defesa das áreas agricultáveis do País. 
De acordo com o deputado federal 
catarinense Valdir Colatto (PMDB), 
integrante da FPA, a averbação da 
reserva legal em 20% da área de cada 
propriedade é uma medida bastante 
prejudicial para o Estado de Santa 
Catarina. Segundo Colatto, a Legislação 
Ambiental imposta em todo o País 
com base nos biomas existentes é uma 
medida que inviabiliza a expansão rural. 
“Nosso Estado tem uma estrutura 
característica marcada pela pequena 
propriedade rural e a reserva legal é 
um erro de origem da Legislação. É um 
erro porque coloca como unidade terri-
torial a propriedade, que se divide e se 
transforma em inúmeras propriedades 
menores, diminuindo a área de plantio 
para cada produtor, que submetido a 
essa Lei, tem uma queda considerável 
na quantidade de terras agricultáveis”, 
explica.

Colatto defende que o fato dessa 
característica não ter sido observada 
representa um problema preocupante 
para a agricultura do Estado, protegida 
até dezembro de 2009 pelo decreto 
6514, que adia o prazo para averba-
ção da Reserva legal. O parlamentar 
acredita que, diante dos esforços 
realizados pela FAP em Brasília, até 

a data prevista para funcionamento 
efetivo da Lei, uma nova Legislação 
Ambiental será aprovada para o País, 
respeitando as peculiaridades de cada 
região geográfica.
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TÉCNICOS da Fatma flagram área de preservação permanente (APP) desmatada no interior de Major Vieira
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Licitação rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado atrasa projeto

Estacionamento rotativo 
ainda não saiu do papel

Gracieli Polak
CANOINHAS
Aprovado em segunda votação 
na sessão de 5 de dezembro pela 
Câmara de Vereadores de Canoi-
nhas, o estacionamento rotativo 
no centro da cidade já poderia 
estar funcionando, mas devido 
aos problemas enfrentados 
com os processos licitatórios, o 
projeto ainda está longe de ser 
colocado em prática. O planeja-
mento das mudanças no trânsito 
da cidade, que foi apresentado há 
mais de um ano, ainda aguarda 
oportunidade de sair do papel. 
“Queremos lançar o processo 
licitatório o mais rápido possí-
vel”, afirma o responsável pelo 
trânsito municipal, Haroldo João 
Heyse.

De acordo com Heyse, o 
atraso na execução do projeto 
se deve à rejeição do Tribunal de 
Contas do Estado ao processo li-
citatório elaborado para conces-

são do serviço, no ano passado. 
“O nosso processo estava ade-
quado com as normas brasileiras. 
O que causou estranheza foi a 
nova postura do Tribunal, que 
agora faz novas exigências. Nós 
já tínhamos duas empresas inte-
ressadas, mas tivemos de parar 
tudo, corrigir as falhas apontadas 
e, no mais tardar até março, va-
mos lançar a concorrência outra 
vez”, explica.

O estacionamento pago na 
área central da cidade, solução 
para desafogar as vagas nos lo-
cais de grande fluxo de pessoas e 
automóveis, vem ao encontro da 
expansão vivida por Canoinhas. 
De acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2007, a frota do 
município já chegava aos 16.965 
veículos.

TREINAMENTO
Heyse esclarece que, se tudo 

ocorrer como o previsto no 

AGROECOLOGIA

Curso concilia produção agropecuária com 
preservação ambiental

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

Para cuidar do 
meio ambiente

Mais do que tendência de merca-
do, a agroecologia é um dos me-
lhores caminhos para conciliar a 
demanda crescente de alimentos 
e a conservação dos recursos 
naturais. De fundamental impor-
tância para o desenvolvimento 
de sistemas integrados de pro-
dução, o tema chama atenção 
no Planalto Norte e é um dos 
cursos que o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
irá implantar em Canoinhas.

De acordo com Maria Bertí-
lia Oss Giacomelli, na pesquisa 
realizada pelo Instituto na re-
gião, o curso de agroecologia 
foi sugerido por 18% dos en-
trevistados, ficando na terceira 
colocação entre os cursos mais 
votados. A necessidade de ade-
quação dos cursos com a co-
munidade em que está inserido, 
de acordo com Maria Bertília, é 
uma preocupação real do Insti-
tuto. “Quem vai decidir o cami-
nho do Instituto em Canoinhas 
é a própria comunidade,  que 
está sendo ouvida e será con-
sultada para que a Instituição 
evolua”, reitera.

O curso de agroecologia, à 
semelhança dos demais cursos 
que deverão pertencer ao qua-

dro de cursos do Instituto em 
Canoinhas, afirma Maria Bertí-
lia, ainda não obteve definição 
quanto à forma em que serão 
apresentados: continuados, pós-
médio, técnico ou superior de 
tecnologia. 

O QUE É?
Segundo o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecno-
logia da Paraíba, que já oferece 
o curso superior de tecnologia 
em agroecologia, o profissional 
é responsável pelo planejamento, 
análise, execução e monitora-
mento dos sistemas de produção 
agropecuária, considerando os 
aspectos de sustentabilidade 
econômica, ambiental, social 
e cultural de modo integrado, 
atuando em propriedades rurais, 
cooperativas, associações, além 
de órgãos governamentais e não-
governamentais. 

Algumas das atividades des-
se profissional são os manejos 
ecológicos de sistemas de pro-
dução e da agrobiodiversidade, 
processos de certificação de 
sistemas agroecológicos, gestão, 
processamento e comercialização 
da produção agropecuária ecolo-
gicamente correta, e a utilização 
de metodologias participativas 
na organização da produção e 
da pesquisa. 

novo processo licitatório, assim 
que uma empresa for contratada 
para executar o serviço, diversas 
etapas deverão ser cumpridas 
para habituar os motoristas de 
Canoinhas ao sistema rotativo. 
Para isso, o processo de tran-
sição entre o estacionamento 
gratuito e o rotatório deverá ser 
marcado por grande sinalização, 
orientação e treinamento do 
serviço.

Nas áreas em que a taxa será 
cobrada, de acordo com Heyse, 
placas deverão ser colocadas 
mesmo antes da cobrança co-
meçar a funcionar, para que os 
motoristas se habituem às novas 
regras.

 QUANTO VAI 
CUSTAR?

R$ 0,40 por meia hora 

R$ 0,80 por hora
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO é prometido há quatro anos; três processos licitatórios já foram abertos no último ano
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Bolsa-Família injetou mais de R$ 7 
milhões em cinco anos em Canoinhas
Em Três Barras, repasse praticamente dobrou no período em que o programa existe, aponta Portal da Transparência

Lojistas, fabricantes, ambulan-
tes, enfim, todos que vivem do 
comércio, quando se preocupa-
rem com o comportamento do 
consumidor não devem olhar 
somente para a crise econômica 
que assola o mundo. Isso porque 
o Governo Federal faz movi-
mentar muito dinheiro por meio 
de programas sociais diretamen-
te nos municípios. Somente o 
Bolsa-Família injetou mais de 
R$ 7 milhões em Canoinhas 
nos cinco anos de existência do 
programa. O recorde de repasses 
vem sendo quebrado ano a ano. 
Em 2008, foram R$ 1,53 milhão 
repassados para 2.087 famílias, 
cerca de 13,5% da população ca-
noinhense. Os índices, no entan-
to, não traduzem o percentual de 
pobreza no município. Há pelo 
menos duas mil famílias na lista 
de espera para receber o benefí-
cio. Pelos cálculos da gestora dos 
programas sociais do Governo 
Federal em Canoinhas, Dótzi 
Mara Godói Rosa, ao menos 
40% destas famílias não têm di-
reito ao benefício se for seguida 
a sistemática recomendada pelo 
Governo Federal, que compara 
renda e número de filhos na 
escola, mas a análise só é feita 
quando uma família desiste do 
benefício porque conseguiu me-
lhorar sua renda ou uma fraude 
é descoberta, quando então abre 
uma vaga. A meta, no entanto, é 
estipulada e a troca de benefícios 
só é autorizada pelo Governo. 
Desde que Dótzi assumiu a 
gestão dos programas em 2006, 
apenas cinco famílias desistiram 
do benefício por estarem em 
condições financeiras melhores. 
Hoje, apenas uma família recebe 
o teto de R$ 182 do programa.

RECORDISTA
Três Barras foi o municí-

pio da região que teve maior 
crescimento de arrecadação 
junto ao Bolsa-Família. A renda 
praticamente dobrou em cinco 
anos, passando de R$ 605,5 mil 
(2005) para mais de R$ 1 milhão 
(2008). No total, mais de R$ 4 
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milhões circularam no município 
nos últimos cinco anos. Segundo 
a primeira-dama do município, 
Ana Cláudia Quege, que trabalha 
como voluntária na Ação Social 
de Três Barras, o dinheiro con-
tribui de maneira decisiva para 
dar uma condição digna de vida 
às famílias, mas a prefeitura está 
fazendo sua parte para ver essas 
famílias caminharem com as pró-
prias pernas. “Estamos indo atrás 
de indústrias, trazendo cursos 
profissionalizantes para elevar o 
moral dessas pessoas e mostrar 
que elas podem sair da pobreza 

com certeza”, enfatiza. 

NOVA FAIXA
Os repasses aumentaram no 

ano passado, porque o Governo 
incluiu uma bonificação de R$ 
30 mensais para cada adolescente 
em idade entre 16 e 17 anos que 
esteja estudando. Antes, somen-
te os filhos abaixo de 15 anos 
tinham direito a bônus de R$ 18, 
desde que estivesse estudando. 
Este bônus hoje é de R$ 20.

REDUÇÃO
Embora os valores sejam 

altos, todos os municípios da 
região reduziram o número 
de famílias beneficiadas pelo 
programa. Uma das maiores 
reduções foi justamente em Três 
Barras, onde entre 2007 e 2008, a 
queda foi de 6%. Em Canoinhas, 
no mesmo período, houve queda 
de 2%.

Monte Castelo cortou 8,1% 
das famílias beneficiadas, enquan-
to que Irineópolis estornou 5%.

Major Vieira, que era o 
recordista de benefícios teve 
uma redução considerável, de 
16,2%.
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Miguel Melechenko gostou da 
ideia do programa Porteira Aden-
tro, lançado em 2005 pelo prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB). O 
que ele não gostou é de como, 
na prática, o programa que pro-
mete melhorias para dentro da 
propriedade de produtores rurais, 
mediante pagamento por hora/
máquina por parte do beneficia-
do, funciona. Em 2007, depois 
de pagar a guia de recolhimento 
do programa, Melechenko viu 
as condições da estrada que dá 
acesso a sua propriedade, na 
localidade de Rio dos Pardos, 
distante cerca de 38 quilômetros 
do centro de Canoinhas, ficar pior 
do que já estava. O operador da 
máquina se desentendeu com 
ele e simplesmente abandonou 
o serviço. “Estava fazendo um 
serviço porco e ainda não queria 
que eu reclamasse”, protesta 
Melechenko.

O caso do agricultor do Rio 
dos Pardos ilustra o agravamento 
de uma condição que tem irrita-
do não só moradores do interior, 
mas principalmente dos bairros, 
negligenciados pela prefeitura.

Semanalmente, a coluna 
Fala Cidadão, que publica fotos 
e e-mails enviados por leitores 
do CN, coleciona ao menos 
uma reclamação relacionada 
a conservação de estradas. As 
reclamações beiram a irritação. 
Entre as muitas queixas, impe-
ram asfaltos mal conservados, 
buracos e valetas que se abrem 
por ação das enxurradas.

VEREADORES PROTESTAM
 A ausência da Secretaria de 

Obras deu a tônica do discurso 
dos vereadores de Canoinhas 
na sessão de segunda-feira, 9. 
Foram 18 indicações de obras 
em vias públicas apresentadas 
pelos edis somente em uma 
sessão. Desde o início do ano, 
em apenas três sessões, foram 
38 indicações envolvendo obras 
de infraestrutura urbana.

Vereador Paulo Glinski 
(DEM) sugeriu que as máquinas 
façam um cronograma que envol-

O horário de verão, em vigor em três 
regiões do País desde 19 de outubro 
do ano passado, termina à 0 hora 
deste domingo, 15. Na ocasião, os 
relógios deverão ser atrasados uma 
hora no Sul, Sudeste e no Centro-
Oeste do País. 

Essa é a 38ª vez que a medida 
é implantada no País. A mudança 
afeta os Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Dis-
trito Federal. 

No última edição, o horário 
de verão foi responsável por uma 
economia imediata de cerca de R$ 
10 milhões, valor bem inferior aos 
R$ 50 milhões poupados em 2006. 
A previsão para este ano é de uma 
redução de 4% a 5% na demanda 
no horário de pico. Isso geraria uma 
economia de 2,3 mil MW, o que equi-
vale ao consumo de uma cidade de 
6,5 milhões de habitantes. 

DATA FIXA 
A partir deste ano, a medida 

terá datas fixas para início e término. 
Antes, anualmente, era publicado 

Relógios 
deverão 
ser 
atrasados 
em uma 
hora na 
madrugada 
de 
domingo, 
15

Horário de verão termina amanhã
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um decreto para definir o período 
da mudança. 

De acordo com decisão anun-
ciada pelo governo no ano passado, 
o horário de verão entrará em vigor 
sempre à 0 hora do terceiro domingo 
de outubro e se estenderá até o ter-
ceiro domingo de fevereiro seguinte. 
Há, no entanto, uma ressalva: caso 
o terceiro domingo de fevereiro seja 
o de Carnaval, o encerramento do 
horário de verão fica para o próximo 
domingo.

HORÁRIO DE VERÃO 
O horário de verão é adotado 

sempre nesta época do ano por 
causa do aumento na demanda, 
resultado do calor e do crescimento 
da produção industrial às vésperas 
do Natal. Nesse período, os dias 
têm maior duração por causa da 
posição da Terra em relação ao sol, 
e a luminosidade natural pode ser 
melhor aproveitada. 

O horário de verão foi adotado 
pela primeira vez no Brasil em 1931, 
com duração de cinco meses. Até 
1967 a mudança no horário ocorreu 
nove vezes. Desde 1985, no entanto, 
a medida vem sendo adotada sem 
interrupções, com diferenças apenas 
nos Estados atingidos e no período 
de duração. 

Vereadores cobram 
obras de infraestrutura
Em apenas três sessões foram 38 indicações envolvendo a Secretaria 
de Obras; secretário não para na secretaria e não atende celular
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va uma série de comunidades vi-
zinhas e reclamou da politização 
da Secretaria de Obras. “Durante 
a campanha havia trechos em 
que as máquinas erguiam a pá 
para não arrumar a estrada em 
frente a casas que tinham placas 
do vereador Paulo Glinski”.

Ele disse ainda que “se não 
podem fazer tudo, façam bem 
feito o que podem fazer”. Fa-
zendo uma referência ao atual 
secretário, Glinski afirmou que 
a “Secretaria de Obras tem fa-
lhado muito e vai continuar por 
mais quatro anos”.

Bene Carvalho (PMDB) 
afirmou que “o melhor secre-
tário de Obras é aquele que 
atender nossos pedidos”. Em 
seguida, fez insinuações sobre 
o futuro do secretário. “Pelo 
que sei o secretário Fernando 
(de Oliveira) está lá na corda 

bamba”. Ele lembrou ainda que 
os equipamentos hoje são bem 
melhores que no passado.

Vereador Wilson Pereira 
(PMDB) recomendou que a Casa 
convocasse o secretário de Obras, 
Fernando de Oliveira, a prestar 
esclarecimentos na tribuna da Câ-
mara sobre os trabalhos da pasta.

Bene disse que é melhor 
convocar o prefeito Leober-
to Weinert (PMDB), que é 
o responsável pelos atos do 
secretário.

A reportagem tenta desde 
terça-feira, 10, falar com Olivei-
ra. Nas tentativas na Secretaria 
de Obras, o secretário sempre 
estava fora do órgão. Pelo te-
lefone celular, quando não 
chamava até cair, a ligação era 
cortada por uma gravação de 
encaminhamento para a caixa 
de mensagens.

EXEMPLOS de descaso não faltam: Rua Emílio Wendt no bairro Água Verde

VALETA  na rua Victor Soares de Carvalho, no bairro Jardim Dona Amélia 2
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O CN quer estimular o leitor a reclamar de tudo o que lhe incomoda em sua rua, bairro ou 
cidade. Problemas isolados como o vizinho que joga cocô de cachorro na rua, até crateras 
abertas em ruas recém pavimentadas, são exemplos de denúncias que este espaço publica 

todas as semanas. A coluna, no entanto, depende 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 vez e a voz do povo!

Falta de água 
em Três 
Barras

Moradora do bairro João 
Paulo 2.º, de Três Barras, 
manda e-mail para a colu-
na contando que sua casa 
fica vazia o dia todo, mas 
mesmo assim paga uma 
conta de R$ 70 de água. 
No entanto, o pior é que 
por três dias seguidos da 
semana passada, chegou 
em casa cansada e não 
havia água nas torneiras. 
“Tem mais, a água só che-
ga de madrugada e acaba 
logo pela manhã”, conta. 
“A Casan que diga como 
vou fazer para cozinhar, 
tomar banho e outros afa-
zeres domésticos sem uma 
gota de água. Gostaria 
que alguém tomasse uma 
providência quanto a esse 
total desrespeito aos mora-
dores do bairro. Isto é uma 
vergonha”, protesta.

E aí, vice-
prefeito?

Morador do bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, 
questiona o porquê de o vi-
ce-prefeito de Três Barras, 
Sebastião Ferreira, usar a 
camionete Blazer que era 
usada pelo ex-prefeito Luiz 
Shimoguiri, para se deslo-
car todos os dias de casa 
para a prefeitura. “Por que 
não usar um veículo mais 
econômico?”, questiona.
O mesmo leitor diz que há 
veículos oficiais da prefei-
tura rodando aos domingos 
pelo município. E eles não 
são de pastas emergenciais 
como a da Saúde.

Calçada obstruída
Moradores da rua Francisco 

de Paula Pereira estão reclaman-
do de uma obra parada há meses. 

Não que isso seja de sua conta, 
mas o problema está no fato de 
o proprietário ter construído um 

tapume de proteção que toma 
conta da calçada. “Quando alguém 
estaciona, os pedestres têm de se 
arriscar a andar pelo meio da rua 
para desviar o tapume”, protesta 

um pedestre indignado, lembrando 
que a rua é uma das mais movi-

mentadas da cidade.

Cadê a luz?
Moradores da avenida 
Julio Budant Neto, no 
bairro Campo d’Água 
Verde, ligam para 
protestar contra a falta 
de iluminação pública 
na avenida. “À noite fica 
muito perigoso”, aler-
ta uma moradora. Os 
postes, como se vê, até 
existem, mas lâmpadas 
que funcionem é outra 
história.

A velha 
reivindicação 

de Marcílio 
Dias

Moradores de Marcílio 
Dias voltam a protestar contra o 
verdadeiro “queijo suíço” que se 
transformou as ruas que cortam 

o distrito, por pura e simples 
falta de manutenção. “Os pró-

prios moradores estão tapando 
os buracos com tijolos, porque 

não dá mais para transitar pelas 
ruas”, protesta uma moradora.

Novo horário 
de servidores 
da prefeitura de 
Papanduva
Com a finalidade de oferecer comodi-
dade no atendimento a população de 
Papanduva, a prefeitura começou esta 
semana a atender em horário integral. O 
novo horário agora é das 8 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas. Segundo o secretário 
de Administração, Genésio Vieira, este 
horário engloba também os trabalhos da 
Junta de Serviço Militar, Vigilância Sani-
tária, SUS e Postos de Saúde. 

TRANSPORTE ESCOLAR
A partir deste ano, os alunos da 

rede municipal de ensino terão mais 
qualidade e conforto no transporte 
de suas casas até as escolas. Nos 
próximos dias começam a rodar cinco 
novos ônibus escolares adquiridos 
pela nova administração. Os ônibus 
devem fazer as linhas mais longas do 
interior para o centro. Vieira orienta os 
pais de alunos para que denunciem 
qualquer irregularidade no transporte 
escolar, como por exemplo, situações 
que possibilitem falta de segurança 
para os alunos. Segundo Vieira, isso 
vai fazer com que a prefeitura solu-
cione os eventuais problemas que 
possam ocorrer no transporte escolar. 
Ainda neste mês mais um ônibus zero 
quilômetro deverá incorporar a frota 
escolar.

EXECUTIVO
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Tentativa de assalto 
deixa taxista ferido
Polícia ainda não tem pistas de quem foi o autor do disparo
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Recuperação de 
moto furtada
Na madrugada de quarta-feira, 11, 
policiais civis e militares detiveram 
na avenida Expedicionários, um 
homem de 28 anos que estava 
com uma moto furtada, Honda 
CG125 Fan preta, placa MDZ-
6753, de Canoinhas. A moto foi 
devolvida ao proprietário e o detido 
encaminhado para a Delegacia.

Acidente em 
Major Vieira
Na noite de terça-feira, 10, na 
rua Argemiro Borges, em frente 
a loja Berlanda, em Major Vieira,  
o condutor de uma moto Suzuki 
125, placa de Major Vieira, colidiu 
contra a roda dianteira de um ca-
minhão, placas de Major Vieira.
Segundo a Polícia, o caminhão 
avançou a preferencial trancan-
do a frente do motociclista, que 
sofreu escoriações e um corte 
no joelho, mas não teve fraturas, 
foi socorrido pelo Corpo de Bom-
beiros e levado ao Hospital São 
Lucas. O motorista do caminhão 
nada sofreu.

Os dois veículos foram multa-
dos por seus condutores estarem 
usando sandálias Havaianas. O ca-
minhão recebeu outra notificação por 
trafegar em local não permitido.

Albergado dá 
trabalho à Polícia
Roberto Farias compareceu no 
Fórum da Comarca de Canoinhas 
na terça-feira, 10, para, como faz 
todos os dias, assinar o livro de 
albergado (aquele que cumpre 
prisão em regime aberto) quan-
do foi surpreendido pelo policial 
que toma conta do Fórum, que o 
informou que havia um mandado 
de prisão em aberto contra ele. 
Farias fugiu correndo e não foi 
alcançado pelo policial. Guarni-
ções policiais foram avisadas e 
conseguiram deter o rapaz nas 
proximidades do arroio Monjolo.

Flagrante no 
trânsito
Na madrugada de ontem, na 
rua Rui Barbosa, ao abordar um 
veículo conduzido por um rapaz 
de 29 anos com visíveis sinais 
de embriaguez, policiais militares 
foram desacatados e agredidos. 
Foi preciso usar a força para deter 
o jovem. Ele se recusou a fazer o 
teste do bafômetro. Os policiais 
lavraram termo de constatação de 
embriaguez, recolheram sua carta 
de motorista e lavraram Auto de 
Resistência a Prisão. O veículo foi 
retirado do local pelo guincho. 

Acidente
Por volta do meio-dia de quarta-
feira, 11, na avenida Expedicio-
nários, aconteceu um acidente 
de trânsito envolvendo um veículo 
Fiat Strada, placas de Canoinhas, 
e uma motocicleta Yamaha, con-
duzida por um homem de 37 anos. 
Ele foi encontrado pelos bombei-
ros ao lado da pista, queixando-se 
de fortes dores no braço direito 
com suspeita de fratura, além de 
escoriações no joelho e na mão. 
Ele foi levado ao Pronto Atendi-
mento Municipal e no momento 
passa bem.

Menor detido 
por furtos
Na noite de quinta-feira, 5, na 
rua Waldomiro Olsen, no bairro 
Campo d’Água Verde, a Polícia 
registrou um furto na Escola de 
Educação Básica Severo de An-
drade. Os ladrões arrombaram a 
sala de depósito, de onde tiraram 
um aparelho DVD, CDs e DVDs 
infantis. Segundo testemunhas, 
um adolescente de 13 anos havia 
sido visto saindo da escola. O ado-
lescente foi localizado na rua Fre-
derico Kohler. Ele confessou ser o 
autor do furto e delatou um homem 
de 48 anos para quem ele teria 
vendido o aparelho de som. O ho-
mem foi flagrado com o aparelho. 
Ele foi detido por receptação. O 
adolescente informou ainda o local 
onde escondeu outros objetos de 
furto. No local foram encontrados 
uma bicicleta, 10 DVDs, uma bolsa 
e um aparelho de som.

O menor foi levado para a 
Delegacia. O Conselho Tutelar foi 
chamado e reconduziu o menor 
para sua casa.

Acidente na 
SC-280
Na tarde de domingo, 8 na SC-
280, trecho que compreende o 
bairro Piedade, em Canoinhas, 
um veículo Fiesta, placas de 
Curitiba-PR, bateu lateralmente 
contra  um Verona, placas de 
Canoinhas.

Os ocupantes do Fiesta, to-
dos da mesma família – pai, mãe e 
dois filhos – não sofreram ferimen-
tos graves, mas como estavam em 
estado de choque, foram levados 
ao Pronto Socorro e no momento 
passam bem. O motorista do Ve-
rona, nada sofreu.

Carreta tomba 
no trevo de 
acesso a Três 
Barras
O motorista Jéferson Luiz Alves 
Ribeiro capotou um caminhão 
Mercedes-Benz, na manhã de 
sexta-feira, 6, no trevo de acesso a 
Três Barras, pela BR-280. Segundo 
Ribeiro, o veículo apresentou pro-
blemas no freio quando ele contor-
nava o trevo e acabou virando. O 
motorista sofreu um corte profundo 
na cabeça e foi hospitalizado, mas 
no momento passa bem.

Carro 
incendeia na 
garagem
Na noite de quarta-feira, 11, os 
bombeiros foram chamados para 
combater um incêndio em um 
veículo na rua Fauri de Lima, 
no bairro Campo d’Água Verde, 
próximo ao Supermercado Haag. 
Ao chegarem ao local, o fogo já 
havia sido extinto pelo proprietá-
rio. O veículo, um Monza, placas 
de Canoinhas, sofreu danos no 
capô e motor. O incêndio ocorreu 
quando o proprietário acabava de 
retirar o carro da garagem. Não 
houve vítimas.

No início da noite de sábado, 
7, na localidade de Valinhos, 
distante cerca de 30 quilômetros 
do centro de Canoinhas, a Polícia 
Militar foi informada que um ho-
mem estava efetuando disparos 
de arma de fogo contra a casa 
de seu irmão.

Ao chegar ao local, a Polícia ou-
viu da suposta vítima que sua casa e 
seu carro foram alvejados por vários 
tiros disparados pelo irmão, que teria 
fugido em seguida.

Como não encontrou o infrator, 
a Polícia estava retornando para o 
centro quando recebeu novo cha-
mado do denunciante, dando conta 
do retorno do irmão.

No caminho de volta, a Polícia 

encontrou o suspeito dentro de um 
veículo Renault branco. Ao abordá-
lo, os militares foram recebidos 
com tiros. Ao revidar, os policiais 
atingiram os pneus do carro, o que 
não impediu o acusado de fugir em 
alta velocidade abandonando o veí-
culo às margens da SC-280, fugindo 
pelo mato.

Buscas foram realizadas, mas o 
infrator não foi localizado. O carro 
foi guinchado e multado. Tanto os 
policiais como o irmão do acusado 
registraram queixa na Delegacia de 
Polícia Civil, que assumiu o caso.

Na quarta-feira, 11, o acusado 
compareceu a Delegacia de Polícia. 
Segundo o delegado Rui Orestes 
Kuchnir, ele alegou que a Polícia se 

enganou ao ouvir um estouro no 
motor do seu carro, achando que 
ele havia atirado e revidaram com 
tiros, fazendo com que ele fugisse 
pelo mato. Ele vai responder aos 
processos em liberdade.

TRÊS BARRAS
No mesmo dia, na rua Getulio 

Vargas, no bairro São Cristóvão, um 
homem de 30 anos disparou dois 
tiros contra o próprio irmão. Ape-
nas um atingiu a mão esquerda do 
rapaz. Além do ferimento, o rapaz 
apresentava vários hematomas pelo 
corpo, segundo a Polícia Militar. Um 
boletim de ocorrência foi efetuado, 
mas o ferido preferiu não represen-
tar contra o irmão.

O taxista Osni Paulo Alves, co-
nhecido como Bagrinho, foi feri-
do com um tiro na atura do braço 
na madrugada de segunda-feira, 9, 
nas proximidades da Cohab 2.

Segundo Bagrinho, ele aguar-
dava um grupo de mulheres que 
costumeiramente pegam corrida 
com ele em frente ao bar Mil 
Lanches, na rua Vidal Ramos, 
quando por volta das 3 horas, 
um rapaz moreno, magro, baixo, 
cabelo curto e aparentando cerca 
de 20 anos, que não estava no bar, 
se aproximou dele pedindo uma 
corrida até um hotel que fica às 
margens da BR-280. Como as 
mulheres concordaram que o 
taxista levasse primeiro o rapaz 
e depois voltasse para pegá-las, 
Bagrinho levou o rapaz até a BR, 
quando ele pediu que o taxista 
entrasse na SC-477, que dá acesso 
a Cohab 2. Assim que Bagrinho 
entrou na rodovia, o rapaz teria 
anunciado um assalto. “Sem pen-
sar parei o carro e pulei em cima 
dele”, conta o taxista. Bagrinho 
diz ter lutado com o rapaz, com 
uma das mãos no revólver calibre 
38 que ele usava. Durante a luta, 
o taxista abriu a porta do passa-
geiro e os dois caíram para fora 
do carro. Foi quando, segundo 
Bagrinho, ele teria conseguido 

Em família: Irmãos disparam tiros contra irmãos
No mesmo dia, irmãos decidiram acertar contas no interior de Canoinhas e Três Barras

dominar a arma e disparado ao 
menos três tiros. O suposto as-
saltante teria dominado a arma e 
disparado dois tiros. Um atingiu a 
porta do carro e o outro o braço 
esquerdo do taxista. Assustado, o 
rapaz teria fugido se embrenhan-
do pelo mato.

Bagrinho conta que ainda 
conseguiu entrar no carro e di-
rigir até o posto de combustíveis 
Avenida, na Rubens Ribeiro da 
Silva, onde um frentista chamou 
o Corpo de Bombeiros.

A bala não chegou a penetrar 
no braço. Bagrinho é taxista há 
cerca de um ano.

SEM PISTAS
Segundo o delegado Rui 

Orestes Kuchnir, a Polícia tem 
enfrentado dificuldades para in-
vestigar o caso. O próprio taxista 
admite que não lembra direito do 
rosto do suposto assaltante. As 
demais testemunhas, mulheres 
que aguardavam a corrida em 
frente ao bar, que no momento 
estava fechado, foram ouvidas 
ontem, mas pouco contribuí-
ram. Bagrinho diz que não tem 
inimizades e nunca antes havia 
visto o rapaz.

A Policia não descarta ne-
nhuma linha de investigação.
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OSNI diz que apesar do susto arriscou reagir ao assalto brigando com o rapaz
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 > VAGAS AmboS 
oS SexoS

- Corretor(a) de seguros (acima de 
23 anos, Ensino Médio completo)
- Professor(a) (formação: Adminis-
tração ou Ciências Contábeis, acima 
de 25 anos)
- Representante comercial (idade: 
18 a 35 anos, com veículo e experi-
ência, área: materiais de construção, 
farmácias e supermercados)
- Vendedor(a) interno(a) (área: 
ferragens/peças, com experiência)

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

EMPREGOS

VAGAS
PROCURO

PRECISA-SE

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.

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.

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 Canoinhas 
e região. Interessados, enviar 
currículo vital para o e-mail: 
gislene@joinville.capitalco-

branca.com.br.
Benefícios: salário fixo + ajuda 

de custo.

VAGAS 
FemININAS:

- Apontadora de produção (co-
nhecimentos em Excel)
- Atendente/caixa (idade: 17 a 30 
anos, com experiência, horário: das 
15 às 23 horas)
- Auxiliar administrativa (com 
experiência, acima de 25 anos)
- Auxiliar de escritório (com 
experiência em Excel, idade: 18 
a 25 anos)
- Auxiliar de laboratório/atenden-
te (Ensino Médio, experiência em 
atendimento, idade: 19 a 25 anos)
- Copeira (com experiência)
- Empregada doméstica (acima 
de 18 anos, centro de Canoinhas, 
período matutino)
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, centro de Canoinhas, 
período vespertino)
- Empregada doméstica (acima 
de 30 anos, com experiência, 
casada)
- Empregada doméstica (residir 
em Curitiba-PR)
- Empregada doméstica (residir 
em Joinville-SC)
- Empregada doméstica (residir 
em São Paulo-SP) 
- Empregada doméstica para per-
noitar (acompanhante de senhora 
idosa, centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para per-
noitar (centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (trabalhar em Rio Bonito, 
em Major Vieira)
- Estagiária (cursando Ensino 
Superior)
- Faxineira (com experiência, entre 
18 e 40 anos)
- Garçonete (acima de 18 anos, 
horário das 14 às 23 horas)
- Inspetora de qualidade da ma-
deira (com experiência, acima de 
18 anos)
- Manicure (com experiência)
- Promotora de vendas (com 
experiência, ramo alimentício, 
com moto)
- Serviços gerais (com experi-
ência)
- Vendedora (carteira AB, área de 
informática, com experiência)
- 2 vendedoras de celulares (aci-
ma de 18 anos, com experiência)

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

VAGAS 
mASCULINAS:

- 2 açougueiros (com experiência)
- Afiador (com experiência)
- Atendente (Idade: 18 a 25 anos, 
horário das 13 às 20 horas)
- Auxiliar administrativo (cursando 
Ensino Superior, cart. AB)
- Auxiliar administrativo (idade: 22 
a 35 anos, com experiência)
- Auxiliar de refrigeração (idade: 20 
a 30 anos, solteiro)
- Balconista para confeitaria (ho-
rário das 14 às 19 horas, idade: 20 
a 25 anos)
- Conferente (idade: 22 a 35 anos, car-
teira AB, com prática em informática)
- Chacreiro (casado, para Antonio 
Olinto-PR)
- Eletricista predial (idade: 18 a 30 
anos, com curso)
- Garçom (idade: 16 a 18 anos, horá-
rio: a partir das 17 horas)
- Masseiro (com experiência, horário 
das 15 às 23 horas)
- Mecânico diesel (idade: 18 a 40 
anos, para trabalhar em Itajaí-SC, 
salário: R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil)
- Mecânico/soldador (idade: 18 a 
35 anos, com experiência em auto-
móveis)
- Motorista AD (acima de 25 anos, 
com experiência)
- Operador de caldeira (com expe-
riência)
- Operador de plaina (com experi-
ência)
- Operador de tupia ou centro de 
usinagem (com experiência)
- Padeiro (com experiência)
- Pedreiro (com experiência, idade: 
18 a 50 anos)
- Pintor de móveis (com experiência)
- Representante comercial (com veí-
culo e experiência, área: cosméticos)
- Serrador (com experiência, para 
Major Vieira)
- Serralheiro (com experiência) 
- Trabalhador rural temporário (para 
São Simão-SP) 
- Vendedor externo (área: materiais 
de construção, com veículo, idade: 
acima de 25 anos)
- Vendedor externo (área: segurança, 
com moto)
- Vendedor pracista (com experiên-
cia, acima de 21 anos, casado, com 
carro ou moto)

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

l   Cefet - Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica
Prazo: até 18 de fevereiro
Cargos: professor substituto
Vagas: 4
Salário: até R$ 1241,02
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 15
Informações: através do site www.
cefetsc.edu.br

l 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

l UFSC - Universidade Federal de 
Santa Catarina
Prazo: até 27 de fevereiro
Cargos: professores
Vagas: 14
Salário: até R$ 6563,17
Escolaridade: Nível Superior

Taxa de Inscrição: R$ 70
Inscrições: através do site: www.ufsc.
br, link “Concursos”.

l Ciasc - Centro de Informática e 
Automação do Estado
Prazo: até 2 de março
Cargos: vários
Vagas: 148
Salário: até R$ 3788,68
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 60 ou R$ 80, de 
acordo com o cargo escolhido
Inscrições: através do site: www.
aocp.com.br

l Funai - Fundação Nacional do 
Índio
Prazo: até 18 de fevereiro
Cargos: vários
Vagas: 60
Salário: até R$ 8,3 mil
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 80, R$ 100 e R$ 
120, de acordo com o cargo escolhido
Inscrições: através do site: www.
funrio.org.br
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Corpo de 
Bombeiros 
realiza curso de 
atendimento a 
emergências
Estão abertas as inscrições para o cur-
so de primeiros socorros, prevenção 
e controle de incêndios, salvamento 
e resgate, em Canoinhas. Segundo in-
formações do 9.º Batalhão do Corpo 
de Bombeiros, o curso tem o objetivo 
de capacitar pessoas da comunidade 
para realizar o primeiro atendimento 
diante de uma emergência, visando a 
aplicação de ações corretas aplicadas 
de imediato, até a chegada de maiores 
recursos, que muitas vezes, salvam 
vidas e patrimônio. As inscrições 
podem ser realizadas na sede do Bata-
lhão, ao custo de R$ 30, com isenção 
de pagamento para doadores de san-
gue. O curso é gratuito e a primeira 
turma será iniciada em março. Mais 
informações no Batalhão ou pelo 
telefone 3622-3266, com o sargento 
Dias ou com os soldados Rogério e 
Márcio.

Mafra vai 
sediar encontro 
nacional de 
alcoólicos 
anônimos
A região vai sediar o maior encontro 
catarinense de alcoólicos anônimos. 
Programado para os dias 12 e 13 de 
setembro, o 29.º Encontro Catarinense 
de Alcoólicos Anônimos vai reunir na 
Escola de Ensino Básico Santo Antô-
nio, de Mafra, mais de 1,5 mil pessoas 
com delegações de várias cidades do 
Estado de Santa Catarina e também do 
Paraná e Rio Grande do Sul.

A responsabilidade da organiza-
ção do evento é do 13.º Comitê de 
Distrito do Planalto Norte Catari-
nense que é formado pelos grupos de 
Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Monte 
Castelo, Canoinhas e Rio Negro-PR.

Na manhã de domingo, 22, a 
organização do evento concederá 
uma entrevista coletiva nas de-
pendências do Grupo Sinceridade, 
em Mafra, na rua Getúlio Vargas, 
próximo a prefeitura.

Dreveck solicita 
serviço de 
hemodiálise em 
Canoinhas

A Assembleia Legislativa aprovou indi-
cação do líder do PP, deputado Silvio 
Dreveck, encaminhado à Secretaria 
de Estado da Saúde solicitação para a 
implantação de serviço de hemodiálise 
em Canoinhas. O pedido baseia-se em 
dois argumentos principais: há pelo 
menos 32 pacientes que precisam de 
hemodiálise na região de Canoinhas 
e que hoje precisam se deslocar até 
Mafra – e não existem mais vagas para 
atender à demanda; há a necessidade 
de implantar serviço de hemodiálise 
em Canoinhas devido à grande de-
manda de pacientes que procuram 
esse tratamento.

NEP cadastra 
instituições 
interessadas 
em cursos 
A Secretaria de Estado da 
Educação está cadastrando 
instituições, Organizações 
Sociais Civis de Interesse 
Público (Oscips), entidades 
de classe, organizações go-
vernamentais e organizações 
não-governamentais de Santa 
Catarina, para a realização de 
cursos de qualificação profis-
sional a serem oferecidos no 
primeiro semestre, na forma 
e condições estabelecidas 
através da Chamada Pública 
que começou dia 5 e encerra 
hoje.

  Esclarecimentos e in-
formações adicionais acerca 
do conteúdo da  chamada 
poderão ser  obt idas  pe lo 
telefone (47) 3622-0107 e no 
site da Secretaria de Estado 
da Educação.

Tania Schiessl 
afastada para 
tratamento de 
saúde

A coluna Clic CN, publicada desde 
maio de 2008 pelo CN, sob respon-
sabilidade da colunista e fotógrafa 
Tânia Schiessl, que deveria retornar 
das férias neste mês, segue sem ser 
publicada. Tânia passou por uma 
cirurgia para a retirada de um tumor 
no seio no dia 8 de janeiro e deve 
passar por pelo menos dois meses 
de tratamento pós-operatório em 
Jaraguá do Sul-SC. Empolgada com 
o sucesso da cirurgia, Tânia explica 
que o tratamento pós-operatório é 
preventivo e que em breve deve 
retornar à ativa. 
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Campeonato de tênis 
movimenta em Canoinhas
Torneio acontece amanhã e domingo no Campo d’Água Verde

Gracieli Polak
CANOINHAS

Raquetes e bolinhas são as atra-
ções esportivas de Canoinhas 
no final de semana. O torneio 
inicial do Circuito Muniz pro-
mete agitar os adeptos da mo-
dalidade, que ainda tem poucos 
praticantes na cidade, mas que, 
aos poucos, começa a se po-
pularizar e ocupar espaço que 
tradicionalmente era do futebol 
de campo e de salão. De acordo 
com Marcelo Muniz, organiza-
dor do evento, até ontem, antes 
das inscrições se encerrarem, 
equipes de Canoinhas, Porto 
União, Mafra e Rio Negrinho 
já haviam confirmado presença 
para a competição, que tem sua 
fase eliminatória amanhã. No 
domingo, 15, as equipes classifi-
cadas se enfrentam em busca do 
título que inaugura a programa-
ção do esporte na região.

Considerado esporte de eli-
te, o tênis de campo  tem encon-
trado em projetos sociais uma 
oportunidade de se popularizar. 
Em Canoinhas, o projeto Tênis 
Comunitário, encabeçado pela 
Unimed, oferece para crianças 
carentes a chance de praticar o 

esporte. Mais de 100 estudantes 
são beneficiados pelo programa, 
que deu um passo além ao profis-
sionalizar os treinos de dois com-
petidores que se destacaram nas 
quadras do projeto, atitudes que 
incentivam a prática e o acompa-
nhamento da modalidade. 

“Aqui na cidade, por enquan-
to o público se limita a compe-
tidores e familiares de atletas, 
mas, à medida que esse tipo de 
competição seja realizado, outras 
pessoas começam a se interessar 
e o esporte se populariza. No ano 
passado participamos do Estadu-
al e tivemos bons resultados, que 
tendem a ser cada vez melhores”, 
relata Muniz.

A competição acontece na 
Academia Muniz Tênis, no bairro 
Campo d’Água Verde e a entrada 
é gratuita. 

APOIO PARA O VÔLEI
José Carvalho Júnior, da 

Fundação Municipal de Espor-
tes (FME), afirma que outras 
modalidades esportivas recebe-
rão novos incentivos em breve. 
O voleibol de areia, que recen-
temente não recebeu inscrições 
no campeonato organizado pela 
FME, deverá receber uma qua-
dra para a prática esportiva no 
centro da cidade, como forma 
de incentivo aos praticantes, 
que encontram dificuldades em 
acessar quadras, “A gente ainda 
não pode divulgar com certeza 
onde ela estará localizada, por-
que as negociações ainda estão 
sendo feitas, mas há 99% de 
chance de que o projeto saia do 
papel, o que vai representar um 
avanço no esporte da cidade”, 
afirma.

A
rq

ui
vo

QUADRA de tênis do Muniz Sport Center será palco do campeonato que acontece neste final de semana
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Começa a disputa na 
Libertadores da América
Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Sport representam o Brasil

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
A competição mais badalada 
das Américas começou na terça-
feira, 10, trazendo para campo a 
típica rivalidade entre os clubes 
do continente. Na próxima 
terça-feira, 17, o Brasil entra em 
campo em busca do 15.º título 
na competição, missão que um 
dos cinco representantes brasi-
leiros deverá cumprir para que o 
futebol pentacampeão do mundo 
possa sonhar novamente com a 
primeira colocação no ranking da 

Kléber, Washington, Tcheco, Keirrison e Paulo Baier são alguns destaques brasileiros na competição latinoamericana

competição das Américas.
A estreia dos times brasilei-

ros começa com o  Palmeiras, 
que enfrenta o equatoriano LDU, 
atual campeão, pelo grupo 1, que 
já é chamado de grupo da morte. 
No mesmo grupo, o brasileiro 
Sport enfrenta o chileno Colo-
Colo, na quarta-feira, 18.

O São Paulo também estreia 
na quarta-feira, 18, contra o In-
dependente Medelín, pelo grupo 
4. Na quinta-feira, 19, é a vez do 
Cruzeiro estrear contra o Est. 
La Plata. O último clube brasi-
leiro a entrar na competição é o 

Grêmio, que somente na quarta-
feira, 25, pisa em campo contra 
o Universidad de Chile. 

A participação dos clubes 
brasileiros começa com a expec-
tativa de uma tomada de resulta-
dos mais positiva para o futebol 
brasileiro, que nas últimas edições 
da Libertadores, perdeu espaço 
principalmente para argentinos, 
chilenos e equatorianos.  

Em 2005 e 2006, a taça veio 
para o País, trazida por São Paulo 
e Internacional, respectivamente. 
Em 2007, quem ficou com o tí-
tulo foi a argentino Boca Juniors, 
tradicional rival de qualquer equipe 
brasileira. No ano passado, a sur-
presa da competição, o LDU, do 
Equador, conseguiu o título inédi-
to, derrotando o Fluminense.

PERDENDO POSIÇÕES
Nas últimas duas décadas, o 

futebol brasileiro se tornou o pro-
tagonista da  Taça Libertadores, 
conseguindo chegar em 14 das 17 
finais disputadas,  ganhando oito 
títulos. Nesse período, a Argen-
tina virou a segunda força, com 
seis títulos, seguida de Paraguai, 
Colômbia e Equador (um cada). 
Na história da competição, que 
começou a ser disputada em 
1960, a Argentina acumula 21 tí-
tulos,  oito a mais do que o Brasil, 
que fica na segunda colocação. 
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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=0iYV7OUIWZg

SEXTA-FEIRA 13 (FRIDAY THE 13TH)

Kylie Minogue

A estrela australiana caprichou no 
novo álbum. Trinta e uma músicas 
compõem Boombox, trazendo o que 
de melhor Kylie gravou nos últimos 
tempos. Destaque para os sucessos 
das pistas Monday Out Of My Head, 
In My Arms e Your Disco Needs You. 
Para dançar até o amanhecer!

  Uma das séries mais bacanas 
pode ter duas baixas no elenco 
principal ainda este ano: Grey’s Ana-
tomy, série exibida no horário nobre 
da rede ABC (o SBT exibe a série 
toda quinta) pode perder dois perso-
nagens importantes 
da história em sua 
quinta temporada: 
Izzie Stevens e Ge-
orge O’Malley. Já 
no ano passado, 
alguns boatos fortes 
davam conta de que 
Katherine Heigl e 
T.R. Knight, intérpre-
tes dos dois perso-
nagens residentes 
do Hospital Seattle 
Grace, estavam um 
pouco descontentes 
com o rumo que a 
série tinha tomado. 
O tempo passou, e 
o desgosto tomou uma proporção 
maior, evoluindo para a insatisfação 
aberta ao público: a atriz declarou 
ainda na quarta temporada que o 
seu material era tão ruim que não 
dava para concorrer ao Emmy, re-
nunciando a uma possível indicação. 

T. R. Knight, por sua vez, estaria 
pronto para pedir demissão depois 
de episódios com apenas breves 
aparições de O’Malley. Segundo o 
site Séries ETC, James Pickens Jr., 
o intérprete do chefe do hospital na 

série, teria informado 
ao New York Post
que os dois atores 
já estariam com um 
pé fora do elenco da 
produção. Porém, a 
ABC ainda não fez 
qualquer tipo de pro-
nunciamento oficial 
sobre o assunto. A 
imprensa especia-
lizada afirma ainda 
que tal confirmação 
só não veio por con-
ta de um pedido de 
Shonda Rhimes, a 
criadora da série. A 
questão principal é: 

quanto tempo Grey’s Anatomy ainda 
vai suportar?! Será que com todas 
estas questões envolvendo o elenco 
principal a ABC não deveria cogitar 
o término da série de maneira digna, 
antes que o barco afunde?!

Boombox

O trai ler do novo Sexta-Feira 
13, que estreia hoje na terra do 
Obama,causou um estardalhaço 
maior por mostrar um detalhe curio-
so e peculiar sobre o assassino de 
Crystal Lake: Jason corre! E corre 
muito! Exagero dos fanáticos à parte, 
o vídeo (devidamente legendado) 
mostra uma boa prévia sobre o que 
esperar desta reinvenção da série - e 
do personagem, que deve ter cansa-

do de fazer o tipo preguiçoso - sob 
a direção de Marcus Nispel (que já 
ressuscitou O Massacre da Serra 
Elétrica em 2003). O elenco parece 
afiado (Jared Padalecki, da série 
Supernatural, e Amanda Righetti, 
ex The O.C., encabeçam a turma) e 
a ideia da contagem de vítimas – a 
mesma utilizada no trailer do filme 
original – aguça a curiosidade e dá 
até água na boca. 

  O enredo de Sexta-feira 13 
é simples, e quase todo mundo 
sabe de cor: um grupo de ado-
lescentes fica à mercê de um as-
sassino misterioso e implacável 
que está à espreita numa bela 
e ensolarada colônia de férias 
à beira do lago Crystal. A série 
que hoje acumula sequências (a 
mais nova delas é a refilmagem/
reinvenção que estreia hoje, nos 
EUA), milhões de dólares, pilhas 
de corpos e litros de sangue, 
iniciou-se quase como uma 
brincadeira do diretor Sean S. 
Cunninghan e do roteirista Victor 
Miller, no inicio da década de 80. 
A ideia de fazer uma produção 
aos moldes de Halloween e 
Psicose reuniu um elenco misto 
e desconhecido na época. Entre 
as vítimas estavam uma até 
estão desconhecida Adrienne 
King (hoje afastada das telas 
em decorrência de problemas 
pessoais), Harry Crosby (filho de 
Bring Crosby) e o jovem Kevin 
Bacon (que empacota lá pelos 
quarenta minutos)! Em suma, 
novos rostos tentando conse-
guir sua primeira chance em 
Hollywood, mesmo que sem um 
roteiro por completo: há rumores 
de que Miller entregava páginas 
com cenas diariamente, pouco 
antes de elas serem rodadas, e 
mudanças eram feitas no dia se-
guinte. Ou seja, os atores nunca 
sabiam se aquilo que estavam 
gravando iria realmente pro ar. 

O elenco foi encabeçado por 
Betsy Palmer (a única atriz a ter 
veículo próprio pra se deslocar 
até o local das filmagens), como 
a mãe protetora de Jason, um 
garotinho feio e, digamos, um 

pouco lento, que vivia sendo 
perseguido pelos adolescentes 
mimados do acampamento nas 
margens do lago, e que acabou 
morrendo afogado, por negligên-
cia dos monitores e da crueldade 
dos teenagers. Até aí tudo bem, 
o filme deslanchou nas bilhe-
terias (arrecadou mais de 34 
milhões de dólares, uma fortuna 
para os padrões da época), os 
atores tornaram-se famosos e 
todos viveram felizes. Ou quase 
isso. Foi quando os diretores da 
Paramount - a produtora do filme 
- acharam importante (e lucrati-
vo) trazer Jason de volta numa 
sequência ainda sem a máscara 
de hóquei (que surge apenas na 
terceira parte do longa). 

O que parecia uma pro-
messa de fim breve e indolor 
nesta primeira parte da série deu 
lugar ao sangue aos borbotões, 
quando diversos diretores, ao 
longo dessas quase três déca-
das, decidiram liderar o time e 
ressuscitar a franquia. O tempo 
passou e a contagem de corpos 
e a indústria da série só au-
mentaram. O que permaneceu 
intacta foi a fórmula, o enredo. 
Jason pode até já ter provado 
do próprio remédio em diversas 
sequências - já foi esmagado, 
empalado, esfaqueado, atrope-
lado, queimado, e até atingido 
por uma TV e um sofá - mas ele 
sempre retorna. Sexta-feira 13
vale pra relembrar os bons tem-
pos (ou a não vivência deles), 
a saudade infantil, ou até como 
matinê mesmo. Só não vale não 
ver. Alguém ainda não tinha pro-
grama pra hoje à noite?! 

Extras: Making of e dois trailers de cinema. 

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

GM

GM

GM

BAIXA EM GREY’S ANATOMY

Corra, Jason, Corra!

EW

Uma nova revista em quadrinhos será 
lançada em junho nos Estados Unidos 
pela DC Comics confirmando que a Ba-
twoman - a versão feminina do super-
herói Batman - é lésbica, um rumor que 
circula entre os fãs de quadrinhos há 
mais de dois anos.
Em maio de 2006, quando os autores 
Greg Rucka e J.H. Williams 3.º come-
çaram a trabalhar em uma nova história 
da Batwoman, um artigo do jornal 
americano New York Times revelou a 
orientação sexual da heroína.
O artigo provocou polêmica e repercutiu 
entre os fãs de quadrinhos, mas a homos-
sexualidade da heroína nunca havia sido 
confirmada pelos autores até agora.

EW
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 Aniversariantes
08/02 - Ana Lucia da Silva
14/02 - Ovidio Cordeiro
14/02 - Leonor Lisbôa Malicoski
14/02 - Efrein Stein
14/02 - Dr. Adair Ditrich
14/02 - Sezinda Ap. Santos
15/02 - Sandilha Davi Cavalheiro
16/02 - Sandra Lucia Bisswurn
16/02 - Eloir Francisco Marcondes
16/02 - José Pilaty
16/02 - Fermina de P. S. Carvalho
17/02 - Liliane Neppel
17/02 - Alaíde Guedes Carvalho
17/02 - Adriane Muller da Rosa
19/02 - Elzo Lino
19/02 - Susane Fortes
19/02 - Raquel Pires Gonchoroski

AdriAnA PAngrAtz Steilein, filha de 
Rosane e Sílvio, cola grau hoje, em odonto-
logia, pela UFPR. Sua família, orgulhosa 
pela conquista, deseja sucesso. Parabéns!

Marcando presença no 29º Rodeio do CTG Bela Vista, 
os casais Cris e simAr, mAri e mAuro.

Parabéns para KAuAttA, que 
completou seus 15 anos. Sua madri-
nha, Lucilene, e seus familiares dese-
jam muita saúde, paz e felicidade.

Diemili KAuAnA apagou 
velinhas na quarta-feira, 11. Seus 
pais, Gilberto e Luciane, desejam 
felicidades para a filhota.

JUliana SüSSenbach colou grau 
em medicina pela Universidade Positi-
vo, de curitiba, na sexta-feira, 6. Seus 
pais, haroldo e Solange, bem como seus 
irmãos, eduardo, Marcelo e luciano, 
desejam-lhe muito sucesso. Parabéns!

Domingo, 15, é dia de festa para 
MaRia lUiza coRRea PaU-
lino, que completa dois aninhos. 
Seus pais, adelar e Margareth, sua 
tia leo e seus tios e avós desejam 
felicidades.

Para comemorar seus 70 anos, DaRci DoS SantoS
MachaDo ganhou uma festa surpresa de suas filhas Maria 
Isabel e Maria Cristina. A festa, que foi muito animada, con-
tou com a presença em peso de sua família e de seus amigos. 
Na foto, em meio às filhas, Darci com o buquê de 70 rosas 
que ganhou dos netos Lucas e Bruno.

cRiStiane e 
Diego se casam 

na quinta-feira, 
19, na igreja ad-

ventista do Sétimo 
Dia do bom Re-

tiro, em curitiba. 
os pais do noivo, 

Jair e lisete back, 
e os pais da noiva, 

célio e clores 
Feitosa, desejam 

muitas felicidades.

PaUlo henRiqUe PoSPoR
completou idade nova ontem. toda a 
sua família lhe deseja muito sucesso 
e muitas realizações. Parabéns!

VitóRia YaSMin coRRêa go-
MeS completou seu 1.º aninho na 
segunda-feira, 9, e recebe o carinho 
de sua mamãe, de seu papai, e tam-
bém da sua irmãzinha. Parabéns!

AnDrei e JuliAnA curtem sua 
lua-de-mel em Machadinho, no Rio 
Grande do Sul. Ao casal, desejo de 
felicidades!

Paola bRanDão apagou velinhas 
na quarta-feira, 11. Seus pais, Vilson 
e Lucia, e seus irmãos, Juliana, Kel-
vin e Bruna mandam os parabéns!

No sábado, 7, elisiAne Gu-
GinsKi colou grau em Adminis-
tração pela UnC. Seus tios, Tarciso 
e Sônia, e seus primos, lhe desejam 
muito sucesso nessa nova etapa de 
sua vida. Parabéns!

No domingo, 
8, a família 
Trapp se reuniu 
para festejar 
o aniversário 
de RoSa P. 
trAPP, que 
em 28 de janei-
ro completou 
88 anos. Seus 
filhos e demais 
familiares 
desejam saúde, 
felicidade e 
paz. 

sibeli CAnAni colou grau em Psico-
logia pela UnC Porto União na sexta-
feira, 6. Seus pais, amigos e familiares, 
dão os parabéns e desejam que este seja 
apenas o começo de muitas conquistas e 
realizações. Parabéns!
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IMÓVEIS

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

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

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

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

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

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

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 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.

VENDE-SE uma fábrica de erva-mate 
semi-automática completa com balança 
para 30 mil quilos. Fone: 3629-0009.

CLASSIFICADOS GRÁTIS
3622-1571
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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.

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.

VENDE-SE Corsa 95, GL, vermelho, 
gasolina, quitado, com trava e rodas 
esportivas. Valor: R$ 10,5 mil. Fone: 
3622-2909.
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Memória

HÁ 50 ANOS

Publicado em  14 de FeVeReiRo de 1959

O caso de Itaiópolis
Demos aqui, em nossa última edição, a notícia pu-

blicada, aliás com ressalvas, pela nossa colega Tribuna 
de São Bento, segundo a qual o prefeito do município de 
Itaiópolis teria abandonado o cargo, sendo substituído 
pelo delegado de Polícia.

Achando-se nesta capital o sr. capitão Zízimo 
Moreira, delegado especial de Polícia de Itaiópolis, que 
para ali regressou hoje pela manhã, nossa reportagem 
conseguiu ouvi-lo a respeito, tendo-nos prontamente, 
fornecido os necessários esclarecimentos.

Podemos pois, assim fixar os fatos: o sr. João 
Silveira primo renunciou ao cargo de prefeito, para o 
qual havia sido eleito. Substitui-o naquele posto, na 
qualidade de presidente da Câmara de Vereadores, o 
sr. Miguel Kito.

Como ainda há um período de mandato a completar, 
até as próximas eleições, cabia à Câmara eleger o novo 
prefeito. E, por unanimidade isto, é, pela totalidade dos 
votos dos edis, foi eleito para o cargo o sr. cap. Zízimo 
Moreira.

Ao contrário do noticiado, porém o novo prefeito não 
assumiu o cargo. Assim, tratou desde logo, de regularizar 
a sua situação. Com esse objetivo veio a esta capital, 
tendo-se avistado com o sr. governador Heriberto Hulse, 
com o sr. cel. Mário Fernandes Guedes, comandante 
da Polícia Militar, a fim de se tomarem as providências 
que o compatibilizem com as novas funções civis. Es-
sas providências são, como é óbvio, a exoneração do 
cargo de delegado especial de Polícia, e a autorização 
do Comando Geral da Polícia Militar para o desempenho 
do novo cargo.

Ocorrências policiais
AGrESSão - Antonio Tomporoski apresentou queixa 
contra João Maria Kuant, residente no Alto das Palmei-

ÓBITOS

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

anita Niedzielski 
Galeski
*10/08/54
+31/01/09

- ReGiSTRadoS eSTa SemaNa  No caRTÓRio de caNoiNHaS

CN
MACARRÃO CAMPESTRE

iNGRedieNTeS
• 1 pacote de macarrão tipo espa-
guete ou talharim
• 1 dente de alho picado
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 5 vagens picadas
• 1 pimentão amarelo em cubinhos
• 1 pimentão vermelho em cubi-
nhos
• 1 pimentão verde em cubinhos
• 1 abobrinha picada
• 1 xícara (chá) de cogumelos em 
fatias
• Sal, salsinha picada e queijo ra-
lado a gosto

modo de PRePaRo
Cozinhe o macarrão conforme as 
instruções do fabricante. Enquanto 
isso, doure o alho no azeite aque-
cido. Junte as vagens e mexa até 
que fiquem macias. Acrescente os 

pimentões e cozinhe por dois mi-
nutos. Junte a abobrinha e misture 
por um minuto. 

Ponha o cogumelo, cozinhe por 
mais dois minutos e tempere com o 
sal e a salsinha. Escorra o macarrão 
e reserve três colheres (sopa) de 
água do cozimento. Misture o ma-
carrão com o refogado de legumes 
e regue com a água reservada. 
Sirva imediatamente com queijo 
ralado a gosto.

dica: Cubinhos de tomate e ce-
noura ralada também podem ser 
utilizados nessa receita.

Tempo de preparo: 15 minutos 
Rendimento: 6 porções 
Nível de dificuldade: Fácil 
calorias: 396 por porção 

MemóriaMemória

BOLO DE BATATA

iNGRedieNTeS
• 2 pacotes de purê de batata pron-
tos (à venda nos supermercados)
• 2 ovos
• 1/2 xícara (chá) de queijo ralado
• 200 g de presunto cozido
• 1 linguiça-calabresa defumada
• 1 colher (café) de manjericão 
picado
• 1 colher (chá) de salsinha picada
• 100 g de bacon em cubinhos
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

modo de PRePaRo
Prepare o purê conforme as instru-
ções do fabricante. retire do fogo e 
junte os ovos, 2 colheres (sopa) de 
queijo, o sal e a pimenta. Mexa bem 
e reserve. Triture o presunto em um 
processador com a linguiça sem 
pele e tempere com o manjericão 
e a salsinha.

Em uma fôrma de aro removível 
forrada com papel-alumínio faça 
uma camada com metade do purê. 
Espalhe o recheio de presunto e 
aperte bem com as costas de uma 
colher. Cubra com a outra metade 
do purê e polvilhe a superfície com 

ras, por ter o mesmo o agredido com palavras porno-
gráficas e de baixo calão.
João Wisiniescki, apresentou queixa, alegando que João 
Gonçalves, embriagado lhe agrediu.

ESFAquEADo - Arlindo ricardo apresentou queixa 
na delegacia por ter sido esfaqueado em Bela Vista do 
Toldo por Jorge Carvalho.
Benvindo Ambrósio e Manoel Campolin, residentes na 
Xarqueada, foram esfaqueados por Alvino de Lima, 
pelas costas.

ATIrou no SoLDADo - o soldado Pedro Alves 
Moreira, destacado em Paula Pereira, foi ferido a bala 
com um revólver feito de madeira, quando efetuava a 
prisão em flagrante de Leonides Rodrigues Leal – vulgo 
‘Morisco’.

EMBrIAGuEZ - Deu entrada nesta delegacia, Manoel 
de Paula por encontrar-se embriagado, promovendo 
desordens.

ACIDEnTE DE TrânSITo - Um caminhão da firma Wie-
gando olsen S.A., chocou-se com o ônibus da empresa 
união Catarinense, em rio dos Poços, saindo ferido com 
escoriações leves, o passageiro Francisco Cubas.

Cine Teatro Vera Cruz 
apresenta:

Hoje – às 20,15 horas – Impróprio até 14 anos
maRcadoS Pela ViolÊNcia

Em RKO Scope
Com Richard Egan – Dorothy Malone – Cameron 

Michel
“Eles traziam  o estigma da vingança que crescia 

como a lenda de suas valentias”…

Em 1962, num encontro social em Canoinhas, da direita para a esquerda, Ladislau Doliszny, o “Míntio”, 
Adhemar Schumacher e Aquiles (?). A foto é do acervo Adhemar Schumacher e as informações são do 
professor Fernando Tokarski.  Para contribuições à coluna: fernandotokarski@yahoo.com.br

Pedroca Gonçalves dos 
Santos
*29/06/36
+01/02/09

maria martins Rodrigues
*20/08/24
+05/02/09

o bacon e queijo ralado restante. 
Leve ao forno médio preaquecido até 
começar a dourar ligeiramente.

dica: o resultado será o mesmo se 
você usar purê de batata caseiro.

Tempo de preparo: até 30 
minutos 
Rendimento: 6 porções 
Nível de dificuldade: Fácil 
calorias: 318 por porção 
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Gracieli Polak
BELA VISTA DO TOLDO

Rodeio Crioulo de Bela Vista tem recorde de público

Cine Pop Dance
Quando? Amanhã
O que? Festa das Cervejas

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

Clube Palácio
Quando? Amanhã
O que? Festa do Vídeo Clip

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

Galpão Missioneiro
Quando? Hoje
O que? João Luiz Correa e grupo 
Campeirismo

Salão de Molas – 
Major Vieira
Quando? Amanhã
O que? Baile com o Grupo Rodeio

SBO
Quando? Hoje
O que? Banda By Brazil

V12 Music Bar
Quando? Hoje
O que? Groove Sessions

São Sebastião
- Três Barras
Quando? Domingo
O que? Festa do padroeiro na Igreja 
do São Sebastião com animação do 
grupo Rodeio, de Porto Alegre

Rodeio de Paula 
Pereira
Quando? Hoje, amanhã e domin-
go

PRóxiMOS
20/02
Show nacional com Fernando e So-
rocaba e com a dupla Regy e Nan-
do, de Canoinhas, e lançamento da 
4.ª Agrofest e escolha da rainha da 
Festa, na Firma

22/02
Chiquito e Bordoneio, na SBO

22/02
Festa no pavilhão da Igreja Matriz, 
de Major Vieira, com o grupo Ba-
lanço Serrano

22 e 24/02
Carnaval da Melhor Idade no Cine 
Pop Dance, a partir das 14 ho-
ras. Associados da Asaprev não 
pagam entrada apresentando a 
carteirinha.

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

Programação
Fim de semanaTradicionalismo em 

alta no Planalto Norte

Competições de laço, 
gineteadas, shows e 
apresentações artísticas 

foram os pontos altos do 27.º 
Rodeio Crioulo Interestadual de 
Bela Vista do Toldo, que acon-
teceu desde a sexta-feira, 6, até o 
domingo, 8, na sede do Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG) Bela 
Vista, na Fazenda São Pedro.

Segundo Raul Tyszka, um 
dos organizadores do rodeio, o 
evento atraiu público superior 
a 15 mil pessoas durante os três 
dias da festa, superando as expec-
tativas da organização. 

As competições de laço e 
gineteadas tiveram a participação 
de mais de 130 equipes, vindas 
do Planalto Norte, região lito-
rânea de Santa Catarina, sul e 
norte do Paraná e também do 
Rio Grande do Sul. Os prêmios, 
estimados em R$ 30 mil inicial-
mente, foram aumentados devi-
do à alta adesão das equipes na 
competição. “Além das premia-
ções em dinheiro a gente daria 
uma moto como maior prêmio. 
Acabamos dando duas motos, 
para prestigiar os competidores, 

porque todas as nossas expecta-
tivas, tanto de público como de 
competidores, foram superadas”, 
explica Tyszka.

Os grandes shows gauches-
cos e bailes programados para o 
evento, de acordo com Tyszka, 
foram responsáveis por chamar os 
visitantes para o CTG Bela Vista. 
No sábado, a festa comandada 
pelo Grupo Candieiro atraiu mais 
de 1,6 mil pessoas para o baile 
realizado no salão do CTG. As 
apresentações de Canhoto do Bra-
sil, Talagaço e Marcação também 
tiveram bastante participação do 
público, mas as invernadas artísti-
cas, com apresentações de danças 
tradicionais gauchescas, chula, 

declamações e gaita chamaram 
a atenção e agradaram o público 
presente, fator que, segundo a 
organização, motivam o inves-
timento no segmento na edição 
do ano que vem, que começa a 
ser planejada.

aMPLIaÇÃO
Além de investimento em pro-

gramações culturais, a organização 
pretende ampliar a área física em 
que a festa é realizada.“Estamos 
planejando uma grande ampliação 
na área do CTG, para que nos-
sos eventos cresçam ainda mais. 
Queremos aumentar o número de 
banheiros, as opções de alimen-
tação e propiciar uma estrutura 

realmente boa, porque isso traz 
bons resultados para a região”, 
afirma Tyszka.

INCIDENTE
Neste ano, nenhuma con-

fusão aconteceu durante os três 
dias da festa. Além da segurança 
contratada pela organização, 
a Polícia Militar realizou tra-
balho ostensivo para impedir 
a ocorrência de confusões. O 
único incidente foi a morte de 
um senhor devido a um infarto. 
Mesmo com o atendimento ágil 
da equipe de saúde presente no 
evento e o transporte imediato 
para o hospital, ele sofreu uma 
parada respiratória e faleceu.

EVENTO atraiu público superior a 15 mil pessoas em três dias
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINhAS

NASCIMENTOS

CRUZADAS

RE
SP

O
ST

A
S

13/02
Eluir Pinto dos Santos e Devanir de Souza

Antonio Roberto da Silveira e Cleide Regina Vfleger

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINhAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

29/01
Mariana Reisdoerfer
Pais: Gerson Reisdoerfer
Ester Mariano Toporosky  
Residoerfer

01/02
Felipe de Souza Ricardo da 

Cruz
Pais: João Ricardo da Cruz
Josiele Aparecida de Souza

01/02
Flávio Ricardo de Lima
Pais: Flávio de Lima
Selma Kowalski

01/02
Eloá Alves da Silva
Mãe: Sirléa Alves da Silva

03/02
Ketlin Leite
Pais: Rodrigo Leite
Francisca Alves Pinto

06/02
Sofia Baukart
Pais: Evaldo Baukart Filho
Luciane Schiessl

Abre o olho, 
Japa! 

Assaltada por motoqueiro, Sabrina 
Sato argumentou: ‘Meu relógio? 
Não pode levar só o celular?’ O 
larápio, que não tinha pensado no 
aparelho, levou os dois!

Erguei as mãos! 
O padre Marcelo Rossi foi o artista 
que mais vendeu DVDs em 2008: 
212 mil cópias de Paz Sim, Violên-
cia Não - Vol. 1. O Padre Fábio diz 
que também vai chegar lá...

É a sério!
Fábio Assunção recusando autori-
zação especial da clínica de recupe-
ração: não quer sair de lá nem em 
datas especial. Por enquanto.

Que casta é 
essa? 
Glória Perez finge que não sabe, 
mas algumas das leis que ela 
mostra em Caminho das Índias 
deixaram de existir há mais de 60 
anos!

Olha essa!
A banda Calypso foi indicada ao 
Prêmio Nobel da Paz pelo ‘relevante 
trabalho humanitário em prol dos 
carentes da região Norte’. Joelma e 
Chimbinha caíram no choro quando 
receberam a notícia. De emoção, é 
claro.

Na ponta dos 
pés! 
Zeca Camargo prefere não comentar: 
era bailarino antes de se tornar jorna-
lista! De tão aplicado, virou professor 
de dança! A ex-primeira-dama Ruth 
Cardoso teve aulas com ele!

Solidariedade? 
Ivete Sangalo cancelou shows que 
faria em Nova York porque não quer 
‘obrigar’ pessoas desempregadas a 
comprarem ingressos! Eu, hein!

E daí?!
Jesus Luz já é um 

paizão para os 
filhos de Madonna: 

Lourdes Maria e 
David Banda 

a-do-ram o brasi-
leiro! Jesus tem 21 
anos e a mãe dele 

tem a idade da 
Madonna.
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Será que este dia é lembrado tanto 
quanto o carnaval? Quem está livre 
de uma enfermidade? Outro objetivo 
da celebração anual do Dia Mundial 
do Enfermo é oferecer a todos uma 
melhor compreensão da importância 
da pastoral da saúde. Em nossa época, 
marcada por uma cultura secularizada, 
existe a tendência de não valorizar o 
âmbito pastoral. 
   É no momento da doença que se 
intensifica a urgência de se encontrar 
respostas adequadas às questões rela-
cionadas com a vida do ser humano, tais 
como o sentido da dor, do sofrimento 
e da própria morte, considerada não 
somente como um enigma com o qual 
devemos nos confrontar, mas a reflexão 
sobre o conceito de saúde que, em sua 
acepção mais ampla, implica harmonia 
do ser humano consigo mesmo e com o 
mundo circundante. É exatamente essa 
visão que a África sempre exprimiu de 
modo tão rico em suas manifestações 
religiosas, plenas de alegria, ritmo, 
musicalidade. O carnal está chegando 

qual nossa atitude carnavalesca? Não 
poderíamos nós fazer outro tanto, so-
bretudo nos dias de carnaval em que 
a solidão se torna mais penosa para 
esses nossos irmãos sofredores? En-
quanto rezamos o oferecimento diário, 
podemos peregrinar em espírito pelos 
hospitais, sanatórios, asilos, etc, e le-
var aos enfermos palavras de conforto, 
calor humano, rezar com eles. Sem 
esquecer os que viajam horas e dias em 
busca de uma ficha para consulta; que 
varam noites na rua, no frio e, não raro, 
voltam, desiludidos, tendo de esperar 
uma chamada, que pode chegar quando 
já partiram para o além... Faria muito 
bem não só para eles, mas também 
para nós, que déssemos um toque mais 
existencial à nossa oração. Concluindo: 
mais que todos os estudos, o que nos 
ajuda para chegar à fé em Deus é a 
oração. Lembre-se de duas coisas; 
reflexão e reflexologia são paralelas 
para o bem de sua saúde. É só ligar 
para 3622-4600. Essa habilidade com 
certeza te aproxima da felicidade.

MUNDO NOVO
É o começo de uma nova viagem
A nave escola ensina voar
Dando as asas do conhecimento
A todos que querem se elevar.

O saber é como o vento
Não há como aprisionar
Com sabedoria e humildade
É que o estudante pode brilhar.

A ortografia é a estrada
Que conduz a luz despertar
Nas formas de letras ocultas
Novas escritas vem nos ajudar.

Com as garatujas aprendemos
Fazer as palavras nos carregar
Navegamos quando estudamos
Sem sequer sair do lugar.

Tantos estudam pouco
Poucos procuram se superar
Há alguns que são decorebas
Outros que sabem pensar.

A deusa da sabedoria
Converte quem dela gostar
É filosofando com o saber
Que a vida pode melhorar
E para atingirmos os objetivos
Carecemos de estudar.

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

Estar em grupo será a pedida da semana, ariano. É 
um bom momento para sair com amigos, frequentar 
festas e eventos sociais. Sua ação ganha mais ou-
sadia e criatividade e seus relacionamentos especial 

destaque e atenção. O clima é de alegria, felicidade e descontração. 
É um bom momento para falar o que sente e o que quer, pois estará 
mais atraente aos olhos de todos.

Organize-se, geminiano. É importante avaliar seus 
planos, mudando de rota no que for preciso. Você se 
sentirá mais seguro e dinâmico nos próximos dias e isso 
favorece inícios, propostas e divulgações. Sua expres-

são ganha também seriedade e fica mais fácil convencer os outros das 
suas ideias. A semana favorece cursos rápidos e pequenas viagens.

Você estará especialmente romântico esta semana, 
leonino. Mas evite criar muitas expectativas em 
relação aos seus sonhos e ideais, principalmente os 
ligados a relacionamentos. Aproveite o romantismo 

e declare-se, demonstrando todo seu amor e pureza de intenções. 
Por sinal, esta é uma área que ganha destaque, pedindo que dê mais 
atenção ao seu amor.

Você precisará do natural equilíbrio esta semana, libriano. 
Isto porque de um lado estará com vontade de agir de 
forma mais livre e aventureira, até mesmo um pouco 
egoísta. Por outro lado, quer agradar o outro e buscar 

harmonia em todas as coisas, especialmente no relacionamento. Escolha 
o meio termo, integrando situações e momentos positivos para todos.

A semana favorece a aventura e a diversão, sagita-
riano. As viagens são bem vindas, assim como ler ou 
assistir algum documentário ligado a outros países e 
culturas. Fazer isso, coisa que você já tende a gostar 

naturalmente, ajudará e ter novas e criativas ideias para solucionar 
seus assuntos pessoais e profissionais. É um bom momento para 
fazer divulgações e propostas.

Você estará se sentindo mais enérgico nos próximos 
dias, aquariano. É um bom momento para iniciar 
atividades físicas ou outras coisas que demandem 
muita energia. Você fica mais voltado ao outro e 

suas relações afetivas de uma maneira geral. É positivo, inclusive, 
estar mais próximo de quem ama, expressando seus sentimentos e 
vontades e fazendo as do outro.

A palavra chave da semana é iniciativa, taurino. 
Aproveite esta fase e faça acontecer. É hora de sair 
em busca do que quer, agindo e se expandindo. A 
sociabilidade está presente, mas é importante encon-

trar alguns momentos para ficar sozinho, refletindo sobre o que quer 
e o que deseja. Uma avaliação em relação ao passado pode ajudar 
nas futuras escolhas. Medite.

Você estará mais sonhador nos próximos dias, 
canceriano. E isto pode ser positivo desde que não 
sonhe demais e esqueça da realidade. É importante 
olhar as coisas como elas são, percebendo o valor do 

que tem e do que deseja. Mantenha os pés no chão e aproveite para 
cuidar das questões práticas e materiais, inclusive financeiras. Mas 
fique atento, evitando a distração.

A seriedade e o excesso de responsabilidade estão 
presentes, virginiano. Mas é fundamental encontrar 
tempo para namorar, passear e se divertir. A semana 
pede que integre dever e diversão, além de algum 

tempo para descansar e repor suas energias. É um bom momento 
para curtir seus amigos e pessoas de quem gosta e com quem pode 
se divertir, para aliviar tanta responsabilidade.

A semana pede que pense em seu futuro, escorpiano. 
Preste atenção às oportunidades profissionais que 
podem surgir nos próximos dias. Mas pese sua vida 
pessoal e suas necessidades antes de qualquer 

decisão. Prudência e intuição ajudam nas decisões mais importantes. 
Encontre um tempo para curtir a casa e a família, que pode ajudar 
nas decisões profissionais.

A semana pede um pouco de ousadia mas muita 
prudência, capricorniano. Tudo fica mais intenso, 
especialmente as emoções, evidenciando seus 
desejos e sentimentos. Mas tente ser paciente ao 

fazer escolhas, avaliando o que tem escolhido até então. É um bom 
momento para lidar com assuntos que envolvam dinheiro, impostos 
e heranças.

Peixes de 22/2 a 20/3
Fique atento às oportunidades profissionais, pisciano. 
A semana tende a ser movimentada, com sua rotina 
sofrendo algumas mudanças. para se adaptar, relaxe e 
use sua criatividade natural. A inquietação que tende a 

sentir está relacionada a vontade de fazer mudanças e abandonar coi-
sas que não trazem mais benefício ou coisas positivas para você.

HORÓSCOPO DA SEMANA

11 de fevereiro – Dia Mundial do Enfermo

Fonte: Climatempo

Sol com muitas nuvens durante o dia e perío-
dos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

HOJE:

31ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
18ºC

DOMINGO:

28ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos 
de céu nublado, com chuva a qualquer hora.

SEGUNDA:

28ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

31ºC

ALMANAQUE

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

RESUMO DAS NOVELAS

A EMISSORA NÃO DIVULGOU OS CAPÍTULOS 
DESTE FIM DE SEMANA.

HOJE - Suzana fala com Eros quando Anacleto chega 
e toma o celular dela. O delegado diz a Walquíria que 
ela será levada para uma prisão no Rio de Janeiro. 
Sandro desfalece e é socorrido por Bento. Gregg passa 
o número do celular do qual Suzana ligou para Polidoro 
e ele descobre que o telefone é de Anacleto. Xande 
fala com Suzana ao telefone e manda Flora lhe dar um 
sedativo. Andrade e Alcides encontram Walquíria na 
prisão. Augusto aparece novamente para Suzana.

AMANHÃ - Suzana conversa com Augusto e ele pro-
mete protegê-la. Duda alerta Alma de que Suzana pode 
estar presa no mesmo local onde ela ficou quando foi 
sequestrada por Vidigal e Chuchu. O capanga revela a 
Eros onde está Suzana. Paulinho encontra documentos 
suspeitos de Xande na lan house. Virgínia revela a Dora 
que Toninho é filho do casal que morreu no acidente de 
Artur. Eros se apresenta a Excelência. Alma diz a Gregg 
que é ela quem vai libertar Suzana do cativeiro.

HOJE - Raj e Duda se beijam. Cadore discute com 
Ramiro por causa da situação da empresa. Raj tenta 
explicar o motivo da desistência do casamento, mas 
Duda prefere não escutar. César orienta Camila a não 
terminar o namoro com Dario. Maya encontra Bahuan 
escondida de Komal. Kochi ensina Maya como se portar 
na casa da futura sogra. Maya confessa a Deva que vai 
fingir que gostou do noivo para depois fugir com Bahuan. 
Opash e sua família chegam à casa de Manu.

AMANHÃ - Manu, Kochi e Komal recebem Opash, 
Indira, Karan e Raj em sua casa. Dario vai à casa de 
Murilo pedir informações sobre o dinheiro que Raul 
aplicou. Manu e Kochi aprovam Raj como futuro marido 
de Maya. Inês alerta Melissa para o jeito diferente de 
Tarso. Laksmi avisa a Opash que Raj ainda pensa em 
Duda. Raj vai ao encontro de Duda.

HOJE - Ezequiel invade a casa de Teófilo e tenta levar 
Érica, que se esconde. Júlia, Draco, Telê e Samira 
chegam no local combinado com Pepe amarrado. 
Sandra beija Batista e diz que não quer perdê-lo. Éri-
ca é perseguida por enfermeiros e Ezequiel ameaça 
Ágata. Pepe corre em direção a Maria, mas Júlia sai do 
esconderijo e aponta uma arma na direção de Pepe. 
Marcelo e Beto se arrumam para o casamento. Tati diz 
que não vai deixar Maria tomar o lugar de sua mãe. 

AMANHÃ - César faz um striptease para Irma. Fer-
raz recebe a ordem de prisão contra Maria e manda 
Cláudia e Rudolf a prenderem no dia do casamento. 
Júlia atira um dardo contra Maria que suspende por um 
tempo os poderes dos mutantes. Fabiana chora sobre 
o corpo de Magda ao perceber que ela está morta. 
Clara encontra as chaves para abrir as algemas de 
Gabriela e as duas fogem. Júlia leva Maria e Pepe para 
o esconderijo da Liga Bandida e avisa que implantará 
um chip de obediência em Maria. 

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

AMANHÃ - Depois da noite romântica, regada a 
champanhe e pétalas de flores, Fausto e Beatriz se 
despedem. Mas antes, o “chefão” pede para Bia mar-
car um encontro com seu pai, George Castelli, para 
tratar de negócios. Maçarico pressiona Olga. Pedrinho 
é sequestrado. Ana faz revelação a respeito de Xavier 
para Victória. Maçarico mata garoto na periferia de 
Tirânia. Victória faz uma descoberta.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min
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POLÊMICA
Vereadores de Canoinhas 
questionam destino de verba
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