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Correio Ndo orte
O Nosso Jornal!

É LEI
Contribuição 
sindical gera 
revolta no campo
Agricultores de Canoinhas  
estão sendo notiἀcados da co-
brança compulsória.        P. 6

P. 18
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Onze ruas devem ser asfaltadas até 2012
Página 4

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

FILHO do vice-prefeito de Canoinhas (detalhe), morreu em acidente na BR-116 (carro no detalhe); durante o enterro (destaque), deputado Antonio Aguiar, que também perdeu o filho em um acidente, observa o caixão

Prefeitura busca financiamento de R$ 4,995 mi junto ao Badesc; contrapartida passa dos R$ 2,1 mi

POLÊMICA

SAÚDE
Hospitais não 
vão mais receber 
seguro DPVAT
Somente o Hos pital San ta 
Cruz, de Canoinhas, deixará  
de receber cerca de R$ 15 mil 
mensais.                  Página 7

CANOINHAS

Futuro interrompidoFuturo interrompidoFuturo interrompido
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CEIs absorvem 
alunos do Estado; 
pais desaprovam
Há vagas, mas nem sempre  
para as unidades de preferên-
cia dos pais.          Página 12
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“A liberdade sexual diz respeito à possibi-
lidade dos indivíduos em expressar seu 
potencial sexual. No entan-

to, aqui se excluem todas as 
formas de coerção, explora-
ção e abuso em qualquer 
época ou situação da 
vida”.

Liberdade é 
o direito de uma 
pessoa agir se-
gundo sua von-
tade. Mas, para 
falar de liberdade 
também é neces-
sário levar em conta 
a responsabilidade, 
já que nossa vida está 
diretamente condicio-
nada aos impactos que 
nossas atitudes provocam 
tanto pessoalmente, quanto 
no meio social do qual fazemos 
parte. Portanto, ser livre não significa 
apenas ter um desejo e realizá-lo, é necessário 
ter a capacidade de raciocinar e de valorizar 
de forma inteligente o mundo que nos rodeia 
para compreender as alternativas de escolha. 
Assim, liberdade pressupõe conhecimento e 

poder de tomada de decisão - autonomia. Dois 
elementos relativamente novos, quando o tema 

é sexualidade. 
Quando chega o car-

naval, as pessoas se 
liberam, faz parte da 

festa, mas é preciso 
estar atento à pre-
venção de doenças 
e da gravidez não 

planejada. E isto é 
uma missão individu-
al! Da mesma forma, 
que temos o direito 
de manifestar o desejo 

sexual, escolher parcei-
ros e decidir, sozinho, se 

deseja ou não fazer sexo; 
temos a responsabilidade 

com a prevenção.
No carnaval, se ninguém 

é de ninguém, na prevenção só 
quem sabe de você, é você mesmo... 

Portanto, não espere que o outro pense 
na camisinha... tenha você, ela sempre a mão, 
quando entrar em ação!  Bom carnaval!             

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

Anatureza faz parte da nossa vida, por-
que dependemos dela para a nossa 
sobrevivência. Com o mundo globa-

lizado o ser humano deixou de contemplar 
a vida e suas belezas naturais passando a 
explorar nosso meio ambiente, desmatando 
e destruindo rios e construindo valas para 
esgoto e dejetos industriais. Precisamos criar 
nas escolas um censo 
crítico entre os alunos 
sobre a importância de 
preservar nosso meio 
ambiente como fazia 
Paulo Freire questio-
nando: “Por que na ci-
dade tem saneamento 
básico e nos bairros 
não tem?”. Nossos ad-
ministradores públicos 
e a apatia política da 
população deixam isto 
acontecer não tomando 
nem uma providência, 
colocando a vida do 
ser humano em risco 
de contaminação.

O mundo contem-
porâneo habilitou-se a 
deliberar tão somente 
a partir de análise eco-
nômica e científica, sem 
qualquer preocupação com o meio ambiente. 
Assim, este modo de decidir aumentou os 
problemas, ao invés de propor soluções ade-
quadas à tutela do meio ambiente.

É dever da administração pública preser-
var um meio ambiente sadio, fazendo com 
que mesmo nos casos de danos ambientais, 
causados por particulares, haja direito e res-
ponsabilidade em relação ao que é público. A 
administração pública é responsável, por uma 
discussão sobre a efetividade dos direitos fun-
damentais da tutela judicial ao meio ambiente. 
Não podemos nos acomodar com o que vem 
acontecendo em nossa região e em nossa 
cidade com situações que colocam em risco 

nossa vida.
Como morador do distrito de São Cristó-

vão, município de Três Barras, fico preocupado 
com o descaso com o meio ambiente, com 
projetos ambientais como fachada, e os nossos 
rios sendo cada vez mais poluídos e as nossas 
árvores sendo cortadas. Passam gerações e 
vejo sempre o valetão poluído com dejetos 

jogados e crianças brin-
cado inocentemente sem 
saber o risco que estão 
correndo, sendo o bairro 
São Cristóvão populoso e 
com pessoas de qualidade 
e que merecem respeito. 
Fico com vergonha quan-
do recebo visita de mora-
dores de outras cidades e 
observam estes desleixos 
com nossa comunidade 
que sempre espera uma 
melhor qualidade de vida.

O direito ao meio 
ambiente é de titularida-
de de toda a sociedade, 
indistintamente, sendo 
classificada pelo legisla-
tivo brasileiro como um 
direito difuso, que pode ser 
postulado judicialmente 
por intermédio das deno-

minações coletivas; ação civil pública, ações 
populares e ação coletiva. 

Vamos nos mobilizar e buscar soluções 
para podermos construir um mundo mais par-
ticipativo cuidando do nosso meio ambiente, 
onde possamos nos orgulhar do lugar onde 
moramos. A nossa cidade tem de ser o cartão 
postal do Estado de Santa Catarina, por isso 
vamos lutar para que isto aconteça. A pessoa 
virtuosa é aquela que se relaciona com o meio 
ambiente tanto emocionalmente quanto atra-
vés de suas ações.

Wilson Luis Corrêa  é acadêmico do curso 
de Ciências Sociais da UnC.

Quando se fala em Bolsa-
Família as críticas, em geral, 
imperam, mas poucos pararam 

para fazer a reflexão que o CN propôs 
na edição da semana passada. Em 
cinco anos, foram injetados R$ 7,031 
milhões diretamente na economia 
canoinhense por meio do programa. 
Hoje, 2.087 famílias têm no dinheiro 
do programa sua principal 
fonte de renda.

Para quem com-
partilha da opinião 
de quem vê no 
programa uma 
compra de votos 
descarada, como se 
lê com frequência em 
entrevistas de douto-
res e autoridades políticas, 
a reflexão é das mais pertinentes. 
Não somente pelo incremento que 
a contribuição dá a economia local, 
mas também e, principalmente, pela 
simplicidade com que ajuda pessoas 
que vivem abaixo da linha da po-
breza, a terem ao menos um feijão 
para cozinhar. Isso não é pouco. Do 
ponto de vista econômico, a região 
pode se considerar privilegiada em 
relação a outras regiões do País, mas 
mesmo assim somente na Comarca 
de Canoinhas, são mais de 3,5 mil 
famílias beneficiadas pelo programa, 
um contingente de mais de 10 mil 
pessoas. Bolsões de pobreza como 
a localidade da Raia, no Campo 
d’Água Verde e o bairro São Cristó-
vão, em Três Barras, concentram os 
maiores contingentes de beneficiados 

pelo programa. Não há como afirmar 
que as melhorias nas condições de 
vida dessas pessoas são visíveis. A 
precariedade e a carência imperam 
nos bolsões, mas não é este o objetivo 
do Bolsa-Família. O programa visa 
sustentar famílias abaixo da linha da 
pobreza o mínimo possível para a 
manutenção de sua vida. O objetivo 

está sendo cumprido à risca. 
Há famílias, inclusive, que 

ganharam autoconfiança 
o suficiente para sair 
do patamar em que co-
meçaram a receber do 
Bolsa-Família e hoje 
já não precisam mais 

do abono.
O Bolsa-Família não 

tira ninguém da pobreza, mas 
ajuda de modo considerável estas 
famílias a tentarem melhorar de vida. 
Autoestima ainda é o melhor ingre-
diente para se conseguir um emprego, 
iniciar um negócio e buscar uma vida 
melhor. Em Canoinhas, nos últimos 
três anos, foram cinco famílias que 
conseguiram esta façanha. Todas são 
eternamente gratas ao benefício que 
receberam e não negam sua importân-
cia para a guinada que deram na vida.

Como se vê, o Bolsa-Família é 
um programa contraditório quanto a 
suas intenções e, de fato, é usado com 
estardalhaço pelo Governo Lula para 
aquecer os números de aprovação 
popular. Por outro lado, é imperativo 
reconhecer que é um programa que 
dá resultados e isso é muito em se 
tratando de poder público.

EDITORIAL

Assistencialismo que 
movimenta a economia

Autoestima 
ainda é o melhor 

ingrediente para se 
conseguir um emprego, 

iniciar um negócio e 
buscar uma vida 

melhor 

Meio ambiente e vida
ARTIGO

Wilson luis Corrêa 

Liberdade sexual no carnaval
ARTIGO

Maria Helen a Vilela
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<< O QUE PASSOU...
Hugo Chávez pode se candi-
datar para 3.º mandato
<<15/02
A emenda constitucional que propõe 
a reeleição ilimitada do presidente e 
demais cargos públicos na Vene-
zuela foi aprovada nem referendo, 
com 54,36% dos votos, anunciou 
a presidente do Conselho Nacional 
Eleitoral (CNE), Tibisay Lucena.

SC registra menor queda na 
venda de veículos
<<16/02
O impacto da crise da indústria 
automotiva é quase metade menor 
em Santa Catarina do que no resto 
do Brasil. Na média, as vendas 
de veículos novos caíram 11,03% 
em todo o País no mês de janeiro 
em relação ao mesmo período de 
2008. Já em SC, as vendas caíram 
apenas 6,16%. 

Japão: pior crise desde a 2.ª 
Guerra Mundial
<<16/02
O índice Nikkei da Bolsa de Valo-
res de Tóquio fechou em baixa de 
0,37%, no dia em que o governo 
do Japão anunciou que o país vive 
a pior crise econômica desde a 
Segunda Guerra Mundial . O PIB 
recuou 12,7% no 4º trimestre de 
2008 frente ao mesmo período do 
ano anterior, sua pior contração 
desde 1974.

BB irá atuar no crédito à habi-
tação de baixa renda 
<<16/02
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva ordenou que o Banco do Brasil 
atue no financiamento de imóveis 
para setores de baixa renda, apesar 
de esse segmento não ser o foco 

da instituição. A decisão foi tomada 
após Lula ouvir da Caixa Econômica 
Federal que ela teria dificuldade para 
levar o mercado a atingir a meta de 
financiamentos do Governo de 500 
mil unidades neste ano.
também por parte do setor privado. 
No mesmo dia, o Senado americano 
aprovou pacote de US$ 838 bilhões.

Comércio fecha em alta em 
2008
<<17/02
As vendas do comércio varejista 
brasileiro registraram em dezembro 
de 2008 sua terceira queda mensal 
consecutiva, de 0,3%, segundo 
dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). No ano, no entanto, o setor 
acumulou alta de 9,1%.

ONU: Produção de alimentos 
deve cair 25% até 2050
<<17/02
Até 25% da produção mundial de 
alimentos pode ser perdida até 2050 
em razão do impacto conjunto da 
mudança climática, da degradação 
do solo, da escassez de água e das 
pragas, alertou a Organização das 
Nações Unidas.

Montadoras dos EUA preve-
em mais 50 mil demissões
<<17/02
Ao fim do prazo dado pelo governo 
dos EUA para propostas de reestru-
turação das montadoras, a Chrysler 
pediu US$ 5 bilhões extras e anun-
ciou corte de 3 mil vagas - 6% de 
sua força de trabalho, estimada em 
mais de 50 mil pessoas. A GM prevê 
47 mil demissões no mundo (26 mil 
fora dos EUA) e quer mais US$ 16,6 
bilhões de ajuda. Hoje, a empresa 

tem 244 mil empregados.

Governador cassado na PA
<<17/02
Por unanimidade, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral confirmou a cassação 
do governador da Paraíba, Cássio 
Cunha Lima (PSDB), e de seu 
vice, José Lacerda Neto (DEM), ao 
rejeitar os recursos da defesa por 
entender haver provas suficientes 
de que o tucano cometeu abuso do 
poder econômico e político ao usar a 
máquina do Estado para se reeleger, 
em 2006. 

Alemanha aprova projeto 
para nacionalizar bancos
<<18/02
O governo alemão aprovou o projeto 
de lei que permite a nacionalização 
dos bancos em situação de falência 
devido à crise financeira mundial. 
O projeto de lei para o segundo plano 
de resgate bancário diz que o Estado 
oferecerá durante cinco anos, em 
vez dos três colocados inicialmente, 
garantias para assumir a dívida das 
entidades financeiras afetadas.

Brasileira não sai da Suíça
<<18/02
A advogada brasileira Paula Oliveira, 
de 26 anos, foi indiciada pela 
promotoria pública de Justiça de 
Zurique “por suspeita de induzir as 
autoridades ao erro”, e está proibida 
de deixar a Suíça.

'Malha fina para empresas
<<19/02
Será implantado no segundo 
semestre um sistema para cruzar 
informações das empresas presen-
tes em declarações como o Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica e a Dirf, 
entre outros. 

MODELOS desfilaram somente com as roupas de baixo na rodoviária de Brasília, alertando para a imprtância de vestir bem 

Arrumando a casa
O PMDB comandará três comissões permanentes na Câmara dos Depu-
tados. A poderosa Comissão de Constituição de Redação e Justiça será co-
mandada pelo deputado Tadeu Fillipeli, do Distrito Federal. A Comissão de 
Minas e Energia ficará com Bernardo Aresto ou Edson Ezequiel. A Comis-
são de Seguridade Social e Família será da deputada Elcione Barbalho (PA), 
que desistiu da candidatura a quarta secretaria para apoiar Michel Temer. 

Contra a reforma
No dia 3 de março o presidente da
 Câmara dos Deputados, Michel Temer
(foto), receberá as entidades e conselhos
 ligados às áreas de saúde e de segu-
ridade social. Elas querem mudanças
 no texto da reforma tributária pro-
posta pelo deputado Sandro Mabel 
(PR-GO), que deixa a descoberto a
 rede de proteção social, financiada 
pelas contribuições que seriam extintas
 com a aprovação da reforma tributária.

Gastos de verba vão ser divulgados
O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), anun-
ciou que serão divulgados na internet os números do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas prestadoras de serviços pagos pelos 
deputados com recursos da verba indenizatória. A verba é de R$ 15 mil 
mensais e o dinheiro pode ser usado em despesas de aluguel, manutenção de 
escritório, alimentação do parlamentar, serviços de consultoria e pesquisa, 
contratação de segurança, assinatura de publicações, TV a cabo, internet, 
transporte e hospedagem do parlamentar e de seus assessores, entre outras.

Encontro caro
O ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, José 
Múcio Monteiro afirmou que o total de gastos com a realização do encontro 
nacional de prefeitos e prefeitas foi de R$ 1,8 milhão. Inicialmente, o governo 
informou que gastou R$ 253 mil. O novo valor foi revelado depois que vieram 
à tona informações de que o Governo Federal havia omitido as despesas na 
realização do evento, que ocorreu em Brasília na semana passada. José Múcio 
Monteiro negou a existência de “má fé” ou tentativa de omissão por parte do 
Governo Federal no que refere às despesas com a realização do evento.

Ajuda aos servidores
O presidente do Senado Federal, José Sarney (PMDB-AP) assinou ato da 
Mesa Diretora estabelecendo que as instituições financeiras que queiram 
conceder empréstimos consignados a funcionários do Senado Federal terão 
de cobrar, no máximo, 1,6% de juros ao mês. Atualmente, alguns bancos co-
bram até 3%, mesmo de quem tem ficha limpa.  A pretensão de José Sarney 
é que a medida interna do Senado Federal repercuta em outras áreas.

Fila grande
Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que a posse de José Maranhão 
(PMDB) no governo da Paraíba, substituindo o tucano Cássio Cunha Lima que 
teve o mandato cassado, sob a acusação de uso do poder econômico e político 
nas eleições de 2006, parece que a fila dos julgamentos vai começar a andar. 
Outros seis governadores estão respondendo a processo na Justiça Eleitoral. 
Nos próximos dias, o TSE vai julgar o caso do governador de Santa Catari-
na, Luis Henrique. Outros quatro governadores estão na mesma situação.
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582 mil eleitores não votaram nem justificaram 
a ausência nas três últimas eleições. 
Elas correm o risco de ter o título eleitoral 
cancelado a partir de 30 de abril. O total 
de eleitores faltosos representa 0,44% dos 
130.604.430 eleitores do País.
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ANUNCIE AQUI
Ligue: 3622-1571

Política
Weinert planeja asfaltar 11 vias em 4 anos
Orçado em R$ 7,13 milhões, financiamento pelo Badesc depende de contrapartida de 30% por parte da prefeitura

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Civilização espiritualista
A civilização material não é, em absoluto, 
desnecessária ou sem valor. Não é algo 
que se opõe à natureza divina. Contudo, 
não estimula a sua manifestação. Afinal, a 
manifestação da natureza divina só pode 
ser proporcionada pela civilização de cunho 
espiritual. O ser humano só consegue 
encontrar a verdadeira alegria e satisfa-
ção quando leva uma vida harmoniosa, 
amando, adquirindo conhecimentos, experi-
mentando alegrias e doando-se sempre de 
maneira correta. O século 21 será, portanto, 
o século da civilização espiritualista. Mas, 
enquanto a ciência se restringir à pesquisa 
da matéria e dos fenômenos materiais, o 
alcance de conhecimentos por meio dela 
será limitado. Para obtermos conheci-
mentos mais elevados, é imprescindível 
alcançarmos intuitivamente a compreensão 
do que seja a Vida do ser humano. Por essa 
razão, em se tratando de estudos sobre a 
Vida, muitas são as dúvidas que a ciência 
não consegue esclarecer. A verdade é que 
a Vida não se origina da matéria. Todas as 
formas de matéria são projeção da mente. 
(Extraído dos livros “Entrada para o 
mundo de Deus” – Prof. Masaharu Tani-
guchi e “Caminho da Paz pela Fé” – Prof. 
Masaharu Taniguchi)

O mundo das ideias
No princípio, quando ainda não havia apa-
recido a matéria, as “formas” contidas na 
“vibração da consciência” de Deus eram 
“formas imateriais”, isto é, ideias. O mundo 
constituído de “formas imateriais” é o mundo 
da Imagem Verdadeira. É o “Reino” ou o “céu” 
a que se refere Cristo na sua oração do Pai 
Nosso: “Venha a nós o Vosso Reino, seja 
feita a Vossa vontade, assim na Terra como 
no céu”. Esta oração significa o seguinte: 
“Que a situação perfeita do céu, constituída 
de ideias de Deus, seja realizada também 
na Terra, isto é, no mundo das formas mate-
riais”. O homem é um “mensageiro” enviado 
à Terra para concretizar esta oração. (Do 
livro “Vivendo com Plena Liberdade” – vol. 
1 – Masaharu Taniguchi)

   Reflexão

SEICHO-NO-IE CANOINHAS
Reuniões – Quartas-feiras – 20 horas

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

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

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

AUTOPEÇAS WISNIEVSKI 
& SCARDUELLI LTDA

FÓRMULA AUTOPEÇAS

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

Diante de uma situação muito difícil e peno-
sa, talvez você pense: “Não sou capaz de 
enfrentá-la”. Mas saiba que essa é a chance 
de você dar um grande salto. O ser humano 
não consegue nenhum progresso enquanto se 
limita a enfrentar apenas pequenas barreiras, 
facilmente transponíveis. Mas, quando enfren-
ta a dificuldade e realiza o que lhe parecia 
impossível, alcança grande sucesso.

(Prof. Seicho Taniguchi)

MATÉRIA-PRIMA
Secretário de Obras é

sabatinado por vereadores
 > p. 5

DÍVIDA
Contribuição sindical gera

protestos no campo 
> p. 6

Planejado desde o ano passado, 
o governo Leoberto Weinert 
(PMDB) pretende dispor de R$ 
7,13 milhões para investir na pavi-
mentação de 11 ruas do município. 
O ambicioso plano prevê obras 
para os próximos quatro anos.

O processo de captação de 
recursos para viabilizar o proje-
to começou ainda em 2008 e se 
arrasta 2009 adentro. Segundo 
o secretário da Administração 
Argos Burgardt, logo após as 
eleições de outubro, o muni-
cípio recebeu autorização do 
Tesouro Nacional para captar 
recursos junto a Agência de 

Fomento do Estado de Santa 
Catarina (Badesc). “Antes era 
apenas um simples projeto, 
agora é executivo”, comemora 
Burgardt que fala com cautela 
sobre o processo de captação 
de R$ 4,995 milhões junto ao 
Badesc. Os outros 30% - R$ 
2,14 milhões –, devem sair dos 
cofres da prefeitura. A expec-
tativa é de que a liberação do 
valor se dê nos próximos meses, 
desde que não haja nenhum 
entrave burocrático que impeça 
a captação.

De qualquer forma, segundo 
o secretário, a pavimentação das 
vias se dará por etapas, começando 
pela rua Duque de Caxias e estrada 
Dona Francisca, no trecho entre a 

rua Barão do Rio Branco e o trevo 
de acesso a rodovia SC-280.

LICITAÇÂO
Na mais otimista das hipó-

teses, Burgardt espera poder 
abrir em maio o processo lici-
tatório para contratação da em-
presa que irá executar ao menos 
a primeira etapa do projeto. O 
término do plano, que envolve 
os bairros Alto das Palmeiras, 
Jardim Esperança, Boa Vista, 
Tricolim e Água Verde, deve 
ser o último ano do governo 
Weinert, em 2012. Serão 9.654 
metros quadrados de asfalto.

OUTRAS VIAS
O projeto em questão não 

significa que as ruas especifi-
cadas serão as únicas a serem 
pavimentadas durante o se-
gundo governo Weinert. De 
acordo com o presidente da 
Câmara dos Vereadores de Ca-
noinhas, Célio Galeski (DEM), 
os vereadores indicaram uma 
série de vias que pretendem 
ver asfaltadas. Segundo ele, o 
dinheiro para financiar estes 
projetos pode vir de emendas 
parlamentares como é o caso 
da revitalização da avenida 
Expedicionários, obra iniciada 
há duas semanas que foi viabi-
lizada por emenda do deputado 
federal e hoje secretário de 
Obras do Estado, Mauro Ma-
riani (PMDB).

RUA Rui Barbosa, da rua Hilda Ostroski até a Roberto Ehlke 
(foto), e da Getúlio Vargas até a Barão do Rio Branco

RUA Otto Friedrich, da rua Feres João Sphair até a 
rua Álvaro Soares Carvalho, no alto das antenas

RUA Feres João Isphair, da rua Henrique Sorg até a 
rua Otto Friedrich, no bairro Jardim Esperança

RUA Emílio Scholtz, da rua Barão do Rio Branco 
até a rua Roberto Ehlke, no bairro Sossego

RUA Theodoro Humenhuk, da avenida Expedicioná-
rios até a avenida Rubens Ribeiro da Silva

RUA Mario João Mayer, no bairro Água Verde, da 
rua Otávio Xavier Rauen até a rua Licínio Cornelsen

RUA Agenor Fábio Gomes, da rua Duque de Caxias 
até a rua São José, no bairro Boa Vista

RUA Duque de Caxias (foto) e Estrada Dona Francisca, 
reurbanização da Barão do Rio Branco até a SC-280

RUA Lourenço Wrublewski, da rua Duque de Caxias 
até a rua Izidoro Gustavo Jarschel, no Tricolin
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> Frase da semana

 As explicações de
Fernandinho

VENTOS A FAVOR
Em menos de 45 dias de Governo, Luiz Henrique Saliba (PP) já adquiriu seis 
novos ônibus para a frota de Papanduva. O mais novo veículo chegou esta se-
mana e tem capacidade para 44 passageiros. O veículo foi viabilizado por meio 
de Emenda Parlamentar do deputado Claudio Vignati (PT) e do ex-vereador 
de Papanduva, Altivir Dominiak (PT) que firmaram convênio com o Fundo 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a fundo perdido.  Segundo Saliba 
a sua viagem à Brasília, na semana passada (na foto Saliba com o deputado 
Zonta e o prefeito de Três Barras, Elói Quege), durante o Encontro de prefeitos 
com o presidente Lula, foi extremamente importante para que a liberação do 
ônibus acontecesse com a rapidez necessária, já que mais de 5 mil municípios 
pleiteiam ônibus escolares. Saliba diz que encaminhou junto com o deputado 
federal Odacir Zonta (PP) outros projetos na área de habitação, saúde, transpor-
te,  infraestrutura e agricultura. Zonta disse que Papanduva deve ser beneficiada 
com R$ 1 milhão na verba do orçamento geral da União em 2009. 

Fernando de Oliveira vai respeitar os vereadores?

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Canoinhas, Edemar Gonçalves Pa-
dilha, esteve esta semana na Câmara de Vere-
adores para alertar para a falta de segurança 
no campo. A roubalheira corre solta no interior. 
A média é de uma propriedade assaltada por 
dia, segundo Padilha. Amanhã, às 16 horas, 
no salão de festas da Igreja da Paciência dos 
Neves, o Conselho de Segurança Centro-Oeste 
se reúne para discutir o problema com autori-
dades locais.

Orientações
O Tribunal de Contas de Santa Catarina colocou à disposição dos 

novos prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores 
dos 293 municípios de Santa Catarina um instrumento com infor-
mações relevantes sobre os procedimentos que podem e devem ser 
adotados para a gestão e prestação de contas dos recursos públicos, 
arrecadados através dos impostos, taxas e contribuições pagos pe-
los cidadãos catarinenses. Trata-se da cartilha “Início de mandato: 
orientação aos gestores públicos”, que começou a ser distribuída aos 
agentes públicos no início deste ano.

SEGURANÇA NO CAMPO

Depois de colecionar o maior número de 
reclamações da Câmara de Vereadores, o se-
cretário de Obras de Canoinhas Fernando de 
Oliveira, antendendo a convocação, esteve na 
Câmara na terça-feira, 17, para prestar esclare-
cimentos. Pintou um quadro bastante favorável 
a sua pasta, afirmando que os problemas de 
infraestrutura estão sendo resolvidos na medi-
da do possível. Acrescentou que a aquisição de 
maquinários e equipamentos, que darão maior 
celeridade ao trabalho, já estão agendadas e que 
o estoque de material da Secretaria é bastante 
satisfatório. Ele lembrou que somente no interior 
são 2,2 mil quilômetros de estradas para serem 
conservadas. Canoinhas possui 164 quilômetros 
de estradas não pavimentadas distribuídas no 
centro, 11 bairros e 66 localidades. São mais de 
100 quilômetros de extensão entre a localidade 
de Taunay e a divisa com o município de Timbó 
Grande.

Segundo Oliveira, a Secretaria está traba-
lhando com levantamentos e programação. Todos 
os requerimentos de vereadores e ligações de 
reclamantes são protocoladas e entram numa fila 
de espera. A fila, claro, é um teste de paciência, 
considerando que somente na sessão de terça-fei-
ra da Câmara, foram 14 requerimentos apresen-
tados pedindo melhorias em vias do município.

Vereador Célio Galeski (DEM) disse que acha 
que a Secretaria poderia produzir mais. Ques-
tionou o porquê do britador da Serra das Mortes 
não estar funcionando e ouviu que os pedidos 
dos vereadores serão atendidos. Oliveira não 
disse nada sobre o britador.

No fim das contas, os vereadores recuaram 
e não repetiram as críticas que vêm repetindo 
continuamente desde o início da legislatura. 
Mais por medo de não ver de vez seus pedidos 
atendidos do que propriamente por respeito ao 
secretário.

IFSC

“Não roubam roçadeira para trabalhar, 
mas sim pra vender e comprar drogas”

do vereador Beto Passos (PT), comentando as queixas do presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais sobre furtos no campo, lembrando que se não houver quem compre esses produtos furtados, o 

furto se torna inviável

Processo seletivo
Emfim, a rádio UnC FM abriu processo seletivo 

para contratar três locutores e um assessor de imprensa. 
O edital com os dados do processo estão no site da 
Universidade - www.cni.unc.br.

> COBRANÇA: Célio Galeski (DEM) pede 
a presença dos vereadores em Brasília 
para captação de recursos. “Quem não é 
visto não é lembrado”, disse.

> EMOÇÃO: Moradoras do bairro São 
Cristóvão, na sessão da segunda-feira, 
16, da Câmara de Vereadores de Três 
Barras, choraram durante explanação do 
vereador Laudecir Gonçalves (PR). Gon-
çalves defendia a melhoria nas habitações 
de casas avariadas no bairro.

> REQUISITADO: Moradoras do bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, ligam para o radia-
lista e vereador Beto Passos (PT) de Canoi-
nhas, para resolver os problemas do bairro. 
Atitude é criticada na Câmara do município.

> CEMITÉRIO: Vereadores Beto Passos 
(PT) e Alexey Sachweh (PPS) indicaram 
ao prefeito montar uma base de apoio no 
cemitério municipal para que os visitantes 
localizem os túmulos.

> FALANDO NISSO: O mato voltou a 
tomar conta do cemitério.

> QUEM FAZ?: Ainda falando no cemité-
rio municipal, a prefeitura publicou edital 
de concorrência pública para terceirizar a 
manutenção do espaço.

> TRÊS BARRAS: Vereadores querem 
saber que critério é seguido para construir 
lombadas no município.

Alexey bom de marketing
Vereador Alexey Sachweh (PPS) quer fazer mais 

que ser o vereador ‘diária zero’, título que Juliano Seleme 
ancorou na legislatura passada. Na semana passada ele 
entregou um cheque de R$ 691 para a clínica de recupe-
ração de dependentes químicos Desafio Jovem. O valor 
corresponde a primeira diária retirada por Sachweh para 
viajar até Florianópolis, em janeiro.

A intenção é boa, mas a forma é discutível conside-
rando que o dinheiro é público, muito embora a Lei lhe 
faculte o direito de retirar a verba.

Com o dinheiro, a clínica comprou um forno elétrico 
para fazer pães e biscoitos que são comercializados.

O Instituto Federal de Educação (IFSC), conhecido 
como Cefet teve o número de alunos matriculados 
em 2008 acima da média nacional na comparação 
com o ano anterior. Segundo dados levantados pela 
instituição, o aumento do número de matrículas 
no IFSC foi de 31,4%. No País,  as matrículas em 
instituições de educação profissional são as que 
mais crescem no País, com aumento de 14,7% 
entre 2007 e 2008. As obras do IFSC de Canoinhas 
estão a todo vapor. A previsão de inauguração é 
para janeiro de 2010.

Turbulência em Mafra
Depois de os vereadores aprovarem por unanimidade o pedido 

de impeachment do prefeito de Mafra, João Alfredo Herbst (PMDB), 
mais um processo foi instituído pelo Tribunal de Justiça contra o 
prefeito afastado. Desta vez, ação civil pública aponta suposto desvio 
de verbas no asfaltamento da rua Capitão João Braz.
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Contribuição sindical gera polêmica no campo
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Mudança na cobrança da taxa compulsória causa desconfiança no produtor rural, mas é legal e está prevista na CLT

Ao menos uma vez por ano os 
trabalhadores com carteira assi-
nada que recebem por meio de 
folha de pagamento chiam ao 
ver descontado em dinheiro um 
dia de trabalho. Os empregado-
res pouco podem fazer. É uma 
determinação federal que destina 
um dia do trabalhador assalaria-
do anualmente para o Sindicato 
da categoria. A contribuição é 
compulsória e não adianta bater 
o pé.

Mas e os agricultores, que 
não recebem por meio de folha 
de pagamento?

Óbvio que o Governo não 
se esqueceu deles. Apenas a sis-
temática permitiu que a maioria 
conseguisse driblar a contribui-
ção, mas não por muito tempo. 
Até 1996, a contribuição sindical 
estava embutida na declaração do 
Imposto Territorial Rural (ITR) 
e não havia escapatória. Como a 
Receita não faturava nada com 
isso, a partir de 1997 a cobrança 
passou a ser de responsabilidade 
da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) e da Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores da Agricultura (Contag). A 
partir de então, a CNA (responsá-
vel por cobrar os agricultores que 
empregam ou possuem mais de 
dois módulos rurais) e a Contag 
(responsável por cobrar de quem 
não emprega e possui menos de 
dois módulos rurais), que lucram 
5% da contribuição, passaram a 
disparar anualmente boletos de 
cobrança para os agricultores. 
Certos de que o não pagamento 
não daria em nada, a maioria 
jogou os boletos no lixo.

A partir deste ano, no entan-
to, a dívida acumulada bateu na 
porta de muita gente.

Foi o caso de um agricultor 
da localidade do Parado, que 
não quis se identificar. Há três 
semanas ele foi notificado por 
meio de um representante da 
Federação da Agricultura e Pecu-
ária do Estado de Santa Catarina 
(Faesc), que é ligada a CNA, que 
devia R$ 4,9 mil de contribuição 
sindical. Segundo o agricultor, 
o visitante o advertiu que o não 
pagamento da fatura resultaria 
em cobrança judicial e poderia 
inviabilizar financiamentos agrí-
colas. Alarmado, o agricultor 

negociou com o representante da 
Faesc na sede do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Canoinhas 
e conseguiu um desconto de 
R$ 600, parcelando o restante 
em quatro cheques pré-datados. 
Depois de pagar a fatura, o agri-
cultor ouviu de muita gente que 
a contribuição seria ilegal e que 
a maioria dos agricultores estava 
ignorando a cobrança.

O caso foi parar na Câmara 
dos Vereadores. Vereador Tarciso 
de Lima (PP) chegou a conclamar 
a imprensa a investigar o caso, 
colocando em dúvida a cobrança 
da contribuição.

CONTRIBUIÇÃO É 
COMPULSÓRIA

A diretora de arrecadação 
da Faesc, Andréia Barbieri Zan-
luchi, esclarece que a cobrança 
pode ser contestada, mas é legal. 
Segundo ela, os proprietários ru-
rais estão estranhando o modo 
de cobrança porque pela pri-
meira vez a Faesc, que recebeu 
do CNA a missão de cobrar a 
contribuição, está fazendo um 
trabalho de “conscientização” 
diretamente com os proprietá-
rios rurais. Edson Brito Dau, 
que está fazendo o trabalho de 
cobrança em mais de 600 pro-
priedades de Canoinhas – todas 
com contribuição atrasada – tra-
balha para uma empresa terceiri-
zada contratada pela Faesc. Ele 
explica que a questão é simples, 
a contribuição é compulsória, 
“mas há pessoas que induzem 
os agricultores a não pagarem”. 
Ele questiona: “Será que estas 
pessoas sustentam o que dizem 
quando essas pessoas forem 
acionadas judicialmente?”.

Segundo Brito é isto que está 
acontecendo com quem não está 
aceitando entrar em acordo com 
a Faesc. Nos próximos dias ele 
pretende protocolar na Justiça do 
Trabalho pelo menos seis casos 
de agricultores que se recusam a 
fazer acordo. Cobranças como o 
caso do agricultor entrevistado 
pela reportagem, remontam há 
cinco anos, prazo máximo que 
a CLT permite cobrar tributos e 
contribuições. Quanto ao trava-
mento do financiamento agrícola 
para os produtores que não quita-
rem as faturas, Brito explica que 
assim que a pessoa é acionada 
judicialmente, automaticamente 
se vê impedida de retirar certidão 
negativa, documento essencial 
para se conseguir um financia-
mento.

Segundo a advogada Monica 
Scultetus Krauss, que advoga 
para o Sindicato dos Produtores 
Rurais de Canoinhas, a cobrança 
é perfeitamente legal. “A pessoa 
pode até contestar na Justiça, 
mas a tendência é perder, já que 
a cobrança está amparada no 
artigo 578 e seguintes da CLT”, 
esclarece. Ela lembra ainda que 
o não pagamento pode acarretar 
em dores de cabeça futuras como 
quando o produtor pretende 
vender suas terras ou, conforme 
citado por Brito, fazer um finan-
ciamento.

MAIOR FATIA VAI PARA OS 
SINDICATOS

Sessenta por cento do total 
das contribuições sindicais vai 
para os Sindicatos. No caso do 
que arrecada a Faesc, o dinheiro 
vai para o Sindicato dos Produ-
tores Rurais. Já no caso do que 

arrecada a Contag, o montante 
vai para o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais. Boa parte 
dos agricultores ouvidos pela 
reportagem reclama da falta de 
atuação dos Sindicatos. Monica 
defende: “Veja quantas pessoas 
vão às assembleias que o Sindi-
cato promove anualmente. São 
pouquíssimas. É preciso que o 
agricultor participe mais das ati-
vidades dos Sindicatos”.

O Sindicato dos Produtores 
Rurais de Canoinhas oferece 
como benefício aos associados, 
que pagam ainda uma anuidade 

de R$ 132 por ano, assessoria 
jurídica, inúmeros cursos mi-
nistrados gratuitamente pelo 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar) auxilia 
nas declarações anuais de ITR, 
orienta e encaminha pedidos 
de benefícios previdenciários, 
dá respaldo aos associados para 
que sejam beneficiados pelo 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), representa a classe nas 
negociações coletivas e participa 
da negociação anual do preço do 
fumo, dentre outros.
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AGRICULTOR mostra notificação de dívida cobrada pela Faesc e CNA
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Principais substâncias 
nutricionais

Gracieli Polak
CANOINHAS

DPVAT não cobre mais 
atendimento hospitalar
Alteração do seguro significou R$ 15 mil mensais a menos ao HSCC

Os cartazes alertando para a 
existência do seguro contra aci-
dentes de trânsito já foram reti-
rados dos hospitais, mas muita 
gente que conhecia seus direitos 
é pega de surpresa quando 
precisa de serviços médicos 
por ferimentos causados por 
veículos automotores. “Muita 
gente ainda não sabia que tinha 
direito ao seguro, mas, cada vez 
mais, as pessoas conhecem seus 
direitos e reclamam por eles”, 
explica Diloá da Rosa Menezes, 
funcionária do Hospital Santa 
Cruz de Canoinhas (HSCC), 
que até a Medida Provisória 
(MP) 451/08 ser decretada, 
coordenava a pasta do seguro 
na entidade.

Desde 15 de dezembro, 
quando a MP 451/08 entrou em 
vigor, o atendimento realizado 
nos hospitais públicos do País às 
pessoas envolvidas em acidentes 
de trânsito não é mais coberto 
pelo seguro obrigatório pago 
pelos proprietários de veículos 
automotores. Desde esta data, 
os atendimentos são cobertos 
exclusivamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) nas cida-
des onde houver hospital públi-
co, independente do pagamento 
do serviço pelos proprietários de 
veículos. 

O seguro para danos pes-
soais causados por veículos 
automotores de via terrestre 
(DPVAT) é obrigatório desde 
1974, quando virou Lei Federal 
que previa a cobertura de gastos 
hospitalares e indenizações em 
casos de invalidez e morte mo-
tivadas por acidentes de trânsito. 
Desde dezembro, o pagamento 
de despesas hospitalares foi 
modificado. O processo, antes 

realizado diretamente nos hospi-
tais, agora não tem validade nos 
hospitais públicos. Nos hospitais 
privados, o paciente precisa 
pagar as despesas e, posterior-
mente, comprovar a necessidade 
do tratamento para que tenha o 
dinheiro ressarcido.

Segundo Diloá, o DPVAT 
cobria gastos hospitalares de 
até R$ 2,7 mil por paciente, 
cobrança que garantia ao HSCC 
uma arrecadação de aproxima-
damente R$ 15 mil por mês. “O 

pagamento realizado pelo SUS é 
30% menor do que o realizado 
pelo seguro, o que significa uma 
arrecadação bem menor para o 
Hospital, cerca de R$ 180 mil por 
ano, o que complica ainda mais 
nossa situação”, explica. 

Segundo estimativa da As-
sociação Nacional de Trânsito 
(Anatran), os hospitais brasilei-
ros terão perdas em torno de 
R$ 250 milhões com a extinção 
do benefício sob a forma direta. 
O Ministério Público alega que, 
com a nova medida, evita fraudes 
e cobrança dupla pelos mesmos 
serviços.

INJUSTO PARA USUÁRIOS
Para Marinete Davet, que está 

com a filha internada depois de 
um acidente de trânsito na sema-
na passada, a existência do seguro 
obrigatório é uma questão que, 
para ela, até hoje tinha passado 
despercebida. “Na verdade, eu 
nem sabia que isso existia, porque 
é meu marido que cuida disso, 
mas eu acho que se a pessoa paga 
é preciso usar, principalmente 
para quem não tem mais recur-
sos”, afirma. Marinete tem um 
plano privado de seguro, mas, 
segundo Diloá, situações como 
essa são muito raras. “A maioria 
das pessoas que usavam o serviço 
não tinham plano privado. Eu, 
como proprietária de veículo, 
acho a medida negativa para mim 
e para o hospital”, explica. 

As vitaminas são substancias encontradas nos alimentos em pequena 
quantidade, mas indispensáveis par a o funcionamento normal do  
organismo. Quando há deἀciência ou falta completa de vitaminas 
na dieta, ou quando elas se perdem pelo processo de cozimento dos 
alimentos, instala-se um quadro de desnutrição. São conhecidas cerca 
de 17 vitaminas, sendo as principais:

VITAMINA A
Mantém a saúde dos tecidos da pele, do globo 
ocular e das mucosas em geral. Sua carência 
na alimentação resulta em perturbações visuais, 
escamações da pele, ressecamento da garganta, 
cabelos quebradiços e cegueira noturna. 
Principais fontes: Abacate, abóbora, acelga bróco-
lis, caju, cenoura (foto), chicória, espinafre, mamão, 
manga, melão e pêssego.

VITAMINA B1 (tiamina)
Regula a eliminação de substâncias inúteis ao 
organismo. Estimula o apetite, favorece o de-
senvolvimento físico e regula o sistema nervoso. 
Sua carência resulta em inapetência, dificuldade 
digestiva, dores musculares e debilidade nervosa. 
Principais fontes: Amêndoa, amendoim (foto), 
arroz integral, aveia, castanha-do-pará, levedo 
de cerveja.

VITAMINA B2 (riboflavina)
Responsável pela alimentação das células cere-
brais e nervosas em geral; contribui também na 
manutenção dos tecidos da pele e dos olhos. Sua 
carência resulta em lesões na língua, nas mucosas 
da boca, em redor do nariz; torna os lábios secos 
e língua avermelhada; pode causar distúrbios 
oculares, tais como catarata e glaucoma. 

Principais fontes: Amêndoa, amendoim, abacate, brócolis (foto), casta-
nhas, espinafre, feijão branco, levedo de cerveja.

VITAMINA B5 (niacina)
Assim como as demais Vitaminas do complexo 
B, a Niacina age sobre os tecidos da pele e 
sobre as células nervosas. Além disso, influi fa-
voravelmente nas funções do aparelho digestivo. 
Sua carência resulta em Dermatose, diarréia e 
manchas da pele. 
Principais fontes: Amendoim, castanha-do-pará, 
levedo de cerveja, pimentão e trigo integral.

Continua na próxima semana.
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DILOÁ: medida negativa
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Depressão (I)Edinei Wassoaski
COM AGÊNCIAS

Brasil terá duas bulas de 
remédio até o final do ano

Depressão é uma desor dem psiquiátrica muito mais fr equente do 
que se imaginava. Estudos recentes mostram que 10% a 25% das 
pessoas que procuram os clínicos gerais apresentam sintomas dessa 
enfermidade. Essas porcentagens são semelhantes ao número de ca-
sos de hipertensão e infecções respiratórias que os clínicos atendem 
em seus serviços. Ao contrário dessas doenças, entretanto, eles não 
costumam estar preparados para reconhecer e tratar depressões. 
Para caracterizar o diagnóstico de depressão, foi criada a tabela  
abaixo. Nela, cinco ou mais dos sintomas r elacionados de vem 
estar presentes. Dentre eles, um é obrigatório: estado deprimido  
ou falta de motivação para as tarefas diárias, há pelo menos duas 
semanas.

CRITÉRIOS PARA DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO

(Segundo o DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, 4ª edição).

• Estado deprimido: sentir-se deprimido a maior parte do tempo; 
• Anedônia: interesse diminuído ou perda de prazer para realizar as 

atividades de rotina;
• Sensação de inutilidade ou culpa excessiva;
• Dificuldade de concentração: habilidade frequentemente diminuída 

para pensar e concentrar-se;
• Fadiga ou perda de energia;
• Distúrbios do sono: insônia ou hipersônia praticamente diárias;
• Problemas psicomotores: agitação ou retardo psicomotor;
• Perda ou ganho significativo de peso, na ausência de regime alimen-

tar;
• Ideias recorrentes de morte ou suicídio. 

De acordo com o número de itens respondidos afirmativamente, o estado 
depressivo pode ser classificado em três grupos;

1) Depressão menor: 2 a 4 sintomas por duas ou mais semanas, incluindo 
estado deprimido ou anedônia;

2) Distimia: 3 ou 4 sintomas, incluindo estado deprimido, durante dois 
anos, no mínimo;

3) Depressão maior: 5 ou mais sintomas por duas semanas ou mais, 
incluindo estado deprimido ou anedônia. 

Os sintomas da depressão interferem drasticamente na qualidade de 
vida e estão associados a altos custos sociais: perda de dias no trabalho, 
atendimento médico, medicamentos e suicídio. Pelo menos 60% das pessoas 
que se suicidam apresentam sintomas característicos da doença.

Embora possa começar em qualquer idade, a maioria dos casos tem seu 
início entre os 20 e os 40 anos. Tipicamente, os sintomas se desenvolvem no 
decorrer de dias ou semanas e, se não forem tratados, podem durar de seis 
meses a dois anos. Passado esse período, a maioria dos pacientes retorna 
à vida normal. No entanto, em 25% das vezes a doença se torna crônica.

FATORES DE RISCO PARA DEPRESSÃO

• História familiar de depressão;
• Sexo feminino; 
• Idade mais avançada; 
• Episódios anteriores de depressão; 
• Parto recente; 
• Acontecimentos estressantes; 
• Dependência de droga.
O número de casos entre mulheres é o dobro dos homens. Não se sabe 

se a diferença é devida a pressões sociais, diferenças psicológicas ou ambas. 
A vulnerabilidade feminina é maior no período pós-parto: cerca de 15% das 
mulheres relatam sintomas de depressão nos seis meses que se seguem 
ao nascimento de um filho.

(continua na próxima semana)

Até o final do ano, o Brasil terá 
duas bulas de medicamentos: uma 
com linguagem técnica, destinada a 
médicos, e outra voltada ao paciente, 
com informações mais didáticas. 

A bula do paciente continuará 
dentro da caixa do remédio, enquanto 
a outra será eletrônica, disponível no 
site de Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). Os pacientes 
também poderão acessá-la. 

As letras e os espaçamentos entre 
os parágrafos no texto da bula devem 
ficar maiores, para facilitar a leitura 

dos textos. Essas e outras propostas 
constam de uma consulta pública da 
Anvisa que termina no dia 24. 

Alguns estudos apontam que as 
bulas dos remédios vendidos no País 
são incompletas, excessivamente técni-
cas para o público leigo e superficiais e 
desatualizadas para os médicos.

Em 2008, o Instituto Brasil-
eiro de Defesa do Consumidor 
(Idec) avaliou bulas de 19 remédios 
(antidepressivos, calmantes, anti-
inflamatórios, vasodilatadores, antir-
reumáticos e drogas contra pressão 
alta e para baixar o colesterol) e 
constatou vários problemas. 

Entre eles, encontrou diferenças 

significativas entre as informações 
dos medicamentos de referência e 
seus genéricos ou similares – embora 
o efeito devesse ser o mesmo. 

O instituto também comparou as 
bulas nacionais com as americanas. Nos 
EUA, os anti-inflamatórios destacavam o 
risco de morte por problemas cardiovas-
culares. No Brasil, dois anti-inflamatórios 
(Voltaren e o genérico Diclofenaco 
Sódico) não traziam esse alerta. 

Para o Idec, que prepara uma série de 
sugestões para enviar à consulta pública, 
os termos técnicos e a falta de informação 
violam o direito do consumidor a uma 
informação correta e completa, além de 
representar um risco à saúde.
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À família enlutada do jovem FELIPE WOICIECHOWSKI FARIA, ao 
pai vice-prefeito Beto Faria e sua esposa Larissa Woiciechowski 

Faria, estimadas pessoas de nossa terra, 
os pêsames do Correio do Norte.

Câmara vai divulgar em site 
detalhes dos gastos de deputados 
com verba indenizatória

Santa Catarina é o primeiro Estado 
brasileiro a fornecer dicionários 
de língua portuguesa para alunos, 
suas famílias e para professores. 
A Secretaria de Estado da Educa-
ção vai investir R$ 7,5 milhões na 
compra de 300 mil unidades do 
dicionário Michaelis.

Eles serão entregues para as 
famílias de 250.375 estudantes e 

2.044 professores de língua por-
tuguesa da 5ª a 8ª série do ensino 
fundamental e aos 4.621 profes-
sores de séries iniciais. De acordo 
com o diretor geral da Secretaria, 
Silvestre Heerdt, o material será 
entregue no período de 30 a 60 
dias. Nas famílias que têm mais 
de um filho, o irmão mais velho 
receberá o livro.

A Mesa Diretora da Câmara dos 
deputados decidiu essa semana, por 
unanimidade, divulgar detalhes dos 
gastos da verba indenizatória dos 
deputados. A verba é utilizada por 
eles em gastos que tem ligação com 
a função, como passagens aéreas 
e segurança. Cada deputado pode 
gastar até R$ 15 mil por mês. O valor 
não gasto em um mês é acumulado 
e pode ser gasto no seguinte.

“Se não acabar a falta de trans-

parência, não sabemos mais o 
que fazer”, disse o presidente da 
Casa, Michel Temer (PMDB-SP), 
após a reunião em que foi tomada 
a decisão.

As informações estarão dispo-
níveis via internet em um “Portal da 
Transparência da Câmara dos Depu-
tados”. Serão publicados o valor do 
gasto, a natureza dele e o nome da 
empresa. O CNPJ da empresa não 
será disponibilizado.

Santa Catarina investe em 
dicionários de língua portuguesa
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Região POLÊMICA
CEIs absorvem alunos do Estado, 

mas desagradam pais
> p. 12

TRÊS BARRAS
Prefeitura inicia pavimentação de ruas

no bairro São Cristovão
> p. 13

Felipe Woiciechowski Faria capotou o veículo na BR-116, próximo de Curitiba, e morreu na hora

Filho do vice-prefeito de 
Canoinhas morre em acidente
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

VARA DO TRABALHO DE 
CANOINHAS - SC

RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º 
ANDAR - CENTRO - CANOINHAS - 

CEP 89460-000, 
Telefone: (0xx47)3622-4715

EDITAL DE 
AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO
Prazo 20 dias

Processo nº RT 00837-2008-021-
12-00-0
Reclamante: Ivan de Lima
Reclamado: Osmar Linzmeier
Pelo presente edital, fica intimado 
o Sr. Osmar Linzmeier, que se 
encontra em lugar desconhecido, 
da audiência de INSTRUÇÃO, 
pelo rito Ordinário, designada para 
o dia 01.04.2009 às 9:00 horas, 
no processo supra mencionado. 
Ficando o mesmo ciente de que, o 
não comparecimento implicará nas 
penalidades previstas em Lei.

Canoinhas/SC, 11 de fevereiro 
de 2009.

DR. GUSTAVO RAFAEL 
MENEGAZZI

Juiz do Trabalho

Oração do Espírito 
Santo

Espírito Santo, Vós que me escla-
receis tudo, Vós que iluminais todos 
os caminhos, Vós que me dais o 
Dom divino de perdoar e esquecer 
o mal que me fazem, eu quero neste 
curto diálogo agradecer por tudo 
e confirmar mais uma vez que eu 
jamais quero me separar de Vós 
por maior que seja a ilusão matrial. 
Quero sim, fazer tudo para alcançar 
a glória de Deus. Amém!
Por uma graça alcançada. VJSFS.

Pelo menos 200 pessoas acom-
panharam o enterro do filho 
mais velho do vice-prefeito de 
Canoinhas, Beto Faria (PMDB), 
no início da tarde de terça-feira, 
17, no Cemitério Municipal de 
Canoinhas. Felipe Woiciecho-
wski Faria morreu aos 21 anos 
na manhã de segunda-feira, 16, 
no quilômetro 158 da rodovia 
BR-116, trecho que compreende 
Quitandinha e Mandirituba, na 
Grande Curitiba.

Felipe viajava pela quarta vez 
na direção do veículo Gol que 
havia comprado recentemente. 
Ele estava sozinho e, segundo a 
Polícia Rodoviária Estadual, ca-
potou no meio da pista indo parar 
no acostamento, batendo contra 
uma árvore. Quando os policiais 
e bombeiros chegaram ao local, 
por volta das 10h45min, Felipe 
já estava morto. Na mesma BR, 
no dia 4 de fevereiro, outro ca-
noinhense, o empresário Alfredo 
Carlos Sorg, sofreu um acidente 
e segue internado no Hospital do 
Trabalhador, em Curitiba. Sorg 
teve parte de uma das pernas 
amputada, mas não corre risco de 
morte. A expectativa é de que ele 
receba alta médica hoje.

Felipe viajava em direção a 
Curitiba-PR, onde trabalhava como 
funcionário do Tribunal de Justiça 
do Paraná e estudava no último ano 

do curso de Direito da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR).

O corpo de Felipe foi levado 
pelo Instituto Médico Legal para 
Curitiba e liberado na tarde de 
segunda-feira, quando começou a 
ser velado no Centro de Velórios 
Mão Amiga, em Canoinhas.

O enterro foi acompanhado 
por vários políticos, entre eles 

o deputado estadual Antonio 
Aguiar (PMDB) e o prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB). O 
avô de Felipe, Paulo Rocha Faria, 
peemedebista histórico, foi pre-
feito de Canoinhas em 1976, em 
substituição a Alfredo de Oliveira 
Garcindo, à época cassado do 
cargo. Beto foi vereador por três 
mandatos consecutivos antes de 

ser eleito, pela primeira vez, 
vice-prefeito de Canoinhas. 
Além de Felipe, o vice-prefeito 
tem outro filho de 16 anos 
com a esposa, Larissa.

PERÍCIA
De acordo com a Polícia 

técnico-científica de Curitiba, 
o resultado da perícia que 
apura a causa ou causas do aci-
dente que vitimou Felipe será 
divulgado nos próximos dias. 
Ana Maria Gardon, perita que 
analisa o caso, adiantou que 
não houve estouro de nenhum 
dos quatro pneus, hipótese 
cogitada pela imprensa.

Mais um 
canoinhense 
morto na 116
O caminhoneiro Augusto Iarro-
cheski, 57 anos, morreu na noite 
de sábado, 14, no quilômetro 74 
da BR-116, em Quatro Barras-
PR. Iarrocheski morava em 
Canoinhas e transportava uma 
carga de Valinhos-SP para Blu-
menau-SC. Ele era funcionário 
da Transportadora El-Kouba, de 
Três Barras. Segundo o resgate, 
Iarroscheski bateu na traseira 
de outro caminhão. Ele morreu 
pouco tempo depois de ter sido 
atendido por bombeiros. 

FELIPE e a namorada Jéssica: jovem colaria grau em Direito no final do ano

GOL conduzido por Felipe capotou e bateu em uma árvore às margens da BR-116 SEPULTAMENTO no Cemitério Municipal foi acompanhado por mais de 200 pessoas
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Toninho preside CCJ

O Presidente da Câmara Municipal de Irineópolis, Geral-
do Orlonski, por meio da Portaria número 007, de 16 de 
fevereiro de 2009, nomeou os membros das oito Comis-
sões Técnicas Permanentes para o biênio 2009-2010. O 
vereador Antonio Carlos Senff (Antoninho), do PT, ficou 
com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, 
considerada a mais importante do legislativo. O PSDB pre-
side três comissões: Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização Financeira, Comissão de Viação, Obras e 
Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte, ambas pelo 
vereador Ademir Galle. A terceira, ficou com a vereadora 
Eleni Baum Baggenstoss: Comissão de Agricultura, Indús-
tria, Comércio e Turismo.

O PMDB também preside três comissões. A primeira, 
Comissão de Patrimônio, Defesa do Consumidor, Trabalho 
e Legislação Social, pelo vereador Angelo Marcos Borges; 
a segunda, Comissão de Redação de Leis, pelo vereador 
Arno Luiz Denk, e a terceira, Comissão de Legislação 
Participativa, pela vereadora Nilda Galvão. O PP preside 
apenas uma comissão, Comissão de Educação, Cultura, 
Saúde, Promoção Social e Meio Ambiente, pelo vereador 
Alcione Adami.  

AS COMISSÕES:
Comissão de Constituição e Justiça: Presidente: 

Antonio Carlos Senff; Relator: Alcione Augustinho Adami; 
Membro: Eleni Baum Baggenstoss; Comissão de Finan-
ças, Orçamento e Fiscalização Financeira:  Presidente: 
Ademir Galle; Relator: Antonio Carlos Senff; Membro: 
Eleni Baum Baggenstoss. Comissão de Viação, Obras e 
Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte: Presidente: 
Ademir Galle; Relator: Arno Luiz Denk; Membro: Antonio 
Carlos Senff; Comissão de Educação, Cultura, Saúde, 
Promoção Social e Meio Ambiente:  Presidente: Alcione 
Augustinho Adami; Relator: Eleni Baum Baggenstoss; 
Membro: Nilda E. B. Galvão. Comissão de Agricultura, 
Indústria, Comercio e Turismo:  Presidente: Eleni Baum 
Baggenstoss; Relator: Antonio Carlos Senff; Membro: 
Ademir Galle.  Comissão de Patrimônio, Defesa do Con-
sumidor, Trabalho e Legislação Social: Presidente: Angelo 
Marcos Borges; Relator: Arno Luiz Denk; Membro: Nilda 
E. B. Galvão. Comissão de Redação de Leis: Presidente: 
Arno Luiz Denk; Relatora: Nilda E. B. Galvão; Membro: 
Angelo Marcos Borges. Comissão de Legislação Partici-
pativa: Presidente: Nilda E. B. Galvão; Relator: Carlos R. 
R. da Silva; Membro: Arno Luiz Denk.  

Creche para bairros
Os vereadores Alcione Adami, Geraldo Orlonski 

e Eleni Baggentstoss, tiveram indicação aprovada na 
sessão da segunda-feira, 16, que solicita que a adminis-
tração municipal viabilize estudos para a implantação de 
uma creche para atender os bairros Jardim Brand e São 
Francisco. Eles justificam o pedido, argumentando que 
nessas comunidades muitas mães trabalham fora e não 
dispõem de local apropriado para deixar os filhos com 
conforto e segurança.

Descentralização para 
acadêmicos de Gestão Pública

A convite do coordenador do Curso de Gestão Pública 
da Universidade do Contestado, professsor Adriano Bauer, 
o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de 
Canoinhas (SDR), Edmilson Luiz Verka, será palestrante 
para cerca de 100 alunos de Gestão Pública e convida-
dos especiais. A palestra será amanhã, às 9 horas, no 
anfiteatro “Professor Chico” da UnC Campus de Canoi-
nhas. Na pauta do secretário Verka, pós-graduado em 
Gestão Pública pela UnC, a descentralização da Gestão 
Administrativa do Governo do Estado de Santa Catarina, 

Lei da Criação da Descentralização, Lei da Reforma 
Administrativa, Estrutura do Governo do Estado antes e 
depois da implantação da descentralização, Investimentos 
do Governo do Estado nos seis municípios que compõem 
a SDR, o projeto da empresa paulista Eucatex e projetos 
da SDR para a região.

Secretário regional Edmilson Verka 

Denk pede Núcleo Escolar
Confiante de que a administração municipal já tem em 

seu plano de governo a implantação de mais um Núcleo 
Escolar no interior do município, o vereador Arno Luiz 
Denk pede por meio de indicação, que a unidade escolar 
seja construída na localidade de Serrinha. O parlamentar 
peemedebista argumenta pela “construção do futuro nú-
cleo nesta comunidade em localização mais centralizada”. 
“Essa medida vai proporcionar uma grande economia aos 
cofres da prefeitura porque vai reduzir despesas com o 
transporte escolar”, afirma.

Vereador Arno Luiz Denk

Pavimentação no 
Planalto Norte

O governador Luiz Henrique e o secretário de Estado 
da Infraestrutura, Mauro Mariani (foto), cumprindo agen-
da de compromissos oficiais no Planalto Norte, estarão 
hoje no município de Itaiópolis. No distrito de Itapoã, às 
15h30min, entregam a ordem de serviço para a pavimen-
tação da SC 477 no trecho entre Papanduva e Itaiópolis 
no entroncamento com a SC 419.

Completou seu 
1.º aninho ontem, 
a linda gatinha 
IOHANA GA-
BRIELA, filha de 
Josiane e Edmar 
Voit. Felicidades!

Casaram-se
na Igreja Ma-
triz São João 
Batista no 
sábado, 14, 
REGINALDO
E JAQUE-
LINE. Aos 
noivos muitas 
felicidades!

Felicitações
a EMELIANO

PINTO DA 
SILVA, que 
na segunda-
feira, 23, irá 
completar

mais um ano 
de vida. 

Os parabéns de 
segunda-feira, 23, 
vão em especial para 
LEANDRO KILANTE,
que comemorará mais 
um ano de vida ao 
lado da sua família e 
amigos.

Resultado da rifa da Capela São Sebastião
1.º prêmio: Bezerro – Bernardino Ferreira, 2.º prêmio: Bicicleta – Silmar Bro-
zonski, 3.º prêmio: Forno Elétrico – Juçara, 4.º prêmio: Celular – João Rodri-
gues, 5.º prêmio: Batedeira – Osmar Periche, 6.º prêmio: Cafeteira – Andrieli 
Televinski, 7.º prêmio: Edredon – Edenilson Petraski, 8.º prêmio: Panela de 
Pressão – Amilton José Correa, 9.º prêmio: Ferro Elétrico – Hilda Marques.

ZILOÁ APARECIDA DA SILVA 
completou idade nova no sábado, 

14. Esposo e os filhos Gisele, Luis e 
Felipe desejam um feliz aniversário, 

‘com muito amor que Jesus 
nos deu’.

Esposa, filhos e netos desejam 
feliz aniversário com muitas 

alegrias e felicidades a ROMEU
MÜLLER DA SILVA, que 

aniversaria amanhã. Parabéns!
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Há vagas, mas pais exigem matricular os filhos o mais perto de casa

CEIs absorvem alunos do 
Estado; pais desaprovam

Lei assinada pelo presidente 
Luis Inácio Lula da Silva (PT) 
em junho de 2008 tem pro-
vocado muita dor de cabeça 
para pais de crianças em idade 
escolar e as Secretarias de Edu-
cação dos municípios.    A Lei 
11.700 prevê que os municípios 
garantam “vaga na escola pú-
blica de educação infantil ou 
de ensino fundamental mais 
próxima de sua residência a 
toda criança a partir do dia 
em que completar quatro anos 
de idade”. Isso inclui todos 
os alunos que antes cursavam 
o pré-escolar em escolas do 
Estado. Em Canoinhas, esse 
contingente é de 188 alunos. 
Segundo a responsável pela 
educação infantil no município, 
Sandra Andrade Mafezolli, a 
prefeitura tem condições de ab-
sorver estas crianças, mas nem 
todas terão a vaga garantida no 
Centro de Educação Infantil ou 
pré-escolar que escolher. Este 
detalhe tem rendido inúmeros 
conflitos. Somente no CEI 
Branca de Neve, no Campo 
d’Água Verde, são 37 crianças 
na lista de espera por uma vaga. 
“Há vagas no Tio Patinhos, 
que fica perto do Branca de 
Neve, mas os pais não querem 
levar os filhos para lá”, explica 
Sandra. Há vagas em outros 
oito CEIs, mas assim como 
é o caso do Branca de Neve, 
os pais querem fazer valer a 
Lei sancionada por Lula, que 
garante a vaga em uma escola 
próxima da casa da criança.

Segundo uma mãe morado-
ra do Campo d’Água Verde que 
não quis se identificar, ela não 
leva o filho para o Tio Patinhas 
porque “Fui averiguar e até hoje 
(quarta-feira, 18) não foi roçado 
atrás da escola onde as crianças 
brincam, tem uma floresta lá, fui 
incapaz de matricular meu filho 
por medo de cobras, aranhas 
ou qualquer outro bicho, pela 
quantidade de mato existente 
na escola”, afirmou.

A mesma mãe diz que não 
é atendida na Secretaria de 
Educação para falar sobre o 
assunto e que por conta disso, 

seu filho está fora da escola.
Sandra negou que o CEI 

Tio Patinhas esteja tomado 
pelo mato e afirmou que todas 
as mães que tem procurado a 
Secretaria, são orientadas a ma-
tricular os filhos na escola mais 
próxima, desde que tenha vaga. 
“As pessoas precisam se acostu-
mar ao fato de que Canoinhas 
está crescendo, nem sempre é 
possível matricular o filho numa 
escola que fique na porta de 
casa”, argumenta. Ela lembra 
que em poucos anos o número 
de CEIs no município passou 
de três para 13 e que reformas 
estão sendo realizadas, além da 
construção do novo CEI Tio 

Patinhas, no Campo d’Água 
Verde, bairro mais populoso de 
Canoinhas, que está em fase de 
conclusão. “É um período de 
adaptação, precisamos da com-
preensão dos pais”, assinala.

RECURSOS SÓ EM 2010
Embora os municípios te-

nham acatado a Lei federal, os 
recursos do Fundo Nacional 
da Educação Básica (Fundeb) 
serão incrementados somente 
em 2010. Este ano o município 
recebe repasse referente aos 
alunos matriculados em 2008. 
Os alunos absorvidos do Esta-
do serão cadastrados no Censo 
Escolar deste ano.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

“A verdadeira fé não é aquela que foge da dúvida e do 
desespero. A verdadeira fé ultrapassa a dúvida e 

transforma o desespero em conἀança.’’

Feliz Aniversário!
16/02 - Gilvane Ribeiro 

18/02 - Magali Fuck Tisczka
23/02 - Céris Marilãne Kubiack

Segunda-feira, 23, você 
estará festejando aniversá-
rio. Neste dia especial quero 
desejar-te muita saúde, paz, 
amor, amizades, sucesso, 
muitas realizações e con-
quistas, tudo de melhor que 
a vida possa lhe oferecer... 
Felicidades!
De sua amiga 
Cristina Massaneiro.

Céris Marilane 
Kubiack

Felicidades!
Na quarta-feira, 18, 

MAGALI FUCK 
TISCZKA, comemorou 

seu aniversário. 
Para ela, muita paz, 

saúde, realizações e 
conquistas.
Parabéns!
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Nesta primeira etapa pelo menos cinco ruas irão receber asfalto, informa Secretaria de Obras

Prefeitura inicia a pavimentação 
de ruas no bairro São Cristovão
TRÊS BARRAS
A prefeitura de Três Barras, 
através da empreiteira A. Men-
des - vencedora do processo 
licitatório - iniciou na semana 
passada a pavimentação de ruas 
no distrito de São Cristóvão. A 
rua Vereador João Pacheco de 
Miranda, no trecho que com-
preende as vias Abraão Mussi e 
Senador Lenoir Vargas Ferreira, 
já recebeu o asfalto, restando, 
apenas, os acabamentos laterais 
com a colocação de meio-fios. 

Segundo informações da 
Secretaria Municipal Viação, 
Obras e Serviços e da própria 
Intendência Distrital, o cro-
nograma de trabalhos prevê 
para os próximos dias a pavi-
mentação da travessa Ataliba 
Adur e das ruas Rita de Cássia 
Dobrochinski, João Carvalho e 
continuação da Senador Lenoir 
Vargas Ferreira até a Cidade de 
Valinhos. “Na junção destas 
duas ruas será construída uma 
rótula para facilitar o fluxo do 

trânsito e trazer mais segurança 
aos motoristas”, frisou Alinor 
Lescovitz, intendente distrital.

O secretário municipal de 
Viação, Obras e Serviços, Sebas-
tião Altavir Ferreira, explicou que 
antes de receber a pavimentação 
asfáltica, todas as ruas tiveram a 
rede de água – antes concentra-
das no meio – transferidas para 

as laterais. “Esta foi uma deter-
minação do prefeito Elói José 
Quege para que futuramente não 
tenhamos de perfurar o asfalto 
quando um cano romper. E esta 
prática será adotada nas demais 
obras de pavimentação e calça-
mento até o final deste mandato”, 
comentou Ferreira. 

A rua Adão Santarém, tam-

bém no distrito de São Cristóvão, 
recebeu recentemente calçamen-
to em paralelepípedo. Numa 
segunda etapa, a prefeitura de 
Três Barras fará ainda a pavimen-
tação das travessas das Palmeiras, 
da Erva-Mate, Leal de França 
Ostroski e da rua Imbuia, todas 
localizadas nas proximidades da 
Igreja Santo Antônio. 

Carregadores 
de telefone 
celular serão 
unificados

Sabe aquela história de precisar 
emprestar um carregador para a 
bateria de seu celular, mas não 
encontrar ninguém que tenha 
um modelo compatível com 
seu aparelho? Isso deve acabar 
nos próximos anos. Operado-
ras e fabricantes de celulares 
anunciaram um acordo para 
adotar um padrão único de 
carregadores, que funcionarão 
em qualquer telefone móvel a 
partir de 2012.

O padrão escolhido já é 
utilizado por diversos aparelhos 
atualmente: trata-se do formato 
Micro USB, o mesmo usado em 
cabos de transferência de câ-
meras digitais. Fazem parte do 
acordo as operadoras Vodafone, 
Telefônica, Orange e AT&T, en-
tre outras, além das fabricantes 
Ericsson, LG, Motorola, Nokia, 
Samsung e Sony.

RUA Vereador João Pacheco de Miranda Lima teve o asfalto concluído esta semana, restam obras de acabamento

Di
vu

lg
aç

ão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14VARIEDADESSexta-feira, 20 de fevereiro de 2009 RURAL

Rural EM JULHO
Aposentadoria rural deverá 

sair em 30 minutos
> p. 15

Ovicultores da região se preparam para 
adequar-se a exigências da União Europeia
Gracieli Polak
CANOINHAS
Em pouco tempo a avicultura 
brasileira terá novas normas para 
a criação das aves de corte e de 
postura, impostas pelos com-
pradores da carne de frango do 
País, maior exportador mundial 
do produto. A União Europeia 
(UE), principal compradora do 
frango produzido no País, é 
quem determinará as regras para 
a avicultura brasileira, de acordo 
com o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). A Legislação sobre o 
assunto, no entanto, não preocu-
pa os criadores do País, porque 
grande parte dos criatórios já se 
encaixa nos padrões estipulados 
pela UE.

De acordo com os padrões 
europeus, para a criação de aves 
de corte, a densidade de 33 qui-
los por metro quadrado pode 
ser estendida para 39 quilos. No 
Brasil, a média praticada é de 34 
quilos/metro quadrado, por-
tanto, legalizada, mesmo com a 
adoção de novos parâmetros. 

Para o Mapa, a criação de 
corte não preocupa quanto às 
medidas estipuladas, porque as 
principais, como a densidade e o 
conforto térmico são respeitadas 
mesmo sem legislação própria. 
No entanto, as mudanças no 
setor de produção de ovos são 
mais complexas e tendem a ser 
bem mais demoradas, embora 
a produção industrial de ovos 
no País seja com aves confi-
nadas, agressivas às galinhas, 
em contraposição ao sistema 
free range (saiba mais no box ao 
lado), defendido por sociedades 
de proteção aos animais. O 
fato de o Brasil ainda não ser 
grande exportador do produto 
pesa contra a rapidez na defi-
nição de novas normas. Cerca 
de 60% da produção brasileira 
de ovos é consumida dentro 
do País, fator que diminuirá a 
pressão para mudanças na le-

Em Canoinhas, granja dá o exemplo e cria galinhas respeitando critérios semelhantes aos exigidos pela UE

gislação sobre confinamento.

SEM PROBLEMA
Para o avicultor canoinhense 

Osmar Negosek, que está no 
mercado da produção de ovos 
há cerca de 40 anos, a regula-
mentação deve vir rápido. Sob o 
rótulo de “os ovos das galinhas 
felizes”, a produção de Negosek 
se adianta em questões que só 
agora são discutidas. “Desde 
que o pintinho chega aqui, tem 
espaço para correr, desenvolve 
uma vida social própria das 
aves e produz ovos com tran-
quilidade. Nas gaiolas, isso não 
é possível. O bicho passa a vida 
toda trancafiado, sem poder 
esticar as asas e, nem ao menos, 
pisar no chão. Isso é crueldade”, 
afirma.

De acordo com o ovicultor, 
a criação das aves poedeiras na 
granja, localizada no bairro Água 
Verde, é realizada de maneira 
que os animais possam produzir 
ovos saudáveis e ter o cuidado 
adequado, sem desrespeitar sua 
condição. As cerca de 50 mil gali-
nhas são criadas em galpões com 
contato direto com o solo, equi-
pado com bebedouros e alimen-
tadores, além de ninhos coletivos, 
à semelhança dos encontrados 
em galinheiros pequenos. 

Até o final do ano, a criação 
de aves de corte deverá, segundo 
o Mapa, ter novas normas, que 
deverão ser adotadas voluntaria-
mente pelos criadores, situação 
que não deverá se repetir tão 
cedo no setor de produção de 
ovos.

EURICO Veleski, gerente da granja Negosek, recolhe manualmente os ovos produzidos; para proprietário, criação em gaiolas “é crueldade” com as aves

G
ra

ci
el

i P
ol

ak

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



15VARIEDADESSexta-feira, 20 de fevereiro de 2009 GERAL

Benefício está previsto para começar a vigorar em julho

Aposentadoria rural 
deverá sair em 30 minutos

BRASÍLIA MECATRÔNICA 
INDUSTRIAL:

Curso prepara para atuação na indústria

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

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-
ἀcadas 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

em favor do 
desenvolvimento

Competitividade é uma palavra 
que define o setor produtivo em 
época de globalização. A indús-
tria brasileira, que passa por um 
processo de modernização nas 
últimas décadas, começa a entrar 
em um patamar de alta tecnologia, 
que resulta em maior produtivi-
dade e qualidade, mas também 
demanda pessoal qualificado para 
desenvolver ações em um terreno 
ainda pouco desenvolvido para 
trabalhar com alto grau de tec-
nologia. Para colaborar com a o 
crescimento e modernização do 
parque industrial brasileiro, a for-
mação de profissionais voltados 
para a área é uma necessidade, que 
na região poderá ser suprida com 
a formação de profissionais em 
Mecatrônica Industrial, um dos 
cursos escolhidos para integrar a 
lista dos que serão oferecidos pelo 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina, em Canoinhas, a partir 
de janeiro de 2010.

De acordo com Maria Bertília 
Oss Giacomelli, futura diretora 
do Instituto em Canoinhas, em 
pesquisa de demanda realizada 
pela instituição na comunidade, 
a formação voltada para Meca-

trônica Industrial foi apontada 
como a segunda maior necessidade 
regional, alcançando 20% do per-
centual de pessoas consultadas. 
Bertília esclarece que, dos cursos 
oferecidos, 50% serão de nível 
técnico, 20% licenciatura e 30% 
superior, mediante necessidades 
manifestadas pela comunidade.

INDICADO PARA QUEM?
Segundo o Centro Federal de 

Tecnologia (Cefet) de Florianó-
polis, que já oferece o curso sob 
a forma de curso superior de tec-
nologia, o aluno de Mecatrônica 
Industrial, ao longo dos sete mó-
dulos do seu desenho curricular 
que compreendem o programa de 
ensino, desenvolve competências 
nas áreas de mecânica, informá-
tica industrial e eletroeletrônica, 
de forma multidisciplinar, para 
planejar, implementar, manter e 
otimizar sistemas industriais. Tam-
bém vai aprimorar competências 
para desenvolver ações empre-
endedoras, gerenciar equipes de 
trabalho, demonstrar autonomia, 
responsabilidade, facilidade de 
adaptação e de relacionamento 
e capacidade de tomar decisões. 
Outro diferencial é a interpretação 
e aplicação de legislação e normas 
de segurança, de saúde do trabalho 
e ambientais.

A partir de julho os trabalhadores 
rurais também poderão se aposen-
tar em 30 minutos, segundo pre-
visão do Ministério da Previdência 
Social. O ministro José Pimentel, 
se reuniu no início do mês com 
representantes da categoria para 
fechar uma parceria que irá agi-
lizar a adoção do procedimento. 
Na reunião ficou definido que o 
ministro irá assinar, em março, 
um acordo de cooperação com as 
entidades rurais. O acordo prevê 
o cadastramento dos trabalha-
dores nos municípios. Os dados 
coletados pelas entidades serão 
fornecidos ao ministério para a 
confirmação das informações com 
os bancos de dados do governo.

Segundo o Ministério, as in-
formações recebidas serão com-
paradas com as existentes nos 
cadastros do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) e Recei-
ta Federal do Brasil. Em nota, o 
ministro afirmou que o trabalho 
de coleta de dados irá garantir 
um bom resultado final. “Toda 
a lógica do cadastro buscará o 
reconhecimento de direitos para 
a concessão de benefícios rurais 
sem a exigência da comprovação 
documental”, disse Pimentel.

Para o cadastramento, o 
ministério irá capacitar os ser-
vidores das Agências da Previ-
dência Social e os dirigentes e 
funcionários das entidades. A 
concessão da aposentadoria por 
idade começou a vigorar em 
janeiro para os trabalhadores 
urbanos que possuem a idade e 
o tempo de contribuição exigida 
para o procedimento.

BENEFÍCIO AUMENTA
Os benefícios da Previdência 

Social, com valores acima de um 
salário mínimo, vão contar com  
reajuste de 5,92%. De acordo 
com o Ministério da Previdência, 
o aumento é valido desde 1º de 
fevereiro e o pagamento deve 

ocorrer nos primeiros cinco dias 
úteis do mês de março.

O decreto estabelecendo o 
percentual de reajuste foi publi-
cado no Diário Oficial da União. 
O aumento foi baseado no Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
apurado nos últimos 11 meses. 

Com o reajuste, o valor máximo 
de benefício pago pelo INSS passará 
de R$ 3.038,99 para R$ 3.218,90. 

O piso das aposentadorias 
e pensões, equivalente a um 
salário mínimo, passou desde 
primeiro de fevereiro de R$ 415 
para R$ 465, com a correção de 
12% aprovada pelo Congresso 
Nacional.

Associação dos Micros e Pequenos 
Agricultores de Três Barras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente Edital de Convocação, ficam 

convocados todos os associados da Associação dos 
Micros e Pequenos Agricultores de Três Barras, para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 11 de março de 2009 (sexta-feira), 
às 18h00min horas Primeira convocação, e caso não 
haja número legal de presentes, fica convocado uma 
Segunda Assembléia para uma hora após, ou seja, 
às 19h00min horas do mesmo dia e local, na Sede 
da Associação (Casa Colonial José Nunes Cavalhei-

ro), BR 280, Km 203 na localidade de São João dos 
Cavalheiros.

 ORDEM DO DIA:

1) Alteração e Aprovação do Estatuto em Ata da 
Associação dos

    Micros e Pequenos Agricultores de Três Bar-
ras;

2) Assuntos Diversos.

 Três Barras, em 19 de fevereiro de 2009.

Wilson Beyersdorff
Presidente

CONVITE IMPORTANTE AOS  
CANOINHENSES DE PACIÊNCIA DOS 
NEVES E COMUNIDADES PRÓXIMAS

O CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança Centro-
Oeste, através de sua diretoria, convida todas os moradores 
da comunidade de Paciência dos Neves, Lageado,  Felipe 
Schmidt, Estação Paciência, Campo das Moças, Bonetes e 
de mais comunidades próximas, para uma importante reu-
nião que o CONSEG CENTRO-OESTE realizará no próximo 

dia 21 deste mês de fevereiro, sábado às 16:00 horas, no 
salão de festas da Igreja de Paciência dos Neves. Contamos 
com a presença da comunidade de Paciência dos Neves, 
Lageado, Felipe Schmidt, Estação Paciência, Campo das 
Moças Bonetes  e de mais comunidades próximas para esta 
importante reunião, a qual tratará de assuntos a respeito da 
segurança de todos da comunidade.
Desde já agradece a Diretoria do CONSEG CENTRO-
OESTE.

EDEMAR HEILMANN
Presidente
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Exceção no Planalto Norte, Câmara de Três Barras tem três mulheres vereadoras: Renilce Palhano, Dionice Guimarães e Siomara Corrêa

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

lugar de mulher é na POLÍTICASaladas É impossível resistir. Bolsa é um acessório que toda mulher ador a. 
Quanto mais a g ente tem, mais a g ente quer! Mas você sabia que 
há um modelo ideal para o seu corpo? Na hora de escolher, muitas 
mulheres não le vam em consider ação como a bolsa pode afetar a 
aparência. Pois saiba que o modelo errado pode acabar com o seu 
visual. O estilo certo, por outro lado, tem o poder de levantar o look 
e chamar a atenção para as partes certas do seu corpo. Então, que 
tal aproveitar todo esse poder ao seu favor? 

Bolsas

Não somente de ternos e 
gravatas vive a política 
em Três Barras. Na ses-

são da Câmara de Vereadores da 
segunda-feira, 16, a plateia que 
acompanhava o desempenho dos 
eleitos em outubro do ano passado 
assistia com naturalidade às três 
mulheres que, uma ao lado da ou-
tra, desempenhavam suas funções 
como representantes da população 
no Poder Legislativo. 

Siomara Muhlmann Corrêa 
(PP), Dionice Guimarães (PP) 
e Renilce Palhano de Oliveira 
(DEM) hoje são  exceção à regra 
na região. Em nenhuma Câmara de 
todos os municípios do Planalto 
Norte há mulheres exercendo a 
função de vereadoras. Em Três 
Barras, as três funcionárias públi-
cas se candidataram ao cargo pela 
primeira vez no pleito de 2008 
e se elegeram. Siomara teve 472 
votos, um a mais que Dionice, que 
conseguiu 471, dentro do mesmo 
partido. Renilce obteve 279 votos 
e ficou com a primeira suplência e 
o direito de assumir o cargo caso 
algum vereador não pudesse assu-
mir a cadeira. Ernani Wogeinaki 
(DEM) foi convidado para a chefia 
de uma secretaria e a vaga na Câ-
mara foi preenchida por Renilce, 
tornando o Poder Legislativo do 
município mais feminino. No lugar 

de terno e gravata, combinação 
entre blusa e sapato, e um desafio 
maior do que o enfrentado pelos 
homens: “Seremos muito cobra-
das”, concordam as três.

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE
A decisão pela vida política 

foi recente na vida das três ve-

readoras, que durante o período 
eleitoral se dedicaram às visitas e 
a conhecer os problemas da cidade 
em todos os setores. Batendo de 
porta em porta e falando com os 
cidadãos, visitaram grande parte 
das residências do município, 
firmando um compromisso com 
os eleitores, sem priorizar o fato 

de serem mulheres. “Eu acho que 
nós trabalhamos tanto tempo em 
prol da comunidade que a gente 
acabou cativando as pessoas. O 
preconceito em votar em mulher 
não existia e isso é uma vitória. 
Ao invés de falar mal dos outros 
candidatos, ou tentar conquistar o 
voto à força, nós demonstrávamos 

apoio aos candidatos já escolhidos 
pela família e isso fez a diferença”, 
declara Siomara. 

Dionice, que entrou na disputa 
duas semanas antes da conven-
ção do partido, pretendia apenas 
manifestar apoio ao candidato a 
prefeito, mas encampou luta para 
se eleger, ciente das batalhas que 
teriam de ser vencidas durante a 
eleição e, principalmente, durante 
o mandato. “É um desafio para 
nós. Com certeza vai ter mudança 
no município, porque mulher é 
mais sensível, sem desmerecer 
os homens. Nosso compromisso 
é muito grande, mas nosso time 
é muito bom e vamos lutar para 
melhorar o que for possível”, diz 
Dionice.

Com três mulheres em um 
total de nove vereadores, a Lei que 
assegura o mínimo de 30% de vagas 
para as mulheres na disputa por car-
gos públicos é respeitada em Três 
Barras na efetividade. Mais que no-
mes que figuram na disputa pelos 
cargos, elas conseguiram pelo voto 
popular a chance de conquistar seu 
espaço também na esfera pública. 
“A mulher está batalhando pelo 
seu espaço. É uma luta em diver-
sos setores e a cobrança é grande 
para que nós façamos mudanças. 
Quando a gente entra em uma luta, 
é para dar o melhor de nós, e assim 
foi durante a campanha eleitoral e 
vai ser durante o mandato na Câ-
mara”, afirma.

CONHECIMENTO
Siomara e Renilce são fun-

cionárias efetivas da Secretaria 
de Saúde do município. Siomara 
é contadora, mas trabalha como 
gerente de saúde. Renilce tem for-
mação técnica em enfermagem e, 
nesta semana, começa a faculdade 
de Enfermagem.

Dionice é professora, com 
formação e pós-graduação em 
Pedagogia, aliados ao licencia-
mento em Biologia, que explicam 
o envolvimento com a educação 
ambiental, que desenvolveu duran-
te muitos anos. “A gente não pode 
parar no tempo. Precisa se atuali-
zar, buscar saber cada vez mais e 
procurar maneiras de aprender”, 
afirma Dionice. Ela e Siomara es-
peram pela confirmação da turma 
de Gestão Pública da Universidade 
do Contestado (UnC) para voltar 
às salas de aula como estudantes. 
Empenhadas com a nova missão 
confiada pelos eleitores tresbar-
renses, elas prometem cumprir 
na Câmara o que prometeram 
durante a campanha porta a por-
ta. “O que a gente disse que faria 
vamos lutar com todas as forças 
para cumprir. Os compromissos 
que foram firmados durante a 
campanha não podem ser negados 
agora, nós não temos coragem de 
fazer isso e temos de aprender 
para poder atuar. Já são 45 dias na 
Câmara e a gente  pretende manter 
a atividade”, conclui Siomara. 

ELAS TÊM O PODER: Siomara Corrêa, Dionice Guimarães e Renilce de Oliveira, na Câmara de Três Barras

AArgentina ficou entre os dez 
países com maior participação 
de mulheres no Legislativo em 

ranking divulgado pela União Interpar-
lamentar (IPU, da sigla em inglês), que 
analisou 187 países e apontou uma 
tendência de crescimento na presença 
de mulheres nas Casas Legislativas 
de diversas partes do mundo. 

Ruanda aparece em 1º lugar, com 
48,8% de participação feminina na Câ-
mara de Deputados. Em seguida vêm 
os países nórdicos: Suécia (45,3%), 
Noruega (37,9%), Finlândia (37,5%) e 
Dinamarca (36,9%). Depois estão Ho-
landa (36,7%), Cuba (36%), Espanha 

(36%), Costa Rica (35,1%), Argentina 
(35%) e Moçambique (34,8%), que 
completam a lista dos 10 países com 
maior número de legisladoras. 

Na América do Sul, o Brasil é o 
pior colocado na lista, em 107º lugar, 
bem atrás da Argentina (9º), Guiana 
(17º), Suriname (26º), Peru (55º), Ve-
nezuela (59º), Bolívia (63º), Equador 
(66º), Chile (70º), Colômbia (86º), 
Uruguai (92º) e Paraguai (99º). A IPU 
explica que a melhora no desempenho 
de alguns países sul-americanos deve 
ser atribuída à introdução de políticas 
de cotas mínimas para candidatas, a 
exemplo do que ocorreu na Argentina, 

na Bolívia e na Venezuela. 
O Brasil e outros países do Cone 

Sul, excluindo-se a Argentina, apre-
sentaram índices menores do que a 
média mundial, que é de 16,6% de 
mulheres legisladoras. No Chile esse 
índice é de 15%; no Uruguai, 11,1%; 
no Paraguai, 10%; e no Brasil, 8,6%. 
O índice brasileiro é pouco maior 
que o dos países árabes, que têm 
uma média de 6,8% de mulheres em 
seus Parlamentos. A Arábia Saudita 
apresenta índice de 0%. Ficaram 
também abaixo da média mundial: 
EUA (15,2%), França (12,2%), Itália 
(11,5%) e Japão (9%). 

Mulheres na Política – Ranking dos países com maior 
participação feminina traz Brasil na lanterna

ELAS FAZEM A DIFERENÇA: Deputada Angela Amin, Benedita da Silva, ministra Dilma Rousseff e senadora Ideli Salvatti

A União Interparlamentar aponta 
uma tendência de crescimento da 
participação feminina no Legislativo. 
Em 2005, a cada cinco parlamentares 
eleitos, um era mulher. Embora des-

taque que as mulheres já ocupam 
mais de 30% das cadeiras em 20 
Câmaras de Deputados no mundo, 
o relatório da IPU reconhece que 
ainda falta muito para se atingir um 

mínimo de 30% de legisladoras em 
todos os Parlamentos, meta defini-
da na Conferência Mundial sobre 
a Mulher promovida pelas Nações 
Unidas em 1995. 

Se v ocê n ã o te M cuR va S...
Experimente uma bolsa larga e de-
sestruturada.Se você adora bolsas 
pequenas, escolha uma que fique 
na altura da cintura. Esses modelos 
criam a ilusão de curvas.

Se v ocê é goRdinha...
Invista em bolsas largas e estrutu-

radas.Modelos grandes são per-
feitos, porque alongam a silhueta. 

Bolsas pequenas dão a impressão 
de que você é mais cheinha.

Se v ocê te M SeioS gRandeS
Eles ficarão maiores se você usar 
uma bolsa na altura deles.Prefira 
modelos que ficam na altura do 
quadril ou que podem ser carregados 
nas mãos. Assim, você desvia os 
olhos das pessoas para longe dos 
seus seios.

Se v ocê te M 
q ua d Ril laRgo...

Aposte numa bolsa pequena, 
que fique abaixo do seu braço. 

Isso ajuda a equilibrar a sua 
silhueta.

Quando o assunto é alimen-
tação saudável, a salada 
costuma ser a campeã dos 

cardápios. Isso porque as folhas e os 
legumes são ricos em carotenoides, 
que ajudam a prevenir o envelheci-
mento precoce. E tem mais: quem 
come salada tem uma digestão mais 
fácil e rápida, evitando aquela sen-
sação de moleza que costuma surgir 
depois de uma refeição pesada. 
O hábito de ingerir folhas traz outras 
vantagens ao organismo. É o que 
garante Renata Maria Padovani, do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Alimentos da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). “Começar 
a refeição pela salada intensifica 
o efeito dos alimentos, melhora a 
flora intestinal e, de quebra, faz você 
comer menos os pratos calóricos”, 
afirma a nutricionista.

COMBINAÇÕES MAGRINHAS 
- CORES: Quanto mais colorida for 
a salada, mais benefícios ela trará. 
Combine vários tipos de folhas, como 
alface, agrião, acelga, rúcula e almei-
rão. Enriqueça o prato com lentilha, 
feijão ou soja cozidos. Inclua também 
legumes: cenoura, batata, beterraba, 

berinjela e abobrinha. Para ousar, 
acrescente frutas, como abacaxi, 
maçã e manga. 
- TEMPEROS: Use azeite (mas com 
moderação!), vinagre balsâmico, 
suco de limão e molhos à base de 
iogurte, maionese light e mel. Abuse 
de ervas como coentro, manjericão, 
mostarda, hortelã e erva-doce. 
- REFEIÇÃO COMPLETA: Monte 
a salada com todos os nutrientes 
contidos numa refeição. Além das fo-
lhas, acrescente carboidratos, como 
batatas cozidas ou torradinhas. Inclua 
também uma porção de proteína - fa-
tias de queijo branco ou tiras de peito 
de frango grelhadas. 

ALGUMAS CURIOSIDADES 

- As verduras se deterioram rapida-
mente. Na hora de comprar, verifique 
se não há folhas queimadas ou ama-
reladas. Pequenos furos podem indi-
car a presença de larvas e insetos. 
- Os temperos estimulam as funções 
digestivas, geralmente lentas em 
pessoas com anemia e problemas 
nervosos. 
- Bactérias conseguem se fixar facil-
mente nas folhas verdes, causando 
contaminação. Por isso, lave-as bem 
em água corrente. Depois, deixe-as 
de molho por 30 minutos em uma 
solução com ½ colher (sopa) de 
bicarbonato de sódio e 1 litro de 
água. Você também pode usar água 
sanitária: para 1 litro de água, 1 colher 
(sopa) do produto. Depois, lave em 
água corrente.

Faxina boa e barata

:: LIMÃO
Substitui a água sa-
nitária. Quando as 
roupas estiverem 
amareladas, colo-
que-as de molho em 
água com pedaços 
de limão. Elas ficarão 
brancas e cheirosas. 
A fruta também é óti-
ma para limpar as 
bocas do fogão: com 
uma esponja de aço, 
esfregue suco de li-
mão com sal ou bi-
carbonato de sódio.

:: LEITE
Remove 
marcas de 
caneta. 
Basta esfre-
gá-lo com 
cuidado no 
tecido.

:: SAL
Lust ra  panelas. 
Quando não tiver 
sabão, coloque um 
punhado de sal na 
bucha, esfregue e 
deixe os utensílios 
de metal brilhando.

:: ÓLEO DE SOJA
Mantém janelas 
e esquadrias de 
alumínio sempre 
bri lhando. É só 
limpá-las uma vez 
por mês com uma 
mistura de óleo de 
soja e álcool em 
partes iguais. Em 
seguida, passe 
um pano macio ou 
flanela.

:: VINAGRE DE ÁL-
COOL BRANCO
Limpa tapetes e car-
petes. Para cada li-
tro de água, coloque 
2 colheres (sopa) de 
vinagre. Também 
serve como desin-
fetante.  Remove 
o mofo do rejunte dos azulejos. 
Com o auxílio de uma escova 
de dentes velha, passe uma boa 
quantidade de vinagre puro. Dei-
xe agir por duas horas e, depois, 
lave com água e sabão.

:: PASTA DE DENTE
Tira manchas de líquidos em 
móveis. Passe um pano ume-
decido com um pouco de pasta 
branca. Depois, dê polimento 
com uma flanela.
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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 identiἀcar.

GERAL
A vez e a voz do povo!

Casan e prefeitura
Duas reclamações contra a Casan esta semana. A primeira vem 
da rua Nazir Cordeiro, onde a estatal abriu um buraco há mais 
de dois meses, a prefeitura arrumou a rua, mas não fechou ale-
gando ser tarefa da Casan.
A segunda reclamação vem da rua Duque de Caxias (foto), 
onde uma comerciante diz que até perdeu clientes por conta de 
uma cratera que a Casan abriu em frente a sua loja, quebrando 
inclusive sua calçada. Ela lembra ainda o estado precário da 
rua e a falta de manutenção por parte da prefeitura. Ao telefonar 
para o secretário de Obras Fernando de Oliveira, a comerciante 
ouviu que é preciso paciência, porque “primeiro ele vai arrumar 
o Campo d’Água Verde para depois se preocupar com o Alto das 
Palmeiras”.

RESPOSTAS DAS RECLAMAÇÕES DA 
SEMANA PASSADA

Calçada obstruída

Moradores da rua Francisco de Paula Pereira estão 
reclamando de uma obra parada há meses.
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA 
PREFEITURA: Segundo a Secretaria de Planejamento 
o proprietário do imóvel já foi notificado para que deso-
bstrua a via de passeio com a maior brevidade.

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. 
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA 
PREFEITURA: Já foi feito o contato com a empresa 
contratada pela prefeitura para realizar esse tipo de 
serviço para que substitua as lâmpadas que não 
estão em funcionamento na referida via.

A velha reivindicação de 
Marcílio Dias

Moradores de Marcílio Dias voltam a protestar con-
tra o verdadeiro “queijo suíço” que se transformou as 
ruas que cortam o distrito, por pura e simples falta 
de manutenção.
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA 
PREFEITURA: Segundo a Secretaria de Obras os 
serviços de recuperação e manutenção das vias 
públicas são feitos a partir de uma programação 
elaborada pela Secretaria. Informamos ainda que 
as ruas de Marcílio Dias já estão na programação 
para receber esse tipo de serviço.

Abandono e vandalismo

Leitor manda fotos do prédio antigamente utilizado pela madeireira Engemade, 
na avenida Expedicionários, no Campo d’Água Verde, que abandonado tem 
servido para todo tipo de atividade ilícita. “O local é usado para queimar droga, 
se esconder da Polícia e outras coisas. O mato tomou conta, a prefeitura não 
faz nada”, denuncia o leitor.

Segundo piso
Dependente de muletas procura a redação do CN 
para reclamar da localização da Secretaria de Saúde 
de Canoinhas. “Por que a Secretaria fica no segundo 
piso, se muitos que a procuram dependem de muletas 
ou cadeira de rodas?”, questiona.

Preocupação no centro
Moradora da rua 12 de Setembro liga para reclamar 
do mato que tomou conta de um terreno no final da rua, 
início da rua Deodato de Lima. Segundo a moradora, 
bandidos se escondem, rapazes usam drogas e até um 
homem foi encontrado morto pelo filho da moradora.

Sinal da Record
Leitor liga para saber onde foi parar o sinal da RIC,
emissora que retransmite a programação da Rede 
Record para Canoinhas e região.
RESPOSTA DA EMISSORA: Técnicos da RIC estive-
ram esta semana em Canoinhas para verificar equipa-
mentos e, segundo a emissora, o sinal foi restabelecido 
ontem.

Indignação em 
Irineópolis

Moradora de Irineópolis denuncia o que chama de “falta 
de responsabilidade de algumas  pessoas do município 
de Irineópolis”.
Segundo ela, “essas pessoas  abandonam cães na 
via  de acesso a Irineópolis, são cães  adultos, e filhotes 
dentro  de caixas  que  acabam morrendo de fome. Os 
cães  adultos,  na  maioria, são cadelas”.
Ainda de acordo com a moradora, “no  centro  e nos  
bairros são  muitos  cachorros pelas ruas. Isso  é  uma 
questão  de saúde pública. Os vereadores bem que  
poderiam tomar uma providência. E as pessoas que  
abandonam deviam ser responsabilizadas também, afi-
nal abandono de animais  também  é  crime”, afirma.

Moradores da rua João Pacheco de Miranda Lima, no bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, lembram que o papel do cidadão não se resume a reclamar. Os 
moradores mandam fotos do trabalho de pavimentação realizado pela prefeitura 
na rua. “Trabalho de qualidade e bem feito”, segundo eles.

Elogiar também é importante
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Justiça absolve acusados 
de tráfico de drogas
Duas sentenças divulgadas na mesma semana tiraram acusados 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
Duas sentenças emitidas pela juíza 
substituta Alessandra Meneghetti 
divulgadas esta semana concedem 
liberdade a acusados de tráfico de 
drogas que estavam recolhidos no 
Presídio Regional de Mafra.

A primeira decisão absolve 
parte de uma família, presa em ju-
nho do ano passado, no bairro São 
Cristóvão. Eliel Lino, Ederson Lino 
e Denise Ferreira Dias foram absol-
vidos das acusações de envolvimen-
to com tráfico. Somente Adão Lino, 
41 anos, amásio de Denise e pai de 
Eliel e Éderson, continua preso. A 
pena determinada pela juíza é de 
um ano e oito meses de reclusão em 
regime inicial fechado. Ela ainda ne-
gou ao acusado o direito de recorrer 
do processo em liberdade.

De acordo com a Polícia, havia 
várias denúncias contra a família. 
Segundo os denunciantes, além de co-
mercializarem crack e maconha dentro 
de casa, os suspeitos faziam ponto em 
frente a uma escola de Três Barras.

A Polícia apreendeu no inte-
rior da casa da família, 48 pedras 
de crack, uma pedra maior que 
depois de decomposta renderia 
mais 30 pedras, 20 papelotes de 
maconha, cheques, aparelhos ce-
lulares e R$ 410 em dinheiro.

O Ministério Público não re-
correu da decisão.

OUTRA ABSOLVIÇÃO
Na mesma semana foi divulgada 

a sentença que absolve Edson Ribei-
ro da Silva da acusação de tráfico de 

drogas. De acordo com a Polícia, no 
dia 16 de julho do ano passado, José 
Osni Alves da Silva foi flagrado com 
uma pedra de crack, na rua Alvino 
Voigt, no bairro Campo d’Água Ver-
de. Ao perceber a chegada da Polícia, 
segundo os militares, José jogou a 
droga no chão. Ao ser questionado 
sobre o local onde teria adquirido 
a droga, Silva delatou Edson, que 
morava no bairro São Cristóvão, em 
Três Barras. Na casa de Edson, a 
Polícia diz ter encontrado 17 pedras 
de crack, que supostamente seriam 
derretidas e comercializadas.

Silva foi advertido e liberado, mas 
Edson foi para o Presídio de Mafra. 
Ele foi absolvido baseado na defesa 
do advogado Salvador de Maio Neto, 
que apontou “confissão obtida me-

diante truculência e irregular atitude 
policial”. Segundo a defesa, José diz 
ter revelado o nome de Edson depois 
de ser agredido por policiais militares 
do Pelotão de Patrulhamento Tático 
(PPT) e dois policiais à paisana. Ainda 
de acordo com a defesa, José diz que 
recebeu ameaças de um dos policiais, 
que dizia que daria um tiro em seu ou-
vido caso não falasse sobre um supos-
to traficante conhecido como “Beto”. 
O rapaz negou que tenha levado os 
policiais até o bairro São Cristóvão, na 
casa de Edson, simplesmente porque 
não conhece o bairro.

A juíza declarou a nulidade do 
processo em decorrência “das pro-
vas obtidas ilicitamente”.

O Ministério Público recorreu 
da decisão.

Homem cai de 
árvore
Por volta das 13 horas de quinta-
feira, 12, um homem caiu de uma 
altura de cinco metros, do topo 
de uma árvore onde colhia pêras. 
O acidente aconteceu no Elite 
Tênis Clube. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o homem sofreu corte 
lacerante no supercílio e suspeita 
de traumatismo craniano. Ele 
foi hospitalizado e no momento 
passa bem. 

Palio bate contra 
poste e deixa 
quatro feridos
Na madrugada de sexta-feira, 13, o 
Corpo de Bombeiros registrou um 
acidente entre as ruas Paula Perei-
ra e Marechal Floriano envolvendo 
um Fiat Palio, placas de Curitiba, 
conduzido por uma jovem de 20 
anos. Ela perdeu a direção do veí-
culo e bateu contra um poste.

Os bombeiros a encontraram 
presa no carro apresentando ta-
quicardia, sudorese, fortes dores 
na região do pescoço e coluna 
torácica, além de suspeita de 
fratura nos arcos costais.

Outras quatro pessoas esta-
vam no carro – uma não se feriu 
e as outras três estavam caídas 
fora do carro apresentando vários 
ferimentos. Todos foram encami-
nhados ao Pronto Atendimento e 
no momento passam bem. 

Porco furtado vira 
churrasco
Na manhã de quinta-feira, 12, na 
rua Emilio Schissel Sobrinho, uma 
senhora chamou a Polícia para 
denunciar que alguém invadiu 
seu pátio e furtou um porco, de 
aproximadamente 150 quilos.

A Polícia localizou parte da 
carne do animal furtado e também 
seis quadros de bicicleta na casa 
de um rapaz que não soube infor-
mar a procedência do material.

O rapaz foi levado para a De-
legacia de Polícia e vai responder 
a processo por furto.

Mais uma morte 
no rio Canoinhas
Odair José Souza dos Santos, 
24 anos, foi a terceira vítima do 
verão em rios da região. Em 17 
de novembro, Jean Bruno de Oli-
veira Quirino, 8 anos, morreu no 
rio Negro, em Três Barras; e em 
7 de dezembro, Charles Antonio 
Oliva, 17 anos, morreu afogado 
no rio Canoinhas.

Santos desapareceu na tar-
de de sábado, 14, nas águas do 
rio Canoinhas, mas somente na 
manhã de domingo, 15, o corpo 
foi encontrado. Um homem que 
pescava com a filha foi quem 
avistou o corpo boiando na tarde 
de sábado, próximo a um grupo 
de pessoas que nadavam no rio. 
Ninguém do grupo foi ouvido. 

Atitude suspeita
Na tarde de segunda-feira, 16, 
policiais abordaram na rua Maria 
Olsen, no distrito de Marcilio Dias, 
um homem de 34 anos em atitude 
suspeita. Segundo a Polícia, o ho-
mem carregava em uma bolsa um 
aparelho de TV 14 polegadas. Ele 
não soube explicar a origem do apa-
relho. O suspeito teve de se explicar 
ao Plantão da Polícia Civil.

Apreensão de 
tóxico em veículo
Na tarde de segunda-feira, 16, 
durante uma blitz na rua Dona 
Francisca, policiais abordaram 
um veículo Peugeot, placas de 
Canoinhas, conduzido por um 
homem de 30 anos. Durante bus-
ca dentro do veículo, os policiais 
encontraram uma substância 
semelhante à maconha, além 
de um objeto semelhante a um 
moedor. Em seguida, os policiais 
militares se deslocaram até uma 
chácara no interior de Canoinhas, 
onde encontraram uma planta de 
maconha. O suspeito foi indiciado 
por tráfico de drogas.

Acidente de 
trabalho
Na tarde de segunda-feira, 16, um 
homem de 44 anos escorregou do 
telhado da Sociedade Beneficente 
Operária (SBO) e caiu de uma altura 
de cerca de quatro metros, nos fun-
dos do edifício. Ele fazia reparos no 
telhado no momento do acidente. De 
acordo com o Corpo de Bombeiros, 
o homem sofreu um corte na cabeça 
e fratura na clavícula. Ele foi encami-
nhado ao Pronto Atendimento Muni-
cipal e no momento passa bem.

Dois incêndios na 
mesma tarde
Na tarde de segunda-feira, 16, 
os bombeiros atenderam a um 
incêndio em uma casa na avenida 
Senador Ivo d’Áquino, no Alto do 
Frigorífico. A casa de alvenaria 
media aproximadamente 120 
metros quadrado e foi comple-
tamente tomada pelas chamas. 
Segundo os bombeiros, a casa 
estava abandonada. Foram uti-
lizados quatro mil litros de água 
para extinguir as chamas. Os 
danos foram  parciais.

Na mesma tarde, os bom-
beiros atenderam a um incêndio 
em um secador de erva-mate da 
empresa Seleta, na localidade do 
Parado. Cerca de mil quilos de 
erva foram incinerados. Os bom-
beiros precisaram de dois mil litros 
de água para extinguir as brasas e 
deixar as edificações de madeira 
em segurança.

12 caça-níqueis 
são apreendidas 
no Campo d’Água 
Verde 
Policiais integrantes da Divisão 
de Investigação Criminal (DIC) de 
Canoinhas, formada por policiais 
civis e militares, apreenderam na 
sexta-feira, 13, doze máquinas 
caças-níqueis.

A apreensão foi realizada na 
rua Fauri de Lima, esquina com 
a rua Epaminondas Ricardo da 
Silva, no bairro Campo d’Água 
verde, em cumprimento a manda-
do de busca e apreensão.

Maria da Penha
A Polícia atendeu na tarde de 
terça-feira, 17, duas ocorrências 
envolvendo violência contra a 
mulher. Na rua Emilio Scholtz foi 
detido um homem de 38 anos. Já 
na rua Fauri de Lima, o detido tem 
23 anos e agredia uma senhora 
de 77 anos. Os dois foram enqua-
drados na Lei “Maria da Penha”, 
que pune com prisão acusados de 
violência contra mulher.

A Polícia Civil investiga a responsa-
bilidade pelo incêndio em dois carros 
na madrugada de sábado, 14. Os 
dois incêndios criminosos acontece-
ram em um intervalo de uma hora na 
rua Benjamim Constant. O primeiro 
incêndio foi em um veículo Landau, 
ano 1974, do colecionador Norberto 
Fuck. O carro estava estacionado 
em frente à casa do proprietário e foi 
consumido parcialmente pelo fogo. 
O segundo veículo foi um Golf, de 
propriedade de um comerciante, que 
foi acordado por volta das 3h30min 
pelo barulho do alarme do carro que 
também estava estacionado em fren-
te à casa. Segundo o proprietário, o 
prejuízo deve passar dos R$ 10 mil.

A Polícia acredita que a autoria 
dos incêndios é da mesma pessoa, 
mas ainda não deteve nenhum 
suspeito.

Dois carros incendiados na mesma rua em Canoinhas

FAMÍLIA presa em junho de 2008 foi absolvida; patriarca segue preso
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GOLF incendiado rendeu prejuízo de cerca de R$ 10 mil para o proprietário
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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: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AUXILIAR ADMINISTRATIV0: 
Ensino Médio completo e bons 
conhecimentos em Autocad e 
desenho mecânico.

ELETRICISTA DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRIAL: Com experi-
ência na função. Desejável nível 
técnico. Para empresa do ramo 
papeleiro.

MECÂNICO DIESEL: Com expe-
riência na função.

MECÂNICO ELETRICISTA 
DIESEL:Com experiência na 
função.

TORNEIRO MECÂNICO: Com 
experiência na função. Para tra-
balhar em empresa do ramo 
papeleiro.

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

CARPINTEIRO: Com experiência 
na função.

PEDREIRO: Com experiência na 
função.

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compa-
recer a Rua: Paula Pereira, 250 – 
1º andar, próx. a Casas Bahia.

PROCURO emprego de compras ou 
malote em Curitiba. Fone: 3622-7102 
ou (41) 8826-0438.

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.

 Prefeitura de Curitiba-PR
Prazo: até hoje
Cargos: área da saúde
Vagas: 120
Salário: até R$ 3203,50
Escolaridade: 1° e 3° Graus
Taxa de Inscrição: R$ 78 para Nível Su-
perior e R$ 38 para Nível Fundamental
Informações: através do site www.
curitiba.pr.gov.br

 Tribunal de Justiça - SC
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

 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”.

 Ciasc - Centro de Informática e 
Automação do Estado - SC
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

 Prefeitura de Bom Retiro-SC
Prazo: 6 de março
Cargos: vários
Vagas: 38
Salário: até R$ 6805,20
Escolaridade: 1°, 2° e 3° Graus
Taxa de Inscrição: R$ 150 para os car-
gos de Nível Superior, R$ 70 para cargos 
de Nível Médio e R$ 50 para cargos de 
Nível Fundamental
Informações: através do site www.
bomretiro.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 001 DE 02 DE  
JANEIRO DE 2009

EXONERA SERVIDOR A PEDIDO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra 
“a” também do artigo 16 do Regimento Interno 
desta Casa e de conformidade com o artigo 41, 
inciso II da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Exonerar a pedido o Servidor ALESSANDRO DÉCIO 
DAMASO, RG nº 2.311.951, inscrito no CPF sob 
o nº 770.326.599-34, do cargo de Provimento em 
Comissão de Assessor Jurídico, Padrão PC – 03,  
do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal,  no-
meado através da Portaria nº 002 de 04 de janeiro 
de 2005.

Gabinete da Presidência, em 02 de janeiro de 
2008.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 002 DE 02 DE 
JANEIRO DE 2009.

EXONERA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” 
também do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II 
da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Exonerar a Servidora CLEIDE GOMES DOS 
SANTOS DAMS, RG nº 3.841.689, inscrita no 
CPF sob o nº 021.532.599-08, do cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessora Parlamentar, 
do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal,  
nomeada através da Portaria nº 005 de 07 de 
Abril de 2008.

Gabinete da Presidência, em 02 de janeiro de 
2009.

___________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 003DE 13 DE 
JANEIRO DE 2009

NOMEIA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” 
também do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II 
da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Nomear a Servidora Dra. CAROLINA PINTO 
FIGUEIREDO FRONCZAK, RG nº 3.166.332, 
inscrita no CPF sob o nº 018.924.179-95, ins-
crição OAB/PR 32.879, para exercer o cargo de 
Provimento em Comissão de Assessora Jurídi-
ca, Padrão PC – 03, do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal, recebendo os vencimentos 
previstos em Lei.   

Gabinete da Presidência, em 13 de janeiro de 
2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 004 DE 15 DE JANEIRO DE 2009

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” 
também do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II 
da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Conceder a Servidora ELENICE IZAURA NEPPEL, 
Contadora, o gozo das férias pelo período de 15 dias, 
iniciando em 15 (quinze) de janeiro de 2009 até 29 
(vinte e nove) de janeiro de 2009.

Gabinete da Presidência, em 15 de janeiro de 
2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 005 DE 26 DE 
JANEIRO DE 2009

NOMEIA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” 
também do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II 
da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Nomear a Servidora ELIANE APARECIDA NICOLUZI 
REBELLO, RG nº 1.793.074-0, inscrita no CPF sob 
o nº 607.159.529-00, para o cargo de Provimento 
em Comissão de Assessora Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal da Câmara Municipal, recebendo os 
vencimentos previstos em Lei.

Gabinete da Presidência, em 26 de janeiro de 
2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 006 DE 03 DE 
FEVEREIRO DE 2009

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE IRINE-
ÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra “g” 
também do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II 
da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Permanente de 
Licitações da  Câmara de Vereadores de Irineópolis, 
com a finalidade especifica de promover processos 
de licitação para aquisição de obras, bens, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações, con-
cessões, permissões e locações do Poder Legislativo 
Municipal.

Art. 2º- A Comissão será composta pelas seguintes 
pessoas: Presidente: Patrícia Fabiane Fronczak, 
Relatora: Adriana Nigrin; Membro: Vereadora Eleni 
Baum Baggenstoss.

Art. 3º -  Esta Portaria entra em vigor, na data de 
sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 03 de fevereiro de 2009.

__________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 007DE 16 DE 
FEVEREIRO DE 2009

“NOMEIA OS MEMBROS DAS COMISSÕES TÉC-
NICAS PERMANENTES PARA O BIÊNIO 2009-2010 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d”, e inciso III letra “g” 
também do artigo 16 do Regimento Interno desta 
Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II 
da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os membros das Comissões Técni-
cas Permanentes para o biênio 2009-2010.

Comissão de Constituição e Justiça: 

Presidente: ANTONIO CARLOS SENFF
Relator: ALCIONE AUGUSTINHO ADAMI
Membro: ELENI BAUM BAGGENSTOSS

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira:

Presidente: ADEMIR GALLE
Relator: ANTONIO CARLOS SENFF
Membro : ELENI BAUM BAGGENSTOSS

Comissão de Viação, Obras e Serviços Públicos, 
Urbanismo e Transporte: 

Presidente: ADEMIR GALLE
Relator: ARNO LUIZ DENK
Membro: ANTONIO CARLOS SENFF

Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Promoção 
Social e Meio Ambiente: 

Presidente: ALCIONE AUGUSTINHO ADAMI
Relator: ELENI BAUM BAGGENSTOSS
Membro: NILDA E. B. GALVÃO

Comissão de Agricultura, Industria, Comercio e 
Turismo: 

Presidente: ELENI BAUM BAGGENSTOSS
Relator: ANTONIO CARLOS SENFF
Membro: ADEMIR GALLE

Comissão de Patrimônio, Defesa do Consumidor, 
Trabalho e Legislação Social: 
Presidente: ANGELO MARCOS BORGES
Relator : ARNO LUIZ DENK
Membro: NILDA E. B. GALVÃO

Comissão de redação de leis: 

Presidente: ARNO LUIZ DENK
Relator: NILDA E. B. GALVÃO
Membro: ANGELO MARCOS BORGES

Comissão de Legislação Participativa: 

Presidente: NILDA E. B. GALVÃO
Relator: CARLOS R. R. DA SILVA
Membro: ARNO LUIZ DENK
  
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor, na data de 
sua publicação.

Gabinete da Presidência, em 16 de fevereiro de 
2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 008 DE 09 DE FEVEREIRO DE 
2009

ATRIBUI O USO OBRIGATÓRIO DE CRACHÁ 
DE IDENTIFICAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara 
Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pelo artigo 16, inciso I, letra “d” 16 do Regimento 
Interno desta Casa e de conformidade com o 

artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal, 
considerando a necessidade da identificação dos 
servidores e de suas respectivas funções nesta 
Casa de Leis;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica instituído o uso obrigatório de crachá 
de identificação para todos os servidores que 
trabalhem nesta Câmara Municipal de Irineópolis/
SC, inclusive em atividades externas quando no 
exercício de sua respectiva função.
Art. 2º. O crachá é de uso pessoal, intransferível 
e obrigatório quando do acesso, circulação e 
permanência nas dependências da Câmara Mu-
nicipal, bem como em atividades externas quando 
no exercício de sua respectiva função.
Art. 3º. O portador do crachá é responsável por 
sua utilização, guarda e conservação.
Art. 4º. Em caso de perda ou extravio do crachá 
o responsável deverá comunicar imediatamente o 
departamento responsável, solicitando a expedi-
ção de novo crachá, cuja despesa será de inteira 
responsabilidade do servidor.
Art. 5º. Essa portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se, anote-se e cumpram-
se.

Irineópolis/SC, 09 de fevereiro de 
2009.

Geraldo Orlonski
PRESIDENTE

CONTRATO Nº 001/09

Contratante : CÂMARA MUNICIPAL DE IRINE-
ÓPOLIS

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA

Objeto do Contrato: 

A) A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ-
TICA, COM CARACTERÍSTICAS DESCRITAS 
NO ANEXO I.

B) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (INS-
TALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TREINAMENTO) 
ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DO(S)  
SISTEMA(S) LOCADO(S).

Valor Total: 

A - SISTEMA(S)                                     
VALOR MENSAL R$                          
CONTABILIDADE PÚBLICA 209,43
COMPRAS E LICITAÇÕES 112,40
FOLHA DE PAGAMENTO 183,39
PATRIMÔNIO PÚBLICO 112,40

*Estes serviços serão acrescidos de despesas de 
deslocamento no valor de R$ 0,60 (sessenta cen-
tavos) o KM Rodado, mais despesas de estadia 
no valor de  R$ 105,00 (cento e cinco reais) ao 
dia, apurado em solicitação de serviço, quando 
exigir a presença do técnico.

Vigência :  14 DE JANEIRO DE 2009 À 31 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

CONTRATO Nº 002/09

Contratante : CÂMARA MUNICIPAL DE IRINE-
ÓPOLIS

Contratado: GRÁFICA E EDITORA TRIUNFO 
LTDA

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, SENDO A QUAN-
TIDADE CONTRATADA DE 1 (UMA) PÁGINA 
INTEIRA POR MÊS. 

Valor Total: R$ 3.850,00 (TRÊS MIL, OITOCEN-
TOS E CINQUENTA REAIS)

Vigência :  01 DE FEVEREIRO DE 2009 À 31 DE 
DEZEMBRO DE 2009.

Câmara Municipal de Irineópolis
Rua Paraná, 147 – Fone / fax - 0xx 47 3625.1260 / 3625.1619 -  e-mail: cmirineopolis@yahoo.com.br    site: www.camaradeirineopolis.com.br  - 89440-000  -  IRINEÓPOLIS - SC
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FME realiza torneio de 
vôlei amanhã na AACREF
Objetivo é popularizar modalidade em Canoinhas e região

Gracieli Polak
CANOINHAS

Amanhã tem novidade no calen-
dário da Fundação Municipal de 
Esportes, que realiza mais uma 
competição em Canoinhas.  A 
partir das 13h30, na Associa-
ção Atlética Fuck (AACREF), 
atletas da cidade e da região se 
reúnem para a disputa do tor-
neio de vôlei de areia, primeiro 
do ano no município.

Com o objetivo de resga-
tar a prática do voleibol na 
cidade, o evento surge para 
unir os praticantes da moda-
lidade e estimular a prática, 
tanto masculina quanto femi-
nina, ainda pequena na cida-
de. De acordo com Marlon 
Sebastião Griten, responsável 
pela organização do torneio, 
a competição é uma ótima 
opor tunidade para reunir 
os atletas envolvidos com a 
modalidade e estimular mais 
pessoas a praticar o esporte. 
“O nível do voleibol aqui de 
Canoinhas é muito bom. No 
último torneio de União da 
Vitória foi uma dupla daqui 
que ficou em primeiro lugar. 
O terceiro lugar também ficou 
com Canoinhas, e o nível do 
voleibol de lá também é bem 
alto. Tem muita qualidade 
na cidade, basta incentivar e 
chamar o povo para jogar”, 
declara.

De acordo com Griten, 
até ontem seis duplas mascu-
linas de Papanduva já haviam 
se inscrito, juntamente com 
oito duplas de Canoinhas. No 
feminino, oito duplas canoi-
nhenses também já haviam 
real izado a inscrição, que 
deverá acontecer até o início 
do torneio, na própria sede do 
Fuck. Os primeiros colocados 
em cada naipe serão premia-
dos com medalhas

APOIO PARA A 
MODALIDADE

José Carvalho Júnior, da 
FME, afirma que, em breve, 
o voleibol receberá novos 
incentivos para que seja pra-
ticado na cidade. Uma quadra 
para a prática esportiva da 

modalidade será construída no 
centro da cidade, como forma 
de incentivo aos praticantes, 
que encontram dificuldades 
em acessar locais para prati-
car a modalidade. “Assim que 
tivermos certeza do espaço 

onde a quadra será instalada, 
ele será divulgado, porque, 
por enquanto, ainda não temos 
certeza. Sabemos somente que 
o projeto vai sair do papel e vai 
ser muito bom para os prati-
cantes”, afirma.
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INSCRIÇÕES poderão ser feitas instantes antes do início da competição
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Começa a primeira fase 
da Copa do Brasil
Campeonato tem 58 clubes, o mais abrangente do País

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
Na quarta-feira, 18, começou o 
campeonato nacional de futebol de 
maior abrangência no País. A Copa 
do Brasil, competição que completa 
20 anos nesta edição, reúne  clubes 
de todos os Estados da confedera-
ção e também do Distrito Federal, 
independente dos contrastes. A 
competição, que neste ano tem a 
participação de 64 agremiações, 
agrega dois Flamengos, o rubro 
negro carioca e também um gené-
rico, do Piauí, além de clubes de 
que a maioria dos torcedores nunca 
ouviu falar. Holanda e Fast Clube, 
do Amazonas, Mixto e União 
Rond, do Mato Grosso, Ivinhema 
e Misto, do Mato Grosso do Sul, 
são exemplos. Times que nunca 
tiveram notoriedade têm a chance 
de confronto com grandes clubes 
do futebol nacional e um caminho 
mais curto para chegar até a Copa 
Libertadores da América.

Dividida em quatro fases, a 
competição se inicia com confron-
to direto entre times de Estados 
diferentes, em duas partidas. Se 
um time vence a partida por mais 
de dois gols de diferença, fica au-
tomaticamente classificado para a 
próxima, sem necessidade do jogo 
de volta. Por esta regra, o Vasco da 
Gama-RJ, que venceu o Flamengo-
PI por 4 a 1, no jogo de estreia da 
Copa, na quarta-feira, 18, já está 
na segunda fase. O Atlético-MG, 

que venceu o Itabaiana-SE por 5 a 
1, e o Guarani-SP, que venceu o J. 
Malucelli-PR por 2 a 0, na casa do 
adversário, também já estão classifi-
cados para a próxima fase.

REFORÇOS
Os grandes times do futebol 

brasileiro anunciaram, esta semana, 
reforços para a competição, tendo 
em vista a vaga para disputar a Li-
bertadores. Mas, além de contar com 
os grandes clubes reforçados, a Copa 
do Brasil tem poucos marinheiros 
de primeira viagem. Depois de seis 
anos em que os estreantes passavam 
de uma dezena, a edição de 2009 

traz oito times novatos: Águia-PA, 
Guaratinguetá-SP, Holanda-AM, 
Itumbiara-GO, Ivinhema-MS, Mis-
to-MS, Sorocaba-SP e Tocantins-
TO. O J.Malucelli-PR faz a sua 
estreia com este nome, mas já jogou 
como Malutron, em 2001.

Santa Catarina está representada 
pelo Figueirense e pelo Criciúma, 
que em 1991, sob o comando do 
técnico Luis Felipe Scolari, con-
quistou a taça e o maior título do 
futebol catarinense. Na estreia, o 
tigre perdeu para o Tupi-MG, por 2 a 
0. O Figueira também não começou 
bem e perdeu para o S. Correa-MA, 
por 3 a 2. 

Horário de 
Carnaval em 
Canoinhas
A prefeitura de Canoinhas não abrirá 
na segunda e na terça-feira de Car-
naval. Na quarta-feira de Cinzas o 
atendimento ao público será a partir 
das 13h30min.

A Gerência Regional do INSS 
informa que  as Agências da Previ-
dência Social não irão funcionar na 
segunda e na terça-feira de Carnaval. 
Na quarta-feira de Cinzas, 25, o aten-
dimento nas unidades será feito em 
horário reduzido, das 14 às 18 horas. 
Na quinta-feira, 26, todas as agências 
da Previdência Social voltam a atender 
em horário normal (8h às 18h).

As agências bancárias estarão 
fechadas na segunda e na terça-feira. 
Reabrem na quarta-feira de Cinzas 
ao meio-dia.

Doações a flagelados são 
divididas com Canoinhas
Na semana passada, um ver-
dadeiro batalhão de voluntários 
se envolveu em um t rabalho 
comunitário. Foram separados, 
organizados e estão sendo dis-
tribuídos cerca de 10 toneladas 
de donativos (roupas e calça-
dos) entre diversas entidades de 
Canoinhas, que se mobilizaram 
para atender o maior número de 
famílias possível.

      Os donativos vêm da região 
do Vale do Itajaí e fazem parte da 
grande quantia de itens recebidos 
em virtude das fortes chuvas que 
se abateram sobre a região em 
novembro passado, com diversos 
prejuízos materiais, além de 120 
mortes. Como a quantidade rece-
bida chegou a ser até excessiva, 

houve o realocamento para regi-
ões do Estado que também têm 
pessoas carentes, muitas delas 
também atingidas pelos temporais 
do mês de dezembro.    

Mais de 15 mil peças estão 
sendo distribuídas entre a Associa-
ção Canoinhense de Deficientes 
(ACD), Associações de Mora-
dores dos bairros Água Verde, 
Núcleo Menino Deus, Vila Verde, 
Loteamento Santa Cruz e Jardim 
Lavrama.

Segundo Nilson Sousa, que foi 
quem organizou a intermediação 
e distribuição dos donativos, as 
roupas encontram-se em ótimo 
estado de conservação, bastando 
apenas “uma boa lavada e uma 
passadinha”.

GERAL

EvErt on Sant oS comemora gol sobre o Nacional-PB com companheiros do Flu

Felipe na ponta
Mesmo com problemas elétricos em sua Ferrari, o brasileiro Felipe 
Massa foi o mais rápido no último dia dos treinos coletivos  no cir-
cuito de Sakhir, no Bahrein. Nick Heidfeld, alemão da BMW Sauber 
foi o 2.º colocado, com o também alemão, Timo Glock, da Toyota, 
em 3.º.
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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

Britney Spears

Podem falar o que bem entenderem 
dela, mas fato é que Britney Spears 
consegue se manter no topo das 
paradas a cada lançamento. Circus,
seu mais novo álbum, tem bombado 
nas baladas de todo o mundo. 
Womanizer, carro-chefe do CD é 
hit nas paradas de sucesso. Britney 
continua reinando absoluta!

Circus

EW

Dead Fish
Contra Todos
Quem gosta de rock pauleira não 
pode deixar de ouvir o 11.º álbum da 
carreira da banda do Espírito Santo 
que conquistou o cobiçado mercado 
do eixo Rio-São Paulo com letras 
debochadas e curtas. Em Contra 
Todos, a saída do bateirista Nô, no 
meio das gravações, é sentida pelos 
fãs mais fiéis a banda. EW

Organic Rock
A banda inglesa Radiohead, que se 
apresenta dia 20 de março no festival 
Just a Fest, na Praça da Apoteose, e 
22 na edição paulista do evento, foi 
bem clara em alguns pedidos para o 
camarim. Quer 10 bananas, 10 maçãs, 
5 laranjas, 6 limões, 10gr de gengibre 
fresco, 1 cacho de uvas, 3 pêssegos, 3 
nectarinas, 3 peras, 500g de frutas ver-
melhas variadas (framboesas, amoras 
e morangos) e 1 cesta grande de vege-
tais contendo 1kg de cenouras frescas, 
4 beterrabas e 1 maço de aipo.EW
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25VARIEDADESSexta-feira, 20 de fevereiro de 2009 VARIEDADESSOCIALEnfo que Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

 Aniversariantes

Empresário Tico Scholze junto com Adair Marilu Hoffmann Aguiar, Adair e o deputado Antonio Aguiar

Celso Jürgensen Sobrinho, Adair e Luzia Wrublewski Jürgensen Adair e a sobrinha Célia Jürgensen

Adair ladeada por convidados
Dr. Ademir Pereira e dr. Wagner Pelágio prestam homenagem 
em nome de todos os amigos da Unimed de Canoinhas

No sábado, 13, Dra Adair comemorou junto com seu 
aniversário, 50 anos de carreira médica. Amigos e familiares 
foram reunidos no Elite Tênis Clube para um almoço e uma 
bela homenagem à médica. Confira as fotos:

Dra. Adair Dittrich

Carreira e coleção de amigos foram lembradas durante a homenagem

GAbriell A MAri A Pereir A
e cker completa14 anos no domingo, 
22. “Felicidades para você que tanto 
queremos bem”, são os desejos de seu 
pai, Frederico Valdir Ecker (Didi), sua 
mãe, Marili, e sua irmã, Rafaella.

clAudete dA  Sil veirA  Al ve S
ribeiro  completa mais um ano de 
vida na segunda-feira, 23. Suas filhas, 
Michele, Marcela e Gabriela, e seu 
esposo, Nelson, dão os parabéns!

Adriano e Luana dão os parabéns 
para o filhote, AlAndelon SMi-
tkA , pelos seu oito anos de idade. 
Felicidades!

Domingo, 22, é dia de festa para 
vit or FernAndo owSiAny .
Seus pais, Fernando e Siomara, 
desejam muitas felicidades.

- Na terça-feira, 24, SILMAR
FERREIRA, completa mais um ano 
de vida. Seus pais, Osmar e Janete, 
e seus irmãos, desejam, nesta data 
tão querida, muitas felicidades e que 

seus sonhos se realizem.

Domingo, 22, é dia de o MArco 
Antônio  apagar duas velinhas. 
Toda sua família deseja muita saúde 
e felicidade para o baixinho!

João MAriA cunher  com-
pletou 55 anos na quarta-feira, 18. 
Na terça-feira, 17, ele e sua esposa, 
luizA  Goreti , completaram 30 
anos de feliz união. Parabéns!

An A PAul A St ocker , recém 
formada pela Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), recebeu a 
Láurea Acadêmica por sua dedicação 
aos estudos. De malas prontas, a 
jovem historiadora vai para o Rio de 
Janeiro, cursar especialização no Mu-
seu de Astronomia e Ciências Afins. 
Seus familiares desejam sucesso em 
mais esta etapa de sua carreira.

Ontem foi dia de festa para wellinGt on rodriGo  e sua filha, 
GAbrieli,  que completaram idade nova. Seus familiares desejam muita 
saúde, paz e alegria.

21/02 - Adriana A. Neponuceno Pinto
23/02 - Valéria Rosicléia Borges
23/02 - Anisío Ingo Voigt
24/02 - Luciano Schimidtt
24/02 - Claúdio Dias Ribeiro
25/02 - Jacir de Mello
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- Ilda Vielevski 
parabeniza os 

filhos, Wélinton e 
William Fabiano 

Nunes, pelo êxito 
no curso de Me-
dicina Veterinária 

e também o 
pequeno Kauan 

Nunes, pelo 
início de sua vida 

escolar e pelo 
seu batizado. 

Sucesso!

- Parabéns para 
Ilda Vielevski, 

pela passagem 
de mais um 

aniversário, são 
os votos de seus 
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VENDE-SE cavalo mecânico Scania - III 
S, ano 1979, com carreta graneleiro Ran-
don, ano 89. Fone: 9617-4354 c/ Paulo.

VENDE-SE Gol ano 2007, 4 portas, 
vermelho, trend, no valor de R$ 26,2 
mil. Fone: 9906-1207.

VEÍCULOS

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.

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.

TRATORES
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 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.

VENDE-SE Fiat Uno Sx 1.0, ano 97, 
gasolina. Fone: 8817-6443.

VENDE-SE Celta super, 4 portas, ano 
2003, trio elétrico, por R$ 19 mil. Fone: 
8812-7643.

VENDE-SE Kadett 96 GL, 1.8, revisado. 
Valor: R$ 10,5 mil. Aceito troca por 
carro ou moto de menor valor. Fone: 
9615-3590.

VENDE-SE Fiesta Hatch - ano 08/08 
c/ 4 mil quilômetros, cor prata, com 
desembaçador, limpador, ar quente, trio 
elétrico, alarme e outros. Valor: R$ 28,8 
mil. Fone: 8827-4860.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 VARIEDADES Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2009

PUBLICADO EM  21 DE FEVEREIRO DE 1959

Faleceu Frei Menandro

Telegrama lacônico de Quissamã, no Estado 
do Rio, traz-nos a notícia infaustíssima, para 
nós duas vezes pesada, do f alecimento de 

frei Menandro Kamps. Foi no dia 16 de fevereiro, 
segunda-feira passada. Contava 85 anos de idade. 
Ralado de trabalhos, o f ísico de frei Menandro  
sucumbiu a uma paralisia progressiva, que o deixou 
praticamente imobilizado nos últimos anos.

Nascido em 1874, cedo se apresentou como  
candidato à seara no Brasil, onde os frades  
alemãos, mandados pelo P apa Leão XIII, aca -
bavam de imcubir-se d a restauração d a a ntiga 
Província Franciscana Portuguesa. Na primeira  
década de nosso século, coube-lhe iniciar seu  
espantoso labor apostólico em Curitibanos, de  
onde os frades franciscanos faziam suas surtidas 
missionárias através do enorme Planalto Catarin-
ense. Tais andanças sem ἀm, em lombo de burro, 
através paramos ferozes, açoitados de inclemên-
cias climáticas e infestados de jagunços, troux -
eram frei Rogério e frei Menandro até aqui, onde 
havia a capelinha da Santa Cruz, construída pela 
piedade cabocla em época desconhecida. Diante 
da necessidade de almas, que aumenta vam em 
número, e para poupar as resistências físicas dos 
missionários, Dom João Becher , bispo de Santa  
Catarina, em pro visão de 14 de junho de 1912,  
criou a paróquia de Santa Cruz de Canoinhas. De 
julho de 1913 em diante, frei Menandro, como  
administrador da nova paróquia, começou a residir 
em Canoinhas, quando outra pro visão, de 24 de  
dezembro do mesmo ano de 1913, o designa va 
primeiro vigário efetivo de Canoinhas.

Nesta cidade e neste município, frei Menandro 
deixou um crédito insolví vel; nem a sociedade  
de hoje cogitou de pag ar-lhe, ao menos em parte 
ínἀma, enquanto vi vo era. Apenas, uma escola  
mista recebeu seu nome. Foi realmente, o primeiro 
mestre escola que teve Canoinhas. Mais: foi quem 
abriu em Canoinhas a primeira escola. Seus alunos, 
pais e avós da geração que hoje estuda, conservam 
memória viva da palmatória e da bondade do frei 
Menandro. São, além disso, testemunhas vivas da 
asperezas desses caminhos iniciais em Canoinhas, 
quando a religião e a educação, aqui semeadas por 
esse lídimo ministro de Deus, começaram de deitar 
essa germinação, de que as atividades organizadas 
dos padres franciscanos de hoje são a Ḁor , como 
serão amanhã os frutos para os operários do futuro. 
Asperezas de caminhos... Frei Menandro, no início 
da Grande Guerra de 1914, te ve em Canoinhas o 
seu calvário, quando, nas investidas dum anticleri-
calismo feroz, pasquins infamantes atassalhavam, 

ÓBITOS

Maria Martins Rodri-
gues
*20/08/20
+05/02/09

- REGISTRADOS ESTA 
SEMANA  NO CARTÓRIO 

DE CANOINHAS

CN
Bolo de gelado de  

chocola te e leite condensado

INGREDIENTES
• 4 colheres de margarina
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 gemas
• 1 xícara (chá) de leite
• 3 colheres (sopa) de chocolate
em pó
• 1 colher (sopa) de fermento em 
pó
• 2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
• 2 claras

COBERTURA
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite
• 3 colheres (sopa) de chocolate 
em pó
• 1/4 de xícara (chá) de leite
• 1 colher (sobremesa) de conha-
que

MODO DE PREPARO

Cobertura: Em um recipiente, 
misture bem o leite condensado, o 
creme de leite, o chocolate em pó, o 

leite e o conhaque. Reserve.

Massa: Na batedeira, bata a mar-
garina, o açúcar e as gemas. 
Junte o leite, o chocolate em pó, 
o fermento e aos poucos a farinha 
de trigo. Por último incorpore as 
claras batidas em neve. Coloque a 
massa em uma assadeira untada 
e enfarinhada. Leve para assar no 
forno preaquecido a 200ºC durante 
35 minutos.

Ainda quente fure o bolo com um 
garfo, despeje metade da cobertura 
e corte em quadrados pequenos. 
Deixe esfriar e leve à geladeira no 
mínimo 3 horas antes de servir. 
Na hora de servir acrescente mais 
cobertura gelada.

DICA: Sirva com sorvete. Fica uma 
delícia.

Tempo de preparo: 30 minutos 
Rendimento: 12 porções 
Calorias: 436 por porção 

Mac a RRÃo eXPResso

INGREDIENTES
• 500 g de macarrão tipo parafuso
• 1 e 1/2 xícara (chá) de molho de 
tomate
• 4 xícaras (chá) de caldo de le-
gumes
• 2 colheres (sopa) de margarina
• Sal e pimenta a gosto
• 1 lata de creme de leite
• 100 g de mussarela cortada em 
cubos

MODO DE PREPARO: Na panela 
de pressão, misture delicadamente 
o macarrão, o molho de tomate, o 
caldo de legumes e a margarina. 
Tempere com o sal e a pimenta. 
Leve ao fogo e cozinhe por 3 
minutos após o início da pressão. 
Desligue o fogo e retire totalmente 
a pressão. Abra a panela, misture o 
creme de leite e a mussarela. Sirva 
em seguida.

pelas ruas da pequena cidade, o altar e seus min -
istros, para e xemplo e animação dos pósteros:  
cumprir seu dever, defender as leis da Igreja, não 
ser covarde, não contemporizar com o ab uso e a 
profanação do lugar santo – foi apanágio da alma 
de aço de Frei Menandro, e constitui, talv ez, a  
mais brilhante folha de honra desse sacerdote e 
educador.

Foi removido de Canoinhas em começos de 
1923, para nunca mais v oltar, nem mesmo para 
receber o título que por direito lhe cabia, e não lhe 
foi dado: o de cidadão honorário de Canoinhas, 
porção da terra catarinense onde ele derramou seus 
suores mais copiosos e mais dolorosos.

Palmilhando, daí por diante, as veredas da obe-
diência franciscana, em várias paróquias acabou es-
palhando ensinamento e exemplo; até que a vontade 
de Deus o atirou para um dos recantos mais perdidos 
e mais tórridos do Estado do Rio. Ali, na sua oração 
e seu sofrimento acabaram de sazonar -lhe a alma  
para o céu. Paz à sua grande alma de grande sacer-
dote e grande benfeitor de Canoinhas!

Frei elzeário schmitt, ofm.

Miguel Soares
*06/01/20
+07/02/09

João Carlos Techaika
*06/04/56
+12/02/09

DICA: Para variar o sabor, substitua 
a mussarela por atum.

Tempo de preparo: 15 minutos 
Rendimento: 4 porções 
Calorias: 565 por porção 

á 50 anosH Me MÓRia

A foto é do acervo de Fernando Tokarski.  
Para contribuições à coluna: 

fernandotokarski@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



29VARIEDADESSexta-feira, 20 de fevereiro de 2009

Gracieli Polak
CANOINHAS

Escolha da rainha acontece hoje em Canoinhas, durante evento realizado na Firma

A Firma
Quando? Hoje
O que? Show nacional com Fernan-
do e Sorocaba e com a dupla Regy 
e Nando, de Canoinhas, e lança-
mento da 4.ª Agrofest com a escolha 
da rainha da Festa, na Firma

Cine Pop Dance
Quando? Amanhã
O que? Festa da Cuba
Quando? Domingo
O que? Balada
Quando? Segunda
O que? Vai dançar no Fusca
Matinês - Domingo e terça-feira: 
Carnaval da Melhor Idade no Cine 
Pop Dance, a partir das 14 horas. 
Associados da Asaprev não pagam 
entrada apresentando a carteirinha. 
Crianças até 12 anos também não 
pagam.

Channel 311
Quando? Sábado e segunda
O que? Banda Kanoa e Banda 
Black Jack no carnaval da Channel 
311

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

SBO
Quando? Domingo
O que? Chiquito e Bordoneio

Igreja Matriz de 
Major Vieira
Quando? Domingo
O que? Festa no pavilhão da Igreja 
com o grupo Balanço Serrano

V12 Music Bar
Quando? Amanhã
O que? Pagodeira Transfolia com 
a Banda Zero Hora
Quando? Domingo
O que? Carnaval Sertanejo com 
Gustavo e Adriano

PRÓXIMOS
27/02 - Summer Sessions – Balada 
de Verão no V12 Music Bar

07/03 - Bonde do Forró na Firma

08/03 - Festa na Igreja São Francis-
co no Campo d’Água Verde em prol 
da construção da nova igreja

13, 14 e 15/03 - 4.ª Agrofest no 
Parque de Exposições Ouro Ver-
de, em Canoinhas – shows com 
a dupla Rud e Robson e com a 
dupla Mateus e Cristiano e atrações 
regionais

29/03 - Festa na localidade do Rio 
do Pinho com o grupo Tchê Manos

11/04 - Baile de Páscoa com Os 4 
Gaudérios no Salão de Molas, em 
Major Vieira

18/04 - Baile com o grupo Marcação 
- Pavilhão da Igreja do Salto d’Água 
Verde, em Canoinhas

25/04 - Corpo e Alma, no Salão de 
Molas, de Major Vieira

Programação
Fim de semanaAtrações musicais da 

Agrofest são divulgadas

A chapa vai esquentar 
na 4.ª Festa do Agro-
negócio do Planalto 

Norte (Agrofest). Faltando 
menos de um mês para a re-
alização do evento, que acon-
tece nos dias 13, 14 e 15 de 
março, nas dependências do 
Parque de Exposições Ouro 
Verde, as atrações musicais 
de abrangência nacional 
foram anunciadas. Na sexta-
feira, 13, a dupla sertaneja 
Rud e Robson, intérprete de 
sucessos como A chapa vai 
esquentar e Tomá um gole, abre 
a festa. No domingo, 13, 
Mateus e Cristiano realizam 
o show de encerramento. 

A chapa vai esquentar, gran-
de sucesso de Rud e Robson, 
foi uma das músicas mais 
tocadas pelas rádios da re-
gião durante o ano passado, 
quando fazia parte da trilha 
sonora da novela A Favorita, 
exibida pela Rede Globo de 
Televisão. Da mesma novela 
também saiu o sucesso de 
Mateus e Cristiano, dupla 
paulista ainda pouco conhe-
cida pelo nome, mas com 
músicas também de grande 
execução nas rádios do Pla-
nalto Norte e de grande parte 
do País.  Se é pra falar de amor, 
canção que embalava um dos 
casais românticos da trama, 
caiu no gosto do público e 

alavancou a trajetória da jovem 
dupla, que apesar da pouca idade 
de seus componentes, já tem seis 
CDs gravados.

COROA
Na noite de hoje, a partir 

das 20h30min, no Centro de 

Eventos A Firma, acontece a 
escolha da rainha e das prin-
cesas que recepcionarão os 
visitantes durante os três dias 
da festa. Representantes de 11 
cidades se apresentarão aos 
jurados em busca da coroa. Ca-
noinhas, Mafra, Monte Castelo, 

Irineópolis, Major Vieira, Rio 
Negrinho, Porto União, Papan-
duva, Três Barras e Itaiópolis 
inscreveram candidatas para 
o desfile, que acontece antes 
do show da dupla Fernando e 
Sorocaba.

> CONFIRA AS CANDIDATAS À RAINHA DA 4.ª AgROFeST:

DAIANE DANIELLY KOCH - Mafra FERNANDA SIMÕES - Monte Castelo FRANTIESKA ROCHA - Irineopolis

IVANA SCHAPHAUSER - Major Vieira JULIANA RUCHINSKI - Canoinhas PAMELA VOIGT CASA - Rio Negrinho

LARISSA C. DA CRUZ - Porto União RAQUEL KIESKI - Papanduva ROSEMARI KURCESZKI - Três Barras VERONICA M. GOLVEA - Itaiópolis
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REGISTRADOS ESTA SEMANA  NO CARTÓRIO DE CANOINHAS

NASCIMENTOS

CRUZADAS
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20/02
Claudio da Silveira e Eliéte  de Fátima Iarrochéski

Antonio Ferreira França e Albina Cardoso dos Santos
Antônio Carlos Gomes dos Santos e Juliana Pereira

REGISTRADO ESTA SEMANA  NO 
CARTÓRIO DE CANOINHAS

CASAMENTOS

QUADRINHOS

07/02 - Nicolas Matheus Campolin 
Wagner
Pais: Waldemiro Wagner e Adriana 
Machado Campolin

08/02 - Leonardo Radke
Pais: Marcelo Radke e Eliane Carvalho 
do Prado Radke

08/02 - Jadi Shupel
Pais: Paulo Sérgio Schupel e Sibila 

Chapinski Schupel

09/02 - Esdras David Cordeiro
Pais: Anderson Sander Cordeiro e Fran-
ciele Aparecida Wiese

10/02 - Eduardo Cordeiro dos Santos
Pais: Valdeci Cordeiro dos Santos e Rosa-
lina Neves Cordeiro dos Santos

10/02 - Maria Alice Paul
Pais: Aristeu Paul e Tatiane Urbaneck 
Paul

11/02 - Ketlin Gabriely Cordeiro Fuck
Pais: Giovanildo Fuck e Fernanda Cor-
deiro

11/02 - Yara Nicolly Wardenski
Pais: Edevaldo Wardenski e Rosete Ce-
zerniak Wardenski

11/02 - Ralley Gabriel de Barros Paes 
Ribeiro
Pais: Glaucio Ribeiro e Maria de Lourdes 
de Barros Paes

13/02 - Raiane Pereira dos Santos
Pais: José Adenilson dos Santos e Etelvina 
de Fátima Pereira

16/02 - Amanda Erhardt
Pais: Ricardo Erhardt e Angela Niedzielski 
Erhardt

>> Participante 
angolano vai 
entrar no BBB9
Mais uma novidade promete agitar 
o BBB9. Um participante africano 
vai entrar de surpresa na casa logo 
depois do carnaval, e vai permanecer 
confinado por quatro dias.
O novo brother é Ricardo David Ve-
nâncio, tem 22 anos, é angolano e foi 
vencedor do Big Brother África, Ricco, 
como é conhecido, ganhou US$100 
mil no reality show que reunia jogado-
res de vários países africanos.

Muito discreto, o modelo e ator Paulo Zulu sempre preferiu preservar a 
imagem de seus filhos Patrick e Derick. Mas, dessa vez, o moreno de 
olhos verdes aceitou divulgar essas imagens, feitas pelo amigo e fotógrafo 
Angelo Pastorello, na Guarda do Embaú, em Santa Catarina. Na ocasião, 
Zulu estava na horta de sua casa, ensinando aos rebentos a importância 
de uma alimentação saudável.

>> Paulo Zulu divulga, pela 
primeira vez, fotos de seus ἀlhos

>> Lula será padrinho do casamento 
de Neguinho da Beija-Flor na avenida
Isso é que é prestígio. Neguinho da Beija-Flor vai oficializar sua união com 
Elaine Reis - mãe de sua filha de cinco meses - no domingo de carnaval,
antes do desfle da azul e branco, tendo o presidente Lula e sua mulher, 
dona Marisa, como padrinhos. Em reportagem publicada no jornal Extra,
o intérprete da escola de Nilópolis conta que a cerimônia vai ocorrer na 
avenida mesmo, tendo ainda como madrinha a secretária estadual de
Assistência Social do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que fez a ponte 
entre ele e o presidente.  Segundo a publicação, Lula aceitou prontamente 
o convite, já que estaria mesmo no Rio no domingo de carnaval.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O mundo precisa de aspectos agradáveis; 
mas está cheio de gargalhadas e carente 
de sorrisos. Eu gostaria que o mundo in-
teiro fosse colocado num lugar preparado 
para amor e caridade. Exemplo: num circo 
cheio de gente quando aparece o palhaço 
com suas micagens explode gargalhadas, 
mas ninguém vê o sorriso do palhaço. Será 
que o palhaço tem a cara pintada para não 
demonstrar as tristezas? Ou será que o 
mundo está cheio daquele dizer: “Faça o 
que eu digo, mas não faça o que eu faço”. 
Observe agora as tristezas de um palhaço 
que queria sorrir alegremente. Era um pa-
lhaço famoso, delírio das plateias. Parecia 
o homem mais feliz e descontraído do 
mundo, dono de um repertório inesgotável 
de piadas que arrancam gargalhadas das 
próprias arquibancadas de pedras do circo. 
Mas ele vivia um drama cruel, que as mul-
tidões não percebiam. Buscando terapia, 
um raio de sol, o palhaço consultou um 
psicanalista da cidade, revelando-lhe sua 
verdadeira face: - Sou um homem triste, 
doutor. Não consigo sorrir espontaneamen-
te, sinto-me uma pessoa inútil... 
– Pense nos aspectos agradáveis da vida, 

nas coisas boas, nos amigos... 
– Já experimentei tudo isso, doutor, mas 
sem resultado. Um véu de tristeza envolve 
meu coração, todo o meu ser... Depois de 
uma série de conselhos positivos, realistas, 
como último recurso o psicanalista sugeriu: 
- Há um circo extraordinário na cidade. Vá 
até lá e você morrerá de tanto rir, aprecian-
do as piadas e brincadeiras do palhaço 
Ventania, o grande show do espetáculo... 
– Não resolve, doutor; aquele palhaço tem 
um riso de cemitério, seu humor é masca-
rado, encobrindo tédio, cansaço, desilusão. 
O palhaço Ventania... sou eu! Deprimido, 
angustiado, o dever profissional obrigava-o 
a divertir as multidões que choravam de 
tanto rir e gargalhar, enquanto o infeliz 
palhaço chorava de tédio, dor e frustração 
existencial. Depressão... a doença do sé-
culo, povoando clínicas médicas em todo 
o universo. Insônia, apatia generalizada, 
fadiga, ansiedade, autocrítica, sentimentos 
de incompetência e inutilidade, fuga da vida 
social e familiar, ânsia de desertar da vida, 
de tudo... São algum dos sintomas que afli-
gem os deprimidos crônicos ou eventuais. 
Vale a pena refletir.

RAZÃO DE SI
O dia de amanhã não é nosso
Porque precisamos nos preocupar?
Há tantas coisas boas no presente
E a gente esquece de gostar.

As belezas que a vida nos legou
Não procuramos valorizar
Nãos nos aceitamos como somos
O egoísmo incita a nos contaminar.

Somos servos do prestígio
Quando a autopromoção lograr
Na pobreza que escapa o dinheiro
O status faz se escravizar.

Esquecidos dos valores morais
Filhos e pais querem se devorar
O amor fraterno já não existe
Na razão não sabem se apreciar.

Giram em torno do eixo social
Sendo centrifugados para separar
Maculados na individualidade
A crosta não deixa desgrudar.

Macular a ilibada alma
Com a arma do globalizar
É naufragar no lodo humano
Sem a estrutura que faz educar.

O homem pensa que sabe
Mas nada faz para se gostar
Nada ele levará desta vida
Somente a vida poderá levar
Dela pouco lembraremos
Ou o que fizemos para melhorar.

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

Amadureça suas ideias, ariano. Pense sobre o que 
deseja fazer e mantenha-se otimista em seus planos. 
Use a espontaneidade para tomar decisões, prefe-
rindo agir de acordo com o que gera maior harmonia 

para todos. Por isso é importante refletir antes de qualquer ação mais 
decisiva. De qualquer forma, sua habilidade de expor o que pensa e 
o que sente está ampliada.

Você estará especialmente empolgado nos próximos 
dias, geminiano. A vontade de fazer coisas novas e de 
atingir o sucesso em sua vida estarão presentes e você 
tem tudo para conseguir realizar seus objetivos. É hora 

de expor seu brilho, mostrar seus talentos e fazer com que as coisas 
aconteçam. O próximo passo é seu e a promessa é de bons resultados.

Você estará se sentindo especialmente forte nos 
próximos dias, leonino. A determinação e a força de 
vontade também estão presentes, ajudando a fazer 
coisas positivas em sua vida. Seus relacionamentos 

pedem mais diálogo e atenção com as necessidades do outro. Estar 
em contato com sua família será positivo, sendo bom momento para 
resolver assuntos domésticos e familiares.

Seja feliz, libriano. A semana é positiva para as rela-
ções afetivas e os eventos sociais. Namorar e estar 
junto de quem você gosta será especialmente prazero-
so nos próximos dias. Uma boa conversa pode ajudar 

no equilíbrio da relação e a esclarecer eventuais mal entendidos. Por 
sinal, a fase é de entendimento, reconciliação e muito amor. 

Divirta-se, sagitariano. Permita-se reservar um tempo 
em sua rotina para a diversão e o prazer. Você tende 
a viver bons momentos em companhia de pessoas 
queridas ou do seu amor. Você terá mais clareza 

do que deseja em seus relacionamentos e saberá pedir o que quer 
de forma mais diplomática, aumentando a harmonia de sua relação 
afetiva. Busque a felicidade.

Organize-se, aquariano. A semana pede reflexão e 
organização, sendo melhor se estruturar antes de 
agir. Apesar da intensa vontade e da ansiedade que 
vem da vontade de fazer coisas novas, é melhor ter 

paciência e aguardar o melhor momento para fazer as coisas. Mas 
fique de olho nas oportunidades de longo prazo, que podem surgir 
nos próximos dias.

Suas vontades estão mais evidentes, taurino. E 
vale a pena correr em busca de seus sonhos. Seus 
relacionamentos afetivos estão em destaque e a 
semana promete bons momentos na companhia de 

quem você ama. É um bom momento para se divertir e estar mais 
próximo de pessoas que tragam alegria e prazer. Bom momento para 
planejar o futuro com tais pessoas.

Sonhe, canceriano. Mas cuidado para não idealizar 
demais sua própria vida e o seu futuro. Você corre 
o risco de fantasiar demais as coisas, perdendo o 
foco em relação às suas atitudes. Pode, ainda, faltar 

clareza, o que pede calma e boa avaliação antes de qualquer deci-
são. Por outro lado, fica mais fácil perceber seus padrões mentais e 
emocionais, que tanto te influenciam.

A semana favorece os contatos, virginiano. É um bom 
momento para ligar para as pessoas com quem não 
fala há algum tempo. Você pode ter boas surpresas 
e até mesmo propostas. Na pior das hipóteses terá 

boas e divertidas conversas e poderá matar as saudades de pessoas 
queridas. A troca de conselhos também é bem-vinda e ajuda a estreitar 
os laços de amizade e carinho.

Você estará mais consciente de seus propósitos e 
vontades, escorpiano. Estará também se sentindo 
mais forte e preparado para enfrentar qualquer de-
safio e aproveitar qualquer oportunidade. A semana 

pede que entre mais em contato com suas emoções e que aproveite 
para resolver questões familiares e emocionais, que estarão mais 
evidentes e você lidará tranquilamente com isso.

Conte com seus amigos para conter sua impaciência, 
capricorniano. O ideal é sair com seus amigos para 
um bom bate-papo e ouvir o que eles têm a dizer. 
Pelo menos irá se distrair em boa companhia. Evite 

as decisões muito importantes e adie tudo que não for urgente neste 
sentido. Aproveite a semana para fazer um balanço de sua vida, 
inclusive na área financeira.

Peixes de 22/2 a 20/3
Semana de empolgação e entusiasmo, pisciano. 
É um bom momento para extravasar sua energia, 
retomar antigos contatos e se divertir. Mas lembre-
se de guardar algum tempo para descansar, já que 

você estará cheio de energia estes dias. Você também estará cheio 
de ideias, aproveite-as com criatividade, usando sua intuição e 
sensibilidade naturais.

HORÓSCOPO DA SEMANA

Gargalhadas e sorrisos

Fonte: Climatempo

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

HOJE:

34ºC

Manhã Tarde Noite
18ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
19ºC

DOMINGO:

35ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

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

SEGUNDA:
30ºC

Manhã Tarde Noite
20ºC

35ºC

ALMANAQUE

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

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

RESUMO DAS NOVELAS

AMANHÃ - Belarmino, Aurora, Carminda, João, 
Lívia, Tamuz, Semíramis e Tozé comemoram o 
acordo firmado entre as padarias e a rede de su-
permercados. Aldira acredita que sabe quem está 
com o pen drive e tenta retomar sua aliança com 
Luli para colocar as mãos na fortuna. Olímpia enco-
raja Diego a não desistir de reconquistar Antonella. 
Theo resolve aceitar o namoro de Lívia e João. 
Denise fala para Joelma que o detetive descobriu 
quem é a amante de Mauro e que em breve enviará 
as fotos do casal. Tia Saudade leva Flor de Lys, 
Suyan, Tozé, Tamuz, Heraldinho e uma turma de 
lutadores até a fortaleza onde Wu se esconde.

HOJE - Em um acesso de fúria, Xande quebra tudo 
na sala e deixa Suzana apavorada. Polidoro afirma 
aos convidados de Violeta que as irregularidades 
fiscais de Walquíria foram forjadas e que a denún-
cia foi feita da casa da vilã. Galvão descobre que 
Excelência é seu pai. Excelência entrega a Violeta 
documentos que garantem a posse dos terrenos de 
Praia Azul. Eros revela para Walquíria que Suzana 
está sendo forçada a ficar com Xande. Alma enfren-
ta Excelência e ameaça desmascará-lo para toda 
a cidade de Caramirim. Xande flagra Eros falando 
com Suzana.

HOJE - Opash diz a Raj que não aceita que mulhe-
res se casem impuras. Tarso e Tônia conversam 
sobre suas vidas. Yvone diz a Raul que jantará 
com Murilo para investigá-lo. Opash se revolta por 
Shankar elogiar os “intocáveis”.

AMANHÃ - Ramiro culpa Melissa pelas atitudes 
de Tarso. Yvone distorce para Raul a conversa que 
teve com Murilo. Raj pede a Ravi que deposite um 
dinheiro na conta de Duda. Maya vai se encontrar 
com Bahuan e fica nervosa ao ver Manu vindo na 
direção deles.

HOJE - Samira é desmasca-
rada e se tranca no quarto de 
Maria. Ferraz invade a festa. 
Gór deixa Felipe ver Juno e ele 
se emociona ao abraçar a filha. 
A mutante revela a Metanovo, 
que não deixará Felipe levar 
o bebê da profecia de jeito 
nenhum.

AMANHÃ - Ferraz vira vampiro na frente de todos. 
Nati tenta convencer Bianca a voltar para o bem. 
Bêbada, Sandra enlouquece de ciúme. Felipe fica 
nervoso por Gór não entregar Juno e vira vampiro. 
Érica entra em curto-circuito.

NEGÓCIO DA CHINA - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - George e Fausto grampeiam o telefone 
de Lucas. Cláudia e Michelle se atracam. Victória 
escuta conversa de George e Fausto atrás da porta. 
Disfarçado de mendigo na periferia, o investigador 
Caio é surpreendido por Geleia.

AMANHÃ - Caio descobre que vai chegar um 
carregamento de drogas à favela. Vicky alerta Lu-
cas sobre as armações de George. Xavier instala 
equipamento de escuta no gabinete de Lucas. O 
secretário está prestes a descobrir toda a farsa.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min
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