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Processos na Justiça ameaçam mandatos
P. 6

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

Todos os prefeitos da região sofrem algum tipo de processo; casos mais graves são os de Mafra e Três Barras

CRISE

Falta de crédito 
e queda de vendas  
‘sufocam’  Aurora
É o que diz o presidente da 
empresa, Mário Lanznaster: 
“Antes éramos uma noiva bem 
bonita, mas agora, velhas des-
dentadas.”               Página 15

SEGURANÇA

UPA deve ser 
ampliada antes 
de inaugurada
Com a ampliação, unidade 
deve abrigar mais de 150 de-
tentos. Previsão inicial era de 
72 vagas.                     Página 19
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Doze anos atrás, ao ser convidado por 
Aury Luiz Bodanese para substituí-lo 
na presidência da Cooperalfa, houve 

comentários de que a cooperativa sucumbiria 
em dois anos. Confesso que o desafio foi her-
cúleo e marcante, mas com o apoio de muitos 
e visão horizontal da gestão, conseguiu-se 
reformar o estatuto social, instituir a distribuição 
da Cota-Capital aos sócios, terceirizar a frota 
de caminhões e fortalecer a Alfa através de 
incorporações e novas fronteiras comerciais, 
com elevado grau de comprometimento das 
pessoas.

Avalizado por sócios, casais líderes, con-
selheiros, funcionários e entidades externas, 
aumentou-se a capacidade própria de arma-
zenagem de grãos de 3 mil toneladas para 7,8 
mil toneladas, incrementou-se a assistência 
técnica, o CDA, o trabalho com mulheres e 
jovens, as ações voltadas à qualidade rural e 
aos treinamentos permanentes, e evoluiu-se 
muito nas questões ambientais.

No trigo, eram 147 mil sacas movimenta-
das pela Alfa em 2007 e agora, 2,1 milhões de 
sacas anuais (1.352%); no milho, de 1,8 milhão 
de sacas 12 anos atrás, recebeu-se em 2008, 
7,5 milhões de sacas, um acréscimo de 307%. 
Aves: aumento de 143%; suínos: mais 104%; 
leite: adição da produção recebida de 336% e 
na soja, aumento de 91% nos volumes. O fatu-
ramento da Alfa em 1997 era de R$ 221 milhões 
e 2008 emplacou R$ 1 bilhão e 66 milhões, 
crescimento de 382% (ou 19,4% ao ano). 

Quando assumi a Cooperalfa, o posto de 
combustíveis vendia 3,7 milhões de litros/ano 
e hoje passa dos 13 milhões de litros (246%); 
adubos e fertilizantes passaram de 20 mil 
ton./ano para 106 mil ton. (425%); herbicidas 

e fertilizantes de 565 ton. para 1.925 ton./ano 
(242%). O volume total de produtos industria-
lizados da Cooperalfa saltou de 166 mil ton/
ano, para 377 mil ton. (127%). Isso foi possível 
graças à ampliação nas indústrias de soja, trigo 
e rações, mas especialmente da confiança que 
se fortaleceu na base social: das 9 mil famílias 
de agricultores associados são hoje 14.703, e 
dos 829 empregados em 1997 atualmente são 
1750. Com isso, passou-se de 71 para 112 
unidades de atendimento (filiais, mercados 
e processamento), fazendo com que o valor 
do imobilizado da Alfa passasse de R$ 35 
milhões para R$ 205 milhões. Outros R$ 59,8 
milhões estão capitalizados na Coopercentral 
Aurora, Hidrelétrica Maué, Fecoagro e outros 
investimentos. 

O resultado de tamanho esforço coletivo 
se traduziu na distribuição efetiva de R$ 23,8 
milhões para os associados, na modalidade 
Cota-Capital, no entanto, outros R$ 74,9 mi-
lhões estão creditados em suas contas para 
serem usufruídos no futuro. Por tudo isso, sinto 
que cumpri minha missão nessa fantástica co-
operativa. Agradeço a cada gesto leal, a cada 
ensinamento, a cada ação efetiva. Fica a eterna 
amizade e o profundo respeito por todos. Às 
entidades parceiras, às empresas fornecedoras 
e clientes, a gratidão pela impagável considera-
ção. Meus desafios continuam na presidência 
da Aurora, porém conclamo a cada um para 
jamais se descolar do sistema cooperativo, 
sinônimo de crescimento, humanismo, trans-
parência e dignidade. Muito obrigado.

Mário Lanznaster é presidente da Central 
Aurora, vice-presidente da Fiesc e ex-presiden-
te da Cooperalfa

Infelizmente temos um marco trágico na 
história moderna, do qual a solução de 
esquecê-la é terrível, não podemos ignorá-la, 

simplesmente pelo fato de ela não se repetir, essa 
é a visão crítica de um pensador alemão, The-
odor Wiesengrund Adorno (1903-1969), um dos 
fundadores da escola de Frankfurt, autor do livro 
Dialética do Esclarecimento escrito em conjunto 
com Max Horkheinmer, foi refugiado do exército 
nazista e exilado nos Estados Unidos, posterior-
mente voltando à Alemanha do pós-guerra.

Como a história relata, Auschwitz foi um 
dos últimos campos de concentração nazista, 
onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar 
desumanamente, ou ficavam ali simplesmente 
esperando o dia em que o adiantamento de 
sua morte chegasse, sendo posteriormente 
eliminadas em câmaras de gás, em especial 
se fossem judeus, pessoas com doenças he-
reditárias, estrangeiros, opositores ao governo, 
homossexuais dentre outras, tudo isso com a 
grande promessa de livrar a Alemanha dos 
males da modernidade e constituir uma raça 
extremamente pura (ariana), da qual iria ter 
o mundo somente para ela, com isso cerca 
de 55 milhões de pessoas perderam a vida 
na maior guerra da história, sendo 6 milhões 
somente judeus.   

Essas teorias que surgiram no pré-guerra 
inspiraram muitas outras que podemos ver em 
nosso cotidiano como os withe power (força 
branca), fundados nos Estados Unidos. Po-
demos encontrá-los na internet ou pelo centro 
das grandes cidades, em especial São Paulo. 
Esses grupos podem vir a reproduzir Auschwitz, 
se não educarmos melhor nossas crianças, 
que futuramente estarão em contato com eles 
apregoando as ideias para que Auschwitz se 
repita.

Para Adorno tentar esquecer ou renegar 
essa história consiste em aceitar que isso acon-
teça novamente. Para evitarmos isto, é preciso 

ficar claro os motivos e as soluções para que 
jamais isso se repita, sendo os culpados os que 
desprovido de consciência, voltaram-se contra 
aqueles seu ódio e sua fúria agressiva, tudo 
isso motivado por uma racionalidade capaz de 
persuadir qualquer pessoa sem conscientiza-
ção humana, racionalidade essa que possui 
um caráter manipulador, na menor da coletivi-
dade essa pessoa tem o poder de eloquência 
e quando dado voz a ela as pessoas que a 
escutaram sofreram de uma dominação que 
logo exerceram sobre outra coletividade esta-
belecendo assim um formato cíclico, ou dizendo 
de uma forma Foulcotiana, desenvolvendo uma 
microfísica do poder.

As medidas cabíveis para que Auschwitz 
não se repita é a consciência subjetiva propor-
cionada através da educação, preferencial-
mente dada às crianças na chamada primeira 
infância, que será refletida nelas quando 
adolescentes e adultas. A chance de se errar 
novamente é maior quanto mais se errar com 
as crianças, sendo assim essa subjetividade 
desembocará no senso crítico e na autonomia, 
que rege os princípios de desmistificação de 
ideologias que não tem um caráter humanista, 
porém essa consciência subjetiva das crianças 
parece não estar sendo desenvolvida, basta 
vermos os grupos de discípulos do nazismo, 
por isso o Auschwitz de ontem pode ser menos 
bárbaro do que o de amanhã já antecipado 
por Adorno, se o erro de esquecer Auschwitz 
persistir.

Logo podemos enquadrar as necessidades 
da filosofia, ciências sociais e todas as ciências 
que forem humanas no aprendizado das crian-
ças e adolescentes que permitirão desenvolver 
um senso crítico e autonomia, sendo assim elas 
não irão renegar Auschwitz.

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

A cassação do registro de candida-
tura de dois governadores no mês 
passado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) fez tremer as bases de todos 
os demais, sejam governadores ou prefei-
tos, que estão a mercê da corte suprema da 
justiça eleitoral.

Caso mais evidente é do governador de 
Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira 
(PMDB). O processo já se arrasta há mais de 
dois anos e há pelo menos um ano está entre 
idas e vindas no STF. Esta semana a defesa 
do governador apresentou o recurso que pede 
a interferência do Supremo Tribunal Federal 
(STF) no processo de cassação por abuso 
de poder econômico e 
político.

A coligação Salve 
Santa Catarina, que apoiou 
Esperidião Amin (PP), 
adversário do governa-
dor no segundo turno da 
campanha de 2006, acusa 
o atual governador de 
abuso do poder político 
e econômico, o que teria 
desequilibrado a eleição e 
tornado a votação inválida. Entre o segun-
do semestre de 2004 e junho de 2006, o 
governo veiculou em rádio e TV a campa-
nha publicitária institucional Santa Catarina 
em Ação, divulgando obras estaduais. Para 
a oposição, trata-se de propaganda elei-
toral ilegal e promoção pessoal. A defesa 
argumenta que o governador renunciou ao 
cargo em junho de 2006 justamente para 
concorrer em igualdade de condições com 
os adversários, e ressalta que as acusações já 
foram rejeitadas pelo TRE e que o Minis-
tério Público Eleitoral recomendou negar o 
recurso dos adversários. Há argumentos con-
tundentes contra LHS. Durante o segundo 
turno, o governador em exercício Eduardo 
Pinho Moreira enviou à Assembleia projeto 

isentando do IPVA proprietários de motos 
com até 200 cilindradas. Amin havia feito 
a proposta no programa eleitoral cinco dias 
antes e aponta abuso de poder político.

No documento de 13 páginas, os advoga-
dos do governador sustentam que os magistra-
dos do TSE “cercearam o direito de defesa” de 
Luiz Henrique ao negar-lhe a possibilidade de 
acrescentar evidências no processo.

Em situação menos desfavorável, mas 
igualmente preocupante, está o prefeito de 
Três Barras, Elói José Quege (PP). Seis pro-
cessos correm contra ele na Justiça Eleitoral. 
Em um deles, o mais grave, o juiz eleitoral 
Dr. André Alexandre Happke rejeitou as 

contas do prefeito. Os advo-
gados de Quege já recorreram 
ao Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). Havendo confirmação 
do julgamento, cabe ainda 
recurso no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Em situação bem mais 
tranquila, Leoberto Weinert 
(PMDB), prefeito de Canoi-
nhas, acaba de se livrar da acu-
sação de suposto uso político 

da Fesmate 2008, processo que poderia lhe 
custar o mandato.

Reconhecendo a relevância desses 
processos, não é inoportuno observar que 
todos, embora diferentes no conteúdo, 
causam transtornos semelhantes. Em 
Mafra, por exemplo, a dança da cadeira 
no cargo de prefeito, que em um só dia 
nomeou três pessoas para o cargo, causou 
até atrasos na elaboração dos carnês do 
IPTU. Discutiu-se a titularidade do cargo 
enquanto o município seguia no marasmo 
administrativo.

São efeitos de uma elogiável atuação da 
Justiça Eleitoral que, se por um lado contri-
bui com a cidadania, por outro emperra um 
sistema que já é moroso.

EDITORIAL

Recursos e indefinições

Reconhecendo a 
relevância desses 
processos, não é 

inoportuno observar 
que todos, embora 
diferentes no conte-
údo, causam trans-
tornos semelhantes

O papel das ciências sociais após 
Auschwitz

ARTIGO

FELIPE ONISTO

Missão cumprida
ARTIGO

MÁRIO LANZNASTER
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<< O QUE PASSOU...
Santa Catarina demite 
menos em fevereiro
<<16/03
O saldo entre contratações e 
demissões nas médias e grandes 
indústrias catarinenses em fevereiro 
ficou novamente negativo, em 1.523 
vagas, uma redução de 0,69%. O 
número, no entanto, foi bem menor 
que os 3.212 postos de trabalho 
fechados em janeiro, que represen-
tou uma retração de 1,43% no nível 
de emprego na indústria. Com isso, 
a redução acumulada no bimestre 
foi de 2,11%.

Consumidores estão mais 
cautelosos em SC
<<16/03
O desaquecimento da economia 
brasileira nos dois primeiros meses 
do ano provocou uma cautela maior 
por parte dos consumidores, o que 
resultou em uma queda de 5% nas 
consultas ao Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC) em Santa Cata-
rina, em comparação ao mesmo 
período do ano passado. É o que 
aponta o balanço mensal divulgado 
pela Federação das CDLs de Santa 
Catarina (FCDL/SC). 

Clodovil sofre AVC e morre
<<17/03
O deputado federal Clodovil Hernan-
des (PR-SP) sofreu um AVC e foi 
internado em estado gravíssimo em 
um hospital de Brasília na segunda-
feira e morreu no dia seguinte.

Congresso tem menor produ-
ção desde 2000
<<17/03
Quarenta e três dias após o início 
oficial das atividades de 2009, o 
Congresso Nacional registra até 

agora a menor produtividade em ple-
nário dos últimos nove anos, com só 
oito projetos votados pelo Senado e 
pela Câmara dos Deputados.

Caos em São Paulo
<<17/03
Em quatro horas de chuva, a região 
metropolitana de São Paulo teve 
recorde de congestionamento, 
dezenas de pontos de alagamento, 
falta de luz e desabamentos. Havia 
201 km de vias paradas às 19 
horas. A interdição da via Anchieta, 
a desativação da linha de trem que 
liga São Paulo ao ABC e a operação 
em velocidade reduzida do metrô 
complicaram ainda mais os deslo-
camentos. Passageiros chegaram a 
subir no teto dos ônibus.

Diretores do Senado são 
intimados a se afastar
<<17/03
Pressionado por uma série de denún-
cias contra a Casa, o presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB-AP), 
determinou que todos os diretores 
coloquem o cargo a disposição.
O Senado tem 136 diretores, parte 
deles indicados pelo próprio Sarney, 
que pela terceira vez preside a 
Casa. Sarney prometeu anunciar 
uma reforma administrativa na tenta-
tiva de estancar as acusações.

Emprego cresce no País
<<18/03
A economia brasileira gerou 9.179 
empregos com carteira assinada 
em fevereiro, depois de três meses 
seguidos de fechamento de vagas. 
Apesar da alta, a criação de postos 
em fevereiro foi 95,5% inferior ao 
resultado obtido em igual mês 
de 2008, quando foram abertas 
204.963 vagas - maior número para 

o mês desde 1992.

Erro repercute no mundo
<<18/03
Os livros de geografia com erros 
distribuídos pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo 
foram notícia em diversos veículos 
de comunicação internacionais. No 
erro mais gritante, um mapa traz 
dois Paraguais.

O julgamento do “monstro”
<<18/03
O austríaco Josef Fritzl, acusado de 
sequestrar e violentar a filha Elisa-
beth durante 24 anos e da morte de 
um dos filhos do incesto, se declarou 
culpado de todas as acusações apre-
sentadas contra ele, em uma surpre-
endente mudança de estratégia no 
terceiro dia de julgamento. Fritzl foi 
condenado à prisão perpétua.

Arrecadação em queda
<<18/03
A arrecadação de tributos federais já 
está R$ 10,5 bilhões abaixo do previsto 
no Orçamento deste ano. Apenas em 
fevereiro, os impostos recolhidos ficaram 
R$ 8 bilhões aquém do valor estimado 
pelo governo. Neste mês, o resultado 
continua abaixo do esperado.

FMI prevê recessão mundial
<<19/03
O Fundo Monetário Internacional) 
afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial registrará este ano sua primeira 
contração em 60 anos, ficando entre 
-0,5% e -1%. Já para 2010, e entidade 
aponta para um crescimento entre 1,5% 
e 2,5%. Para as economias avançadas, 
o FMI prevê uma “recessão profunda”, 
com um retrocesso do PIB de -2,6% nos 
Estados Unidos e de -5,8% no Japão, e 
de -3,2% na zona do euro. 

   ESTRAGO:  Ladrão roubou caminhão da Skol e, como não sabe dirigir, perdeu o controle e bateu contra 11 carros em São Paulo

Grande estrutura
Assim como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados tem uma grande 
estrutura para dar suporte ao trabalho dos 513 deputados e também um alto 
número de diretores: 104. De acordo com dados oficiais, são 3.470 servido-
res concursados, 1.350 comissionados e 11,5 mil secretários parlamentares, 
que trabalham nos gabinetes dos deputados, além de 2,3 mil terceirizados. 
Esse contingente de quase 20 mil funcionários e mais os aposentados, 
pensionistas e encargos sociais consomem R$ 2,6 bilhões do orçamento de 
R$ 3,5 bilhões da Câmara para 2009, ou 74%.  No Senado, são quase 10 mil 
funcionários que custam R$ 2,3 bilhões anuais. O diretor-geral da Câmara, 
Sérgio Sampaio, afirma que dos 104 servidores com cargo de diretor, 24 de-
les e mais dois chefes de gabinete têm o mesmo nível hierárquico e de valor 
das gratificações que os 181 diretores do Senado.

Às pressas
O convênio assinado entre o Senado Federal e a Fundação Getúlio 
Vargas não tem valor estimado e nem prazo para a entrega do trabalho de 
auditoria administrativa e planejamento e avaliação dos servidores, o que 
denota que foi feito às pressas, em função da sucessão de denúncias de 
irregularidades no funcionamento da Casa. O técnico da FGV encarrega-
do do coordenar os trabalhos, Bianor Cavalcanti, estima que em seis meses 
o primeiro diagnóstico da situação administrativa do Senado seja entregue. 
O senador José Sarney disse esperar que o Senado retome os debates 
sobre os grandes temas nacionais, como sempre foi seu papel institucional, 
e deixe de lado a “agenda menor” - a qual não nominou, mas seriam as 
irregularidades administrativas diariamente denunciadas.

Festa de aniversário
A festa de aniversário do ex-ministro 
da Casa Civil, José Dirceu (PT-SP - foto), 
avançou pela madrugada de quarta-feira,
 18, em Brasília. A principal metade do
 primeiro escalão do poder passou por
 lá. Marcaram presença o vice-presidente
 da República, José Alencar, os ministros
 Dilma Roussef, Nelson Jobim, Hélio Costa, José Múcio Monteiro e o chefe 
de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que levou um 
abraço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar do mensalão, José 
Dirceu continua mandando como nos tempos em que ocupou a Casa Civil 
da Presidência da República.

O depoimento de Edmar
Os membros da comissão de sindicância que investiga o deputado Edmar 
Moreira (sem partido-MG) classificaram o depoimento do parlamentar na 
quarta-feira, 18, como “importante”. O relator, deputado José Eduardo 
Cardozo (PT-SP), afirmou que seu trabalho está na reta final. Edmar Moreira 
ganhou notoriedade por possuir um castelo de R$ 25 milhões e está sendo 
investigado por suspeita de uso irregular de verba indenizatória e de ter usado 
em 2008 cerca de R$ 140 mil com gastos com segurança. 

Diretoria sem rumo
O Senado Federal anunciou ontem uma auditoria interna que deve cortar pela 
metade o número de diretores da Casa. Hoje, entre as 181 diretorias, há um 
cargo para quase tudo – até para as funções mais inusitadas, como a de diretor 
de garagem. É tanta diretoria no Senado Federal, que uma delas funciona no 
subsolo de um prédio de apartamentos funcionais. O Senado também tem uma 
diretoria no aeroporto de Brasília, a de Coordenação de Apoio Aeroportuário, 
ocupada por Francisco Carlos Melo Farias, mais conhecido como “diretor de 
check-in”. É tudo pago com o seu, o meu, o nosso imposto.
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19%
dos brasileiros consideram a desmotivação dos 
professores como o principal problema da educação 
no País. É o que revela a pesquisa sobre a Educação 
Básica Pública no Brasil, realizada pelo Ibope. A falta 
de segurança é apontado por 17%. Para 15%, o maior 
problema é a falta de escolas; para 12% o número 
de professores é insuficiente; e 11% acreditam que 
os docentes estão desqualificados.
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Vice-prefeita de Irineópolis reforçou o pedido para instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade

IRINEÓPOLIS

Política MATÉRIA-PRIMA
Clima nervoso na Câmara 

de Canoinhas
 > p. 5

NA CORDA BAMBA
Processos na Justiça 

ameaçam mandatos
> p. 6

Oração para solucionar pro-
blemas (parte 02)
Não devemos colocar a luz debaixo 
do alqueire. A luz poderá demons-
trar seu valor somente quando for 
colocada em lugar alto e iluminar o 
mundo. Amor é luz. Todos os tipos 
de ódios e conflitos são trevas. 
Devemos exteriorizar sempre a luz 
do Amor de Deus alojada dentro 
de nós, iluminar o mundo e solu-
cionar todos os tipos de conflito. 
Onde brilha a luz, infalivelmente 
desaparece a treva. Quando o 
desinteressado amor de Deus 
brilha através do homem, todas as 
revoltas, inimizades, resistências, 
conflitos e ódios desaparecem in-
falivelmente e realiza-se um mundo 
de grande harmonia. Sou filho de 
Deus e recebi de Deus o poder e o 
direito de governar todas as coisas. 
Mas esse poder não é exercido por 
meio de violência ou coerção; é 
exercido através de amor. O amor 
é a força mais poderosa do mun-
do. Mas não o amor egocêntrico; 

somente o Amor de Deus pode 
exercer um poder absoluto. O 
Amor de Deus é desinteressado, 
é abnegado; não é amor carnal. 
É o amor que renuncia à carne e 
aos desejos, em favor do próximo. 
É o amor que chora pelo próximo 
e beneficia o próximo. Sendo filho 
de Deus, pratico sempre esse 
amor. Não existem problemas que 
através do amor não possam ser 
resolvidos. (Sutra Sagrada Verda-
de em Orações – Prof. Masaharu 
Taniguchi).

SeIChO-NO-Ie CANOINhAS
Palestra Aberta ao Público: 
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

Circe pleiteia recursos em Florianópolis

Em visita a Assembleia Le-
gislativa, em Florianópolis, na 
semana passada, a vice-prefeita 
de Irineópolis Circe Neppel 
Sfair (DEM), protocolou junto 
ao escritório estadual do de-
putado federal Gervásio Silva 
(PSDB), solicitação de liberação 
de recursos do Orçamento Geral 
da União (OGU) para obras de 
pavimentação urbana. Circe vi-
sitou as Secretarias da Educação 
e Saúde onde pleiteou recursos 
para a construção de uma quadra 
de esportes no Núcleo Escolar 
Presidente Adolfo Konder e a 
ampliação da Unidade Central 
de Saúde do município. Também 
pleiteou recurso de R$ 14 mil por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional para aquisição 
de um equipo odontológico. 

 Na Secretaria Estadual de 
Agricultura, a vice-prefeita pediu 
sementes de hortaliças e botijões 
de sêmen para fertilização artifi-
cial do gado leiteiro.

Circe foi recebida pelo de-

putado estadual Antonio Aguiar 
(PMDB) em seu gabinete na 
terça-feira, 10, a quem reforçou 
o pedido para a implantação de 
uma unidade do Corpo de Bom-
beiros em Irineópolis. O projeto 
já foi aprovado e segundo a vice-
prefeita, o município já dispõe de 

local e pessoas capacitadas para a 
função. “A viagem rendeu muitos 
frutos, o mais importante foi que 
o deputado Aguiar, comprome-
teu-se a lutar para que até o fim 
desse ano Irineópolis conte com 
o tão esperado Corpo de Bom-
beiros”, concluiu Circe.
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CIRCE conseguiu do deputado Aguiar o compromisso sobre a questão dos bombeiros

O final da legislatura passa-
da da Câmara de Vereadores 
deixou dois presentes aos edis 
tresbarrenses que assumiam ou 
reassumiam este ano. Além de 
aumentar os salários dos sucesso-
res de R$ 2,8 mil para R$ 3,4 mil, 
criaram, votaram e aprovaram 
projeto de Lei que aumentou 
de 6% para 7,5% o repasse do 
orçamento mensal da prefeitura 
para a Câmara.

O projeto foi sancionado 
pelo prefeito Luis Shimoguiri 
(PP), que um ano antes havia 
entrado numa discussão com 
a Câmara por projeto de igual 
teor.

Com o projeto aprovado, a 
Câmara passou a receber uma 

Aumento de repasse gera polêmica em Três Barras
Vereadores da gestão passada aprovaram aumento de 1,5%; prefeito Quege contestou enviando projeto para reduzir aumento em 1%

média de R$ 35 mil a mais a partir 
de janeiro deste ano, mês em que 
a Lei entrou em vigor.

Quando tomou conhecimen-
to da Lei, o recém-eleito prefeito 
Elói Quege (PP) não gostou nada 
do aumento e criou outro projeto 
de Lei, que reduzia de 7,5% para 
6,5% o repasse, aumento de 
0,5% portanto. Os vereadores, 
igualmente, não gostaram nada 
da novidade e rejeitaram o pro-
jeto na sessão de quarta-feira, 18, 
alegando inconstitucionalidade.

Segundo o vereador Marcos 
de Paula (PR), o aumento se 
justifica na proporção em que au-
mentaram as despesas da Câmara, 
especialmente com o aumento de 
salários dos vereadores. Ele lem-
bra ainda que é consenso entre os 
vereadores que a Câmara precisa 
de uma nova sede e para isso é ne-

cessário que a Casa custeie a obra. 
“De maneira alguma queremos 
provocar atrito com o prefeito, 
mas se há inconstitucionalidade, 
não tem o que discutir”, analisa. 
Quege tem oito dos nove verea-
dores em sua base aliada.

Para o assessor jurídico da 
prefeitura, Tadeu Kurpiel Junior, 
não há inconstitucionalidade no 
projeto enviado por Quege. “Até 
porque já discutimos a mesma 
questão dois anos atrás e a Jus-
tiça deu ganho de causa para o 
executivo”, recorda. Projeto de 
Lei de igual teor foi apresentado 
na Câmara pelos vereadores em 
2007. O município não reco-
nheceu a constitucionalidade da 
Lei e entrou com mandado de 
segurança na Justiça. Enquanto 
o processo tramitava, o então 
prefeito Shimoguiri entrou em PROJETO de Quege foi arquivado pelos vereadores na quarta-feira, 18

edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

acordo com os vereadores que 
decidiram por esquecer o pro-
jeto. Pouco depois, o município 
ganhou a causa.

Kurpiel diz que a assessoria 
jurídica de Quege vai analisar a 
questão e tomar uma providência 
nos próximos dias.
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Clima nervoso

EMPRESÁRIO SOLIDÁRIO
Pompa e circunstância para a entrega de um Fiesta doado por um empresário da 
cidade para a Delegacia de Polícia Civil na sexta-feira, 13. Deputado Antonio 
Aguiar, prefeito Leoberto Weinert e secretário regional Edmilson Verka (foto)fo-
ram ao ato muito mais por solidariedade ao delegado regional Getúlio Scherer (C) 
do que pelo ato em si, até porque o empresário optou por ficar no anonimato.
Scherer passa por um aperto para permanecer em Canoinhas, já que o vere-
ador Beto Passos (PT) pressiona pelo retorno de Waldir Padilha. Durante o 
ato, Aguiar afirmou: “Vamos acabar com esse vai delegado, vem delegado. O 
Getúlio é o nosso delegado efetivo de direito”, dando o tom político do evento. 
Verka, por sua vez,  anunciou que o Estado deve destinar mais uma camionete 
para a Delegacia. Quando? Sabe-se Deus!

Em que vão dar os processos de cassação da Comarca?

Em relatório, a Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) afirma que o presidente Lula faz 
“críticas desmedidas” aos meios de comunicação. 
”O presidente brasileiro sempre ataca a imprensa 
e lança críticas desmedidas quando o enfoque do 
noticiário ou de um comentário não lhe agrada”, 
diz o relatório sobre liberdade de expressão no 
Brasil. Fiquei impressionado quando li a notícia. 
A crítica é ao presidente, mas caberia sem sobras 
aos políticos de Canoinhas e região. Aqui é assim 
que funciona: se jornalista elogia político, na cabeça 
deles não faz mais que seu trabalho, mas se critica 
é porque o está perseguindo e é contra o desen-
volvimento da região. Que bom seria se todos os 
políticos aprendessem com as críticas.

Sem rolo
Vereadores de Canoinhas não aprovaram a cessão de uso de um rolo 

compressor para a prefeitura de Major Vieira, recomendada pelo prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB). “Vamos fazer uma proposta: O rolo vai para 
Major Vieira por três meses e uma patrola vem para nós pelo mesmo 
período”, sugeriu Bene Carvalho (PMDB). Só ele votou a favor.

CRÍTICAS À IMPRENSA

Vereadores de Canoinhas andam nervosos. A 
influência dos novatos pode ser sentida até nos 
mais calmos veteranos. O único que até agora 
não se exaltou foi Miguel Gontarek (PP), que 
aliás nem se deu ao trabalho de se manifestar so-
bre assunto algum. Esta semana, até Gil Baiano 
(PSDB), tão calmo quanto os ancestrais que bati-
zam seu codinome, se exaltou depois de, segundo 
ele, ter sido achincalhado por um funcionário 
da Secretaria de Obras que teria mandado ele 
comprar tubos se havia prometido a algum dos 
inúmeros eleitores que pedem melhorias em ruas 
da cidade.

A questão de infra-estrutura, aliás, dá o tom 
dos discursos exaltados na Câmara. Semana pas-
sada, vereador Paulo Glinski (DEM) girou sua 
metralhadora para a Secretaria de Obras. Mas 
como sabe que atacar o departamento é chover 
no molhado, esta semana mudou de assunto e 
atacou o Governo do Estado e a morosidade 
para concluir a Unidade Prisional Avançada 
(UPA) de Canoinhas. Vereador Beto Passos (PT), 
o mais exaltado diga-se de passagem, entrou na 
onda e desancou o Governo. “Veja outro exem-
plo: O (colégio) Almirante Barroso. Inaugura-
ram a frente, mas atrás tá caindo”.

No caso da UPA, a resposta para a pendenga 
está em matéria que o CN publica hoje na página 
19.

E na onda de estresse geral, sobra até para os 
próprios pares. Esta semana, pela segunda vez, 
Beto Passos bateu de leve no colega Wilson Pe-
reira (PMDB). Durante visita do delegado regio-
nal Getúlio Scherer, na terça-feira, 17, lembrou o 
companheiro que ele também assinou moção de 
apoio ao retorno de Waldir Padilha. Pouco antes, 
Pereira havia tecido elogios a Scherer.

Tarciso de Lima (PP) também se exaltou essa 
semana, dizendo que tem gente que desvirtua 
tudo que os vereadores dizem.

Na mesma onda, Glinski negou que disse o 
que a coluna publicou na semana passada, sobre 
o prefeito Leoberto Weinert viajar com um secre-
tário para o litoral. “Nunca disse isso”, afirmou.

Estaria o colunista ouvindo coisas ou o verea-
dor falando demais?

4.ª AGROFEST

> APROVADAS: A Câmara aprovou em 
primeira votação, por unanimidade, as 
contas de 2007 da prefeitura de Canoi-
nhas.

> POR QUE?: Vereadores de Canoinhas 
querem saber o porquê de a distribuição 
dos blocos de notas do produtor rural ter 
atrasado.

> FALTOU GRANA: Tem vereador pedindo 
justiça gratuita em Canoinhas.

> ESTRANHO: A Câmara de Irineópolis 
tem registrado um fenômeno. Cartas e 
mais cartas, sempre anônimas, chegam 
diariamente denunciando algo ou alguém.

> TRÊS BARRAS: Prefeito Elói Quege 
(PP) quer dar aos estagiários os mesmos 
benefícios dos contratados como férias 
remuneradas, 13.º e auxílio transporte.

> NA SEMANA: CDL promoveu a tercei-
ra reunião do ano para discutir a grande 
campanha de Natal que pretende realizar 
a partir de outubro. “Não adianta come-
çar a fazer tudo em novembro, porque 
dá naquilo que vimos no Natal passado”, 
afirmou o presidente, Ismael Carvalho.

> EM BRASÍLIA: Prefeitos Leoberto 
Weinert (PMDB) e Elói Quege (PP) foram 
pleitear emendas no orçamento da União. 
Levaram a tiracolo os vereadores João 
Grein (PT) e Laudecir Gonçalves (PR).

De parabéns mais uma vez a organização da 
4.ª Agrofest, não somente pela festa, mas es-
pecialmente pelos seminários que precederam 
os shows. É dessa forma que o evento vem se 
consolidando como uma importante alavanca do 
agronegócio regional.

Ainda sobre os delegados
A visita do delegado regional Getúlio Scherer, como sempre que 

um convidado ocupa a tribuna da Câmara, foi seguida por elogios 
rasgados dos vereadores. Apenas Beto Passos (PT) fez um discurso, 
embora carregado de eufemismos, mais contundente. Frases como 
“Precisamos de homens de brios”, sem fazer uma referência direta 
ao convidado, fizeram rostos corarem. Passos, no entanto, deixou 
claro que sua birra é com o deputado Aguiar, que se atravessou no 
assunto de modo arbitrário.

Pensando 2010
O líder do PMDB na Assembleia, deputado Antonio 

Aguiar, recepcionou na segunda-feira, 16, o governador 
Luiz Henrique, o presidente estadual da sigla, Eduardo 
Moreira, o prefeito de Florianópolis Dário Berger, ex-
governadores, as bancadas estadual e federal e secretários 
de Estado egressos das representações parlamentares 
para ampliar o debate sobre o quadro eleitoral para 
2010. O encontro marcou a disposição partidária pela 
candidatura própria, com o fortalecimento do nome do 
presidente do diretório estadual Eduardo Moreira e a 
sinalização para a continuidade da polialiança.

Problema é Leonel Pavan (PSDB) consentir em 
ceder a vez para Moreira.

-

> Frase da semana

“Não são os partidos que fazem 
a política, mas sim os homens” 

do vereador Gil Baiano (PSDB) em momento de admirável inspiração, rebatendo críticas do colega 
Beto Passos (PT) ao PMDB, por conta das obras estaduais paradas em Canoinhas
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Se a situação do prefeito de 
Mafra, João Alfredo Herbst 
(PMDB), é das mais delicadas 
depois de ter sido cassado e 
enfrentar duas CPIs na Câmara 
de Vereadores, a dos demais 
prefeitos da região não é de tran-
quilidade absoluta em relação 
à Justiça. Todos enfrentam ao 
menos um processo que tenta 
tirar seu mandato ou, no mínimo, 
alguns reais dos seus bolsos.

Caso mais preocupante é o 
do prefeito de Três Barras, Elói 
José Quege (PP), que teve as con-
tas de sua campanha rejeitadas 
pelo juiz eleitoral da Comarca, 
Dr. André Alexandre Happke. 
Quege recorreu ao Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) e aguarda 
julgamento. Se a decisão for 
mantida até a última instância, no 
caso o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o prefeito permanece no 
cargo, mas se torna inelegível pelo 
período de quatro anos.

Logo após as eleições, o 
PSDB entrou com dois proces-
sos pedindo a cassação do regis-
tro de campanha de Quege. Um 
deles acusa o prefeito de usar a 
estrutura do Hospital Felix da 
Costa Gomes para captar votos. 
Durante a campanha, Quege, 
que é médico, teria consultado 
regularmente em uma sala do 
Hospital. Em outra ação, a 
oposição acusa a administração 
tresbarrense de desviar R$ 289 
mil para beneficiar a campanha 

de Quege, à época vice-prefeito. 
Os opositores acusam a admi-
nistração de montar um esque-
ma de concessão de benefícios 
que seriam distribuídos por um 
supermercado da cidade. Uma 
funcionária da prefeitura teria 
sido a articuladora do esquema 
e teria confirmado ao promotor 
eleitoral que Quege tinha co-
nhecimento da distribuição das 
cestas e, inclusive, de repasse de 
benefícios em dinheiro.

Por ter decorrido o prazo 
para entrar com o processo, o juiz 
eleitoral da Comarca indeferiu a 
ação, mas o Ministério Público 
fez a denúncia para o TRE. O 
processo corre em Florianópo-
lis. A decisão judicial favorável a 
oposição pode garantir uma nova 
eleição em Três Barras.

Quege, que passou a semana 
em Brasília, disse ao CN que as 
ações que correm contra ele, 
feitas pelo PSDB, cujo candidato 
Jorge Ossaiff  de Sousa Filho, o 
Jota, ficou em segundo lugar, 
são “coisa de quem não tem o 
que fazer”. Ele lembra que não 
ganhou com 50 votos, mas com 
mais de 5 mil. “Esses processos 
são contra a dignidade do povo 
tresbarrense, como se todos os 
votos que recebi tivessem sido 
comprados”, desabafa afirmando 
que acredita na Justiça.

NINGUÉM ESCAPA
Casos menos graves, mas 

que não deixam de incomodar, 
se abatem sobre os prefeitos de 
Canoinhas, Leoberto Weinert 

(PMDB), e Bela Vista do Toldo, 
Adelmo Alberti (PSDB). Os dois 
foram condenados ao pagamento 
de multa por manterem supostas 
notícias em seus sites durante a 
campanha a reeleição. Ambos re-
correram ao TRE. Os processos, 
no entanto, caso tenham sentença 
confirmada até a última instância, 
não renderão mais que uma multa 
aos prefeitos. O valor mínimo da 
sanção é de R$ 5 mil.

Weinert, por sinal, começou 
o ano muito bem. Dois processos 
que tramitavam na Justiça Eleito-
ral tiveram julgamento favorável 
ao prefeito. Em um deles, a opo-
sição o denunciava junto com seu 
ex-vice-prefeito, Edmilson Verka 
(PSDB), por terem prometido 
ajuda de custo aos estudantes 
que viajavam para Porto União e 
União da Vitória poucos dias an-
tes da eleição que deu o primeiro 
mandato a Weinert. O inquérito 
policial que apurava o caso foi 
arquivado em 21 de janeiro.

Há duas semanas, outra vitó-
ria. Ação movida pela oposição, 
que acusava Weinert de fazer 
uso político da Fesmate 2008, 
foi julgada improcedente pelo 
TRE. Apesar de caber recurso, a 
oposição não recorreu.

Israel Kiem (DEM), pre-
feito de Major Vieira, também 
enfrenta processo movido pela 
coligação PMDB/PT que pede 
a cassação de seu diploma. Kiem 
não quer falar sobre o assunto, 
mas garante que seus advogados 
estão trabalhando na composição 
da defesa.

O prefeito de Mafra, João Alfredo 
Herbst (PMDB) enviou essa se-
mana para apreciação da Câmara 
de Vereadores, projeto de lei con-
cedendo reajuste de 6,98% aos 
servidores públicos municipais, 
cujo índice deverá ser incorporado 
aos salários já a partir do mês de 
março. Na justificativa, o prefeito 
sugere a antecipação do reajuste 
para o mês de março e não maio, 
como ocorreu em anos anteriores 
no município.

Conforme o projeto de Lei 
apresentado, o índice utilizado 
para reajuste dos servidores será 
o mesmo do IPTU, de 6,98%.  De 
acordo com a Lei nº. 3351, de 23 
de dezembro de 2008, o IPTU foi 
reajustado levando-se em conta a 
variação dos custos dos gastos com 
alimentação, despesas pessoais, 
vestuário, habitação, transportes e 
comunicação, artigos de residência, 
saúde e cuidados pessoais, no pe-
ríodo do primeiro ao último dia de 

cada mês de referência.
O projeto foi apresentado em 

caráter de urgência, mas não con-
venceu os vereadores, que pediram 
vistas do projeto respondendo 
a pressão do funcionalismo que 
afirma que o reajuste está abaixo 
do Índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M). Segundo o vereador 
Roberto Scholze (PP), o pedido de 
vistas dá condições ao funcionalis-
mo de negociar junto ao executivo 
um reajuste maior.

Executivo propõe reajuste de 6,98% para servidores 
públicos de Mafra; vereadores pedem vistas

Processos na Justiça 
ameaçam mandatos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Não é só o prefeito de Mafra que vive situação complicada com a 
Justiça; oposição não dá trégua a nenhum prefeito da região
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Artrose

Governo propõe tabela de 
indenização do DPVAT
Com agências
O Governo Federal incluiu no 
texto de uma medida provisória 
uma tabela que oficializa o preço 
dos membros do corpo humano 
para pagamento de indenização 
de vítimas de acidente de trânsi-
to com dinheiro do DPVAT, o 
seguro obrigatório para donos 
de veículos.

Para alterar as regras, o go-
verno aproveitou a edição da 
medida provisória que criou duas 
alíquotas na tabela do Imposto 
de Renda, em dezembro.

A MP já entrou em vigor, e 
vítimas de acidente que ficarem 
totalmente surdas, por exemplo, 
receberão R$ 6.750 - 50% do 
valor máximo (R$ 13,5 mil em 
caso de morte ou invalidez to-
tal). A MP já tranca a pauta da 
Câmara, mas é a terceira na fila 
de votações obrigatórias.

A tabela, com pequenas di-
ferenças, era usada internamente 
pelas seguradoras. Mas as indeni-
zações questionadas judicialmen-
te eram quase sempre corrigidas 

para valores superiores.
O superintendente da Supe-

rintendência de Seguros Privados 
(Susep), Armando Vergilio, diz 
que a alteração ocorreu por 
MP porque era preciso uma 
“solução urgente” e não havia 
tempo para um projeto de lei. 
“Ou aumentávamos em 23,9% 
o valor do DPVAT já neste ano 
e em 40% em 2010 ou fazíamos 
as mudanças. Já estamos usando 
nossas reservas para pagar todas 
as indenizações.” 

A Susep informa que um dos 

principais objetivos da inclusão 
da tabela na legislação é conter 
a avalanche de indenizações 
judiciais, que aumentou 2.000% 
entre 2005 e 2008.

“Há uma indústria de advoga-
dos que se especializou em discutir 
o valor das indenizações na Justi-
ça”, diz Ricardo Xavier, presidente 
da Seguradora Líder, que adminis-
tra os recursos do DPVAT.

Os valores vão de 10% a 
100% do máximo de indenização 
calculado pela Sociedade Brasilei-
ra de Medicina de Seguro.
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SEGURO não pode ser mais usado em tratamentos em hospitais públicos

SinônimoS e nomeS PoPulAreS: Osteoartrose, doença articular 
degenerativa.
Do mesmo modo, defeitos nos pés levarão à instalação de Osteoartrite (OA), 
sendo o joanete o melhor modelo. Entretanto, há pacientes que sofrem outro 
tipo de OA no dedo grande do pé que não se relaciona com defeito postural. 
Hiperelasticidade articular, mais comum em mulheres, pode permitir que as 
superfícies articulares ultrapassem seus limites anatômicos e a cartilagem, 
deslizando em superfícies duras, sofre erosão. Osteoartrite entre fêmur e 
rótula (femuropatelar) é um exemplo comum. Doenças metabólicas como 
diabete e hipotireoidismo favorecem o desenvolvimento de Osteoartrite. 
Outras doenças que afetam a cartilagem como artrite reumatóide, artrite 
infecciosa e doenças por depósitos de cristais (gota e condrocalcinose) 
podem apresentar-se com o mesmo tipo de lesão e são rotuladas como 
Osteoartrite secundária. 

mAnifeStAçõeS ClíniCAS 
o que se sente? 
Antes da dor, os pacientes com OA podem reclamar de desconforto articular 
ou ao redor das articulações e cansaço. Posteriormente, aparece dor e, mais 
tarde, deformidades e limitação da função articular. No início, a dor surge 
após uso prolongado ou sobrecarga das articulações comprometidas. Mais 
tarde, os pacientes reclamam que após longo período de inatividade como 
dormir ou sentar-se por muito tempo em Osteoartrite de quadris ou joelhos, 
há dor no início do movimento que permanece alguns minutos. São exem-
plos a dor discreta com rigidez que dura alguns minutos nos dedos pela 
manhã e nos joelhos também de manhã ou após algum tempo sentado. Nos 
pacientes que têm piora progressiva a dor fica mais forte e duradoura e as 
deformidades acentuam-se. 
Na Osteoartrite de quadris e joelhos, subir e descer escadas ficam mais difícil 
assim como caminhadas mais longas. A inflamação pode produzir aumento 
do líquido intra-articular. Nestas situações a dor aumenta, os movimentos 
ficam mais limitados e a palpação articular evidencia calor local além da 
presença do derrame. Acredita-se que só o fato de uma articulação estar 
comprometida já é suficiente para que se desenvolva atrofia muscular, mas 
certamente a falta de movimentos completos e a inatividade são fatores co-
adjuvantes importantes. Em casos extremos, os pacientes necessitam fazer 
uso de bengalas ou muletas. Raramente um paciente com Osteoartrite de 
quadris ou joelhos vai para cadeira de rodas. 
É mais frequente em mulheres. Pode haver comprometimento exclusivo 
das articulações próximas às unhas (interfalangianas distais). Após lenta 
evolução que não obrigatoriamente acompanha-se de dor e vermelhidão 
estas articulações ficam com proeminências ósseas duras e de distribuição 
irregular. Com menor frequência, podem ocorrer lesões semelhantes nas 
articulações interfalangianas proximais. A capacidade de preensão pode 
ficar bastante comprometida. 
Local comumente envolvido é a articulação abaixo do polegar (trapéziome-

tacarpiana). Com frequência 
esta articulação, em ambas 
mãos, é a única envolvida. A 
gravidade é bastante variá-
vel. Pode não afetar a fun-
ção das mãos, mas há casos 
de deslocamento do polegar 
para a região palmar e dor 
forte ao segurar-se objetos.  

> Continua na 
próxima semana
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Doença de Alzheimer (III)

Ministério redefine 
atendimento contra câncer
Hospitais deverão apresentar todos os procedimentos em um só lugar

Gracieli Polak
PORTO UNIÃO

:: EstáGios
De acordo com a intensidade do quadro degenerativo há três estágios clínicos: 
leve, moderado ou grave. Existe grande variabilidade na duração desses 
estágios. Em alguns casos os sintomas evoluem lentamente possibilitando 
a manutenção de níveis funcionais razoáveis por muitos anos; em outros, a 
deterioração é mais rápida, mas ocorre em velocidade constante; em outros, 
ainda, a doença evolui em surtos de piora seguidos de fases de estabilidade 
que chegam a durar um ano ou mais.
Os estudos mostram que a duração de cada estágio também é extremamente 
variável. Em média, o primeiro estágio tem duração de 2 a 10 anos; o segundo, 
de 1 a 3 anos; e o terceiro, de 8 a 12 anos.
Esses estágios podem ser subdivididos em sete outros, com as seguintes 
características:
1 - Pré-clínico: silencioso; sem perda cognitiva observável;
2 - transtorno cognitivo leve: primeiras evidências de perda cognitiva;
3 - Forma leve: esquecimentos; familiares e amigos notam o problema;
4 - Forma moderada: confusão mental; agitação; ansiedade; apatia;
5 - Forma moderadamente grave: não consegue lidar com afazeres pes-
soais; desorientação no tempo e espaço; dependência;
6 – Forma grave: necessita de cuidados em tempo integral; incontinência 
urinária e fecal; delírios; obsessões; freqüentemente requer internação;
7 – Forma muito grave: perda da fala; incapacidade de locomoção; perda 
da consciência.

:: tratamEnto mEdicamEntoso
O processo degenerativo na doença de Alzheimer leva à deficiência de diver-
sos neurotransmissores, moléculas que atuam na condução dos estímulos 
nervosos transmitidos de um neurônio para outro. 
Hoje, procuramos corrigir esse déficit com dois grupos de drogas: os inibidores 
das colinesterases e os antagonistas dos receptores de glutamato.
A acetilcolina é um neurotransmissor importante nos mecanismos de me-
mória e aprendizagem. Na doença de Alzheimer, como consequência da 
degeneração dos neurônios, ocorre redução da atividade da acetilcolina por 
ação de enzimas que a degradam. Essa perda de atividade está associada 
ao declínio cognitivo.
Embora várias drogas estejam sendo testadas, atualmente, o tratamento mais 
eficaz se baseia na utilização das que inibem a ação enzimática responsável 
pela degradação da acetilcolina (inibidores da acetilcolinesterase).
Esses medicamentos têm eficácia documentada, e estão indicados no trata-
mento das formas leve ou moderada, com a finalidade de ajudar os pacientes 
a manter a habilidade de executar as atividades de rotina por mais tempo e 
de preservar a capacidade de relacionar-se com os familiares e amigos. 

:: rEsPosta ao tratamEnto
A doença é incurável. O objetivo da terapêutica é retardar a evolução e preser-
var por mais tempo possível as funções intelectuais. Os melhores resultados 
são obtidos quando o tratamento é iniciado nas fases mais precoces.
Numa doença que progride inexoravelmente, nem sempre é fácil avaliar re-
sultados. Por essa razão, é fundamental que os familiares utilizem um diário 
para anotar a evolução dos sintomas. A memória está melhor? Os afazeres 
diários são cumpridos com mais facilidade? O quadro está estável? O declínio 
ocorre de forma mais lenta do que antes da medicação? Sem essas anotações 
fica impossível avaliar a eficácia do tratamento.

Na domingo, 15, uma portaria pu-
blicada no Diário Oficial da União 
(DOU) redefiniu a forma de aten-
dimento prestado pelos hospitais 
credenciados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) para o tratamento do 
câncer. De acordo com o Ministério 
da Saúde, responsável pelas altera-
ções, os hospitais deverão oferecer 
todos os processos, do diagnóstico 
ao pós-operatório, além de quimio-
terapia e radiologia. Segundo o MS, a 
alteração é motivada para que a evo-
lução clínica seja melhor analisada e 
o sofrimento diminuído.

De acordo com o médico onco-
logista  Carlos A. S. Ferreira, respon-
sável pelo setor de oncologia do Hos-
pital São Braz, de Porto União, onde 
são atendidos pacientes de Canoinhas 
e demais cidades do Planalto Norte, 
a aplicação da medida no hospital 
vai depender da negociação entre a 
direção e os municípios beneficiados, 
porque dependerá de convênios entre 
os beneficiários e o hospital.

Segundo Ferreira, o atendimento 
prestado no São Braz hoje compre-
ende desde o diagnóstico até o pós-
operatório. Um dos procedimentos 
mais agressivos, a quimioterapia, tam-
bém é realizada no hospital. Para que 
fique completamente de acordo com a 
portaria do MS, um centro de radiolo-
gia precisa ser instalado no complexo, 
mas, de acordo com o médico, a ação 
é inviável. “O tratamento de radiologia 
é realizado somente em grandes cen-

tros, geralmente nas capitais, onde a 
demanda pelo procedimento é muito 
alta. O custo para construir e manter 
um centro radiológico é elevadíssi-
mo”, explica. 

sErViÇo mais PrÓXimo
O médico defende a centralização 

dos serviços, porque, dada a grande 
incidência do câncer na região, prin-
cipalmente em agricultores envolvidos 
com a cultura do fumo e, muitas vezes, 
de baixo poder aquisitivo, a proximi-
dade do tratamento diminui em muito 
o sofrimento dos pacientes. “O fato 
de você ter um centro de tratamento 
próximo da cidade onde mora é muito 
positivo. Para uma pessoa do interior, 

idosa, ter de viajar horas para realizar 
quimioterapia não é nada fácil. Me-
lhorou muito a qualidade de vida dos 
pacientes”, defende.

Atualmente a radiologia, único 
processo não oferecido pelo São 
Braz no tratamento contra o cân-
cer é realizado em Florianópolis, 
distante aproximadamente 400 
quilômetros de Canoinhas. No País, 
258 se enquadram nos critérios de 
atendimento integral e 11 foram 
credenciados no domingo pela nova 
portaria. Caso não se enquadrem 
nas especificações da portaria, os 
hospitais hoje habilitados serão 
descredenciados pelo SUS para o 
tratamento oncológico.
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“Não é só diversão; também é trabalho!”
Jeep Club Canoinhas desenvolve ações comunitárias que contribuem com dezenas de pessoas da região

Gracieli Polak
CANOINHAS

Nem só de lama nas trilhas do 
interior do município é compos-
ta a rotina dos integrantes do 
Jeep Club Canoinhas. Formado 
por aproximadamente 20 asso-
ciados titulares, o clube hoje é 
muito mais numeroso, porque os 
familiares dos titulares se unem 
e “formam uma grande família, 
que participa das atividades pro-
movidas pela entidade”, afirma o 
médico pediatra Luiz Henrique 
Ferraresi, presidente do grupo.

De acordo com Ferraresi, os 
amigos que compõem o clube se 
reúnem para passeios e trilhas, 
levando também as famílias para 
essas atividades, que promo-
vem bem mais que a aventura. 
Respeito à natureza, auxílio no 
transporte para lugares remotos 
durante situações emergenciais, 
distribuição de presentes e cestas 

básicas para crianças carentes es-
tão entre as ações desenvolvidas 
pelo Jeep Club. “Nós somos um 
grupo de amigos que se divertem 
e que têm preocupação com a 
comunidade. No final do ano 
nós angariamos fundos e parti-
cipamos da reforma da Casa da 
Criança, em Três Barras, distribu-

ímos alimentos e presentes para 
crianças que moram em lugares 
afastados”, conta.

O presidente lembra que, na 
época em que as urnas utilizadas 
em eleições ainda eram pelo voto 
de papel, a entidade também 
participava do transporte para 
que, mesmo nos lugares de difícil 

acesso, o processo fosse garanti-
do. O grupo, formado em 1992, 
tem como tradição este tipo de 
trabalho social, assim como a 
participação em festas típicas re-
gionais, com o intuito de, segun-
do a própria entidade, levar mais 
um atrativo para os eventos e 
colaborar com os organizadores, 

que os procuram para exposi-
ções, bastante apreciadas. Quem 
foi à 4.ª Agrofest, realizada no 
final de semana passado, pode 
conferir os veículos expostos em 
uma das áreas mais prestigiadas 
do parque.

NOVIDADES 
Para a próxima Festa Es-

tadual da Erva-Mate (Fesma-
te), se prepare: ao invés do 
trabalho de exposição que 
a entidade realiza nas festas 
populares da região, ativida-
des mais dinâmicas deverão 
ser desenvolvidas para que o 
público possa interagir mais. 
Trilhas em que o público em 
geral poderá participar estão 
entre as ações programadas, 
mas, enquanto setembro não 
chega, outras atividades serão 
desenvolvidas, como um rally 
somente com mulheres na di-
reção, no mês de maio.

DURANTE a 4.ª Agrofest, exposição dos veículos do Jeep Club Canoinhas foi um dos destaques do evento
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Região CRISE
Forças Armadas reduzem número

de recrutas
> p. 12

JUSTIÇA
Filmagem reduz tempo de audiência em

até 50% na Comarca
> p. 13

Parceria entre Instituto HSBC, ONG SAVC e prefeitura garante tratamento psiquiátrico a menores carentes

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

11
crianças receberam alta do 

programa em um ano

A longa e tortuosa viagem em 
um micro-ônibus para Joinville 
foi substituída por uma rápida 
corrida de carro. Essa é a grande 
novidade apontada pelos pais 
de crianças com algum tipo de 
distúrbio psíquico que desde 
abril do ano passado estão con-
sultando regularmente com o 
Dr. Franco Mazzaro, psiquiatra 
contratado pela ONG Sociedade 
Assistencial Vale do Canoinhas 
(SAVC) para trabalhar no pri-
meiro projeto social envolvendo 
atendimento psiquiátrico já de-
senvolvido em Canoinhas.

O programa é subvencio-
nado com recursos do Instituto 
HSBC Solidariedade. Elaborado 
pela SAVC, o projeto concorreu 
com outros dois mil, de todo o 
País. O espaço físico, localizado 
no Centro Comunitário da Cohab 
2, é cedido pela prefeitura. É ela 
também a responsável por ceder 
transporte para os pacientes se 
deslocarem até o local. A prefeitu-
ra ajuda ainda por meio dos Cen-
tros de Referência em Assistência 
Social (Cras) e da Secretaria de 
Educação, que ajuda a identificar e 
encaminhar as crianças. Há ainda 
apoio do Centro de Atendimento 
Psicosocial (Caps), responsável 
pela triagem dos casos apontados 
pela Secretaria de Educação, e do 
programa Sentinela.

Atualmente são 58 pacien-
tes entre sete e 17 anos que são 
atendidos.

Segundo a assistente social 
Mozara Carvalho Schadeck, uma 
das responsáveis pela elaboração 
do projeto denominado Progra-
ma de Saúde Mental “Abrindo 
Janelas de Oportunidades para 
a Infância e a Adolescência”, 
as crianças vêm de todas as 
classes sociais e, geralmente, são 
indicadas pelas escolas da rede 

pública.
A coordenadora do projeto, 

Juceres Wiese Roeder, explica 
que a partir da indicação, a escola 
preenche um formulário com 
as características do potencial 
paciente, mas somente uma ava-
liação feita por Mazzaro é que 
confirma, ou não, a necessidade 
de tratamento psiquiátrico. “É na 
escola que geralmente se percebe 
a necessidade deste tipo de trata-
mento”, diz Juceres.

ATENDIMENTO DIFERENCIADO
Segundo o psiquiatra que 

atende no programa, Dr. Franco 
Mazzaro, a diferença do progra-
ma é que o atendimento não se 
resume a consultas ambulatoriais. 
“Trabalhamos com a família, há 
uma preocupação com a questão 
social, isso facilita muito o tra-
tamento”, reconhece. Mazzaro 
lembra que a doença mental não 
é como uma pneumonia, ou seja, 
não basta medicar. “Muitas vezes 
é um longo processo que envolve 
família e escola”, explica. Ainda de 
acordo com o psiquiatra, pais que 
percebem alguma particularidade 

no comportamento do filho, es-
pecialmente entre dois e três anos, 
devem procurar atendimento mé-
dico. Os sintomas principais são 
o fato de não fazer contato com 
as pessoas e a dificuldade em criar 
vínculos. Mais tarde, já na escola, 
sintomas como dificuldade de 
aprendizado e de relacionamento 
devem fazer soar o alarme para 
professores e diretores.

Mazzaro diz que os casos são 
muito distintos e os tratamentos 
variáveis. Em geral, o tratamento 
pode ser simples, mas para chegar 
até ele o psiquiatra necessidade de 
um bom tempo com o paciente.

SECRETARIA SENTE 
DIFERENÇA

Para a secretária de Saúde de 
Canoinhas Telma Bley, que can-
sou de ver crianças com proble-
mas mentais serem transportadas 
semanalmente para Joinville, o 
projeto faz a diferença. Pacientes 
que hoje são atendidos semanal-
mente por Mazzaro, indo para 
Joinville não conseguiam um 
laudo de TFD (Tratamento Fora 
do Domicílio) por semana, o que 

comprometia o tratamento. “Tí-
nhamos grande dificuldade para 
garantir atendimento médico 
para estas crianças”, compara. 
Mazzaro atende uma manhã e 
uma tarde por semana.

Telma lembra que o progra-

Programa beneficia 48 
crianças em Canoinhas

ma já foi elogiado por técnicos da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Como o Instituto HSBC 
financiará o programa somente 
até abril de 2010, a prefeitura já 
estuda a possibilidade de assumi-
lo integralmente.

TRABALHO SOCIAL
Marino Jambinski, gerente 

titular da agência do HSBC em Ca-
noinhas e padrinho do programa, 
diz que a façanha alcançada pela 
SAVC, de emplacar um projeto 
entre mais de dois mil, se deve ao 
minucioso projeto apresentado 
pela ONG. O dinheiro que sub-
venciona o programa sai de vendas 
de cartões de crédito e pacotes 
promocionais do banco. Uma 
porcentagem é destinada para o 
instituto HSBC Solidariedade.

A empolgação do gerente 
com o projeto já lhe deu outra 
ideia. Uma caixa foi colocada 
na agência para coletar doces e 
chocolates que serão doados às 
crianças pacientes. “O programa 
está tendo um efeito muito bom, 
ouvimos bons comentários”, de-
fine Jambinski.

EQUIPE responsável pela implementação do programa: Jéssica Vieira, Juceres Roeder, Mozara Schadeck e Franco Mazzaro

JAMBINSKI: “efeito é muito bom”
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TELMA: dificuldades suprimidas
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Giovanna Guimarães de oli-
veira comemora seus dois aninhos, 
hoje. Seus pais, Luis e Ana Karine, 
desejam muitas felicidades!

Hoje também é dia de festa para 
aline moara. Parabéns!

Na quarta-feira, 25, quem apa-
ga velinhas é o jovem ThiaGo 
sTreiT. Muitas felicidades!

FELICIDADES!

JÉssiCa viTÓria BeCKer 
ramos completou idade nova na 
terça-feira, 17.

Descentralização, um sucesso
Ainda repercute positivamente entre os acadêmicos do 
curso de Gestão Pública da Universidade do Contestado 
(UnC) a palestra do secretário de Estado do desenvolvimen-
to regional de Canoinhas, Edmilson Luiz Verka, no sábado, 
14, no anfiteatro Professor Chico. Cerca de cem estudantes 
e professores da UnC participaram do evento. Verka iniciou 
a palestra citando uma frase que ficou famosa no mundo dos 
negócios em nível internacional, de autoria da empresária 
americana, Clarice Spector: “O mais importante é a mudan-
ça, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está 

morto não muda!”. Mostrou em gráficos como funcionava 
a gestão administrativa estadual antes da implantação do 
novo modelo e lembrou aos acadêmicos que o governo cen-
tralizado é um modelo ultrapassado, e só a descentralização 
da gestão administrativa promove progresso, geração de 
emprego e renda. “Posso dizer com toda a convicção que 
esse processo deu certo, tanto que os governos do Mato 
Grosso e de Minas Gerais enviaram técnicos à Florianópolis 
para conhecer o modelo catarinense, mostrando interesse 
em implantá-lo em seus Estados”, revelou.  

O secretário explicou em detalhes como o governador Luiz Henrique formatou o processo de descentralização das ações 
governamentais a partir de 2003, começando pela implantação da mudança no sistema de governo, reestruturação 
do Estado, modernização e fortalecimento da gestão pública estadual, novo papel do Estado,  definição de uma nova 
cultural organizacional, poder de decisão mais próximo do cidadão, simplificação dos procedimentos e uso intensivo 
de novas tecnologias na implantação do governo eletrônico. 

Engenheira Manu

Para alegria e felicidade dos pais, 
Tânia e Juliano Pozzi Pereira, da 
sociedade de Irineópolis, Manuela, 
em ato solene na sexta-feira, 6, co-
lou grau pelo curso de Engenharia 
Florestal da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste do Paraná (Uni-
centro), em Irati. “Manu” já está 
empregando os conhecimentos 
adquiridos na faculdade na empresa 
Semear e continua estudando no 
curso de pós-graduação em Geor-
referenciamento, pela Universidade 
Tuiuti, em Curitiba.

Festa da Melancia
O Centro de Tradições Gaúchas 
(CTG) Herança Farroupilha, de Porto 
União, realizou com sucesso a 3.ª 
Festa da Melancia e o 2º. Rodeio 
Crioulo Nacional, nos dias 6, 7 e 8 de 
março. O evento contou com o apoio 
da SDR Canoinhas, que contribuiu 
com R$ 30 mil do Fundo de Incentivo 
ao Turismo, da Secretaria de Estado 
do Turismo, Cultura e Esporte. O 
secretário Edmilson Verka disse 
que, entre outras importantes ações 
de governo na região, incentivar o 
desenvolvimento do turismo é uma 
delas. Para a festa do Steinhaeger e 
do Xixo, o apoio financeiro também 
foi de R$ 30 mil. 

A Corte da Agrofest
Emolduran-
do a corte 
da Agrofest 
2009, os 
familiares da 
2.ª princesa, 
Frantieska 
Rocha, de 
Irineópolis. 
À esquerda, 
o irmão e a 
mãe de Fran-
tieska, Ro-
dolfo Adolfo e 
Valdirene, e, 
à direita, o pai 
da princesa, 
Mário Rocha. 

No Stúdio da 98 FM, na noite da abertura da 4ª. Agrofest, sexta-feira, 13, o 
secretário regional, Edmilson Verka foi recepcionado pelos competentes pro-
fissionais da equipe de esportes Comando Esportivo. À esquerda, o mestre 
Wilson Wiese (Paçoca), no centro, o comodoro da grade de programação da 
emissora, Ulisses Anderson e o capitão Alcione Machado, com seu filho caçula, 
Gulherme Machado.

Comando Esportivo na Agrofest

AtEnção JovEM!   
você que reside no município de irineópolis, nasceu no ano de 

1991, compareça na Junta de serviço militar, munido da certidão 
de nascimento, duas fotos 3x4 e faça o seu alistamento militar. 

o prazo vai até o dia 30 de abril. 
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Forças Armadas 
reduzem contingente
CIMH, de Três Barras, agora só abriga 23 novos recrutas

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

“Não existe nada absoluto, tudo é relativo. Por isso devemos julgar de 
acordo com as circunstâncias.” [Dalai Lama] 

Feliz Aniversário! 
15/03 Maria Teresa G. dos Santos
16/03 Mauro José de Alexandrina

16/03 Ana Letícia Damaso da Silveira 
21/03 Daniele Sabatke 

22/03 Samara Maria Kaschuk 

Parabéns para a 
querida AnA LetíciA 
DAmAso DA siLvei-
rA que, na segunda-

feira, 16, completou 
idade nova. Seus pais 

e familiares desejam 
muitas felicidades!

Comemora seu ani-
versário no domingo, 
22, sAmArA mAriA 
KAschuK. Muitas 
felicidades!

Amanhã é dia de festa para DAnieLA sAbAtKe. Paz, saúde, amor 
e muitas felicidades é o que desejam seus familiares, especialmente 

seu namorado Marcelo. Parabéns!

Festa!
Na comunidade de Rio dos Poços, em Bela Vista do Toldo, no domingo, 
22. A festa será animada pelo grupo Chamamento. Não perca!  

Peito para fora, barriga para den-
tro e o passo acertado dos jovens 
brasileiros nas Forças Armadas 
está cada vez mais escasso. Cor-
tes anunciados no orçamento do 
Governo Federal destinado para 
Exército, Marinha e Aeronáutica 
fizeram com que o contingente 
de novos recrutas tivesse redução 
neste ano, em todo o País.

De acordo com o tenente 
Marcelo Rodrigues, subdiretor 
do Campo de Instrução Marechal 
Hermes (CIMH), em Três Barras, 
o anúncio de redução na verba 
destinada para a instituição fez 
com que diminuísse a aceitação 
de novos recrutas. O CIMH, 
que no ano passado recolheu 27 
jovens para prestar o serviço mi-
litar, neste ano abrigou apenas 23. 
Segundo Rodrigues, a restrição 
no quadro de recrutas fez com 
que houvesse uma sobrecarga 
nas tarefas dos demais servidores. 
“Com a diminuição de pessoal a 
dificuldade para manter a área 
do Campo, que é bem extensa, 
aumenta. É preciso realizar ma-
nutenção das instalações, do pátio 
e são os recrutas que fazem isso, 
mas, com a diminuição da verba, 
não há como abrigar mais solda-
dos”, explica.

Em relação aos cortes em 
outras unidades, a diminuição do 
contingente do CIMH pode ser 
considerada mínima. Segundo 
o Ministério da Defesa, aproxi-
madamente 95% dos recrutas 
selecionados para o cumprimento 

do serviço militar brasileiro real-
mente gostariam de passar pela 
experiência, mas, em algumas 
unidades, o corte foi de 75% na 
admissão. No ano passado, o 
Exército recrutou 70 mil jovens. 
Neste ano, o número não é supe-
rior a 48 mil, justamente quando 
a valorização da carreira militar 
está em alta.

trAbALho Que comPensA
Quem passava pelo serviço 

militar obrigatório anos atrás não 
recebia a remuneração atraente 
que recebe o recruta atual. Hoje, 
de acordo com informações for-
necidas pelo Exército Brasileiro, 
a mais abrangente das Forças 
Armadas paga um soldo superior 
ao salário mínimo nacional, além 
de acompanhamento médico, 
dentário e a possibilidade da 
retirada da carteira de motorista 

e a realização de cursos profis-
sionalizantes. Outro atrativo é a 
possibilidade de carreira dentro 
da entidade, hoje possibilitada 
pela aprovação em concursos 
públicos. “Em relação aos anos 
anteriores compensa muito a en-
trada na vida militar, mesmo com 
a possibilidade de carreira de sete 
anos. Para prosseguir é preciso 
ser aprovado em concurso, mas 
é uma aposta que muitos jovens 
fazem”, afirma Rodrigues.

No Brasil, o alistamento no 
serviço militar é obrigatório. Jo-
vens do sexo masculino, ao chegar 
à maioridade, devem comparecer 
à Junta de Serviço Militar mais 
próxima para passar pela seleção. 
A não apresentação implica na 
impossibilidade de prestar con-
curso público, tirar passaporte, 
ser matriculado em universidade, 
entre outras situações.

A prefeitura de Canoinhas entregou 
esta semana o contrato para a cons-
trução da Casa Lar do Idoso, com 
área de 172,17 m², com fornecimento 
de todo o material e mão de obra 
necessária pela empresa MR Clean 
Empreendimentos Ltda, vencedora 
da licitação.
O valor estimado para a execução da 
obra é R$ 102,7 mil, sendo R$ 82,2 
mil através de recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social e 
contrapartida da prefeitura no valor 
de R$ 20,5 mil, além da doação do 
terreno situado no bairro Sossego.
Segundo a secretária de Desenvol-
vimento Social e da Família, Maria 
Hermínia Moreschi Chaves, “a casa 
terá capacidade para atender oito 

Começam as obras de construção da Casa Lar do Idoso
pessoas com idade acima dos 60 
anos, sem família e sem condições 
de prover o seu próprio sustento”. 
A Casa Lar do Idoso irá atender 
somente pessoas do município de 

Canoinhas que ficarão abrigados 
permanentemente, recebendo aten-
dimento psicológico, fisioterapia, 
serviço social, atendimento médico, 
alimentação e estadia.

À MEDIDA que serviço militar se torna atraente, número de vagas diminui

MATERIAL para construção da Casa já foi entregue no local esta semana
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Filmagem reduz tempo de 
audiência em até 50% na Comarca
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Novidade testada em Braço do Norte foi trazida pelo novo juiz criminal, Dr. Fernando de Castro, para Canoinhas

Desde que assumiu a 3.ª Vara 
Criminal de Canoinhas, há quase 
dois meses, o juiz Dr. Fernando de 
Castro Faria vem implementando 
um sistema pioneiro de realização 
de audiências. A ideia foi testada 
inicialmente em Abelardo Luz 
e depois em Braço do Norte (a 
primeira no Oeste e a segunda no 
Sul de SC), onde Faria estava lotado 
antes de ser transferido para Canoi-
nhas. Em parceria com um colega, 
ele implementou pela primeira vez 
no Estado o sistema de filmagem 
digital de depoimentos das partes 
e testemunhas do processo.

Inicialmente amadora, a no-
vidade ganhou a simpatia do Tri-
bunal de Justiça do Estado (TJ) 
que a partir da experiência dos ju-
ízes decidiu investir no projeto e 
instalou sistemas semelhantes em 
cerca de 20 Comarcas do Estado. 
Neste ínterim, Faria veio para 
Canoinhas, que acabou sendo 
selecionada para testar o sistema 

justamente por sua causa.
O TJ destinou três câmeras, 

mesa de som, microfones e um 
software (programa de compu-
tador) para a gravação das audi-
ências. A vantagem da novidade? 
Além de reduzir pela metade o 
tempo necessário para ouvir as 
partes e testemunhas, a economia 

de papel é significativa. Ao invés 
de levar um calhamaço de folhas 
para o escritório, os advogados 
levam um DVD com cópia da 
gravação. “Perdíamos muito tem-
po com digitação de testemunhos, 
hoje fazemos em pouco mais de 
uma hora uma audiência que levá-
vamos três horas”, afirma Faria. O 

juiz atenta ainda para a fidelidade 
do depoimento. “Não há nenhum 
ruído na comunicação, a declara-
ção é fidedigna, sem contar que 
o olhar, as expressões e o tom de 
voz também dizem muito”.

Sobre a possibilidade de a va-
lidade do sistema ser questionada, 
Faria cita a reforma do Código de 

Processo Penal, que prevê no ar-
tigo 405 que as audiências podem 
ser filmadas.

Para o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
subseção de Canoinhas, Moacir 
Eringer, não dá pra ficar fora 
das inovações da informática e 
este sistema mostra que a Justiça 
está atenta para isso. “Para o réu 
pode ser negativo porque seu 
processo vai correr mais rápido, 
mas do ponto de vista da Justiça 
e da sociedade há vantagem com 
certeza”, analisa.

MAIS DE 3,5 MIL PROCESSOS
Por enquanto o sistema de 

gravação de audiências está restrito 
somente a 3.ª Vara, mas pode ser 
aplicado as outras Varas. A celerida-
de dos processos ganha importância 
quando se compara ao número de 
processos tramitando somente na 
Vara Criminal. São mais de 3,5 mil 
ações. A 3.ª Vara foi instituída em se-
tembro do ano passado tendo como 
juiz substituto Dr. Reny Baptista 
Neto, hoje na Comarca de Mafra.

3,5
mil processos estão 

tramitando na 3.ª Vara
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ESTAGIÁRIO opera sistema de gravação: câmeras compactas não intimidam depoentes, lembra Dr. Fernando
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Canoinhas continua a maior pro-
dutora de fumo do Estado e isso 
significa que a cidade está em uma 
posição privilegiada no momento 
em que a produção mundial deu 
uma recuada bruta que representa 
uma queda de cerca de 1 milhão 
de toneladas da planta somente 
nesta safra, em relação a expecta-
tiva. É a avaliação que o assessor 
da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura Familiar (Fetraf) e 
representante da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) na Câmara 
Setorial do Fumo, Albino Gewehr, 
faz do cenário da fumicultura para 
esta safra. Na entrevista a seguir, 
Gewehr, que esteve em Canoinhas 
no sábado, 14, na sede da CUT, 
palestrando para fumicultores, fala 
sobre o momento ideal para nego-
ciar a planta, mercado mundial e os 
efeitos da Convenção-Quadro, es-
forço mundial no sentido de reduzir 
o consumo de fumo. Acompanhe.

O senhor disse que os fumicultores 
estão produzindo menos que a in-
dústria esperava, mas isso vem na 
contramão de tudo que ouvimos 
sobre a necessidade da redução 
da fumicultura. Como se explica 
isso?
A explicação está na forma como a 
fumicultura se comporta no mundo. 
A Europa, por exemplo, decidiu 
retirar todos os subsídios que dava 
ao fumo, eles produziam o mesmo 
que o Brasil. Nos últimos anos, 
reduziram a produção e chegaram 
a 15% do que nós produzimos. As 
500 mil toneladas de fumo que a 
Europa produzia fazem falta para 
o resto do mundo. O consumo está 
estável. O percentual de fumantes 
no mundo diminuiu. Eram 30% 
da população, hoje são 18%, mas 
como a população mundial aumen-
tos, estes 18% são mais pessoas 

que os 30% de anos atrás. Ainda 
tem uma estabilidade de consumo. 
A grande questão, no entanto, é se 
para frente diminuir o consumo e o 
Brasil continuar a produzir cada vez 
mais, teremos certamente um grande 
problema.

Mas o senhor disse que o momento 
é de produzir.
Enquanto isso for negócio. Hoje os 
fumicultores brasileiros estão com 
um grande poder de negociação, 
porque se plantou menos, está se 
colhendo menos e isso gera valori-
zação do produto, mas não podemos 
nos deixar enganar com isso. Neste 
momento conseguimos valorizar em 
até R$ 8 por quilo, mas se cada um 
plantar cada vez mais, daqui a pouco 
diminui o preço.

O momento então é favorável para 
investir no fumo?
Não só no fumo. É preciso que o fu-
micultor tenha alternativas, porque 

se hoje o preço do fumo está bom, 
amanhã pode não estar. É preciso 
diversificar.

Já dá pra começar a vender?
A orientação é para que ele não 
venda neste momento. Só se for o 
caso de precisar fazer um caixa, mas 
o aconselhável é que a maioria da 
produção seja estocada, porque os 
negócios bons vão vir lá por maio 
ou junho. Nos últimos anos quem 
segurou a produção faturou até 50% 
a mais nos meses de maio e junho.

Dá pra arriscar um palpite de pre-
ço?
Ano passado a média foi R$ 5,41. 
Acredito que em julho chegue a R$ 
8 o quilo, com média geral de R$ 7 
por quilo.

Não te parece absurdo o fato de não 
haver em Canoinhas, considerando 
sua importância para a indústria, 
postos de coleta de fumo das maio-
res fumageiras?

As indústrias sempre acharam muito 
caro montar estes postos, mas na 
prática já estão fazendo isso, indo 
até as propriedades selecionar fumo, 
basta faltar na indústria. A Universal 
Leaf  Tabacos já está em Canoinhas, 
a Souza Cruz está em Rio Negro-PR 
e tudo indica que outras venham.

O Brasil é um dos signatários da 
Convenção-Quadro. Como fica a 
situação do fumicultor em relação 
a este movimento mundial?
Eu sou fumante, mas não quero 
que meus filhos fumem. Hoje 
não consigo parar de fumar, mas 
se tivesse sido orientado sobre os 
efeitos nocivos do cigarro anos 
atrás, provavelmente eu não fuma-
ria. A Convenção-Quadro prevê 
justamente essa conscientização 
global dos malefícios do cigarro. 
Está funcionando. Os jovens têm 
fumado menos e isso indica que 
embora hoje a situação esteja boa, 
certamente para frente tende a pio-
rar. Não podemos produzir mais 
que a demanda, senão ficaremos 
reféns da indústria. Produzindo 
menos, procurando alternativas, es-
taremos influenciando diretamente 
no mercado.

O que de prático da Convenção-
Quadro vem sendo feito no Brasil?
Noventa por cento do que a Con-
venção prevê o Brasil já fazia como 
o controle da publicidade e os 
alertas nas carteiras de cigarro. Mas 
outras coisas devem ser feitas como 
o aumento do preço do cigarro 
e combater o contrabando, mas 
isso no âmbito geral, não somente 
as pessoas que trazem cigarro do 
Paraguai, mas também as redes de 
contrabando que também tem en-
volvimento das indústrias do fumo, 
porque em vários momentos elas 
injetaram fumo barato nas popu-
lações mais pobres para viciar. Na 
Europa há vários processos contra 
a indústria dessa natureza.

RURAL

Rural LANZNASTER
Falta de crédito e queda de

 vendas ‘sufocam’ Aurora 
> p. 15

Hora é de segurar produção de fumo
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Representante da CUT na Câmara Setorial do Fumo diz que o Brasil é a bola da vez na fumicultura

Abertas as 
inscrições para 
o Programa 
Porteira Adentro
A prefeitura de Canoinhas comunica 
que estão abertas as inscrições para 
o programa Porteira Adentro para as 
localidades de Taquarizal, Campo dos 
Buenos, Sítio dos Corrêa, Barra Man-
sa, Serra das Mortes, Rio dos Pardos, 
Pinheiros, Santa Emídia, Rio da Ilha, 
Rio da Areia do Meio, Entre Rios e 
Rio Pretinho.

Para participar do programa, o 
agricultor deve ser produtor rural, possuir 
bloco de notas ativo e ser proprietário de, 
no máximo, 80 hectares de terra.

Uma hora de serviço prestado por 
uma retroescavadeira custa R$ 38. 
Uma hora de escavadeira hidráulica 
custa R$ 71. Já a hora trabalhada 
do trator de esteira custa R$ 79. A 
brita está sendo vendida por R$ 10 
o metro cúbico e o cascalho a R$ 7 o 
metro cúbico.

Os interessados devem procurar 
a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Rural até segunda-feira, 23, 
munidos de seu bloco de produtor rural 
para fazer a inscrição no programa.

Rússia voltará a 
importar carne 
suína de SC

 
Santa Catarina voltará a exportar carne 
suína para a Rússia. A informação foi 
dada ao governador Luiz Henrique pelo 
presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Produtora e Exportadora de 
Carne Suína (Abipesc), Pedro Camargo 
Neto, na tarde de terça-feira, 17, em 
Brasília. “Sempre acreditei nesta solução. 
Agora, haverá uma grande demanda pelo 
produto, ainda mais com a abertura dos 
novos mercados, Estados Unidos, Japão 
e Cingapura”, declarou Luiz Henrique 
ao tomar conhecimento da decisão, ao 
lado dos secretários Geraldo Althoff (Ar-
ticulação Nacional) e Vinícius Lummertz 
(Articulação Internacional).  O mercado 
russo está fechado há 39 meses, quando 
o governo daquele país suspendeu as im-
portações em dezembro de 2005, alegan-
do problemas sanitários no Mato Grosso 
do Sul e no Paraná (febre aftosa), lembrou 
o secretário da Agricultura, Antônio Ceron. 
Santa Catarina é o único Estado livre de 
febre aftosa sem vacinação com certifica-
ção internacional dado pela Organização 
Internacional de Saúde Animal.
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GEWEHR sobre a venda do fumo: “Os negócios bons vão vir lá por maio ou junho”
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Com agências
CHAPECÓ

Rua: Três de Maio, nº 248 - Sala 206
Centro - Canoinhas - SC - 89.460-000

Próximo a Prefeitura Municipal

VENDE-SE UMA 
LOJA DE ROUPAS 
E ACESSÓRIOS 

FEMININOS

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

d’Água Verde, 
em Canoinhas.

Aceita-se carros no 
negócio. 

Tratar pelo fone: 
(47) 3624-2275 ou 

(47) 8428-1514.

O presidente da Coopercentral 
Aurora, Mário Lanznaster, vol-
tou na sexta-feira, 13, a Chapecó-
SC, após reunião em Brasília 
com o secretário-executivo do 
Ministério da Fazenda, Nelson 
Machado, em que disse ter aler-
tado o Governo Federal sobre a 
falta de crédito que as 17 coope-
rativas filiadas estão enfrentando. 
Lanznaster disse que “antes do 
estouro da crise econômica mun-
dial, a produção de alimentos era 
tida como uma noiva bem bonita 
pelos bancos, mas agora é uma 
velha desdentada”. 

O enxugamento do crédito 
que se abate sobre a Aurora ocor-
re ao mesmo tempo em que há 
dificuldades de comercialização. 
No primeiro bimestre, as vendas 
da cooperativa caíram 70% no 
exterior em relação ao mesmo 
período do ano passado e houve 
queda de cerca de 30% no merca-
do interno. Segundo Lanznaster, 
nos dois primeiros meses do ano 
houve prejuízo e os estoques de 
carnes suína, de frango e deriva-
dos de leite ficaram aproximada-

mente 30% acima do normal e 
chegaram a 56 mil toneladas, cerca 
de R$ 200 milhões. O normal seria 
42 mil toneladas. 

Apesar da conjuntura difícil, 
ele nega que a cooperativa esteja 
em crise financeira. “Mas está 
começando uma febre”, comen-
tou. De acordo com o presidente 
da cooperativa, a reunião desta 
semana em Brasília serviu para 
alertar o Governo Federal de que 
se a concessão de crédito não 
mudar poderá, em alguns dias, 
iniciar uma fase em que a coo-
perativa não poderá mais pagar 
pelas compras de milho e suínos, 
e a crise chegará ao produtor. 
Lanznaster reclama que as linhas 
de crédito que a cooperativa 
tinha antes de setembro do ano 
passado não vêm sendo reno-
vadas pelos bancos. Hoje, para 
financiar a produção, está sendo 
usado capital próprio. Segundo o 
executivo, há R$ 400 milhões de 
capital no caixa da cooperativa 
para financiar a produção, mas 
“isso vai ser consumido e uma 
hora vai acabar”. Segundo ele, 
houve aumento do custo e do 
rigor no crédito. “Antes da crise, 
o capital de giro era dado com um 

aval da diretoria da cooperativa, 
agora exige-se garantia real”, re-
clama ele, afirmando que há R$ 
100 milhões em crédito que não 
foram renovados para a Aurora. 

Fonte próxima à cooperativa 
disse que a situação financeira 
da Aurora seria frágil e que ela 
também teria operações de de-
rivativos (empréstimos contraí-
dos em dólar, que praticamente 
duplicaram com o aumento do 
valor da moeda). O presidente 
da cooperativa preferiu não co-
mentar sobre derivativos, mas 
afirmou que o endividamento da 
Aurora estaria “compatível com a 
atividade”. A Aurora fechou 2008 
com um prejuízo de R$ 111,7 
milhões, alegando aumento das 
despesas financeiras, “percalços 
com a variação cambial” e enca-
recimento dos insumos. A receita 
operacional bruta da cooperativa 
foi de R$ 2,7 bilhões, um cresci-
mento de 20% em relação ao ano 
anterior. No fim de 2008, a Aurora 
chegou a anunciar adiamento de 
dois investimentos importantes: 
uma fábrica em Canoinhas e outra 
em Carazinho-RS, à espera de um 
cenário econômico melhor. Por 
enquanto, esses investimentos 

seguem parados. Somente em 
Canoinhas seriam R$ 400 milhões 
em investimentos.

SADIA E PERDIGÃO 
DEVEM SE UNIR

Após a tentativa frustrada de 
compra da Perdigão pela Sadia, em 
2006, as duas empresas deverão 
unir forças e criar uma estrutura 
para administrar a área operacional. 
Essa união, prevista para ocorrer 
ainda neste mês, servirá para redu-
zir custos de ambas num período 
de crise e de crédito curto.

Não é compra nem fusão, 
mas apenas um acordo operacio-
nal, segundo fonte ligada a uma 
das empresas.

A Sadia, que ainda não desis-
tiu de investir em uma unidade 

de produção em Mafra, divulgou 
nota admitindo negociações com 
“terceiros”. Citou ainda “entendi-
mentos recentes” com a Perdigão 
para “algum tipo de associação”, 
mas ainda sem acordo. Tanto 
Sadia quanto Perdigão buscam, 
com a redução de custos, forta-
lecer o caixa para obter capital de 
giro. Entre as áreas que devem ter 
os maiores ganhos de sinergia, 
estão transporte e logística, com 
união de entregas ao varejo e de 
centros de distribuição. 

Esse enxugamento de estru-
tura pode também implicar corte 
de pessoal, além de retardar ou 
suspender projetos. No início 
do ano, a Sadia anunciou o corte 
de 350 trabalhadores no setor 
administrativo.

Falta de crédito e queda de 
vendas “sufocam” a Aurora
Embora desenhe cenário pessimista, o presidente da Coopercentral diz que 
a empresa não está em crise, mas sofre com o enxugamento de crédito

LANZNASTER sobre indústria de alimentos: “de noiva bonita a velha desdentada”
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Gracieli Polak
CANOINHAS/TRÊS BARRAS

Embora repreendidos 
pela Polícia, pontos 

de prostituição nunca 
foram extintos na 

região, mas dez anos 
depois da proibição 

estão cada vez mais 
explícitos

vermelha’
Sol forte e clima abafado, 

poeira na rua que ladeia 
um dos mais famosos “ba-

res de mulheres” de Canoinhas. 
Lá dentro, o clima é fresco e o 
ambiente não condiz com o que 
a imaginação popular credencia 
a este tipo de estabelecimento. 
Aberto durante o dia, as portas 
da ‘empresa’, como se refere sua 
dona ao bar, ficam abertas para 
quem quiser tomar uma bebida 
e, eventualmente, arrumar com-
panhia.

De blusa amarelo ouro e 
maquiagem discreta, com um 
traço fininho do delineador azul 
metálico nos olhos, Paula* chega 
ainda com os cabelos molhados, 
pronta para mais um dia de traba-
lho. Silenciosa, a jovem mede as 
palavras e se revela minimamente, 
aos poucos. Falar sobre o passado 
e a forma como chegou à prosti-
tuição não parece ser fácil. “Não 
gosto de falar sobre isso”, diz e se 
cala, sem abrir espaço para uma 
nova pergunta.

Arlete*, a proprietária do 

local, no entanto, fala, defende e 
explica a prostituição. Vinda de 
família muito pobre, então com 
18 anos de idade, ela foi expulsa 
de casa pelo pai, depois do nasci-
mento da filha enquanto era sol-
teira. Sem rumo, a jovem saiu de 
casa e, graças à ajuda da madrasta, 
pode deixar o bebê, então com 40 
dias de idade. Voltou dez anos de-
pois para buscá-la, casada e com 
outros filhos. Antes de encontrar 
o homem com quem se casou, 
Arlete “fez a vida”, trabalhou em 
muitos lugares, se tornou alvo 
de preconceito e discriminação. 
Anos mais tarde, separada do 
marido, voltou a trabalhar na 
noite, desta vez gerenciando 
estabelecimentos do gênero. No 
final de 1999 e começo de 2000, 
quando os meretrícios e boates 
da região foram fechados ela 
comandava uma casa de shows 
em Três Barras. Com a proibi-
ção, comprou um bar no Campo 
d’Água Verde que mantém até 
hoje. “Com alvará da prefeitura, 
regulamentado, tudo certo como 
determina a Lei. Todo ano pago 
meus impostos, não devo nada 
para ninguém”, explica.

De acordo com o comissá-
rio da Polícia Civil de Três 
Barras, Luiz Rosa Peres, 

uma das peças fundamentais para 
o fechamento das áreas de prosti-
tuição em 1999, a Lei aplicada na 
década passada ainda é válida. O 
artigo 229 do Código Penal Bra-
sileiro é claro e pune com rigidez 
quem promove ou se beneficia 
da prostituição: dois a cinco anos 
de prisão. Segundo Peres, três 
situações ligadas ao assunto são 
puníveis pela Lei brasileira: pro-
moção de local para prostituição, 
favorecimento à prostituição e 
aliciamento de mulheres.

O comissário afirma que o 
ressurgimento das ‘casas da luz 
vermelha’ em Canoinhas é ilegal, 
porque não existe maneira de 
legalizar as boates simplesmente 
porque não há alvará para que elas 
possam funcionar com esta carac-
terística. “Na época do fechamen-
to de todos os estabelecimentos 
do gênero na região começaram 
a surgir os bares, que até um 
determinado tempo seguiram as 
determinações judiciais, mas, aos 
poucos e discretamente, voltaram a 
promover a prostituição. Somente 
na chamada rua Velha, na saída de 
Canoinhas, em Três Barras, contei 
mais de 19 estabelecimentos. Os 
‘caras’ abrem os bares e, com o 
tempo, vão levando mulheres para 
trabalhar lá”. 

De acordo com o comissário, 
o mascaramento da atividade 
é uma condição que atrapalha 
a fiscalização da Polícia, por-
que, para que o indiciamento 
seja realizado é necessária uma 
investigação que comprove as 
atividades irregulares, fato que, 
devido à quantidade dos esta-
belecimentos, se torna inviável. 
“Este é um caso parecido com 
o do jogo do bicho. Três Bar-
ras tem. Canoinhas tem. Mafra 
tem. No Brasil inteiro existe, em 
todo lugar. Esses lugares eram 
chamados de ‘casas de tolerân-
cia’ justamente por causa da 
tolerância da polícia em relação 
à sua existência. É praticamente 
impossível que acabem”, declara. 
Para o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STF), que na segunda-feira, 
9, aumentou as penas ligadas ao 
crime, o fato de haver tolerância 
ou indiferença na repressão cri-
minal não significa que a conduta 
não está tipificada no Código 
Penal e que não seja passível da 
pena prevista.

O delegado regional Getúlio 
Scherer, responsável pela conces-
são de alvarás na Comarca, não 
foi encontrado pela reportagem.

“NINGUÉM QUER SER P...”
A prostituição, em si, não 

é considerada crime, tanto nos 
bares, casas noturnas ou nas ruas. 

Segundo Peres, o direito de ir e 
vir, garantido pela Constituição 
Brasileira, permite que as mulheres 
se exponham e se prostituam. “Se 
a menina está fazendo ‘ponto’ na 
rua não há o que possa ser feito. 
Mesmo nas boates, elas não são 
criminosas. Nisto você não pode 
interferir. Se ela for menor de 
idade, aí sim é outra situação e o 
Conselho Tutelar pode ser conta-
tado para que providências sejam 
tomadas”, explica.

Para quem trabalha na noite, a 
opção por ficar ao abrigo de uma 
casa noturna significa melhores 
condições de trabalho e, dadas 
as limitações, certo anonimato no 
exercício da profissão. “Ninguém 
que ser p... Pouquíssimas são as 
mulheres que entram nessa vida 
por opção própria. Elas dão pra-
zer enquanto, na verdade, não 
sentem prazer nenhum. A satisfa-
ção delas está em poder comprar 
um chinelo novo, um pacote de 
fraldas ou a comida dos filhos. 
Para muitas mulheres, prostitui-
ção é sinônimo de sobrevivência. 
Isso não é vida fácil. Não é nada 
fácil ir para cama com alguém que 
você nem conhece, sem ter, ao 
menos, a chance de dizer não”, 
defende Arlete.

*Os nomes das profissionais 
foram trocados por fictícios a pedido 

das entrevistadas

FIM DAS BOATES?
Arlete conta que, no final de 1999, as 

áreas consideradas como “zonas” foram 
fechadas na cidade.  O então delegado 
regional, Osmar Amorim, de acordo com 
ela, foi rígido o suficiente para acabar com 
as boates na cidade e fechar todos os esta-
belecimentos. “Ele proibiu qualquer tipo 
de boate em Três Barras e Canoinhas. As 
casas explícitas foram fechadas e os bares, 
lugares mais calmos e com atendimento 
até às 22 horas foram fiscalizados. Se você 
não cumprisse o que ele determinava, o 
estabelecimento era fechado”, conta.

De acordo com os arquivos do CN, em 
1.º de fevereiro de 2000, o comissário de 
polícia Luiz Rosa Peres fechou as portas 
do estabelecimento localizado no KM 6 em 
Três Barras, acabando com as chamadas 
“zonas” que se perpetuavam, prometendo 
mais ações contra os estabelecimentos, 
principalmente, no bairro São Cristóvão. A 
decisão não foi bem acolhida pelos donos 
de boates, que ameaçaram levar as meninas 
para fazer ponto na rua. As prostitutas 

que trabalhavam nesses estabelecimentos 
defendiam o direito de trabalhar nos locais 
específicos, mas, com o fechamento, de 
acordo com o CN, algumas planejavam ir 
embora. Segundo Arlete, a maioria ficou 
por aqui mesmo, fazendo ponto na rua ou 
se deslocando para os bares que se espa-
lharam por Canoinhas e Três Barras e que, 
de acordo com ela, somente no Campo 
d’Água Verde, são cinco.

Mas, quem passa pela SC-280 ilumi-
nada por luzes vermelhas perto do trevo 
que dá acesso à cidade, nota que a era 
das boates explícitas em Canoinhas está 
voltando. 

NOITE QUENTE FEITA COM ROSTOS 
TRISTES

A partir das 16 horas, as boates loca-
lizadas na Pedra Branca abrem as portas. 
Com as luzes vermelhas ainda apagadas, o 
ambiente é calmo e a música de fundo é a 
tocada por uma das rádios locais. Ambiente 
pequeno, um palco improvisado e uma juke 
box compõem o cenário, que contrasta 

com a imagem jovial, um tanto infantil, 
da menina que atende a reportagem. Sem 
maquiagem e com uma roupa juvenil, a 
moça mostra simpatia, mas não quer falar 
sobre os motivos que a levaram para os ca-
minhos da prostituição. Sem revelar nome, 
idade ou qualquer outro detalhe, seus olhos 
marejam ao dizer que prefere não falar so-
bre sua vida. Situação compartilhada com 
outras mulheres, como Paula.

Para Arlete, que hoje não tem pudor 
de falar sobre sua vida e sobre os motivos 
que a levaram a prostituição, tal receio se 
justifica pelo histórico comum de violência e 
pobreza enfrentado pelas meninas. “A maio-
ria veio de famílias sem nenhuma decência, 
de lares desestruturados, de ambientes de 
muita pobreza. Poder alimentar a família, 
garantir mais conforto para os irmãos, só 
isso é uma vitória”, revela. “E é nas boates 
que elas conseguem isso. Nas ruas, prosti-
tuta vira problema social”, reitera.

“MELHOR AQUI DO QUE NAS RUAS”
De acordo com a ex-prostituta, 

veterana  e  profunda conhecedora 
do assunto, problema maior, “muito 
maior”, segundo ela, é a prostituição 
nas ruas. “As meninas que trabalham 
aqui no meu bar são orientadas para 
usar camisinha, fazem exames de sangue 
periodicamente, me informam quando 
saem com algum cliente. Têm muito 
mais segurança. E a menina que está na 
rua? Muitas vezes é uma criança, que 
não sabe nem como usar o preservativo, 
não tem noção dos riscos que está cor-
rendo. Fica muito mais exposta, sofre 
mais violência”, afirma.

 “A prostituição existe aqui e em 
qualquer outro lugar. É a profissão mais 
antiga do mundo. A sociedade recrimina, 
coloca à margem, mas foi a maneira que 
essas meninas conseguiram de se virar na 
vida. Mas, e se alguém resolver sair dessa 
vida? As duas meninas que trabalham 
comigo limpam a casa, lavam e passam 
minha roupa e fazem a comida. Trabalho 
impecável. Você daria emprego para uma 
p...?”, pergunta.

explorar a prostituição é crime

‘luz
a volta das casas da

Ed
in

ei
 W

as
so

as
ki

ATO de prostituir-se não é ilegal, no entanto, quem explora a prostituição pode ser enquadrado pela Lei, explica comissário

Uma das quatro boates que ficam às 
margens da SC-280, na localidade 

de Pedra Branca, em Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 VARIEDADES Sexta-feira, 20 de março de 2009GERAL

Participe enviando um e-mail para 
o endereço cnorte@newage.com.
br ou telefonando para o número 

(47) 3622-1571. Não é necessário 
se identificar.

A vez e 
a voz do 

povo!

MatagalCachorrada na 
Divisa

Leitora da localidade da Divisa, 
em São Mateus do Sul-PR, liga 
para a reclamar das pessoas que 
abandonam cachorros. Segun-
do ela, somente na sua casa, mais 
de dez cachorros abandonados já 
apareceram nos últimos dias.

Placas na calçada
Leitor manda fotos de estabeleci-
mentos comerciais que fazem uso 
das calçadas. “É um verdadeiro 
abuso o que acontece em Canoi-
nhas, empresários colocam placas 
em cima das calçadas atrapalhando 
os pedestres, forçando a passagem 
pela rua. Será que não basta placa 
aérea?”

O leitor pergunta: Quem fiscali-
za este tipo de abuso?”. E ele mes-
mo responde: “Se for a prefeitura, 
esqueçam”.

Cratera no 
asfalto

Mais uma da série “Casan destrói 
Canoinhas”. Desta vez leitor reclama 
da cratera aberta no cruzamento entre 
as ruas Duque de Caxias e Barão 
do Rio Branco, na esquina do Corpo 
de Bombeiros.

Abandono de 
ruas
O asfalto do bairro Alto da 
Tijuca atinge somente a altu-
ra da Rua Bernardo Olsen, na 
Mercearia do Nercoline, porém 
as demais ruas estão totalmente 
abandonadas, denuncia leitora. 
“Há algum tempo as máquinas 
não passam por aqui”, diz. No 
detalhe da foto da rua Waldomiro 
Bubniak, esquina com a Ema Jo-
ana Kelner, prova do abandono.

Mato na SC-303

Usuários da SC-303, rodovia que 
liga Canoinhas a Porto União, estão 
impressionados com o fato de a ro-
dovia estar sendo tomada pelo mato 
sem que as autoridades compe-
tentes tomem alguma providência. 
“Será que é preciso acontecer um 
acidente para roçarem as laterais da 
rodovia?”, questiona leitor.

Leitora liga indignada para perguntar se é rua ou selva a travessa André 
Pangratz (antiga Sete de Setembro). Em ambos os lados da travessa, há 
terrenos abandonados, invadidos pelo matagal. Os vizinhos dizem que o 
local virou habitat de animais peçonhentos e bandidos.
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UPA será ampliada 
antes de inaugurada
Previsão inicial era de que unidade canoinhense abrigasse 
72 detentos; com novidade lotação vai para 150 presos

Fotos da construção da Uni-
dade Prisional Avançada de 
Canoinhas (UPA), feitas pelo 
Conselho da Comunidade fo-
ram expostas na sessão de 
segunda-feira, 16, da Câmara de 
Vereadores, mostrando a mo-
rosidade das obras da unidade, 
iniciadas há quase um ano, no 
bairro Aparecida.

As fotos foram exibidas pelo 
vereador Paulo Glinski (DEM), 
que pediu aos vereadores a assi-
natura de todos em uma moção, 
solicitando a conclusão das 
obras.  “A inauguração era para 
acontecer neste mês, porém o 
ritmo das obras é muito lento 
e se continuar assim o término 
levará ainda alguns meses”, afir-
mou Glinski.

O secretário de Segurança 
Pública de Santa Catarina, Ro-
naldo Benedet, esteve em Canoi-
nhas, em 28 de outubro, a fim de 
vistoriar as obras de construção 
da UPA e prometeu a entrega 
para 90 dias, ou seja, “meados 
de fevereiro”. 

“Porém o que estamos ven-
do não é isso. As obras estão em 
ritmo muito lento, tendo avança-
do muito pouco desde a visita do 
secretário, por isso é importante 
esta moção para que o Governo 
do Estado contate a empreiteira 
Santa Rita Construções Ltda e 

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

verifique o andamento da obra”, 
afirmou o vereador. 

UNIDADE SERÁ AMPLIADA
Os vereadores terão de ter 

paciência, mas o motivo, segun-
do a Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), é nobre. Na sema-
na passada foi aberto processo 
licitatório para a ampliação da 
obra. Segundo a assessoria de 
imprensa da Secretaria, a obra 
para a qual foi aberto processo 
licitatório no ano passado, já está 
pronta. A questão é que a SSP 
decidiu dobrar o espaço físico 
da unidade, com perspectiva de 

abrigar o dobro de detentos do 
previsto inicialmente. Se finali-
zada hoje, a UPA abrigaria 72 
detentos. Com a ampliação, que 
deve ser concluída em 180 dias 
a partir do anúncio da empresa 
vencedora, a unidade abrigará 
até 150 detentos, mais que o nú-
mero de presos da Comarca que 
estão hoje no Presídio Regional 
de Mafra (cerca de 130). A nova 
licitação é do valor de R$ 363,5 
mil e prevê ainda a instalação 
das grades das celas. Na mais 
otimista das hipóteses, todo o 
complexo será inaugurado em 
outubro deste ano.

Na noite de quinta-feira, 12, 
bombeiros de Três Barras e 
Canoinhas atenderam a um 
acidente de trânsito na BR-280, 
proximidades do acesso a Flo-
resta Nacional de Três Barras 
(Flona).

Um veículo Gol, placas 
de Três Barras, conduzido 
por Flavio da Silva Tokarski, 
28 anos, colidiu frontalmente 
contra um Fiesta, placas de 
Gravatal-SC, conduzido por 
Anderson Gomes Machado, 
27 anos.

Tokarski fraturou o braço e 
se queixava de dores por todo 

o corpo. Machado machucou o 
nariz e sofreu diversas escoria-
ções. 

Jadina Arléia Pilon Carvalho, 
43 anos, que viajava no banco 
do carona do Fiesta, apresentava 

fortes dores na região torácica. 
Foram feitos os procedimentos 
de atendimento pré-hospitalar 
e todos foram conduzidos ao 
Pronto Atendimento Municipal 
de Canoinhas.

Acidente na rodovia BR-280 deixa três feridos

Tentativa de 
homicídio
Na tarde de sábado, 14, três 
homens se envolveram em uma 
briga que terminou com um de-
les, de 45 anos, ferido. Ele foi 
atingido por golpes de facão. Um 
rapaz de 21 anos foi detido como 
principal suspeito da agressão. O 
outro envolvido segue foragido. 
O detido foi preso em flagrante e 
o ferido foi internado no Hospital 
Santa Cruz.

Maria da Penha II
Na tarde de sábado, 14, a Polícia 
Militar atendeu uma ocorrência 
de violência contra a mulher. Um 
homem de 42 anos agrediu a 
mulher, de 30 anos. Ele foi en-
quadrado na Lei Maria da Penha, 
que pune com prisão agressores 
de mulheres.

Acidente na 
Paciência dos Neves
Na manhã de segunda-feira, 16, 
uma Saveiro, placas de Taió, e um 
Gol, placas de Jaraguá do Sul, 
bateram-se frontalmente na locali-
dade de Paciência dos Neves. 

O motorista da Saveiro, de 35 
anos, nada sofreu. Já o motorista 
do Gol, de 37 anos, sofreu escoria-
ções generalizadas e suspeita de 
fratura na região do tórax. O caro-
na, de 40 anos, fraturou o joelho 
esquerdo. Os dois foram levados 
ao Pronto Atendimento Municipal e 
no momento passam bem. 

O motorista da Saveiro via-
java com a mulher e duas filhas, 
mas nenhum dos ocupantes se 
feriu.

Recuperação de 
produtos de furto
A Divisão de Investigações Cri-
minais de Canoinhas recuperou 
na manhã de segunda-feira, 16, 
na localidade de Rio dos Pardos, 
quatro roçadeiras, cinco motos-
serras e um violão. Segundo a 
Polícia, o material foi furtado em 
pelo menos três cidades – Lebon 
Régis-SC, Irineópolis e São Ma-
teus do Sul-PR.

Caminhão em 
ziguezague
Na noite de terça-feira, 17, na ave-
nida Rigesa, em Três Barras, um 
caminhão Mercedes-Benz, placas 
de Ponta Grossa-PR, estava 
causando pânico nos usuários ao 
transitar em ziguezague pela rua. 
Policiais foram até o local e abor-
daram o motorista, de 32 anos. 
Teste do bafômetro atestou a em-
briaguez do motorista, segundo a 
Polícia. O caminhão foi guinchado 
e o motorista notificado.

Casal tenta aplicar 
golpe na Polícia
A Polícia Civil de Irineópolis pren-
deu por tentativa de estelionato e 
uso de selo falso, Joel Daniel Fer-
nandes, de 22 anos, e Patrícia de 
Lurdes Rodrigues Marino, de 21, 
na sexta-feira, 13, em Irineópolis. 
O casal tentou dar um golpe na 
Delegacia de Polícia da cidade, 
apresentando uma procuração 
falsa para retirar um veículo que 
havia sido apreendido. O casal foi 
encaminhado à Unidade Prisional 
Avançada de Porto União. Pelo 
crime, o casal pode pegar até 
cinco anos de prisão.

Furto misterioso
Na noite de quinta-feira, 12, a Po-
lícia foi chamada pela sobrinha de 
um casal que teria sido vítima de 
assalto em Canoinhas. Segundo 
o casal, alguém teria entrado em 
sua casa e furtado a quantia de 
R$ 6 mil em espécie que estava 
guardada em uma bolsa. Ainda 
de acordo com o casal, não havia 
vestígios do suposto assaltante. 
Por falta de indícios, a Polícia 
não tem ideia de por onde iniciar 
as investigações. Um boletim de 
ocorrências foi registrado.

Maria da Penha
Mais um suposto agressor foi 
enquadrado na noite de quinta-
feira, 12, na Lei Maria da Penha. 
Segundo a esposa do homem de 
30 anos, ele teria tentado estran-
gulá-la, depois de espancá-la. 
Ela disse ainda que ele já tentou 
agredi-la com um machado. O 
homem foi preso em flagrante.

Rapaz é flagrado 
vendendo bebidas 
em frente à escola
Na manhã de sexta-feira, 13, a 
Polícia Militar atendeu a uma 
ligação anônima que dizia que 
em frente a Escola de Educação 
Básica Santa Cruz, no centro 
de Canoinhas, havia um carro 
vermelho vendendo bebida al-
coólica aos alunos que estavam 
chegando para estudar. Quando 
os policiais chegaram ao local, 
o motorista do veículo suspeito 
fugiu em alta velocidade. Logo 
adiante, os policiais conseguiram 
interceptar o veículo. O moto-
rista tem 18 anos. Ele estava 
acompanhado de um rapaz de 
21 anos. Segundo a Polícia, 
teste de bafômetro constatou 
que o motorista estava bêbado. 
O veículo foi guinchado e o con-
dutor enquadrado na Lei Seca, 
que pune com prisão motoristas 
alcoolizados.

A escola não registrou quei-
xa contra o rapaz.

Posse de drogas
Na tarde de sexta-feira, 13, a 
Polícia abordou dois menores 
de idade – com 15 e 17 anos – e 
um rapaz de 20 anos portando 
maconha. Os três foram detidos 
e levados para a Delegacia de 
Polícia Civil.

Frentista corajoso 
prende suspeito
Na tarde de sexta-feira, 13, um 
homem de 53 anos teve sua bici-
cleta furtada. Pouco depois, um 
rapaz de 28 anos que trabalha em 
um posto de combustíveis e que 
já sabia do furto, informou a PM 
que havia detido um suspeito em 
sua casa. A Polícia foi até o local 
e constatou que a bicicleta era a 
furtada. O homem de 47 anos foi 
preso em flagrante.

Bêbado ao volante
Na madrugada de sábado, 14, 
após várias denúncias de que o 
condutor de um veículo estaria 
embriagado, uma guarnição PM 
tentou parar o veículo, mas o mo-
torista fugiu em alta velocidade. 
Após perseguição, o motorista de 
21 anos, que estava visivelmente 
embriagado, foi detido. O veículo 
foi guinchado e o motorista preso 
em flagrante.
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PRIMEIRA etapa licitada já foi concluída, ampliação depende de licitação
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 > VAGAS AmboS 
oS SexoS

- Apontador (a) de produção (com 
prática em Excel)
- Corretor (a) de seguros (acima de 
23 anos, Ensino Médio completo)
- Free lancer – fotográfico (acima de 
17 anos)
- Garçom/garçonete (idade: 18 a 30 
anos, horário: das 17 às 3 horas)
- Professor (a) (formação: Administra-
ção ou Ciências Contábeis, acima de 
25 anos, com carro)
- Representante comercial (idade: 18 
a 35 anos, com veículo e experiência. 
Área: materiais de construção, farmá-
cias e supermercados)
- Representante comercial (com 
experiência, acima de 18 anos, área 
industrial)
- Representante comercial (acima de 
18 anos, cursando Ensino Superior, 
área: convite de formatura)
- Vendedor (a) externo (a) (acima de 
25 anos, área: materiais de constru-
ção, com experiência)
- Vendedor (a) interno (a) (área: ferra-
gens/peças, com experiência)
- Vendedor (a) interno (área: motos, 
com experiência)
- Vendedor pracista (com experiên-
cia, acima de 21 anos, casado, com 
veículo)

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

EMPREGOS

> 34 vagas para a área 
administrativa da Universidade 
Federal de Santa Catarina VAGAS

PROCURO

PRECISA-SE

VAGAS 
DISPoNÍVeIS: 

TORNEIRO MECÂNICO: Experiência 
na função.
MÊCANICO SOLDADOR: Experiência 
na função.
MÊCANICO DIESEL: Com experiência 
na função.
ELETRICISTA INDUSTRIAL: Com expe-
riência na função. Desejável nível técni-
co. Para empresa do ramo Papeleiro.
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: 
Com experiência na função.
CASEIRO: Com CNH categoria C
AUXILIAR DE COZINHA: Com experiên-
cia na função.
COZINHEIRA: Com experiência na 
função.
GARÇOM: Com experiência na função.
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
VENDEDOR (A): Possuir veículo próprio 
para vendas em Canoinhas e região.

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

PROCURO emprego de motorista de 
entrega ou malote, categoria CNH – 
B. Fone: 3622-7102 ou 8826-0438 c/ 
Moacir.

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

VAGAS 
FemININAS:

- Auxiliar administrativa (com expe-
riência, acima de 25 anos)
- Auxiliar de escritório (com experi-
ência em Excel. Idade: 18 a 25 anos, 
para Monte Castelo)
- Auxiliar de laboratório/atendente 
(Ensino Médio, experiência em aten-
dimento, idade: 19 a 25 anos)
- Cozinheira (idade: 30 a 55 anos, 
horário: das 17 horas às 3 horas)
- Cozinheira (idade: acima de 18 
anos, com experiência, horário: das 
16h30min à 1 hora)
- Empregada doméstica (acima 
de 18 anos, bairro Sossego, saber 
cozinhar e gostar de crianças) 
- Empregada doméstica (acima de 
30 anos, saiba cozinhar, centro de 
Canoinhas)
- Empregada doméstica para per-
noitar (idade: 18 a 40 anos, centro 
de Canoinhas, com tarde livre)
- 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 per-
noitar (trabalhar em Rio Bonito, em 
Major Vieira)
- Estagiária (cursando Ensino Supe-
rior, acima de 18 anos)
- Faxineira (com experiência, idade: 
18 a 40 anos)
- Inspetora de qualidade da ma-
deira (com experiência, acima de 18 
anos, prática em informática)
- Promotora de vendas (com experi-
ência, ramo alimentício, com moto)
- 2 vendedoras de celulares (acima 
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)
- Atendente (idade: 18 a 25 anos, 
horário: das 13 às 20 horas)
- Auxiliar administrativo (cursando 
Ensino Superior, cart AB, idade: 18 
a 25 anos)
- Eletricista predial (idade: acima de 
18 anos, com curso)
- 2 forneiros/masseiros (acima de 18 
anos, com experiência)
- Garçom (idade: 18 a 30 anos, horá-
rio: das 17 horas à 1 hora)
- 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)
- Operador de caldeira (com expe-
riência)
- Operador de plaina (com experi-
ência)
- Operador de tupia ou centro de 
usinagem (com experiência)
- Operador de serra múltipla (com 
experiência)
- Pedreiro (com experiência, idade: 
18 a 50 anos)
- Pintor de móveis (com experiên-
cia)
- Serrador (com experiência, para 
Major Vieira, empresa oferece alo-
jamento)
- Serralheiro (com experiência) 
- Vendedor externo (área: segurança, 
com moto)

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

CONCURSOS
l UFSC - Universidade Fede-
ral de Santa Catarina
Prazo: até 8 de abril
Cargos: técnicos administra-
tivos
Vagas: 34
Salário: até R$ 1873,83
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 50 para 
Nível Superior e R$ 40 para Nível 
Médio
Inscrições: através do site: 
www.ufsc.br

l Jucesc - Junta Comer-
cial do Estado de Santa 
Catarina
Prazo: até 17 de abril
Cargos: tradutor público e 
intérprete comercial   
Vagas: 17
Salário: não informado
Escolaridade: Nível Supe-
rior
Taxa de Inscrição: R$ 300
Informações: através do site 
www.udesc.br

SSP vai abrir 
concurso para 
o Corpo de 
Bombeiros

PROCURA-SE uma senhora viúva, 
sem compromissos, para morar com 
uma senhora de idade no interior. Fone: 
3623-0760 c/ Vilma.

Empregos

A Secretaria da Segurança Pú-
blica e Defesa do Cidadão (SSP) 
vai abrir concurso público para 
ingresso no Corpo de Bombeiros 
Militar.  O edital ainda está em 
fase de elaboração. Serão dispo-
nibilizadas 60 vagas para preen-
chimento do quadro de oficiais 
da corporação.  Vinte candidatos, 
após aprovados, serão chamados 
ainda este ano. Os outros 40 se-
rão chamados em 2010 e 2011, 
respectivamente. O concurso terá 
validade de três anos.

O governo também autori-
zou o chamamento de mais 153 

soldados-bombeiros remanes-
centes do concurso de 2008. Eles 
serão contatados pela Associação 
Catarinense de Fundações Edu-
cacionais (Acafe), responsável 
pela elaboração e aplicação do 
concurso. Os novos soldados-
bombeiros vão permanecer 
durante dois meses no curso de 
formação e depois reforçar o 
quadro de praças nos quartéis 
da corporação. O salário inicial 
de um aluno-soldado do Corpo 
de Bombeiros é de R$ 1,3 mil. 
Concluído o curso de formação 
ele passa a receber R$ 1,7 mil.
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 AINDA não há definição sobre o número de soldados que virão para Canoinhas
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CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA CENTRO-OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os moradores das 
comunidades da região do Conseg Centro-Oeste, dos bairros Alto das 
Palmeiras, Boa Vista e Piedade e as localidades de Bonetes, Campo das 
Moças, Colônia Dranka, Colônia Figura, Encruzilhada, Estação Paciência, 
Felipe Schmidt, Lageado, Paciência dos Neves, Pedra Branca, Rio da Areia 
de Baixo, Rio do Tigre e Valinhos, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada no dia 28 de março de 2009 (sábado), às 16 
horas em primeira convocação, e caso não haja número legal de presentes, 
fica marcada  uma segunda convocação para as 16h30 no mesmo dia e 
local, nas dependências da Escola Básica Irmã Maria Felícitas, situada 
na rua Agenor Fábio Gomes, 141, Alto das Palmeiras, nesta cidade de 
Canoinhas(SC).

ORDEM DO DIA:
1) Eleição da nova Diretoria;
2) Assuntos gerais.

OBSERVAÇÃO:
O prazo para registro de chapas encerrar-se-á no dia 26 de março às 

17 horas na Prefeitura de Canoinhas, à Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, 
junto ao Gabinete do Prefeito com o senhor Fernando Tokarski, secretário 
do Conseg Centro-Oeste.

Canoinhas (SC), 28 de fevereiro de 2009

EDEMAR HEILMANN
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br – F: 473622-3533 – CEP 89460-
000, Canoinhas-SC
Juiz(a) de Direito: Roque Cerutti
Escrivã(o) Judicial: Paulo Cesar Davet

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS 
– COM PRAZO DE 30 DIAS
Espécie e Número do Processo: Usucapião, 015.03.005297-6
Autor: Renilda Moucinski
Réu: Vigand Fritz Eidam e outro
Citando(a)(s): Vigand Fritz Eidam e s/m. Ingebord Maria Christina Eidam

Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno com área de 600 m² (seiscentos 
metros quadrados), localizado na Rua Saulo de Carvalho, no bairro Sos-
sego, tendo as medidas: Fronte com a Rua Saulo de Carvalho em 20,00 
metros; Fundos com terras de Vigand Fritz Eidam em 20,00 metros; Lado 
Esquerdo, com terras do Espólio de Victor Custódio dos Santos em 30,00 
metros; Lado Direito com terras de Vigand Friz Eidam em 30,00 metros, 
parte do excesso do lote n. 51, SEM BENFEITORIAS. Prazo Fixado para 
a Resposta: 15 (quinze) dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente 
em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) 
for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) 
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, 
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de 
tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição 
inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado 
no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Canoinhas (SC), 27 de agosto de 2003.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br – F:(47) 
3621-5600 – CEP 89.460-000, Canoinhas-SC – E-mail: 
cnicv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Alessandra Meneghetti
Escrivão Designado: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS INSCRI-
TOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERES-
SADOS – COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.08.002148-9
Autor: Deucelio Mário Dolinski e outro

Citando(a)(s): Réus inscritos e eventuais interessados

Descrição do(s) Bem(ns): Terreno rural com a área de 
60.192,92 m² ou 6,0 Ha. Localizado em Felipe Schmidt, 
Canoinhas-SC., confrontando: ao NORTE com terras de 
Francisco Silva e Lea Wasmen em 150,00 m; ao SUL com 
terras de Sandra Uzinski em 150,00 m; ao LESTE com 

terras de Domingo Pavarin em 192,98 m; Também com 
terras de Romão Tonvyk em 247,55 m; ao OESTE com 
terras de Francisco da Silva em 251,57 m. Também com 
terras de Delcelio Mario Dolinski em 138,15 m. Ainda com 
terras do INCRA – res. legal em 68,00 m.
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do 
presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente 
em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), 
se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais 
interessados que, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de 
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como 
CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso 
de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo 
deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação 
no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c 
art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual 
será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com 
intervalo de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 19 de dezembro de 2008.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br – F:(47) 
3621-5600 – CEP 89.460-000, Canoinhas-SC – E-mail: 
cnicv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Escrivão Designado: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS INSCRI-
TOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERES-
SADOS – COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.08.004520-5
Autor: Deucelio Mário Dolinski e outro
Requerido: Tereza Rincon

Citando(a)(s): Confrontantes e terceiros interessados
Descrição do(s) Bem(ns): Terreno rural com área de 
40.155,73 m² ou 4,02 Há., situado na localidade de 
Felipe Schmidt, Município de Canoinhas/SC., com as 
seguintes confrontações: Ao Norte com a Estrada Mu-
nicipal, com 136,44 m.; Ao Sul com terras de Nivaldo 

Crestani, com 136,51 m.; ao Leste com terras de José 
Ozani Castro, com 291,96 m.; ao Oeste com terras de 
Deucelio Mário Dolinski com 296,44 m.
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima 
identificada(s), atualmente em local incerto ou não 
sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) 
for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados 
que, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, 
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como 
CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no 
lapso de tempo supra mencionado, contado do trans-
curso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes 
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será 
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com 
intervalo de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 26 de fevereiro de 2009.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br – F:(47) 
3621-5600 – CEP 89.460-000, Canoinhas-SC – E-mail: 
cnicv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Escrivão Designado: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO – USUCAPIÃO – RÉUS INSCRI-
TOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERES-
SADOS – COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.08.002147-0
Autor: Izaura Castanho Froguel

Citando(a)(s): Confrontantes e terceiros interessados.
Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno rural com a área 
de 201.531,86 m² ou 20,15 Ha., situado na localidade de 
Represo, Campo dos Buenos, Município de Canoinhas/
SC., confrontando: ao Norte por uma cerca com terras 
de João Batista Correa em 1.021,31 m.; ao Sul por uma 
cerca com terras de Rigesa S.A., com 301,42 m.; Também 
confronta-se por marco com terras de Sebastião Lorena 

em 460,09 m.; ao Leste por uma cerca com terras de 
Rigesa S.A., com 345,45 m.; ao Oeste por marco com 
terras de ZM-4 em 284,91 m.; Também confronta-se por 
marco com terras de Augusto Mendes em 308,40 m..
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio 
do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atual-
mente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) 
cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) 
e aos eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) 
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos 
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para 
responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo 
supra mencionado, contado do transcurso do prazo 
deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a 
ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição 
inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que che-
gue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi 
expedido o presente edital, o qual será afixado no local 
de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 
dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 25 de fevereiro de 2009.

COOPERGRIL  Cooperativa Agro-
pecuária  Irineópolis    
Avenida 22 de Julho 640 - Centro
89440-000   Irineópolis  -   SC
CNPJ: 03.050.640/0001-02 - IE: 
253.722.691
Fone / Fax (047) 3625-1313 / 3625 

1229. E-mail: coopergril@coopergril.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

“ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA”

O Presidente da Cooperativa Agropecuária Irineópolis, Sr. 
Lourival Fedalto Junior, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias convoca os senhores associados no pleno 
gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se na sede da Cooperativa Agropecuária Irine-
ópolis - SC, Avenida 22 de Julho, 640, Irineópolis - SC, 
no dia 31 de março de 2009, às 15:00 horas em primeira 

convocação: com a presença de 2/3(dois terços) do nú-
mero de associados: em 2.º convocação às 16:00 horas 
com a presença de metade mais um dos associados ou 
ainda em 3.º e última convocação às 17:00 horas com a 
presença mínima de 10(dez) associados, para deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1) - Prestação de Contas do Conselho de Administração 
compreendendo:
a) Relatório da Diretoria;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
d) Destinação das sobras apuradas ou rateio das per-
das;
e) Plano de Trabalho para o próximo exercício.
2) - Eleição / Renovação do Conselho Fiscal.
3) - Assuntos Gerais. 
  

Irineópolis - (SC), 12 de março de 2009.
   

______________________________
Lourival Fedalto Junior

Presidente
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Jogos da Terceira Idade 
acontecem em Canoinhas
Evento começou na quarta-feira, 18 e termina hoje

Gracieli Polak
CANOINHAS
Virgílio dos Anjos está animado 
com a oportunidade de partici-
par de uma competição em sua 
cidade. Vice-campeão estadual 
de bocha em sua categoria, o 
atleta espera bons resultados 
para ele e sua equipe que agora 
joga em casa. “Estou torcendo 
para que a gente consiga formar 
uma equipe e, quem sabe, ficar 
com a medalha de ouro”, fala 
animado. O aposentado, que no 
próximo mês completa 70 anos 
de idade, espera que os colegas 
nascidos antes de 1949 se unam 
a ele na disputa promovida pela 
Fundação Municipal de Espor-
tes com a realização dos Jogos 
Municipais da Terceira Idade. 
Desde a quarta-feira, 18, os 
atletas com mais de 60 anos ou 
prestes a entrar nesta faixa etária 
se reuniram para competições de 
bolão 23, bocha, canastra, domi-
nó, dança coreografada e dança 
de salão, na Cancha do Oliveira, 
na Sede de Tiro da Sociedade 
Beneficente Operária (SBO) e 
na Asemca.

De acordo com José Júnior 
de Carvalho, da Fundação Mu-
nicipal de Esportes, a organi-
zação esperava que o número 
de inscritos superasse 300, mas 
apenas 60 se inscreveram, baixo 
interesse que contrasta com a 
alta participação nos grupos da 
terceira idade. Segundo Carva-
lho, a participação de homens 
e mulheres com mais de 60 
anos ou próximos à terceira 
idade é muito alta nos grupos 
existentes nos bairros e nas 
comunidades rurais da cidade 
e uma explicação para a evasão 
da competição pode estar ligada 

ao regulamento da competição. 
“Várias pessoas que participam 
desses grupos ainda não comple-
taram 60 anos, e, como os jogos 
são para pessoas nascidas antes 
de 1949, elas ainda não podem 
participar”, explica. 

FALTA DE QUADRAS
O aposentado competidor 

da bocha, mesmo animado com 
a competição, não tem muito o 
que comemorar. Dos Anjos ex-
plica que hoje, em Canoinhas, há 
apenas uma quadra para prática 

do esporte. “Até pouco tempo 
atrás tinha pelo menos oito. Falta 
participação maior dos jovens, 
mais incentivo”, defende. Para 
quem passou dos 50, a prática 
da bocha ainda é comum, de 
acordo com Dos Anjos, mas as 
condições desfavoráveis para a 
prática esportiva da modalidade 
no município o tornam cada vez 
mais desprestigiado.

Os jogos acontecem até a 
tarde de hoje. Os três primeiros 
colocados em cada modalidade 
receberão medalhas.

PIECZARKA E dos Anjos estão na disputa pela premiação da modalidade bocha
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Mudanças radicais na 
temporada da Fórmula 1
Leva campeonato piloto que vencer mais partidas a partir de 2009

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

O atleta tresbarrense Olivério Souza Fer-
reira (foto) venceu a 5ª Corrida Noturna 
da Unimed válida pelo Circuito Adulto de 
Rua de Curitiba disputada no sábado, 
14. A etapa reuniu mais de 2,5 mil atletas 
em diversas categorias e teve um percur-
so de 11 km. Olivério concluiu a prova em 
46 min. e 17 seg. e foi o grande vencedor 
na categoria “Cadeirante”.  

A disputa, segundo o tresbarrense, 
exigiu muita força e determinação já que 
ele tinha como concorrente o atleta Eze-
quiel Eli Pinheiro, atual vencedor desta 
categoria na corrida de 10 km realizada 

em Canoinhas no ano passado. No final 
de 2008, Olivério já havia participado da 
6ª Etapa deste mesmo circuito e tinha 
alcançado a segunda colocação. 

Apesar da vitória, o tresbarrense 
prevê muitas dificuldades na sequência 
do campeonato que terá ainda mais 
cinco etapas. “O triunfo foi comemora-
do, mas agora, já estou me preparando 
para a corrida marcada para o mês de 
maio”, disse. Olivério pretende disputar 
esta prova com a cadeira de compe-
tição que adquiriu recentemente, mas 
que ainda precisa de alguns ajustes. 

Olivério vence etapa da categoria 
“Cadeirante” em Curitiba

Uma alteração radical anunciada 
no regulamento do campeonato 
mundial de pilotos da mais famo-
sa categoria do automobilismo 
mundial, a Fórmula 1, na terça-
feira, 17, está dividindo opiniões 
dos aficionados pelo esporte no 
mundo todo. Nesta temporada, o 
piloto que vencer mais corridas – 
não o que conseguir mais pontos, 
como aconteceu desde o princí-
pio da categoria – levará a taça, 
mesmo que tenha menos pontos 
que o segundo colocado.

O anúncio, realizado pela Fe-
deração Internacional de Auto-
mobilismo (FIA) divide opiniões 
dentro da F1. Fernando Alonso, 
Jarno Trulli e Jenson Button se 
manifestaram publicamente con-
tra as alterações. O ex-piloto Mi-
chael Schumacher, heptacampeão 
mundial da categoria, também se 
manifestou contrariamente. Em 
entrevista concedida ontem 
para agências internacionais, o 
piloto afirmou que a mudança o 
assustou.  “Não posso imaginar 
que essas mudanças sejam para o 
bem da F1. Eu não vejo sentido 
em, eventualmente, termos um 
campeão mundial que pontuou 
menos do que o segundo coloca-
do, embora eu também ache que 
a medida poderá acirrar a briga 
pela primeira posição”, avaliou 
o alemão.

A rejeição popular ao novo 
regulamento também foi ime-
diata, de acordo com enquetes 
realizadas por sites esportivos 
no País. No Brasil, a pesquisa 
promovida pelo portal G1, até 
a manhã de ontem contabilizava 
aproximadamente 17 mil votos, 
78% creditando maior justiça ao 
antigo sistema.

APOSTAS EM ALTA
O anúncio da alteração do 

regulamento do campeonato fez 
com que diminuísse o assédio 
da imprensa em torno da nova 
equipe, a Brawn GP, que entra 
no lugar anteriormente ocupa-
do pela Honda como sensação 
nesta pré-temporada. A nova 
escuderia do antigo diretor 
técnico da Ferrari, Ross Brawn, 

marcou excelentes tempos du-
rante os treinos preparatórios 
realizados em Barcelona e Jerez 
de La Frontera, na Espanha e 
colocou seus pilotos, o brasileiro 
Rubens Barrichello, e o inglês 
Jenson Button, estão entre os 
mais cotados para disputar o 
título desta temporada.

A temporada, que começou 
quente fora das pistas se inicia 
oficialmente na madrugada do 
domingo, 29, às 3 horas (horário 
de Brasília), no circuito de Albert 
Park, na Austrália.  SchumAchER reprova novo critério
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:
1.

3.
2.

4. 
5.

Borboletas                                                     Victor & Léo
Imprevisível             Edson & Hudson e Bruno & Marrone
Desse Jeito é Ruim Pra Mim                                      Belo
Mala Pronta                                    Hugo Pena & Gabriel
Cedo ou Tarde                                                     NX Zero

     É difícil falar de O Cava-
leiro das Trevas sem lembrar de 
Heath Ledger. Por isso, vamos 
direto ao ponto: SIM, seu Coringa 
é, de longe, o maior e melhor vi-
lão da história do cinema. Heath, 
que morreu no início do ano pas-
sado por uma overdose acidental 
de medicamentos, recebeu o 
Oscar de Ator Coadjuvante este 
ano. O Coringa anarquista e sem 
passado (ao contrário daquele 
interpretado por Jack Nicholson 
no Batman de Tim Burton) surge 
com o propósito de ver Gothan 
City de ponta-cabeça, pegando 
fogo, provocando o medo e crian-
do o caos na cidade. Seus trejei-
tos e sua interpretação criam uma 
figura assustadora e carismática, 
mas nunca caricata. É um da-
queles raros homens mostrados 
no cinema, com um objetivo tão 
reconhecível quanto o desejo de 
justiça de Bruce Wayne.

A história se desenvolve cer-
ca de um ano depois dos eventos 
de Batman Begins. A santíssima 
trindade formada por Batman/
Bruce Wayne (Christian Bale), o 
tenente Jim Gordon (Gary Old-
man) e o incorruptível promotor 

Harvey Dent (Aaron Heckhart) 
incomoda o crime organizado 
da metrópole e os mafiosos 
decidem aceitar a proposta de 
um insano criminoso conhecido 
como Coringa para eliminar de 
vez o homem-morcego e todos 
os seus aliados. A partir daí, o 
vilão inicia a sua jornada épica 
de violência, sadismo e loucura 
num plano muito maior do que o 
prometido em movimento. 

Não pense que este é apenas 
mais um filme de super-heróis. O 
Cavaleiro das Trevas é uma tra-
ma policial de primeira, um filme 
de ação bem construído e um 
suspense com referências sóli-
das dos quadrinhos do persona-
gem. Todas as figuras presentes 
ali acabam possuindo sua própria 
linha narrativa, graças ao roteiro 
de primeira escrito pelo diretor e 
seu irmão, Jonathan Nolan. Esse 
encontro de tramas paralelas que 
convergem num mesmo ponto 
em determinado momento da 
narrativa (e depois, no clímax 
voltam a se cruzar) contribui para 
engrossar o enredo e aumentar o 
suspense – e o choque quando 
as forças principais se confron-

Extras do DVD Duplo: Making of: Gotham Revelada: A Criação de uma Cena, especial O Cavaleiro das Trevas: 
Sequências em IMAX; As Notícias de Gotham; Galerias e Trailers de cinema.

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

   Comecei a ver esta semana a 
5.ª temporada de Lost. A série reestreou 
semana passada no AXN (segundas, 
às 21 horas) e não precisa nem dizer 
que estourou os índices de audiência 
da TV a cabo. Para quem não tem tevê 
por assinatura, um consolo. O Terra TV 
(www.tvterra.com.br) estreou a tempora-
da simultaneamente. No site é possível 
baixar os primeiros episódios que são 
disponibilizados aleatóriamente, mas o 
site promete que todos serão postados.

Perguntas pertinentes como para 
onde foi parar a ilha? Qual o destino 
dos seis da Oceanic? Por que diabos 
Locke morreu? O que aconteceu com 
quem ficou na ilha? Mike e Jin mor-
reram na explosão?, começam a ser 
respondidas não sem as reviravoltas 
eletrizantes recheadas de enigmas 
perturbadores.

Logo no primeiro episódio sabe-

mos que o dispositivo acionado por 
Ben moveu a ilha de lugar. Mas para 
onde foi? Bem, a pergunta não deve-
ria ser exatamente essa. A questão é 
para que espaço de tempo eles foram. 
Não entendeu? Melhor ver com seus 
próprios olhos. O que posso adiantar 
é que a resposta para o enigma que 
pairou sobre nossas cabeças no final 
da 4.ª temporada é dos mais criativos, 
como tudo em Lost.

A audiência desta temporada nos 
Estados Unidos não foi das melhores, o 
que fez os produtores terem certeza de 
que 2010 deve ser mesmo o desfecho 
da série que revolucionou o modo de 
fazer dramaturgia na tevê em todo o 
globo. Não para menos. Criar uma 
legião de fãs fiéis que passam um ano 
de abstinência insandecidos não é para 
qualquer Luciana Gimenez da vida. 
Que maldade! (EW)

Vida de repórter
Vida de repórter, definitivamente, 
não é fácil. Que diga essa pobre 
jornalista da Espanha que durante 
uma transmissão ao vivo, depois 
de um jogo de futebol foi vítima 
de um torcedor digamos, efusivo, 
que não se limitou a fazer caras e 
bocas para a câmera, chegando 
a se aproveitar da coitada. (EW)    

> Procure por: Torcedor “se aproveitando” de repórter na Espanha
> Procure por: Erros ao vivo

Ainda da série jornalistas vale a 
pena (re)ver esse vídeo que já 
está há um bom tempo na web, 
mas foi procedido por pelo menos 
outras duas sequências, tão 
hilárias quanto. Apresentadores 
e repórteres são filmados ao 
vivo nas mais constrangedoras 
situações. Imperdível! (EW) 

Erros ao vivo

tam na história: enquanto Batman 
existe para inspirar e devolver a 
esperança ao povo, o Coringa 
caminha numa direção oposta, 
tentando provar que a loucura é 
como a gravidade: só precisa de 
um pequeno empurrão. 

O diretor Christopher Nolan 
reescreve a cartilha de filmes de 
super-heróis (e de ação, e aquela 
dos blockbusters) e deixa longas 
de capa e espada no chão. Tudo 
em O Cavaleiro das Trevas é aci-
ma da média, exato, sincrônico, 
coreografado com uma precisão 
tão acabada quanto alguns longas 
“inalcançáveis” como O Poderoso 
Chefão ou Titanic. SIM, o filme 
entra folgado numa lista dos Dez 
Melhores da história do cinema. 

Maggie Gyllenhaal substitui 
Kate Holmes e se mostra uma 
das engrenagens mais podero-
sas do longa (e uma das trocas 
mais vantajosas já vistas numa 
sequência). É sua personagem, 
Rachel Dawes, antiga apaixonite 
de Bruce Wayne, a real motivação 
para a transformação brutal de 
Harvey Dent, que lentamente se 
desfaz da imagem do justo e he-
róico promotor público de Gothan 
para o vingativo Duas Caras. Essa 
mutação lenta do personagem de 
Aaron Eckhart, inflamada pela 
ajuda do personagem de Ledger 
é outro trunfo do filme: Harvey 
perde aquilo que mais ama e vê 
todo o seu ideal e aquilo pelo 
qual ele tanto lutou no chão. O 
Duas Caras surge então, como a 
peça definitiva no plano diabólico 
imposto pelo Coringa. 

Com as cenas de ação filma-
das em IMAX (o melhor formato 
em definição de áudio e vídeo) e 
a maioria dos efeitos visuais, ex-
plosões, batidas e perseguições 
terem sido “artesanais” com uma 
computação gráfica praticamente 
inexistente se comparado a ou-
tros títulos (o DVD duplo do filme 
oferece um material espetacular 
pra quem quer ficar por dentro de 
todo o processo de produção), a 
experiência se tornou ainda maior. 
Visualmente incrível, com interpre-
tações memoráveis, cenas de ação 
de tirar o fôlego e uma trilha sonora 
intensa e perturbadora (composta 
por Hans Zimmer), Batman – O 
Cavaleiro das Trevas é a junção 
perfeita da forma com o conteúdo. 
Uma obra-prima inesquecível, 
incomparável e indispensável. 
Depois dele, o cinema nunca mais 
será o mesmo. (GM)

The Dark Knight

BATMAN 
O CAVALEIRO DAS TREVAS
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 2.ª KALOURADA

 Aniversariantes
21/03 - José Bitenkurt P. de Miranda
21/03 - Celina Gogola Gutervill
21/03 - Osmar Dreviesk
21/03 - Valdemar Ferreira da Rocha
22/03 - Filomena T. Furtado Hugen
22/03 - Paulo José Freitas Seleme
22/03 - Rosangela Metzger
22/03 - Roberto Keiser
23/03 - Terezinha de Jesus Sanchuck
23/03 - Sandro Paulo Kuchler
23/03 - Adir Herzinger
24/03 - Terezinha Muller Poloninski
24/03 - Sandra Mara Zacko
24/03 - Osmar Poloninski
24/03 - Maria Eduarda Witt Ludka
26/03 - Gerson Eduardo de Souza
26/03 - Tatiana Vaz dos S. Spaniski

Sempre se especializando, 
o médico cardiologista 

Marcelo F. Allage parti-
cipa do 21.º Congresso 

Brasileiro de Ecocardio-
grafia, desde a quarta-
feira, 18, na cidade de 

Fortaleza, Ceará.

Na quarta-feira, 18, Daiana Bianek 
Kieski completa seus 9 anos e recebe 
os parabéns de sua mãe, Rose, do 
seu pai, Gilmar, e da irmã, Geisibel. 
Felicidades!

Amanhã é dia de festa para Samara 
Vaz Loika, que completa seus17 
anos. Seus familiares dão os para-
béns e desejam muitas felicidades!

A turma do curso de Excelência em Vendas, de Bela Vista do Toldo, realizado 
entre o Serviço Nacional do Comércio (Senac) e a Câmara dos Dirigentes 
Lojistas (CDL) local posam para a coluna. Sucesso para os novos estudantes!

José Carlos Kuss completou idade 
nova, ontem.  Parabéns de sua 
esposa Kelly, filha Heloísa e 
enteados Kayne e Kauê.

Domingo, 22, é dia de festa para 
Lauana Marques dos Santos. Sua 
mamãe, Camila, deseja muitas 
felicidades para a garotinha!

A Associação dos Doadores de Sangue de Canoinhas (Adosarec) homenageia as mulheres doadoras,
pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns!

Amanhã a linda Leonora Isabel 
completará seu 1º ano de vida. Com 
muito amor, seus pais, Letícia e 
Sebastião, e toda sua família, dão os 
parabéns para a garotinha!

A 2.ª. Princesa da 4.ª Festa do Agronegócio do Planalto 
Norte (Agrofest), Frantieska Rocha, posa para a coluna 
com Suelen Wogeinaki, Maria Lúcia Schuster Colombo e
Thaís Borges.

O secretário regional Edmilson Verka e a gerente da 
Ação Social da Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR), Anita Pereira, posam para a coluna durante 
a 4.ª Agrofest.

Hoje é dia do garotão Bruno Albu-
querque completar seu 1.º aninho. 
Seus pais, Márcio e Adriana, e seu 
irmão, Gustavo, desejam muitas 
felicidades. Parabéns!

Na quarta-feira, 11, a Escola Técnica Dama promoveu, na Channel 311, sua 
2.ª Kalourada, reunindo alunos, ex-alunos e calouros. A festa, animada, foi 
até altas horas!

 CONGRESSO

 FRiCOtES DE páSCOA

Na quinta-feira, 12, inaugurou em Canoinhas o Fricotes de Páscoa, 
ao lado do restaurante Fricotes. O horário de atendimento é de segunda à sába-
do das 8h30min às 19 horas, sem fechar para o almoço. Vale a pena conferir!
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IMÓVEIS

ANIMAIS

DIVERSOS

VENDE-SE 2 terrenos na rua Bernar-
do Olsen, no valor de R$ 25 mil cada. 
Fone: 8851-5475.

VENDE-SE uma casa na Cohab 1, pró-
ximo ao Colégio Castelo Branco, com 3 
quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, lavan-
deria, garagem para 3 carros, churrasquei-
ra e área de serviço. Fone: 9175-4807.

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

TORPEDOS
PROCURA-SE CASAMENTO. Sou sol-
teiro, tenho 57 anos, aposentado, 1,64 
m, 65 quilos. Procuro mulher solteira ou 
viúva com mais de 30 anos. As interes-
sadas deverão escrever para Homem 
Alegre, rua Antonio Grosskopf, nº 329, 
CEP 89460-000, Canoinhas-SC.

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

VENDE-SE uma casa seminova de ma-
deira com 74m², 3 quartos, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, banheiro e abrigo para 
carro. Terreno com 240m², todo murado, 
na rua Feres Coury, nº 233, no Campo 
d’Água Verde, próximo ao Bruda. Valor: 
R$ 47 mil. Fone: 8848-5288. 

VENDE-SE casa de alvenaria nova, 
área construída 120m², terreno 800 m². 
Av. Expedicionários, nº 1665, próximo ao 
Supermercado Haag. Fone: 8817-6443.

VENDE-SE terreno com 640m², na rua 
João Tomachütz, em frente a Band FM. 
Fone: 3624-0200.

VENDE-SE casa de alvenaria em 
construção c/ 189m², 2 quartos, 1 suíte, 
2 banheiros, área de churrasqueira, 
garagem para 2 carros, sala, cozinha. 
Rua: Paula Pereira, ao lado do nº 1870. 
Fone: 3622-8983.

VENDE-SE casa de alvenaria com 4 
quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem para 2 carros. Na rua 
Paula Pereira, nº 1870. Fone: 3622-8983.

VENDE-SE 201 alqueires no Minhocão, 
em Monte Castelo. Boas aguadas, com 
luz. Fone: 3624-1854.

VENDE-SE um portão de ferro por 
R$ 150. Fone: 3622-5221.

VENDE-SE calculadora HP 12C, com 
manual e estojo. Fone: 9105-3565.

VENDE-SE balança digital até 30 kg. 
Fone: 9105-3565.

VENDE-SE casa de alvenaria no bairro 
Jardim Esperança, com 4 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e varanda, na rua Willi-
baldo Hoffmann, 958. Aceito carro como 
parte no negócio. Fone: 8409-8831.

COMPRO um lote em bairro de Canoi-
nhas. Pago à vista. Fone: 3623-1569 ou 
8438-1855.

VENDE-SE um balcão seco e uma caixa 
de mercado. Fone: 9154-4123.

VENDE-SE gôndolas e prateleiras 
para mercado, 12 metros, novas. Fone: 
9154-4123.

VENDE-SE filhotes da raça Basset, com 
50 dias, já vacinados e desverminados. 
Fone: 3622-5171.

VENDE-SE 2,33 alqueires de terra de 
planta na localidade do Serrito, a 7 km 
do centro de Canoinhas. Aceita-se carro 
ou casa no negócio. Tratar: 3622-5184 
ou 9653-4545 à noite ou 9125-3572 
durante o dia.

VENDE-SE um terreno no bairro 
Aparecida com 390 m². Valor: R$ 15 
mil. Aceita-se troca por carro. Fone: 
3622-5329 ou 8829-9936 c/ Sueli.

VENDE-SE bola de vôlei Pênalti 3.600, 
nova. Valor: R$ 50. Fone: 3622-0536.

VENDE-SE 300 
DVDs originais 
por R$ 2 mil. 

Fone: 9956-8414.

VENDE-SE uma molinete Daiwa BG90 
por R$ 250. Fone: 3622-0536.

VENDE-SE uma bancada para mar-
ceneiro de 1.60 m por R$ 400. Fone: 
3622-0536 c/ Márcia.

VENDE-SE uma desfiadeira para lã de 
carneiro. Fone: 3627-2104 c/ Zilda.

VENDE-SE Playstation 2, destravado, por 
R$ 350. Fone: 9118-2193 ou 9972-4790.

VENDO 50 paus/pinos para construção 
de lajes. Metade do preço. Cada um 
com 2,80m.Fone: 8431-2112. 

VENDE-SE terreno urbano área 1.333 
m², na rua Curitibanos, próx. distribuido-
ra de bebidas Vencedora. Fone: 3622-
1954 ou 9941-0210.

VENDE-SE uma casa de alvenaria com 
2 quartos, 2 salas, copa e cozinha, 
toda murada com jardim, churrasquei-
ra, lavanderia fechada, garagem para 
2 carros, terreno 13x30 na rua Antonio 
Nicolazzi, 661. Valor: R$ 98 mil ou R$ 
23 mil + financiamento. Fone: 8854-
5262.

VENDE-SE uma casa de alvenaria em 
Curitiba, próxima ao supermercado 
Condor, no bairro Boqueirão. Tratar: 
9192-6092.

VENDE-SE mesas e cadeiras dobráveis 
em pinus, para churrasqueiras, jardins e 
áreas, também mesas com 1,60 x 0,90 
m para churrasqueira, reforçada. Fone: 
9192-6092.

VENDO um precatório alimentar que te-
nho para ser pago pelo Estado de Santa 
Catarina. Aceito imóveis no negócio. 
Fone: 3623-4274 ou 8815-0455.

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

VENDE-SE uma panificadora em pleno 
funcionamento, ótima clientela, bom 
faturamento e ótima localização. Motivo: 
mudança para o exterior, preço de oca-
sião. Ligar somente interessados. Fone: 
9210-0947 ou 9210-9242.

VENDE-SE uma vídeolocadora com 
aproximadamente 1500 filmes, no 
centro da cidade, toda equipada, ótima 
clientela. Fone: 3622-6864, das 13 às 
22 horas.

VENDE-SE lote de esquina, medindo 
360m², no bairro Aparecida no valor 
de R$ 5 mil ou troco por moto. Fone: 
9128-1265.

ALUGA-SE uma casa de alvenaria, 2 
quartos, banheiro, sala, copa, cozinha, 
conjugados, varanda, churrasqueira e 
área de serviço, fundos, sem garagem. 
Rua: Álvaro Soares Machado, 454. 
Fone: 3622-1119 e 3622-4216.

VENDE-SE estante para vídeolocadora 
e maleta em couro. Fone: 9131-8130.

VENDO poste de 7 metros, 2 meses de 
uso, completo com padrão mono provisório 
e toda fiação instalada. Entrego no local. 
Motivo: cancelamento da construção. Valor 
R$ 400. Fone: 8851-7253 ou 9115-6401.
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ANUNCIE: 3622-1571

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

VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

VENDE-SE Twister 2008, cor amare-
la. Entrada de R$ 1 mil + 44 parce-
las. Fone: 3622-8120 ou 9983-5863.

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 en-
trada + financiamento. Fone: 3623-5141.

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

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 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 Escort GL 1.6, injeção 
eletrônica, ano 1995. Interessados 
ligar para o fone: 8818-6263.

VENDE-SE ou TROCA-SE uma 
moto Yamaha Faiser 2007, quitada, 
por moto de menor valor. Fone: (47) 
3655-1390 c/ Emerson.

VENDE-SE Pálio 97 ED por R$ 1,5 mil 
de entrada + 50 parcelas de R$ 350. 
Fone: 9149-7922.

VENDE-SE um caminhão Mercedes 
Benz 1519. Frete garantido. Fone: 
9623-6584.

VENDE-SE Uno, cor vermelha, quatro 
portas, alarme, inteiro, carro de mulher, 
ano 2004. Tratar: (47) 3622-5184 
ou 9653-4545 à noite ou 9125-3572 
durante o dia.

VENDO Ou TROCO Santana 2.0 MI - 
ano 01/01 prata, bancos de couro, trio 
elét, dir hid, ar-cond, série especial. Carro 
pra quem gosta de conforto e estilo.Valor:  
R$ 23 mil  ou R$ 20 mil + 8x R$ 385. 
Confira. Fone 3624-0399 ou 9115-6401.

VENDE-SE Palio Fire 2008, com 
alarme, ar quente, vidros e travas elet., 
desemb. e limpador traseiro, rodas de 
liga R15, flex, cinza metálico. Valor: R$ 
23,9 mil. Troco e financio até 60 meses. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

PUBLICAR EM 27/03

VENDE-SE Pálio Fire, mod. EX 
2002, excelente, 5 pneus novos, 
IPVA 2009 pago, revisado a 
qualquer prova. Troco menor valor. 
Fone: 9975-1799.

VENDE-SE Celta 2003, motor 
VHC, com ar quente, alarme, trava, 
vidro elétrico. Ótimo estado. Aceito 
menor valor 2009 pago. Fone: 
9975-1799.

VENDO Moto Broz 2006, valor R$ 6 
mil. Fone: 9975-1799.

até 60 meses. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.

VENDE-SE Besta GS e Gran Besta. 
Temos 5 unidades, mod. 1999 a 2005. 
Troca e financiamento até 60 meses. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Renault Logan Expression 
1.0, cor bordô, flex, 2008 por R$ 29,8 
mil. Completíssimo, estado de zero, 
troco e financio até 60 meses. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Honda Civic zero km, 2009, 
LXS – manual, automático prata, troco 
e financio até 60 meses. Fone: 3622-
5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Besta ano 96, no valor de 
R$ 17 mil ou troco por carro de menor 
valor. Fone: 9128-1265.

VENDE-SE Corsa Super Weekend, ano 
2000, modelo 2001. Valor: R$ 18 mil. 
Fone: 3622-3433 ou 9141-0787.

VENDE-SE Fiorino 1.5 IE Treking, 
ano 97, excelente estado, com rodas 
de liga, farol auxiliar, capota marítima. 
Valor: R$ 10,5 mil. Fone: 9975-1799.

VENDE-SE Corsa Wind 97, valor R$ 12 
mil. Fone: 9179-5442.

VENDE-SE caminhão tanque MB 1938, 
2002, pronto, revisado, em ótimo estado 
de conservação. Troco e financio

VENDE-SE caminhão MB 1620, 
2006,  revisado, ótimo de pneus. 
Valor: R$ 138,5 mil. Troco e financio 
até 60 meses. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.
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Senador Irineu Bornhausen
Dia 25 do corrente será festivo em toda Santa 

Catarina, pois transcorrerá o aniversário natalício de 
Irineu Bornhausen, ex-governador e atual senador 
pelo Estado e destacado prócer udenista.

Governador que conquistou a simpatia geral 
dos catarinenses, dado o excelente governo que 
realizou, a sua administração ultrapassou as nossas 
fronteiras, tendo deixado o Estado numa ótima situ-
ação financeira e obras administrativas que levarão 
o seu nome para a posteridade, Irineu Bornhausen 
atualmente o maior político de mais evidência em 
Santa Catarina.

Correio do Norte cumprimenta o ilustre homem 
público desejando-lhe muitas e muitas felicidades, 
para satisfação de todos os seus conterrâneos e 
amigos.

Com a visita oficial do dr. Pedro Perei-
ra, ficou autorizado o funcionamento 

da Escola Técnica de Comércio
De passagem por esta cidade, como havia 

prometido, o dr. Pedro Pereira, inspetor do Ensino 
Comercial, em visita de inspeção prévia à Escola 
Técnica de Comércio de Canoinhas, autorizou o 
funcionamento neste ano de 1959 do curso técnico 
de contabilidade.

Acompanhado pela direção da escola, visitou 
as instalações do Grupo Escolar Almirante Barroso 
e do Ginásio Santa Cruz.

Esteve também nesta redação onde manifestou 
a opinião de que Canoinhas já comportava uma Es-
cola de Comércio dado o progresso que atravessa a 

região centro norte do Estado de Santa Catarina.
Na noite de 17 do corrente, foi dada a aula 

inaugural do curso técnico de comércio, no salão 
nobre da Prefeitura Municipal aonde afluiu grande 
número de pessoas. Compuseram a mesa diretora 
dos trabalhos, as autoridades do município, dire-
tores e inspetores do ensino, havendo o dr. Pedro 
Pereira passado a palavra ao presidente da Asso-
ciação dos Contabilistas de Canoinhas, sr. Darcy 
Furtado Rocha, que em eloquente alocução traçou 
os planos que a Escola iria trilhar para o futuro, cujo 
marco inicial naquela memorável noite de gala tinha 
sido fincado.

Encerrada a aula inaugural, a assistência que 
lotava o salão nobre da Prefeitura Municipal se dirigiu 
para o refeitório do Hotel Ouro Verde onde foi ofereci-
do um saboroso banquete ao dr. Pedro Pereira.

Enlace
Em Santo Amaro da Imperatriz uniram-se pelos 

laços matrimoniais quinta-feira última, o nosso amigo 
farmacêutico sr. Grimaldo Costa Furtado com srta. 
Zenir Maria de Souza de tradicional família daquela 
próspera cidade. Nossos parabéns!

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

A USINA DOS MONSTROS
Com Brian Donlevy, William Franklin, Bryan Forbes
“Um filme estranho e fascinante que insinua o que 

bem pode suceder no futuro...”

Publicado em  21 de maRÇo de 1959

á 50 anosH MEMÓRIA
A cidade paranaense de Rio Ne-
gro em 1890, então sede regional 
que incluía Canoinhas. À direita, 
a hospedaria dos imigrantes, 
um casarão que abrigou a maior 
parte dos polacos que a partir 
desse ano se instalaram na Co-
lônia Lucena, hoje Itaiópolis. Em 
primeiro plano o rio Negro e a rua 
Riachuelo, passagem das tropas 
que demandavam em direção à 
Sorocaba-SP e a outros pontos 
do País. A foto é do acervo do 

professor Fernando Tokarski, que também forneceu as informações.  

SOCIEDADE RECREATIVA 
E ESPORTIVA BELA VISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da SOCIEDADE RECREATIVA E ESPORTIVA 

BELA VISTA no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA 
todos os associados da entidade (quites com a tesouraria), para 
se reunirem em assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 
30 de março de 2009, na sede social, ás 19:00 horas, em primeira 
convocação, e trinta minutos depois em segunda convocação, com 
qualquer número de associados, visando a seguinte ORDEM DO 
DIA:

I- Prestação de Contas de março de 2008 à março de 2009;
lI- Admissão de novos Sócios;
lll- Eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal;
IV- Assuntos Gerais.

Para tanto, pede o comparecimento de todos os sócios.

Bela Vista do Toldo: 17 de março de 2009.

Wilson Wagner 
Presidente

COMUNICADO
Informamos que devido a 
inciativa do Cartório não 

estaremos mais publicando as 
colunas com os nascimentos, 
falecimentos e casamentos.

Pela compreensão, agradece a 
direção do jornal Correio do 

Norte.

COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO PLANALTO NORTE 
CATARINENSE - COOPERPOMARES

CNPJ:- 07.640.731/0001-40         INSC.EST.255.112.386

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL                                                     
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa dos Fruticultores do Planalto Norte Catarinense,Sr 
RODIMAR ANTÔNIO PIROLI no uso de suas atribuições conferidas no artigo 15º 
do Estatuto Social, convoca seus associados que na data 31/12/08 somou o nº 
146, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar 
no dia 31/03/09 Terça Feira, na Câmara de Vereadores localizada  na rua Alfredo 
Becker 385 Centro,  sala anexa a Prefeitura Municipal de Monte Castelo, com início 
às 13:00 hs. Em 1ª convocação com a presença, 2/3 dos associados, às 14:00 hs 
em segunda convocação com 50% mais um dos associados e às 15:00 hs. Em 
terceira e ultima convocação com numero mínimo dez(10) associados conforme 
estabelece o artigo 20º do Estatuto Social para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA :- PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1- Prestação de Contas referente ano calendário 2008, incluindo Relatório 
de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, com o Parecer 
do Conselho Fiscal.

2- Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas apuradas referente ao ano 
2008.

3- Eleição da Diretoria, Conselho de Administração para o período de 
01/04/2009 à 31/03/ 2011 e parte do Conselho Fiscal para o ano 2011.

4- Assuntos Gerais.

ORDEM DO DIA : PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1- Alteração do Estatuto mudando o nome Pomaris para Cooperpomares 
aprovado na ultima Assembleia Extraordinária de 15/10/08

2- Reforma do Estatuto Referente Região de Abrangência da Cooperativa 
incluindo o município de Santa Terezinha.

3- Assuntos Gerais

Monte Castelo (SC), 16 de março de 2009

Rodimar Antônio Piroli
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
 CNPJ/MF 83.102.392/0001-27
Trav. Otacílio Florentino de Souza, 210

PReFeiTuRa de maJoR VieiRa

ediTal de coNVocaÇÃo

audiÊNcia PÚblica – PPa – PlaNo PluRiaNual eXeRcÍcio 
2010 / 2013

O Prefeito do Município de Major Vieira, em conjunto com o secretariado, 
CONVOCA de acordo com o artigo 48 e parágrafo único da Lei Complemen-
tar Federal nº. 101 de 04 de maio de 200 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a população em geral para as Audiências Públicas a serem realizadas em 
quatro regiões: Pulador, Rio Claro, Rio Novo e Centro. 

PuladoR: 23 de março, às 19:00
Local: Pavilhão da Igreja

Rio claRo: 30 de março, às 19:00
Local: Pavilhão da Igreja

Rio NoVo: 06 de abril, às 19:00
Local: Pavilhão da Igreja

ceNTRo: 13 de abril, às 19:00
Local: Pavilhão da Igreja

major Vieira (Sc), 19 de março de 2009.
israel Kiem

Prefeito de major Vieira
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Gracieli Polak
CANOINHAS

Atrações nacionais e regionais animaram público nos três dias de festa no P.E. Ouro Verde

A FirmA
Quando? Amanhã
O que? 1º Canoinhas Bailão Fes-
tival, com os grupos Tchê Barbari-
dade, Ivonir Machado e Os Novos 
Garotos e Grupo Kanoa 

DrAgoon BAr
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e por-
ções

ChAnnel 311
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a 
partir das 18 horas

V12 musiC BAr
Quando? Hoje
O que? Private Vibe – Black Party

rio Dos Poços – BelA 
VistA Do tolDo
Quando? Domingo
O que? Festa na capela, com ani-
mação do grupo Chamamento

PrÓXimos

29/03 – Festa no pavilhão da igreja 
da 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

11/04 – Balada de Páscoa na rea-
bertura do Cine Pop Dance

15 à 19/04 – 5ª Festa da Colheita em 
Bela Vista do Toldo, comemoração 
dos 15 anos do município. 15/04: 
escolha da rainha e show com a 
banda By Brasil. 16/04: abertura do 
Rodeio Country com a equipe César 
Paraná no CTG Bela Vista. 17/04: 
Banda Limite Zero. 18/04: Grupo 
Portal Gaúcho + Grupo Marcação 
no CTG Bela Vista. Apenas no sá-
bado será cobrado ingresso.

25/04 – Baile da Cerveja com o 
grupo Corpo e Alma no Salão de 
Molas de Major Vieira

26/04 – Festa na Igreja de Santa 
Bárbara no Rio dos Pardos, em 
Canoinhas, com Os 4 Gaudérios

03/05 – Festa de Santa Cruz na Igre-
ja Matriz Cristo Rei de Canoinhas

09/05 – Quatro atrações internacio-
nais no Cine Pop Dance: Kasino, 
Mister Jam, Ramada e Lorena 
Simpson

24/05 – Festa no pavilhão da igreja 
do Lageado no distrito de Felipe 
Schmidt com o grupo Marcação

Programação
Fim de semana

4.ª Agrofest reúne 30 mil 
pessoas em Canoinhas

Destaques da TV
MONSTROS S.A.
Hoje * 15h55 * Globo
Os famosos monstros que povoam 
o imaginário de uma simpática 
menina dão o tom nesta animação 
da Pixar ao estilo “filme para toda a 
família”.  PARA SE DIVERTIR SEM 
COMPROMISSO.

DIA DE TREINAMENTO
Hoje * 23 horas * SBT
Vale a pena admirar Denzel Wa-
shington no filme que lhe valeu o 
Oscar de melhor ator. Ele está ótimo 
no papel de um policial corrupto que 
treina um novato interpretado por 
Ethan Hawke. PARA QUEM GOSTA 
DE AÇÃO.

50 POR 1
Amanhã * 23h45 *Record
Na estreia da segunda temporada, 
Álvaro Garnero viaja pelo Cana-
dá, de Calgary a Vancouver, num 
motorhome, ao lado do filho. As 
imagens são inebriantes. PARA 
QUEM GOSTA DE TURISMO E 
AVENTURA. 

OS ESPÍRITOS
Domingo * 3h45 *Globo
Divertida produção de Peter Ja-
ckson, antes do megasucesso O 
Senhor do Anéis. Michael J. Fox 
vive um caçador de fantasmas todo 
atrapalhado. PARA QUEM CURTE 
COMÉDIAS.

JANELA INDISCRETA
Domingo * 1h30 * Globo
Uma das mais inquietantes produções 
do gênio do suspense, Alfred Hitchco-
ck, retrata um homem solitário que 
entrevado em uma cadeira de rodas 
decide espionar a vida dos vizinhos. 
Acaba descobrindo um crime. PARA 
QUEM GOSTA DE CLÁSSICOS.

Filmes e programas que irão ao ar neste fim de semana

Desde a sexta-feira, 13, quem foi ao 
Parque de Exposições Ouro Verde, em 
Canoinhas, pode conferir as atrações 
que a 4.ª Festa do Agronegócio do 
Planalto Norte (Agrofest) trouxe para 
a cidade. Com feiras e exposições que 
valorizam o produtor rural ou pecuaris-
ta da região, a Agrofest hoje é uma das 
grandes festas da região e, de acordo 
com o presidente da Comissão Central 
Organizadora (CCO), Donato João 
Noernberg, a cada ano se consolida 
como referência para o meio agrícola 
e também como uma ótima atração de 
lazer para públicos de diversas idades. 

Noernberg explica que o even-
to, neste ano, contou com menos 
verba e menos tempo para organi-
zação, mas que, dentro das medidas 
possíveis, tentou agradar a todos 
os que compareceram ao Parque 
de Exposições durante os três 
dias e também aos agricultores e 
professores que participaram dos 
seminários técnicos, promovidos 
desde a terça-feira, 10. Com ex-
posição de animais domésticos e 
rurais, mostra cultural e espaço para 
que agricultores familiares de toda 
região mostrassem e negociassem 
seus produtos, além de espaço para 
divulgação de empresas da cidade, 
mais uma vez, o grande chamariz 
para o público geral foram os sho-
ws musicais promovidos nos dois 
palcos montados para a festa.

MUITA MÚSICA
Na sexta-feira, 13, a festa ficou 

por conta da dupla sertaneja Rud 
e Robson, que abriu a bateria de 
shows programada para a festa. 
De acordo com Rud, que está na 
estrada há cerca de seis anos com o 
companheiro de dupla, a oportuni-
dade de participar de uma festa com 
o alcance regional da Agrofest é 
muito positiva para os cantores que 

levam para todo Brasil o sertanejo 
moderno, como ele define o ritmo 
musical adotado por eles.

No sábado, 14, da manhã até 
a noite a festa foi animada por 

cantores locais, nos dois palcos. No 
domingo, 15, novamente cantores 
locais animaram a festa no decorrer 
da tarde e começo da noite.

Os irmãos gêmeos Mateus e 

Cristiano, só sorrisos do início ao fim 
da apresentação no palco principal 
do evento, fecharam a bateria de 
shows e encerraram com chave de 
ouro a 4.ª edição da festa. 
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PÚBLICO mostrou ter gostado dos shows gratuitos que animaram a festa no fim de semana no Parque de Exposições
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Gisele Bünchen e Tom Brady 
podem se casar novamente em abril

Josi e Milena não estão grávidas
SeM BeBê no ‘BBB’

Teste de gravidez das duas participantes deu negativo

Alívio na casa do Big Brother Brasil: 
nem Josi nem Milena: estão grávi-
das. O teste de gravidez feito por 

ambas deu negativo.
No programa, Josi comentou que es-
tava com a menstruação atrasada três 
semanas e fez um exame de sangue 
para verificar uma possível gravidez. 
Do lado de fora da casa, Ton disse 
que era possível que a namorada 
estivesse esperando um filho dele, 
já que ambos ficaram juntos antes 
do BBB.
Milena, que namorou Ralf dentro 
da casa, também fez o exame 
providenciado pela produção do 
programa e também teve resultado 
negativo.

O casal estaria planejando mais uma 
cerimônia, desta vez, na Costa Rica
De férias do Brasil, a top Gisele 
Bünchen e o jogador Tom Brady 
continuam sob os holofotes.
Segundo o site Perez Hilton, Gisele 
e Tom se casarão novamente, desta 

vez, na Costa Rica. O novo enlace, 
que deve contar com 50 convidados, 
já teria até data: primeira semana 
de abril.
O casal se casou secretamente no dia 
26 de fevereiro, em Santa Mônica, na 
Califórnia.

Vera Fischer 
lança novo livro

Aos 57 anos, Vera Fischer reforça a 
imagem de símbolo sexual com a qual 
é identificada há 40 anos, desde que 
ficou famosa ao conquistar o título de 
Miss Brasil 1969. Esta, porém, foi uma 
imagem que ela não quis passar em seu 
segundo livro autobiográfico, Um Leão 
Por Dia, que lança na segunda-feira, 
23, pela Editora Globo. A atriz, optou por 
contar outro lado de sua trajetória, que 
não o do apelo sexual. Vera relembra o 
passado, discorre sobre o concurso que 
a tornou famosa e dá detalhes sobre 
sua carreira artística e a vida em família. 
Em entrevista a revista Quem, porém, a 
atriz concordou em se abrir um pouco 
mais. Apesar de, aos 57 anos, ainda ser 
considerada um símbolo sexual, Vera 
confessa que está há dois anos sem 
fazer sexo. A revelação, surpreendente 
para o público, é feita com a maior 
naturalidade pela atriz, que diz nunca 
ter dado muito valor ao sexo. “Transava 
muito pouquinho.” Vera também falou, 
pela primeira vez, e com rara riqueza 
de detalhes, sobre o período em que 
foi viciada em cocaína.

Katy Perry confessa que sofre 
com gases durante shows
Katy Perry insiste em manter a fama 
de polêmica. A autora de I Kissed 
a Girl confessou em entrevista re-
cente que sofre com gases quando 
está no palco. 
Katy disse que a excitação e os 
movimentos de dança são os 
responsáveis por lhe causarem 
flatulências. “Eu ‘peido’ muito. A 
todo momento. Tenho um pouco 

de gases”, disse a cantora em 
entrevista para Florence Welch no 
MySpace, como informou o tablóide 
The Sun.
A cantora britânica também ga-
rantiu que não se importa nem um 
pouco com momentos embaraço-
sos. “Não estou nem ai. É o meu 
palco. Já passei por muitas coisas 
vergonhosas”, contou.

OS GASES DA VELHINHA... 
 A velhinha foi ao médico e disse:
- Doutor, eu tenho problema com 
gases, mas realmente isso não me 
aborrece muito. Eles nunca cheiram 
e sempre são silenciosos. Eu vou lhe 
dar um exemplo concreto: Eu peidei 
20 vezes, pelo menos, desde que 

entrei em seu consultório. Aposto 
que você não sabia que eu estava 
peidando porque eles não cheiram e 
são silenciosos.
O médico apenas diz: 
- Sei, sei... leve estas pílulas, tome 4 ve-
zes ao dia e volte a semana que vem.
Na semana seguinte, a senhora 

regressa.
- Doutor, eu não sei que inferno você 
me deu, mas agora meus peidos, 
embora ainda silenciosos, fedem 
terrivelmente.
O médico diz:- Bom! Agora que 
curamos sua sinusite, vamos cuidar 
do seu ouvido!

PIADA
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A melhor herança é aquela abençoada 
quando a pessoa junta tesouros na quali-
dade de pessoa honesta que só faz bem 
ao próximo. É certo que há muita gente 
de bem com a vida, otimistas e que não 
tem muito que reclamar, mas só quem é 
cego ou ingênuo não repara no sofrimento 
de tanta gente, nas coisas erradas que 
existem, na tristeza e amargura de mi-
lhões de seres humanos, na infelicidade. 
Problemas e mais problemas. Basta ver 
o jornal e a televisão ou olhar pela janela, 
contemplar a rua e o bairro, o campo 
e as cidades. Às vezes nem é preciso 
sair de casa para perceber que o amor e 
felicidade parecem um sonho distante. O 
Brasil que queremos. Queremos um País 
soberano, cuja política seja feita com o 
protagonismo do povo para que todos 
tenham vida digna, com saúde, educação 
de qualidade e trabalho dignamente remu-
nerado. Queremos construir instrumentos 
de fiscalização popular na aplicação dos 
recursos públicos, acabando com a impu-

nidade e os privilégios. Queremos um País 
mobilizado contra tudo o que impede que 
as nossas imensas potencialidades regio-
nais e nacionais atendam plenamente aos 
direitos dos cidadãos e cidadãs. Um País 
com uma política livre, transparente e com 
participação popular, onde nenhuma forma 
se negocie nossa soberania. Um País que 
dê igualdade de oportunidades a todos, 
sem discriminação de sexo, cor, religião, 
raça e cultura. Queremos um País ético, 
onde a corrupção seja punida sempre. O 
mundo poderia de fato ser bem melhor se 
tanta coisa errada e ruim não existisse! Se 
a fraternidade vencesse o ódio. Se a justiça 
e a igualdade imperassem em toda parte. É 
isso o que pensamos nós. E isso também 
o que acreditava o autor da história que 
está na Bíblia. Do seu modo e de acordo 
com a sua cultura, ele também vê o que 
não presta, as coisas ruins que poderiam 
não existir. Concluindo: Que a saudade do 
ontem e o medo do amanhã não roubem a 
alegria do nosso hoje. Paz e bem.

UM AMOR
Acordo em meus sonhos aos prantos
Na noite que ousa me devorar
Amortecendo meu corpo doente
No amor que faz o meu penar.

A noite é fria e tediosa
Nas noites que vozes vêm me acor-
dar
Navego na escuridão sem paz
Implorando para o amor voltar.

O devaneio rouba meu tempo
Na teima de não querer mudar
Procurando no brilho da lua
Amando as estrelas e o luar.

Oh brilho que me tornou cativo
Porque não brilha em um novo olhar
Que abrilhante o aroma agradável
Que faça a alma se apaixonar.

Tens tanto amor em seu peito
Te ouço, te quero e te sinto
Nas noites que você vem me tocar
Minha alma não quer me acordar.

Ando a esmo sem rumo
Sem saber como acordar
Vagueia em meu coração esse amor
Que na loucura quer me carregar.

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

Você estará mais sensível e romântico, ariano. Mas 
a tendência é sentir sua força de vontade e a deter-
minação que precisa para atingir suas metas. É um 
bom momento para pensar em suas experiências 

anteriores, verificando o que deve ser mantido e fortalecido e que 
atitudes suas devem ser alteradas. Este ajuste te deixará mais convicto 
do que quer e ajudará nas conquistas.

Cuidado com o estresse, geminiano. Tende descan-
sar e organize-se melhor para evitar o excesso de 
preocupação, especialmente com questões materiais 
e profissionais. Você pode sentir alguma limitação. 

Tente relaxar e aguardar um momento melhor para ações que preci-
sem de resultados rápidos. Perceba se está dando a mesma atenção 
para seu trabalho e as relações pessoais.

Seus desejos estarão bem evidentes, leonino. Apro-
veite para perceber o que quer da vida e especial-
mente de seus relacionamentos. Mas cuidado para 
não impor suas vontades de qualquer maneira, pois a 

semana pede equilíbrio e ponderação. E lembre-se de se divertir, pois 
a semana promete convites e contato com gente. Mas sem exagero. 
A palavra chave é moderação.

Você tende a estar mais introspectivo, libriano. 
Aproveite esta fase em que você está mais voltado 
a si mesmo e suas próprias vontades. Repense suas 
relações e tente ser um pouco mais egoísta. Fica mais 

fácil tomar decisões e chegar a conclusões. Mas deixe-as anotadas 
para agir no futuro. A fase de avaliação ainda permanece por um 
tempo. Semana positiva para leitura.

Prefira o contato com pessoas próximas, sagitariano. 
sua expansividade tende a estar um pouco contida 
e é um bom momento para ficar com familiares e 
amigos mais íntimos. Poupe-se mais, fique mais 

reservado e pense mais sobre o que quer. Conversar com pessoas 
mais experientes, especialmente de sua família, dará boas ideias e 
ajudará nas suas decisões.

Cuidado com os gastos, aquariano. É hora de poupar, 
evitando os gastos impulsivos ou desnecessários. 
Por sinal, esta área de sua vida precisa de mais orga-
nização e esta é uma boa semana para se organizar 

melhor suas finanças. Fique atento aos seus talentos, pois você pode 
perceber habilidades suas que estavam passando despercebidas. É 
hora de se dar valor e mostrá-lo ao mundo.

Hora de observar suas posturas pessoais, taurino. A 
semana pede cautela e introspecção. Se possível, 
reserve algum tempo para pensar em sua vida e 
fazer um balanço do quanto está satisfeito com ela. 

Este momento te permite fazer boas avaliações pessoais e perceber 
o que precisa ser feito se desejar mudar. Mas ainda não é hora de 
agir, apenas de pensar e planejar.

A semana começa com otimismo e disposição, can-
ceriano. Mas evite decisões baseadas somente em 
suas emoções e no entusiasmo. Você tende a se sentir 
mais forte e decidido, sendo um bom momento para 

fazer planos para o futuro. Estão favorecidas as viagens, os estudos, 
e o contato com pessoas. Por sinal, faça contato com pessoas que 
possam te ajudar profissionalmente.

Cuide-se, virginiano. Encontre tempo para descan-
sar, fazer coisas prazerosas e relaxar. Isto porque a 
semana promete um pouco de estresse e cansaço. 
O excesso de trabalho e preocupação deve ser mini-

mizado, para evitar problemas de saúde. Você estará especialmente 
preocupado com suas relações afetivas, sendo um bom momento 
para avaliar melhor seus relacionamentos.

Você tende a estar mais convicto de suas ideias e 
opiniões, escorpiano. E é um bom momento para falar 
sobre elas. Você estará mais convincente e fica mais 
fácil conquistar o apoio de todos. Aproveite para se 

divulgar, fazer contatos e transmitir suas ideias. A autoconfiança está 
em alta, assim como sua determinação e força de vontade. Aproveite 
esta fase de conquistas.

Cuidado com a impulsividade, capricorniano. 
Especialmente ao falar. Melhor pensar antes de 
se expressar e não expor ideias que não estejam 
prontas. Você pode parecer agressivo, o que pode 

gerar desentendimentos. Melhor meditar, pensar, refletir. Por sinal, a 
semana favorece as práticas espirituais e o autoconhecimento. Está 
mais fácil ter consciência do que pensa e sente.

Peixes de 22/2 a 20/3
Hora de pensar nas novidades, pisciano. A sensação 
tende a ser de virada e coisas novas. O momento é 
propício aos novos empreendimentos, especialmente 
profissionais. Vale a pena pelo menos planejar e pen-

sar no futuro de sua carreira, estabelecendo metas mais concretas, 
o que facilitará sua ação. Sua criatividade e sensibilidade também 
estão em alta. Aproveite.

HORÓSCOPO DA SEMANA

JUSTIÇA, HERANÇA ABENÇOADA

Fonte: Climatempo

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

HOJE:

32ºC

Manhã Tarde Noite
18ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
17ºC

DOMINGO:

32ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEGUNDA:

32ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

32ºC

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

HOJE - Ricardo e Otávio se acomodam na pensão 
de dona Ida e Aninha se encanta com os dois. Zeca 
e Terêncio cruzam com Mariana e Maria Rita na es-
trada e a beata manda a filha cobrir o rosto. Tenório 
chama Zeca para domar um burro bravo.

AMANHÃ - Rosinha reclama com Zefa que Zeca não 
tem tempo para ela. Mariana não aceita que padre 
Bento organize a quermesse para arrecadar dinhei-
ro. Zeca e Terêncio apostam corrida enquanto Maria-
na e Maria Rita tentam passar com a charrete.

HOJE - Duda se revela para Xande e os dois se en-
frentam. Janaína toma conta de Soninha, que delira 
de febre. Virgínia invoca Augusto para saber quem 
é a pessoa de bem que morrerá. Alcides conta a 
Pacífico que Waldete conquistou seu coração.

AMANHÃ - Polidoro avisa que o casamento de 
Xande marcará a derrocada da quadrilha de Violeta. 
Rafinha diz que ficou amiga de Soninha e Alma 
sente ciúme. Polidoro reúne provas de todos os 
crimes de Violeta.

HOJE - Maya imagina Bahuan vestido de noivo em 
sua frente e Raj visualiza Duda como noiva. Tônia 
fica desapontada quando Tarso liga e desmarca o 
encontro. Yvone diz a Silvia que pode ter entendido 
mal a maneira como Raul a tratou.

AMANHÃ - Bahuan vê escondido o casamento de 
Maya. Shankar resolve ir atrás do filho. Ramiro con-
ta a Dario que colocou a fazenda e alguns imóveis 
à venda. Tônia fica com ciúme de Gaby. Maya diz 
a Kochi que Surya não gosta dela.

HOJE - Marcelo e 
Maria vão morar na 
Amazônia, com a fa-
mília e Ana Luz. Da-
nilo aceita viajar com 
Bené. Célia diz que 
ama Batista. Ele a 
pede em casamento. 
Ferraz revela quem é 
a chefia oculta. Júlia 
persegue Felipe, Le-
onor, Valente, Juno 
e Lúcio.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

TRÊS IRMÃS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

AMANHÃ - Beatriz fica atônita ao ouvir Lucas 
chamando-a de Victória. Elias pergunta a Lara se a 
saída dela do jornal tem algo a ver com a amizade 
entre ela e George Castelli. Lucas promete ir à festa 
acompanhado de Beatriz, que vibra.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

OS MUTANTES - RECORD - 20h40min

Noite
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