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Ação da Polícia assusta moradores
P. 18 e 19São Cristovão, em Três Barras, reclama da brutalidade dos militares; comando da PM nega excessos

MORADORA mostra projéteis supostamente disparados pela Polícia; Elza mostra roupa rasgada do amásio; Antonio Ribeiro foi atingido por balas de borracha, que também atingiram o capacete de um suspeito

HOMICÍDIO

Mulher mata 
amásio no bairro 
São Cristóvão
Ela mesma se entregou a Polí-
cia, que fazia operação “varre-
dura” no bairro.   Página 19
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A obesidade já é considerada uma doença 
endêmica em diversos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, como o Brasil. Ela é 

responsável por formar ou agravar doenças como o 
diabetes, a hipertensão arterial, doenças cardíacas, 
doenças vasculares, infertilidade, artroses, entre 
outras doenças. Além das dificuldades de realizar 
tarefas comuns do dia a dia. Nos últimos anos, o 
governo tem investido no tratamento público da obe-
sidade, porém, ainda de maneira pouca efetiva.

O tratamento da obesidade deve ser realizado 
por uma equipe multiprofissional, como médico 
(preferencialmente endocrinologista ou nutrólogo), 
nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e professor 
de educação física. Cada indivíduo tem uma ne-
cessidade especial, que deve ser identificada e 
encaminhada para maior atenção de um profissional 
específico.

Milhares de pessoas usam medicamentos para 
emagrecer de maneira indiscriminada, muitas vezes 
prescritos por maus profissionais, podendo levar 
a fracassos no tratamento, além de dependência 
física e psíquica da droga. Raras são as pessoas 
que usam exclusivamente drogas para emagrecer 
que conseguem manter um peso ideal por mais de 
um ano sem a droga.

O Brasil é citado no relatório anual da Organiza-
ção Mundial de Saúde como o principal consumidor 
de drogas para emagrecer no mundo.

O Conselho Federal de Medicina editou a Re-
solução N. 1477 (em 1997), proibindo o médico de 
prescrever simultaneamente drogas tipo anfetami-
nas (fenpreporex, entre outras) com benzodiazepí-
nicos (diazepan), diuréticos, hormônios ou laxantes 
com a finalidade de emagrecimento. Em 2007 a 
Anvisa, através de Resolução também determinou 

a mesma restrição a prescrição destes fármacos, 
abrangendo também as farmácias, proibindo o 
aviamento e a dispensação dessas associações. 
Vale lembrar que a proibição se faz tanto para as 
drogas feitas em uma mesma cápsula como em 
cápsulas separadas. É proibido também o médico 
de vender o medicamento ou indicar farmácia 
para que o medicamento seja obrigatoriamente 
comprado nela.

Em 2005, o Conselho Federal de Medicina 
editou também a Resolução N. 1766 na qual estabe-
lece normas para a cirurgia de obesidade mórbida, 
sendo limitada a cirurgia para pessoas com Índice 
de Massa Corpórea (IMC) acima de 40 ou acima de 
35 desde que tenha doenças graves relacionadas 
à obesidade. Além disto, é obrigatório equipe multi-
profissional (cirurgião do aparelho digestivo, clínico 
geral ou endocrinologista, nutrólogo ou nutricionista, 
psiquiatra ou psicólogo, fisioterapeuta e anestesiolo-
gista, além de equipe de enfermagem familiarizado 
com o tratamento).

A obesidade deve ser combatida, porém, exis-
tem profissionais especializados e normas técnicas 
para serem seguidas. Tanto o tratamento clínico 
como o cirúrgico, quando bem indicados tem grande 
chance de sucesso, mudando para melhor a vida das 
pessoas, porém, quando mal indicado, pode trazer 
danos graves para a saúde do paciente.

Qualquer dúvida sobre as resoluções do Con-
selho Federal de Medicina pode ser esclarecida na 
Delegacia do CRM Canoinhas na rua Barão do Rio 
Branco N. 669 primeiro andar ou pelo telefone 3622-
8263, das 13 às 17 horas.

Vagner Trautwein é médico e delegado do 
CRM/Canoinhas

EDITORIAL

Código polêmico

É preciso aguardar 
que o debate entre 

governos seja 
concluído com uma 

resposta 
minimamente 

satisfatória para 
quem depende de tal 

regulamentação

Obesidade a doença do século
ARTIGO

VAGNER TRAUTWEIN

No ano de 1987, ao iniciar o primeiro dia de 
aula como professor ACT num grande Colégio 
Estadual, na hora do recreio, tomado por um 

impulso mórbido fui até a garrafa térmica, peguei água 
quente, adicionei café solúvel e, quando levei o copo 
até a boca, ouvi um “som”, oriundo de um professor 
efetivo. Tal som era para lembrar que ali havia uma 
lista de professores que contribuem para o Nescafé, 
estando excluídos da lista os ACTs, cujo pagamento, 
de praxe somente chegaria em junho. Lá no cantinho, 
outros professores ACTs tomando água. Não conse-
gui ingerir um gole sequer. No outro dia, no mesmo 
horário, pedi um minuto de silêncio e pedi desculpas 
aos “nobres” professores efetivos por ter violado uma 
regra (currículo oculto - leia Giroux e Apple) e ali, dian-
te de 23 professores, devolvi ao pote três colheres do 
café solúvel (uma mais como punição). Silêncio total! 
(Um professor efetivo cochichou aos meus ouvidos, 
“Um dia eu também já fui ACT”). Meus estudos so-
bre o episódio,lembram o apartheid na África do Sul 
(hilário, mas pedagógico) e o livro de  Casa Grande 
&  Senzala. Numa outra escola, lecionei oito horas de 
um padrão de dez, sendo em quatro dias, sempre as 
últimas horas no ensino noturno, perdendo com isso o 
ônibus e esperando na madrugada, do lado de fora da 
rodoviária de Rio Negrinho (que, pasmem, fechava a 
meia-noite -  o ônibus chegava sempre às duas horas 
da madrugada). Nem por isso desisti de ser professor. 
Hoje, ao refletir sobre essa passagem, cheguei à 
conclusão de que a contratação de ACTs traduz-se em 
graves prejuízos para os estudantes. Sou signatário 
da intenção de que a escola deveria ser para o aluno, 
mas é esse lado que menos se leva em conta na hora 
de elaborar as políticas públicas de educação, seja 
em nível municipal ou estadual, ao deixar de garantir 
a efetivação dos referidos professores através de con-
cursos públicos. Minha irmã, uma grande mestra da 
educação, nos anos 1970 era chamada de professora 
“precária”, palavra que foi substituída por “temporária”. 
A cada ano, professor ACT muda escola, muda de 
universo escolar, novo mundo, sempre começando 
do “zero”, além da depressão do clima natalino, com 
aquela incerteza sobre a possibilidade de conseguir 
aulas no ano vindouro. Já convivi com professor ACT 
que leciona em mais de três escolas, para garantir 
seu orçamento (e viva os Direitos Humanos!). Minha 
experiência como professor ACT me permite afirmar 
que professores ACTs acabam marginalizados nas 
escolas, tanto pelos alunos quanto pelos colegas 
efetivos. Mantê-los nas escolas passa pelo viés da 
divisão da categoria, pois são impedidos de partici-
parem de manifestações e greves. Assim, dezenas 

e centenas  de vagas temporárias, portanto, serão 
preenchidas por indivíduos das classes populares 
sem outra opção profissional, como uma alternativa 
ao desemprego. Não é a toa que do município de Ma-
fra, sai uma Van por volta de cinco horas da manhã 
conduzindo professores para São Bento do Sul para 
lecionar na educação infantil e ensino fundamental, 
todos os dias da semana, chegando a seus lares, 
por volta das 19 horas. Pergunto: isso é vida? Isso 
sem contar que muitos estavam(ão) pagando do 
próprio bolso as despesas de viagem. Eu próprio, 
fiz uso de passes para professores, não sendo per-
mitido viajar sentado e sendo o último a adentrar no 
ônibus, como se a passagem fosse uma “esmola” 
(paga pelo governo às empresas). Felizmente, no 
dia 2 de março o Conselho Nacional de Educação 
aprovou uma norma que fixa em 10% o limite de 
professores temporários na rede pública de ensino 
do País. A norma aprovada determina também que 
a rede pública de ensino nacional deve ter plano de 
carreira, o que não ocorre na maioria dos municípios, 
de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Não 
foi estipulado prazo para a redução dos não-efetivos, 
mas a medida deve atingir quase todos os Estados. 
A norma, que precisa ser confirmada pelo ministro 
da Educação, determina diretrizes para os planos de 
carreira dos professores do ensino básico. A princí-
pio, o MEC diz concordar com diversos pontos, in-
clusive com o dos temporários. Depois dessa notícia, 
vou tomar um café solúvel, lembrando com orgulho 
de que meu manifesto em 1987 foi para dizer aos 
colegas “efetivos”, de que nunca fui um “dekassegui” 
da educação. Admiro a maioria dos professores ACTs 
que zelam pela qualidade do ensino, ao contrário de 
alguns “efetivos” que fingem que ensinam, aulas de 
“cuspe-e-giz”, tradicionais, e que não veem a hora de 
se aposentarem para repousarem em suas tumbas 
“matrimoniais”, levando ao fracasso, ao “estrabismo”  
do conhecimento enciclopédico gerações de alunos 
que, face às relações de poder, são “obrigados” a 
assistirem aulas que as teorias pedagógicas do 
século 21 refutam e qualificam como um atentado 
aos direitos das crianças e adolescentes. Se me 
perguntarem sobre os ACTs e efetivos nas universi-
dades, a discussão se estenderá sob outro prisma 
de análise... Mesmo assim, no ensino superior, o 
“joio” e o “trigo” estão juntos, independentes do 
vínculo profissional.

Armindo José Longhi é Doutor em Educação e 
professor do Mestrado em Desenvolvimento Regio-
nal da UnC Canoinhas

Professores ACTs e qualidade de 
ensino nas escolas

ARTIGO

ARmINdo José LoNGhI 

Santa Catarina é o primeiro 
Estado a aprovar e fazer virar lei 
um código ambiental independente 
da legislação federal. Esta semana, 
o projeto, aprovado em 31 de mar-
ço pela Assembleia Legislativa, foi 
assinado na íntegra pelo governador 
Luiz Henrique da Silveira (PMDB), 
em Campos Novos, no Meio-Oeste. 
Cerca de dois mil produtores rurais, 
além de parlamentares estaduais e 
federais, acompanharam a cerimônia.

Entre os espectadores, agriculto-
res contentes com a 
legislação que faci-
lita seu trabalho. A 
questão, no entanto, 
transcende a esfera 
estadual. O Ministério 
Público recomendou 
que as entidades liga-
das ao meio ambiente 
sigam a legislação 
federal e não o código 
ambiental do Estado. 
O Ibama anunciou 
que seguirá a recomendação. Isso 
significa que vem uma guerra de 
gigantes pela frente. O ministro do 
Meio Ambiente, Carlos Minc, dis-
se esta semana que o Ibama deve 
desprezar a legislação estadual. Ele 
anunciou que irá recorrer ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) contra as 
regras aprovadas pelos deputados e 
pelo governador. O ministro chegou 
a ameaçar com prisão quem descum-
prir a lei federal.

A polêmica chegou até Canoi-
nhas. Na semana passada, vereador 
Beto Passos (PT) fez um discurso 
incisivo contra a Lei. Passos afirma 
que mais uma vez quem irá pagar a 
conta pela irresponsabilidade go-

vernamental será o agricultor mais 
humilde, que pode ser multado ou 
até preso se descumprir a lei federal, 
mesmo que embasado por uma lei 
estadual de conteúdo questionável.

Para o vereador Célio Galeski 
(DEM), a iniciativa estadual é válida 
e necessária. “Algo precisava ser 
feito”, afirma.

Vereador João Grein (PT), ligado 
a agricultura familiar, acha estranha 
a forma como o Código Estadual foi 
aprovado.

De qualquer forma, 
cabe um conselho aos 
agricultores que depen-
dem do Código para am-
pliar suas áreas de plantio 
ou edificar construções. 
Não é este o momento 
para iniciar tais investi-
mentos. É preciso aguar-
dar que o debate entre 
governos seja concluído 
com uma resposta mini-
mamente satisfatória para 

quem depende de tal regulamenta-
ção.

Não é de forma forçada que es-
taremos na vanguarda das mudanças 
ambientais. Há uma legislação clara 
e específica que precisa ser respeita-
da. A Constituição Federal se sobre-
põe às leis estaduais e é impossível 
um juiz fazer interpretação diferente.

Ademais, é preciso atentar para 
desastres climáticos como as chu-
vas de novembro de 2008 em Santa 
Catarina. Desastres que seriam ao 
menos amenizados não fosse a sanha 
desenfreada de devastadores da natu-
reza. Desastres que podem se repetir 
com um Código Ambiental liberal e 
irresponsável.
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<< O QUE PASSOU...

POLÍTICA

Crise reduz exportações e 
investimento da indústria
<<13/04
A crise econômica internacional fez 
a indústria reduzir as exportações 
e os investimentos no exterior. 
Levantamento da Federação das 
indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) 
mostra que o percentual exportado 
pelo setor caiu, no final do ano pas-
sado, a 21,9% do volume produzido, 
menor patamar desde 2002. De 
2003 a 2007, as vendas externas 
chegaram a 24,1% da produção 
total, com pico de 25,2% em 2005.

EUA liberam viagem de 
parentes a Cuba
<<13/04
O governo americano anunciou o 
fim das restrições para que familia-
res de cubanos vivendo nos EUA 
possam viajar a Cuba e enviar di-
nheiro ou artigos como produtos de 
higiene, roupas e outros “presentes” 
a moradores da ilha.
Empresas americanas de telecomu-
nicações também foram autorizadas 
a realizar licenciamentos em Cuba 
para implementar serviços de telefo-
nia fixa e celular, transmissão de TV 
via satélite e internet.

Inadimplência se acelera e 
aumenta 17% em março
<<13/04
Reflexo do aumento no desempre-
go, da queda na renda e da desace-
leração na economia, a inadimplên-
cia do consumidor se acelerou em 
março, mês que combina os efeitos 
dos pagamentos em atraso das 
compras de dezembro com o das 
despesas do início do ano. Pesquisa 
da Serasa Experian mostra que a 
inadimplência saltou 17% em março 

ante o mesmo período de 2008. Em 
fevereiro, o índice havia subido 4,7% 
na mesma base de comparação.
A pesquisa do Ministério ouviu 54 
mil pessoas por telefone.

Protógenes é afastado da PF
<<14/04
A Polícia Federal decidiu afastar o 
delegado Protógenes Queiroz das 
atividades na corporação por tempo 
indeterminado. A medida foi tomada 
na quinta-feira, 9, e informada na 
segunda-feira, 13, ao delegado, que 
é alvo de processo disciplinar “em 
virtude de participação em atividade 
político-partidária”. 

Evo encerra greve de fome
<<14/04
O presidente da Bolívia, Evo Mo-
rales, promulgou a lei eleitoral que 
permitirá a realização de eleições 
presidenciais no país em 6 de de-
zembro - nas quais ele é candidato 
à reeleição.
A promulgação ocorreu em ato 
festivo, do lado de fora do palácio 
presidencial depois de Evo encerrar 
seis dias de greve de fome em sinal 
de protesto a favor da aprovação 
da Lei.

Coreia do Norte retomará 
programa nuclear
<<14/04
A Coreia do Norte expulsou técnicos 
da agência atômica da ONU e anun-
ciou a retomada de seu programa 
nuclear militar, em retaliação à 
condenação, pelo Conselho de Se-
gurança da ONU, do disparo de um 
foguete no dia 5. A declaração do 
organismo determina que se façam 
cumprir restrições ao país, alvo de 
sanções desde 2006, quando testou 
uma bomba atômica.

SP volta a contratar
<<15/04
Após cinco meses, a indústria de 
São Paulo voltou a criar postos de 
trabalho. Em março, o saldo de ge-
ração de vagas cresceu 0,31% ante 
o mês anterior, o que significa 7,5 
mil vagas criadas no universo de 2,4 
milhões de empregos. De outubro 
a fevereiro, com os efeitos da crise 
global, a indústria do Estado perdeu 
236,5 mil vagas.

Passageiros agredidos no RJ
<<15/04
Com vagões lotados no subúrbio 
do Rio de Janeiro, agentes agredi-
ram usuários com socos e usaram 
cordas dos apitos como se fossem 
chicotes.
Quatro agentes de controle foram 
demitidos. A empresa que adminis-
tra transporte ferroviário afirmou que 
funcionários “se excederam”.

Governo perde mais de R$ 10 
bilhões em arrecadação
<<16/04
O Governo Federal arrecadou nos 
três primeiros meses deste ano 
R$ 160,360 bilhões, uma perda de 
mais de R$ 10 bilhões, ou 6,6%, 
em relação aos R$ 171,697 bilhões 
verificados em intervalo equivalente 
do ano passado.

Câmara reduz cota
<<16/04
A Mesa Diretora da Câmara 
anunciou uma série de medidas 
para regulamentar o uso da cota de 
passagem aérea dos deputados. A 
partir de agora o uso da passagem 
fica limitado a parlamentares, suas 
mulheres ou maridos, além de outros 
dependentes legais - como filhos. 

   ALAGADOS: Homem escapa da enchente em cima de uma kombi no Recife; chuvas provocam estragos no nordeste desde segunda, 13

Retorno
O ex-deputado federal e ex-secretário-geral do DEM, Saulo Queiroz (MS), 
está preparando o terreno para retornar à seara política. Depois de fazer car-
reira no Mato Grosso do Sul, deverá ser candidato a deputado federal pelo 
Estado de São Paulo. Saulo Queiroz é paulista, nascido na cidade de Guaíra, 
próxima a divisa com o Mato Grosso do Sul.

Entregando o ouro
A oposição vai relatar a área de infraestrutura, setor que analisa o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC) no Orçamento Geral da União 
de 2009. O relator deverá ser o senador Efraim Morais (DEM-PB). É a 
primeira vez no governo Lula que a oposição vai comandar aquela impor-
tante relatoria, que é a mais cobiçada pelos partidos políticos por concen-
trar a maior parte dos investimentos públicos e as obras do PAC.

Alternando metas
O Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2010. As principais mudanças são a 
redução da meta do superávit primário – a economia feita pelo setor público 
para pagar os juros da dívida pública – para 3,3% do Produto Interno Bruto, 
a meta da inflação de 4,5% e o novo valor do salário mínimo em torno de 
R$ 507. Como não consegue reduzir os gastos com pessoal, o Governo 
corta o superávit primário.

Ponto eletrônico
As denúncias de que na folha de pagamento da Câmara dos Deputados existem 
funcionários fantasmas, levou o presidente da Casa, Michel Temer (PMDB-SP), 
a determinar a administração estudos para instituir o ponto eletrônico obrigató-
rio. Também está elaborando um projeto de resolução para proibir aos funcioná-
rios da Câmara dos Deputados exercerem funções fora da Casa.

Nova regra
O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), 
afirmou que a casa fará uma “disciplinação rigorosa” sobre os gastos com 
passagens aéreas feitos pelos deputados. Ele não quis marcar a data para 
que a Mesa Diretora decida sobre a nova regulamentação. Diante das novas 
denúncias sobre a utilização das passagens a regulamentação se tornou 
necessária.

Jackson Lago no TSE
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria
 julgar ontem o recurso protocolado pelo
 governador do Maranhão, Jackson Lago
(PDT - foto), contra a cassação de seu mandato.
 Jackson Lago e seu vice, Luiz Carlos Porto
 (PPS), foram cassados no começo de
 março por abuso de poder político nas
 eleições de 2006. Apesar de terem sido
 cassados, governador e vice permanecem
 nos cargos por força de decisão do próprio
 TSE, que permitiu que ambos continu-
assem nas funções até o julgamento de recursos. Assim, a segunda colocada na 
eleição de 2006, a senadora Roseana Sarney (PMDB), indicada pelo TSE para 
tomar posse, aguarda a decisão final da Justiça Eleitoral para assumir o gover-
no. Depois do julgamento do governador do Maranhão, o processo de Luiz 
Henrique da Silveira deve ser um dos próximos a integrar a pauta de julgamento 
do TSE.
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1.688
agências bancárias fecharam no Brasil 
em 17 anos. De 19.996 agências, o 
número de estabelecimentos caiu 18.308. 
Com isso houve maior concentração 
bancária e aumento da população por 
agência, o que pode explicar, em tese, as 
longas filas em muitas agências.
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Prefeituras farão cadastro de famílias, mas lista será avaliada pela 
Caixa; haverá sorteio se faltarem imóveis para todos os candidatos 

Política MATÉRIA-PRIMA
Guerra quente

 > p. 5

CANOINHAS
Cem dias de segundo 

mandato
> p. 6

Governo cede e amplia 
pacote habitacional

COM AGÊNCIAS

O governo cedeu à pressão po-
lítica dos pequenos municípios 
e ampliou o pacote habitacional 
que promete construir 1 milhão 
de casas. A regulamentação do 
programa permitirá que todos os 
municípios, independentemente 
da população, beneficiem-se da 
construção de casas para famílias 
com renda de até três salários 
mínimos (R$ 1.395), segundo 
informações do Ministério das 
Cidades.

A proposta inicial era que 
as 400 mil casas que serão cons-
truídas com dinheiro público e 
transferidas a famílias de baixa 
renda por pagamentos mensais 
de R$ 50 fossem feitas apenas em 
municípios com mais de 100 mil 
habitantes, de áreas metropolita-
nas ou capitais.

Se a regra continuasse va-
lendo, apenas 573 das mais de 
5mil cidades brasileiras se qua-
lificariam. O governo admitia 
exceções em casos de municípios 
com população entre 50 mil e 
100 mil habitantes que tivessem 
crescido muito por causa de 
uma obra de infraestrutura, por 
exemplo. Nesse caso, outros 254 
municípios seriam atendidos.

O recuo, decidido em reu-
nião na segunda-feira, 13, com 
o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, resolve um problema po-
lítico que o governo teria de en-
frentar durante a tramitação no 
Congresso Nacional da medida 
provisória que criou o pacote.

O próprio relator, Henrique 
Eduardo Alves (RN), líder do 
PMDB na Câmara, já havia dito 
que incluiria os pequenos muni-
cípios no programa e a oposição 
tem emendas que tratam do 
assunto.

A justificativa que o gover-
no havia dado para restringir as 
cidades beneficiadas era técnica. 
Mais da metade da necessidade 
de moradia em áreas urbanas está 
localizada nas regiões metropoli-
tanas, que, por isso, eram o foco 
do programa.

A agência da Caixa Econômi-
ca de Canoinhas informa que, por 
enquanto, não há nenhuma orien-
tação quanto a como o programa 
vai funcionar na região.

SORTEIO
A regulamentação do pacote 

também trouxe algumas regras 
que reduzem o poder das pre-
feituras na distribuição das casas 

para famílias de baixa renda. 
O cadastro dos benefici-

ários continuará sendo feito 
pelas prefeituras. O alvo são 
famílias com renda de até três 
mínimos, que nunca tenham 
sido beneficiadas por outro 
programa habitacional e que 
também não tenham outro 
imóvel. Em Canoinhas, por 
exemplo, este contingente 
passa dos 2,5 mil cadastros. 

Mas, no momento em 
que o contrato de venda do 
imóvel for feito, a Caixa fará 
uma segunda avaliação sobre 
a renda da família. Se houver 
desenquadramento, o mutuá-
rio não será beneficiado.

Além disso, o governo 
determinou que, nos casos 
em que haja empreendimentos 
com mais famílias qualificadas 
do que imóveis disponíveis, 
seja feito um sorteio para 
decidir quem ficará com a 
moradia.

O Ministério das Cidades 
fixará também critérios para 
acesso aos imóveis que vão 
privilegiar, por exemplo, famí-
lias que têm filhos, em vez de 
outras formadas por apenas 
um casal. Outra novidade é 
o fim do seguro de vida para 
famílias com renda entre cinco 
e 10 salários mínimos.

O presidente do Sistema Fecomér-
cio, Bruno Breithaupt, participou na 
quarta-feira, 8, da reunião da Câma-
ra de Dirigentes e Lojistas (CDL) 
de Mafra e Rio Negro, a convite 
da presidente da entidade, Fátima 
Regina Granemann. Junto dos dire-
tores Marcos Arzua, da Federação 
do Comércio; Rudney Raulino, do 
Senac; Roberto Anastácio Martins, 
do Sesc; Breithaupt falou das três 
entidades (Federação do Comércio, 
Sesc e Senac) e traçou um panorama 
do comércio varejista em meio ao 
cenário econômico mundial.

Na quinta-feira, 9, os dire-
tores do Sistema Fecomércio 
reuniram-se com o prefeito de 
Canoinhas, Leoberto Weinert 
(PMDB), com o presidente do 
Sindicato de Canoinhas, Moacir 
de Paula e Silva, com o presidente 
da CDL de Canoinhas, Ismael 
Carvalho e com empresários 
da região. O prefeito quer que 
mais empreendimentos sejam 
instalados na cidade e ressal-
tou a potencialidade da região. 

Presidente da Fecomércio ouve as 
demandas da região de Canoinhas
Reunião na quinta-feira, 9, reuniu autoridades do setor e da política

Com assessoria
CANOINHAS

“Temos de estar atentos aos 
anseios do setor produtivo e ao 
bem-estar de nossos munícipes”, 
disse, ressaltando a importância 
do atendimento do Gabinete 
Odontológico e do Sesc Ler para 
o município. Em contrapartida, 
Breithaupt atentou que cabe ao 
poder público criar condições 
para que as empresas se estabele-
çam, com a finalidade de geração 
de empregos e riquezas. O pre-
sidente da Fecomércio também 
chamou atenção à necessidade de 
intensificar as ações de formação 
de trabalhadores e qualificação 
da mão-de-obra, acompanhan-
do o crescimento econômico 
catarinense.

Em São Bento do Sul, o vice-
prefeito Flávio Schuhmacher, 
falou da crescente demanda são-
bentense por espaços culturais, 
já que o Sesc atua no município 
com ações educativas e de assis-
tência e o Senac São Bento do 
Sul, que desde 1995 atende as 
cidades de Rio Negrinho, Campo 
Alegre, Mafra e Canoinhas com 
cursos de educação profissional 
e projetos especiais. 
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CASAS como as do PSH devem ser multiplicadas também em cidades menores
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> Frase da semana

Guerra quente

FESTA PARA A GAROTADA
No sábado, 11, a Associação de Moradores do Jardim Santa Cruz fez a en-
trega de cachorro-quente acompanhado com um copo de refrigerante e doces 
e chocolates para 550 crianças do bairro. As doações foram adquiridas em 
supermercados, distribuidoras de doces, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
políticos, empresas e casas comerciais de Canoinhas.

O que Bela Vista ganha dando título a LHS?

Vereador Paulo Glinski (DEM) detonou esta 
semana na Câmara os funcionários da prefeitura 
que andam dando voltinhas com carros públicos 
a fim de fazerem serviços particulares. Ele criticou 
o excesso de carros de passeio que a prefeitura 
possui, em detrimento de ambulâncias, que são 
poucas para atender os pacientes do SUS. “Muita 
gente pega carro da prefeitura para ir ao banco 
porque tem muitos”, justificou. A crítica se deu 
depois que ele mesmo revelou que a ambulância 
comprada para o Samu não tem seguro.

Código Ambiental
O debate em torno da aprovação do Código Ambiental, assinado 

esta semana pelo governador Luiz Henrique (PMDB)promete ficar 
cada vez mais quente. Requerimento apresentado pelo deputado 
estadual Dirceu Dresch, líder do PT na Assembleia Legislativa de 
SC, pedindo que Fatma e Epagri informem números de funcionários 
foi aprovado na quarta-feira, 8. “Queremos saber qual é a condição 
que a Fatma tem de analisar em 60 dias projetos de baixo impacto 
ambiental em pequenas propriedades rurais, conforme determina 
o Código Ambiental”, argumentou Dresch. O deputado defendeu 
que os dados são fundamentais para que os parlamentares possam 
cobrar melhor estrutura, de modo que os órgãos de governo tenham 
condições de cumprir suas funções.

No caso de Canoinhas, não é preciso pensar muito para respon-
der. A regional da Fatma não tem nem assessoria jurídica própria. 
Depende de Florianópolis. Dificil imaginar que consiga acelerar seu 
trabalho com o mínimo de funcionários com o qual atua.

FESTA DOS CARROS

Os vereadores de Canoinhas estão cada vez 
mais indignados com a falta de consideração 
por parte da prefeitura. As críticas se estendem 
a praticamente todo o staff do governo Weinert, 
começando pelo secretário de Obras, Fernando 
de Oliveira, que conseguiu ser alçado ao posto 
de campeão de críticas negativas por parte dos 
vereadores e terminando na assessoria jurídica 
que tem mandado respostas engraçadinhas aos 
pedidos da Câmara.

A questão foi levada ao prefeito Leoberto Wei-
nert (PMDB) há muito tempo, mas Weinert não vê 
inércia da Secretaria de Obras, como deixa claro 
na entrevista publicada na página 6 deste CN, na 
qual faz um balanço dos 100 primeiros dias do 
segundo mandato.

 Vereador Tarciso de Lima (PP) classificou 
de desrespeito o comportamento do governo com 
os vereadores. “A comunidade tira sarro dos 
vereadores por causa da nossa falta de autorida-
de”, disse. Ele sugeriu que o prefeito reúna seu 
secretariado e os confronte com os vereadores, 
presumindo que Weinert desconheça as faltas de 
seus secretários para com os vereadores.

Os vereadores têm razão. Weinert é teimoso e 
já pagou caro por isso. Vai pagar ainda mais. Até 
mesmo Bene Carvalho (PMDB) está criticando 
seu governo. Se não agir rápido vai vir chumbo 
grosso por aí. A onipotência nunca foi uma boa 
maneira de governar em uma democracia. Fazer 
política, especialmente com quem fiscaliza o Go-
verno, não é uma opção, é uma necessidade.

O pior é que o hiato de Weinert está provo-
cando o ataque, gratuito ou não, a vários de seus 
secretários e assessores. Alguns merecem com 
louvores, outros nem tanto. Mas como em uma 
guerra, baixam inocentes e culpados com a frágil 
percepção de um julgamento justo.

TEATRO DO SALTO

“Se jurar alguma coisa, pelo menos 
que saiba o que está jurando” 

do vereador   Paulo Glinski (DEM) criticando o prefeito Leoberto Weinert (PMDB) que, segundo ele, 
não respeita a Lei Orgânica do   Município

> FARPAS: Paulo Glinski (DEM) voltou 
a criticar a ingerência da administração 
municipal afirmando que o secretário de 
Administração tem o hábito de assinar 
requerimentos pedindo a retirada de proje-
tos de lei.

> FARPAS II: “Secretário municipal não 
tem competência para isso. Somente 
quem pode requerer a retirada de projetos 
de lei é o prefeito”, enfatizou Glinski.

> PPA: Quarta-feira, 22, às 19h, no 
pavilhão da Capela de Paula Pereira tem 
reunião com a comunidade para discutir o 
PPA 2010-2013.

> OPCIONAL: Por conta do feriado de 
Tiradentes segunda-feira, 20, é ponto 
facultativo nos órgãos municipais, com 
exceção dos ligados a saúde como PA, 
Policlínica, Farmácias Básica e Popular.

> SEGURANÇA: Ontem à noite, no 
Fórum da Comarca, autoridades discuti-
ram questões relacionadas a segurança 
pública no município.

> R$ 625 MIL: É a multa que a construtu-
ra ESE terá de pagar por ter abandonado 
a obra do PSH em Canoinhas.

> PACIÊNCIA: Secretaria de Obras manda 
avisar que por conta da estiagem não dá 
para encher o caminhão pipa para ameni-
zar a poeira nos bairros.

Mais uma vez a comunidade do Salto d’Água Verde 
conseguiu surpreender e encantar as mais de sete 
mil pessoas que assistiram a montagem da Paixão 
e Morte de Jesus Cristo na noite de Sexta-Feira 
Santa em uma apresentação ao ar livre que durou 
mais de três horas. A encenação foi elogiada pelos 
vereadores de Canoinhas na sessão de segunda-
feira, 13. Vereador João Grein (PT) sugeriu que o 
município se envolva mais ativamente, ajudando a 
custear o teatro no próximo ano.Tudo bem

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) não vê pro-
blemas no fato de a Câmara discordar que o cargo de 
gestor do Fundo Municipal de Saneamento seja criado 
antes do próprio Fundo estar constituido de fato, ou 
seja, com a Casan fora da jogada definitivamente. 
“Basta que criem uma emenda retirando o cargo e 
aprovem o Fundo”, sugere. A princípio, o gestor seria 
o secretário do Meio Ambiente. 

O cargo, na verdade, prioriza um arranjo político 
para acomodar Silmar Golanovski (PMDB), que depois 
de perder a campanha para a reeleição a vereador, ficou 
sem função política.

Boa nova
O governo vai editar uma medida provisória (MP) 

que autoriza a criação de um auxílio financeiro para 
socorrer os municípios devido a queda no repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) neste 
ano. Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) comemorou o 
anúncio feito no início da semana. “Nossa arrecadação 
está no patamar de 2006, ou seja, houve significativa 
queda”, argumenta.

Devolvendo excessos
O presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, Célio Galeski 

(DEM) e o vereador Wilson Pereira (PMDB) entregaram na semana passada 
um cheque no valor de R$ 50 mil ao prefeito Leoberto Weinert (PMDB), ao 
vice-prefeito Beto Faria (PMDB) e ao secretário de Administração e Finanças, 
Argos Burgardt. Este recurso é  sobra de recursos repassados pelo município 
a Câmara. Weinert quer usar o dinheiro na reestruturação da rede elétrica da 
prefeitura e da Câmara.
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“
Estamos 

trabalhando 
em busca de 

recursos

”

Leoberto Weinert (PMDB) faz um balanço dos 100 primeiros dias do 
segundo mandato e fala sobre pontos polêmicos de seu governo

Cem dias de segundo mandato
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Leoberto Weinert (PMDB) encara 
com satisfação os 100 primeiros 
dias de seu segundo mandato, em-
bora tenha ouvido críticas recor-
rentes da Câmara de Vereadores, 
preocupada especialmente com 
a atuação da Secretaria de Obras. 
Esta semana, o prefeito de Ca-
noinhas recebeu a reportagem do 
CN para comentar os avanços de 
seu segundo governo e esclarecer 
pontos polêmicos que vêm ser-
vindo de munição para a oposição 
na Câmara. Acompanhe.

100 DIAS
“Iniciamos 2009 com rea-

lizações como a continuidade 
das obras da avenida Expedicio-
nários, nova sede do CEI Tio 
Patinhas, retomada do processo 
de manutenção das ruas do 
município, reforma nas escolas 
Presidente Caste-
lo Branco, Aroldo 
Carneiro de Car-
valho, Branca de 
Neve, ampliação 
da Severo de An-
drade, Benedito 
Therezio de Car-
valho, Maria Isa-
bel Cubas, ações 
que mostram que 
em 100 dias não 
paramos, apesar de todo o pro-
cesso de crise que o mundo está 
vivendo. Estamos trabalhando 
em busca de recursos”.

FINANCIAMENTO DO BADESC
“Ainda no primeiro semestre 

a obra de revitalização da rua 
Duque de Caxias deve come-
çar. O financiamento de R$ 7 
milhões, que garantiria a revita-
lização de 11 ruas, será feito por 
etapas, justamente por causa da 
crise financeira”.

SECRETARIA DE OBRAS
“Não vejo problemas. Siste-

maticamente tenho visto que den-
tro do nosso planeja-
mento de trabalho, 
as coisas estão sendo 
feitas. A máquina é 
muito grande, o que 
não está acontecen-
do é o cumprimento 
imediato de questões 
pontuais, mas que 
estão dentro de uma 
programação. Talvez 
esteja faltando comu-
nicação. A reivindica-
ção é justa, mas está 
dentro de uma pro-
gramação. Pelo que 
tenho acompanhado 
todos os bairros es-
tão sendo atendidos. 
A Secretaria não parou. Concen-
tramos o trabalho em determina-
das localidades, porque iniciamos 
e terminamos o trabalho em uma 

localidade para depois ir 
para outro local.

A questão da co-
municação está sendo 
trabalhada. Queremos 
que a programação seja 
disponibilizada no site 
(da prefeitura), até por-
que nem eu tenho essa 
informação. Se precisar 
saber, tenho de recorrer 

lá (à Secretaria)”.

MUNICIPALIZAÇÃO DA ÁGUA
A Casan tem um débito com 

Canoinhas. Em mais de 30 anos 
ela investiu muito pouco. Eles não 
cumprem contrato. Tenho respei-
to pela Casan, ela serviu bem Ca-
noinhas, mas o ponto mais fácil 
é servir água, o problema maior 
é oferecer o saneamento básico. 
O financiamento que a Casan 
anuncia já está carimbado para o 
litoral, não vem para cá. Estamos 

nos adequando a legislação para 
passo a passo municipalizar este 
serviço. Já aprovamos um plano 
de saneamento que está sendo 

elaborado. Já está na 
Câmara a criação de 
um Fundo de Sane-
amento. Cumpridas 
todas estas etapas po-
demos dar sequência 
ao processo.

ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO

E s t á  s e n d o 
lançado um novo 
processo licitatório, 
dentro do que reco-
menda o Tribunal 
de Contas. Agora 
precisamos ter em-
presas interessadas. 
No primeiro edital 

havia uma série de itens a serem 
cumpridos pela empresa que 
tornavam a prestação do serviço 
inviável.

MAIS SEMÁFOROS
A necessidade é clara, mas a 

questão é financeira. Semáforos 
são bem caros.

CRISE FINANCEIRA
Todas as nossas ações têm sido 

tomadas com muita cautela. Hoje 
arrecadamos o equivalente a 2006, 
estamos retroagindo, portanto.

ARRECADAÇÃO DO IPTU
Temos um dado histórico do 

IPTU e não temos tido variação. 
O valor que se arrecada em cota 
única (em torno de 30%) per-
manece.

AURORA
A última informação é de 

que foi suspenso o investimen-
to. Mantemos as esperanças. Há 
expectativa de que a situação da 
indústria de alimentos melhore já 
no segundo semestre deste ano.

“
A máquina é 

muito grande, 
o que não está 
acontecendo é 
o cumprimento 

imediato de 
questões 

pontuais, mas 
que estão 

dentro de uma 
programação

”
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OBRAS: “Pelo que tenho acompanhado todos os bairros estão sendo atendidos”
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Prisão de ventre

Três Barras prepara 
ação contra a  gripe
TRÊS BARRAS
Pessoas com 60 anos ou mais 
são o público alvo da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Gripe (Influenza) e Tétano 
promovida em todo o País pelo 
Ministério da Saúde. Em Três 
Barras, a Secretaria Municipal de 
Saúde prepara para o próximo 
sábado, 25, uma grande mobi-
lização visando imunizar 1.623 
idosos em 10 postos de vacina-
ção espalhados pelo município. 

O atendimento ao público, 
neste dia, começa às 8 horas e 
prossegue até às 17 horas. Por 
esta ser a 11ª edição da Campa-
nha, é importante que todos os 
idosos venham até os postos para 
também reforçar a vacina contra 
o tétano. “O vírus da gripe se 
transforma com frequência, por 
isso, se faz necessária a proteção 
anual”, explicou a enfermeira 
Solange de Souza, que coordena 
a campanha no município de Três 
Barras. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, a vacinação 
no dia 25 de abril será realizada nos 
seguintes locais: Unidade do Caps, 
Unidade Saúde da Família da Rua 
José Nunes Cavalheiro e Unidade 
Básica de Saúde do Caic (São Cris-
tóvão), Unidade Básica de Saúde do 
Km 06, Creche “Tia Maria” (Vila 
Nova), Creche Cléa Trella Casa 
(João Paulo 2.º), Creche Zilda Pa-
checo (Argentina), Unidade Básica 
Central de Saúde (Km02), Unidades 
Básica de Saúde de São João dos 
Cavalheiros e da Campininha. 

Após este dia, caso haja 
necessidade, equipes do PSF 
farão uma busca intensiva nos 
bairros da cidade e uma equipe 
volante percorrerá o interior 
visando imunizar as pessoas e 
atingir a meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde que é de 
75% da população idosa. Em 
2008, a Secretaria Municipal de 
Saúde imunizou 1.173 das 1.189 
pessoas com mais de 60 anos, 
garantindo, assim, um índice de 
97,7%. A vacinação, em todo o 
País, irá até o dia 8 de maio.

Vacinação está prevista para 10 postos no Dia Nacional da Campanha

VACINAÇÃO de pessoas com mais de 60 anos é prioritária para o Ministério da Saúde
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Use com segurança. Use com delicadeza. 
Use com suavidade. Sem cólicas, sem 
diarréia.

> A importânciA de umA 
boA ALimentAção

Uma dieta adequada deve 
conter um alimento de 
cada grupo abaixo por 
refeição:

1)  Al imentos 
construtores: 
Fornecem prin-
cipalmente prote-
ína ao organismo. 
Carnes, ovos, leite, 
queijos e coalhadas fa-
zem parte deste grupo.
2) Alimentos reguladores: Fornecem sais 
minerais, vitaminas e fibras. Como exemplo, podemos citar legumes, 
verduras e frutas.
3) Alimentos energéticos: Fornecem carboidratos e gorduras. Neste 
grupo destacam-se massas, arroz, batata, mandioca, trigo e derivados, 
manteiga, amendoim e azeite.

> ALimentos ricos em fibrAs: fonte de sAúde
As fibras são importantes porque regulam o intestino.
Seu principal benefício é facilitar e favorecer o bom funcionamento do 
aparelho digestivo. Veja aqui alguns alimentos ricos em fibras:

Alta fonte de fibras:
Amêndoas, farelo de trigo natural, cereais integrais, hortaliças e frutas, 
principalmente cruas, feijão cozido e coco natural.

Boa fonte de fibras:
Manga, uva-passa preta, pipoca, lentilha e grão-de-bico cozidos, figo e 
castanha de caju torrada.

fonte moderada:
Milho verde em grão, pão integral, cenoura crua, maçã e pêra com casca 
e nozes. Cozido: batatinha com casca, batata-doce, brócolis, espinafre 
e couve-flor.

> exercite-se!
A vida sedentária é um dos grandes inimigos do bom funcionamento 
dos intestinos. Para estimular as funções intestinais e prevenir contra a 
prisão de ventre, além de uma boa alimentação, é fundamental praticar 
atividade física regularmente a fortalecer a musculatura abdominal. Os 
benefícios são muitos. Você vai ficar de bem com a vida, com seu corpo 
e principalmente consigo mesmo.
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Lupus Eritematoso Sistêmico

Planos de saúde têm 
novas regras de carência

2ª Parte

Medida beneficia em média 7,5 milhões de pessoas no Brasil

SAMU

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS – Quais as articulações mais atingidas?  Preferentemente, as articulações 

dos membros superiores. Acomete punho, cotovelo, ombro e dedos das mãos, 
como se fosse um quadro de artrite reumatóide. Portanto, a artralgia, às vezes 
a artrite e excepcionalmente a inflamação estão presentes no primeiro surto 
de 90% das pacientes. Por isso, elas procuram os reumatologistas, médicos 
que se especializaram no assunto. Se a paciente não apresenta dor articular, 
o diagnóstico clínico fica em suspenso. 

 – São dores fortes que obedecem a um ritmo diário? Não há rigidez 
matutina como na artrite reumatóide. É uma dor migratória não muito inten-
sa. Isso, muitas vezes, retarda o diagnóstico, porque a paciente entra em 
remissão e não procura o médico. 

- E o sexto critério, qual é?  O sexto critério, e um dos mais importantes, 
é a lesão renal. Paciente com lesão renal acompanhada de hipertensão no 
primeiro surto tem prognóstico mais reservado. A hipertensão arterial denota 
que surgiu um processo inflamatório nas membranas das estruturas envol-
vidas no sistema de filtração do sangue que atravessa os rins e a paciente 
é acometida por glomerulonefrite. 

 – Isso quer dizer que o rim começa a filtrar mal e deixa passar pelo poro 
renal substâncias que deveria reter?  Se esse distúrbio não for tratado 
convenientemente, a paciente evolui para insuficiência renal rapidamente 
progressiva. Na verdade, é o rim que dita o prognóstico em 90% dos casos, 
que será pior ainda se for acompanhado do sétimo critério: a lesão cerebral. 
Seu primeiro sinal é uma convulsão, um ataque epilético comum que pode 
ser confundido como característico de doença exclusivamente convulsiva e 
relegar o diagnóstico e tratamento do lúpus para segundo plano. 

– Qual é a lesão cerebral mais frequente? No anatomopatológico, a lesão 
cerebral mais frequente é a trombo-embolia, ou seja, a deposição de coágulos no 
cérebro sob a forma de trombos locais ou de êmbolo originário de outra região do 
corpo que entope o vaso cerebral. Como consequência, o tecido que depende 
dessa irrigação entra em anóxia e morre por falta de oxigênio. Além disso, quadros 
neurológicos graves, como hemiplegia (paralisia de um lado do corpo), plegia 
(paralisia parcial de uma parte do corpo) e quadriplegia (paralisia dos membros 
superiores e inferiores) parece estarem ocorrendo com maior frequência nos dias 
de hoje em virtude do aumento da sobrevida das pacientes. Esse comprometimento 
cerebral, em geral, não acontece no início da doença. No entanto, se estiver ligado 
à lesão renal, as dificuldades terapêuticas se agravam bastante.

- E o oitavo critério? No território do sangue, o lúpus estabelece as chama-
das penias. Em 20% dos casos, a anemia hemolítica coincide com a ruptura 
dos vasos sanguíneos e a fragilidade dos glóbulos vermelhos, levando à 
anemia hemolítica autoimune, uma manifestação da síndrome pré-lúpica. A 
paciente pode ir ao consultório do hematologista com esse problema e logo 
em seguida ou alguns anos depois manifestar o quadro clínico completo do 
lúpus eritematoso. Outra manifestação de penia mais incidente é a leucope-
nia, ou seja, a diminuição de glóbulos brancos, dos leucócitos. Em 40% dos 
casos, a leucopenia é traduzida pela produção de anticorpos principalmente 
dirigidos contra os neutrófilos, um tipo específico de glóbulos brancos, que 
hoje fazem parte do diagnóstico laboratorial do lúpus.

Desde quarta-feira, 15, a porta-
bilidade da carência dos planos 
de saúde está em vigor em todo 
território nacional, possibilitando 
a troca de um plano de saúde 
por outro sem o cumprimento 
de novo período de carência. A 
medida, uma resolução normativa 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) beneficia 
imediatamente 7,5 milhões de 
pessoas que, individualmente ou 
em família, fazem uso de pla-
nos de saúde privados, médico 
hospitalar ou exclusivamente 
odontológicos.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), apenas 13% dos contratos 
dos planos de saúde poderão 
ser beneficiados pela regra da 
portabilidade, dadas as restrições 
impostas pelo plano, mas, para 
quem deseja trocar de plano sem 
passar novamente pelo longo pe-
ríodo de espera para fazer uso de 
alguns serviços, a alteração é bem-
vinda. Até a entrada em vigor da 
resolução, para trocar de serviços 
o usuário deveria esperar o prazo 
de carência estipulado.

BENEFICIÁRIOS
Pelas novas regras da porta-

bilidade, para ter direito a mudar 
de plano o usuário precisa estar há 
pelo menos dois anos no plano de 

origem, ou três anos na situação 
de cobertura parcial temporária. 
Estar em dia com as mensalidades 
também é condição essencial, as-
sim como a opção por um plano 
compatível com o seu atual na 
hora da troca, com faixa de preço 
igual ou inferior ao de origem e 
estar sendo comercializado. 

Segundo o Ministério da Saú-
de (MS), para auxiliar a compara-
ção dos planos para portabilidade, 
a ANS disponibilizará em sua 
página na internet o Guia ANS de 
Planos de Saúde, um sistema on-
line com mais de cinco mil planos 
cadastrados para pesquisa, com o 

objetivo de ampliar o poder de 
decisão do consumidor na hora de 
contratar um plano de saúde. 

Para solicitar a migração de 
um plano para outro, o usuário 
deve se enquadrar nas normas 
previstas. Depois de solicitada 
a adesão, a nova operadora terá 
20 dias para analisar o pedido 
e a recusa não poderá acon-
tecer caso os requisitos sejam 
cumpridos, sob pena de multa. 
A partir do momento que for 
aceito, o  cliente deverá per-
manecer dois anos na mesma 
operadora para, então, solicitar 
nova transferência.
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Como funciona uma recicladora de plásticos
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Empresa de Canoinhas fabrica sacolas plásticas a partir de lixo reciclado; indústria reclama de falta de incentivos do governo

Quem acha que o pouco lixo 
reciclável recolhido na região 
é todo comercializado com 

empresas de fora, engana-se. 
No bairro Jardim Esperança, 
em Canoinhas, funciona uma 
fábrica de sacolas plásticas 
produzidas a partir de lixo re-
ciclável. A Palmar Plásticos já 
atua neste mercado há dez anos. 
Hoje, o mercado está retraído, 
por conta da dificuldade em 
se conseguir matéria-prima, 
especialmente em uma cidade 
como Canoinhas, onde a cultu-
ra da reciclagem é quase nula. 
Lucas Hack de Souza Junior, 
diretor da empresa, diz que a 
Palmar tem um leque bastante 
diverso de fornecedores, mas 
reconhece a dificuldade. Junior 
explica que a vantagem em se 
reciclar o plástico, por mais 
oneroso que seja, se concentra 
no alto preço para se produzir 
plástico virgem. Mesmo assim, 
o custo/benefício é relativo. 
“Dependendo do material é 
oneroso por causa do tempo 
que demanda (o processo de re-
ciclagem)”. O custo maior está 
na energia elétrica. “Uma forma 
de o Governo estimular esta 
indústria que tira de circulação 
mais de 80 toneladas de plástico 
por mês era desonerar o custo 
da energia elétrica”, sugere. O 
Brasil recicla hoje 21,2% do 
plástico, índice acima da média 
da União Europeia em 2007, 
aponta a Plastics Europe.

A Palmar trabalha com dois 
barracões. No primeiro, loca-
lizado no bairro Industrial 1, e 
feito a coleta e triagem do plástico 
usado. Este lixo é compactado 
e transformado em um material 
chamado de farelão que é levado 
para a matriz da empresa, locali-
zada no Jardim Esperança. Dali, 
o farelão sai em forma de sacolas 
prontas para a venda. O mercado 
principal da empresa são produ-
tores de bananas, que utilizam as 

a construção de um barracão de 
triagem de lixo reciclável, mas até 
agora o dinheiro não foi liberado. 
A previsão, por sinal, não é garan-
tia de que o dinheiro seja de fato 
liberado.

sacolas para proteger os cachos, e 
supermercados.

CATADORES 
ENFRAQUECIDOS

Junior, assim como todos 
os envolvidos com reciclagem, 
defende políticas públicas que 
incentivem a separação racional 
do lixo e o fortalecimento de 
uma associação de catadores de 
lixo reciclável, além de incenti-
vos fiscais para as indústrias.

Os incentivos parecem mais 
fáceis de conseguir do que unir 
uma associação. Conforme ma-
téria da semana passada do CN, 
a Associação de Catadores de 
Lixo de Canoinhas, criada há 
dois anos, não saiu do papel. 
Segundo o supervisor de Meio 
Ambiente da prefeitura, Feli-
ppe Davet, o ideal seria que os 
próprios catadores fundassem e 
liderassem uma associação, até 
porque é muito mais fácil como 
cooperativa captar recursos em 
órgãos federais do que como 
uma entidade ligada a prefeitura. 

Mesmo assim, a prefeitura fez 
duas tentativas de fundar a Asso-
ciação. Na segunda vez, quando 
uma senhora havia sido eleita 
como presidente da Associação, 
ao assinar a documentação no 
Cartório, desistiu do cargo e a 
Associação caiu no esquecimen-
to. Para Davet, indiscutivelmente, 
uma Associação tiraria os catado-
res do ciclo dos atravessadores, 
empresas que colhem o lixo dos 
catadores, enfarda e revende para 
empresas. “Seria o fortalecimento 
de um setor que tem tudo para 
crescer”, afirma.

Davet explica que sua pasta já 
bateu na porta de todos os órgãos 
possíveis atrás de verba para criar 
uma estrutura física para a Associa-
ção, mas até agora nenhum pedido 
recebeu resposta positiva. Sua últi-
ma esperança é o Ministério das 
Cidades, para onde encaminhou 
projeto esta semana. “Esta é nossa 
última tentativa”, afirma.

O orçamento deste ano da 
prefeitura prevê R$ 50 mil para 
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LIXO coletado pela Palmar segue para triagem antes de ser reciclado
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Produtividade baixa e preço em queda preocupam setores e resultam em redução de investimentos e produtividade

Gracieli Polak
BELA VISTA DO TOLDO

Feijão, milho e soja em Bela Vista do Toldo

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

Próximo a Prefeitura Municipal

Neste ano, os agricultores de 
Bela Vista do Toldo que aposta-
ram no feijão não conseguiram o 
lucro que almejaram. A situação 
se repete também com quem, 
apesar do aumento elevado nos 
custos da produção, investiu no 
milho ou acreditou na soja. Ago-
ra, no final do ciclo de colheita 
de algumas culturas e em plena 
negociação da safra, a situação 
agrícola começa a se apresentar 
desastrosa na cidade. 

Quem não perdeu grande 
parte do que plantou com a 
primeira estiagem da safra, no 
final de 2008 e começo de 2009, 
agora amarga a quebra da pro-
dutividade nas variedades que 
representavam a última esperan-
ça de obter lucro no plantio. “Eu 
esperava que a soja que tenho 
no campo produzisse bem, mas 
com essa última estiagem dá para 
notar que ela está secando com 
muitas falhas e que a quebra vai 
ser grande. Chover agora não 
adianta mais”, relata Leônidas 
Damaso, que tem 20 hectares 
preenchidos com a oleaginosa 
e também investiu no cultivo de 
milho e feijão, sem sucesso.

Damaso plantou 30 hectares 
com milho gastando aproxima-
damente 30% a mais do que gas-
tou na safra anterior, esperando 
produtividade igual ou superior 
e preço proporcionalmente 
maior em relação ao aumento 

no cultivo. Das seis mil sacas 
esperadas, vieram apenas quatro 
mil, que agora são negociadas 
por uma média de R$ 18, valor 
menor que os R$ 22 pagos no ano 
anterior. Situação que, nas contas 
do agricultor, vai apenas garantir 
o pagamento do financiamento. 
“Está complicado, porque tive-
mos prejuízo em tudo  e o preço 
está caindo. Tem muita oferta no 
mercado e a tendência é o preço 

cair ainda mais”, reclama.

PERSPECTIVA DE CRISE
Alfredo Cezar Dreher, se-

cretário de Agricultura, afirma 
que  houve queda na produção 
da maioria das culturas planta-
das na safra 2008/2009 e que, 
realmente, Bela Vista enfrentará 
graves problemas que, devido 
à vocação agrícola de parcela 
considerável da população, 

deverá atingir todos os setores 
do município. “Estamos verifi-
cando a situação para ver o que 
pode acontecer, porque quase 
100% dos agricultores têm fi-
nanciamento e temos de tentar 
negociar para que as dívidas não 
sejam arrastadas. Mas é preo-
cupante, temos noção disso”, 
explica.

Dreher lembra, que desde o 
começo do ano, o município está 

Com o objetivo de reativar as 
discussões de fortalecimento 
da classe, debater temas im-
portantes para o desenvolvi-
mento regional e realizar uma 
confraternização entre amigos, 
os engenheiros agrônomos da 
região de Canoinhas se reuni-
ram no final de março com o 
compromisso de dar vida nova 
à sua associação. O encontro 
procurou resgatar as experiên-
cias dos últimos anos e planejar 
uma nova sistemática para os 
encontros, que a princípio de-
vem ocorrer sempre na última 
sexta-feira de cada mês. EngEnhEiros agrônomos presentes no encontro de reativação da Associação

Engenheiros agrônomos do Planalto Norte reativam Associação
CANOINHAS Somente em Canoinhas atu-

am hoje mais de 50 engenheiros 
agrônomos entre órgãos públi-
cos de extensão e pesquisa, co-
operativas e empresas privadas. 
Na região do Planalto Norte, o 
número de profissionais supera 
150. 

As associações de engenhei-
ros agrônomos já foram signi-
ficativamente ativas na região 
e contribuíram para grandes 
avanços socioeconômicos. O 
primeiro passo para o resgate 
desse trabalho de construção 
social foi dado por um grupo 
de 16 profissionais que voltam 
a se reunir na próxima sexta-
feira, 24.

em situação de emergência por 
causa da estiagem e que este é 
um fator positivo na negociação 
com os bancos, porque oficia-
liza os prejuízos causados pela 
condição climática desfavorável, 
ainda que não sirva de alento 
para quem perdeu na safra das 
águas e resolveu tentar a safrinha. 
“Quem perdeu tudo resolveu 
apostar, sem esperar que desta 
vez tivesse problema, mas o 
produto agora está com menor 
qualidade e produção, com preço 
menor”, relata.            

FUMO SALVA ECONOMIA
A cultura com menor varia-

ção em relação à produtividade 
e ao valor pago ao produtor, de 
acordo com o secretário, é o 
fumo. Segundo Dreher, a cultura 
tem salvado o ciclo produtivo 
2008/2009 e garantido sobre-
vivência no campo. “Como a 
proporção de fumicultores no 
município é alta e a maioria dos 
agricultores se dedica ao cultivo 
paralelo de diversos produtos, os 
danos poderão ser amenizados”, 
avalia.

Para o técnico agrícola José 
Aparecido Francisco, que traba-
lha em uma casa agropecuária 
na cidade, o mau momento já 
pode ser sentido na prática, com 
a diminuição no volume de com-
pras realizado pelos agricultores. 
“Todo mundo está com um pé 
atrás, esperando que o preço da 
safra melhore para conseguir pa-
gar os financiamentos e investir, 
mas muito pouco”, diz.

DAMAso fez alto investimento no plantio de milho, mas de seis mil sacas esperadas vieram apenas quatro mil
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Recebeu os cumprimentos na 
sexta-feira, 3,  a  querida Simo-
ne el-Kouba Dequech pela 
passagem de seu aniversário. 
Muitas felicidades! São os dese-
jos de seus familiares.

Parabéns a Silmara corrêa alveS que completa mais 
um ano amanhã.

Felicidades!

No domingo, 19, o lindo garotinho 
luiS FernanDo completa seu 
primeiro aninho. Seus pais lhe 
desejam muitas alegrias, amor 
e paz.

Participe
A comunidade do Divino Espírito Santo convida a todos para participarem 
da missa com primeira comunhão no domingo, 19, às 10 horas. Após a 
celebração haverá almoço festivo e bingo à partir das 14 horas.

A edição 2009 da Toca do 
Coelho, em Três Barras, rece-
beu 10. 364 visitantes de oito 
Estados brasileiros. Nos 36 dias 
em que o local ficou aberto à 
visitação pública, estiveram pre-
sentes pessoas de 40 cidades 
catarinenses, 27 paranaenses 
e também, mas em menores 
proporções, moradores do Rio 
Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Rio de Ja-
neiro e Mato Grosso. “A Toca do 
Coelho é referência na região, 
atraí visitantes de todas as ida-
des e a cada ano a presença de 
público aumenta. E isso orgulha 
a administração municipal e o 
povo de Três Barras”, comentou 
o prefeito Elói José Quege. 

Nas fotos, a entrega das 
cestas de páscoa do concurso 
de cartas, do qual os ganhado-
res foram Paloma e Cristina: 
carta mais criativa, maior carta: 
Yago e Andrielly e carta mais 
bonita: Laíra Cristini e Paulo 
Henrique, de Major Vieira.

Toca do Coelho 
teve mais de 10,3 

mil visitantes

Jogos Abertos da 3.ª Idade
A Secretaria Regional de Canoinhas, por meio da 

Gerência de Turismo, Cultura e Esporte, promoverá 
na sexta-feira, 24, a fase regional classificatória dos 
2.º Jogos Abertos da Terceira Idade, para atletas de 
60 anos ou acima dessa idade. De acordo com a 
integradora de esportes da SDR, Regina Zomer, se-
rão disputadas as modalidades de bocha masculina 
e feminina, Bolão 23 feminino, Canastra feminino, 
Dominó masculino e feminino, Dança coreográfica e 
Dança de Salão. Os atletas classificados nesta fase, 
disputarão a etapa estadual, na cidade de Gravatal, 
de 4 a 9 de maio. 

Aluno do Adolfo Konder em 
Brasília

Willian Friedrich, estudante do Núcleo Escolar Adolfo 
Konder, de São Pascoal, representou o Estado de Santa 
Catarina em Brasília, como membro e delegado da coorde-
nação infanto-juvenil do Meio Ambiente, no Projeto Vamos 
Cuidar do Brasil. A informação é do vereador José Valmor 
Nicoluzzi, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, 
realizada na segunda-feira, 13. Ele vai apresentar na próxima 
reunião dos vereadores, moção de aplauso ao aluno pela 
brilhante conquista e à escola por incentivar os seus alunos 
a participar de atividades do gênero. 

A EEB João José de Souza 
Cabral está desenvolvendo este ano 
vários projetos socioambientais, que 
tem por objetivo principal sensibilizar 
os alunos e a comunidade local da 
importância urgente de preservar 
e conservar o meio ambiente. Um 
dos projetos realizado pela escola 
é o Recicle, que foi implantado no 
ano de 2003 em convênio com a 
Empresa Mili, que fornece todas 
as orientações necessárias para o 
desenvolvimento do projeto. No ano 
de 2008, a escola arrecadou através 
da coleta seletiva 6.439 quilos de lixo 
reciclável, e a venda deste material 
reverteu em R$ 1.679,00, que foram 
utilizados na compra de materiais 
pedagógicos.

Alunos do 
Projeto 
Recicle 2009 
de 5.ª E 7.ª 
séries. Da 
esquerda 
para a direita, 
Gabriel José 
Scheuer, 
Carolina Mo-
reschi Henne-
mann, Karina 
Randig (co-
ordenadora 
do Projeto), 
Matheus Re-
nan Riske e 
Douglas Artur 
Marotski

Alunos do Projeto Recicle (2009), de 5.ª 7.ª e 8.ª séries – da esquerda para a 
direita: Maicon Douglas Plachek, Amanda Mayra Alves, Eduardo Medeiros do 
Nascimento Neves, Gustavo Rafael de Lorena, Karina Randig (coordenadora 
do Projeto), Sabrina Sueli E. Bonete, Marina Apª Pereira da Cruz, Fabíola 
Carlim Voigt, Diego Temóteo dos Santos, Bruno Beira, Jéssica Aline da Silva, 
Indiamara Ferreira Torres, Tamara de Fátima Perciak e Damiane Dranka

A Escola Cabral também de-
senvolve o projeto Viveiro de Mudas 
e Horta Escolar. Sob a orientação da 
professora responsável, Teresinha 
H. Woitexem, os alunos aprendem 
como fazer a semeadura correta 
e as mudas produzidas no viveiro 
são transplantadas para a horta da 
escola, que posteriormente serão 
utilizadas para enriquecer a meren-
da escolar.

Projeto Viveiro de Mudas e Horta 
Escolar 

Escola Cabral desenvolve projetos socioambientais

Encenação da 
Paixão e Morte de 

Jesus
Centenas de pessoas se emo-

cionaram com a representação da 
Paixão e Morte de Jesus, realizada 
no dia 4 de abril na localidade de São 
Pascoal.  A encenação foi dirigida com 
muita competência pelo jovem Juliano 
Ribeiro, que coordenou um grupo de 
autênticos atores que atuaram no 
teatro. O vereador José Valmor Nico-
luzzi, participou da peça encarnando 
o Judas Escariotes. Os 35 atores que 
participaram da representação são 
pessoas da comunidade local, que 
merecidamente foram elogiados pela 
excelente atuação. Parabéns a todos 
pela belíssima encenação, que, aliás, 
já está se tornando uma tradição em 
São Pascoal 
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Unificação entre BB 
e Besc acontece hoje
Clientes do Besc agora realizarão operações também em agências BB

Gracieli Polak
CANOINHAS/TRÊS BARRAS

Feliz Aniversário!
15/04 - Tatiane Pereira de Lima
15/04 - Samira Maria Kaschuk 
19/04 - Odival Stelzner Junior 

20/04 - Samara Quadros 

Homenagem da direção, professores, alunos e funcionários da
E.E.B.Estanislau Schumann, pela passagem do 

15.° aniversário do município de Bela Vista do Toldo.

MAS QUE BELA VISTA DO TOLDO!
“Há muitos anos alguém que por aqui passou se

admirou com a nossa paisagem e, para seus companheiros, falou:
- Olha só que bela vista dos toldos de índios temos daqui!

Qual será o nome desse lugar? É um dos mais lindos que eu  vi!
Esses toldos de índios que juntos, uma pequena vila formou.

E Bela Vista do Toldo, desde então se denominou!
Os anos passam, as coisas mudam,

nem índios, nem toldos não temos mais para ver...
E se hoje alguém me perguntasse: - É Bela Vista do quê?

Eu ficaria indeciso e não saberia responder,
São tantas as coisas boas que temos
Que uma bela vista continuamos ser!

Vejamos alguns exemplos e pense em
qual bela vista deseja ter...

Bela Vista dos seus habitantes, pessoas de bem que aqui residem,
mistura de raça, cores e crenças, que juntos trabalham e progridem

que investem em seu futuro, e acreditam que aqui está,
um lugar certo e seguro, para verem seus sonhos se realizar...

Bela Vista da terra fértil, que por Deus foi abençoada,
resta fazermos a nossa parte, cuidar da terra que nos foi dada,

pois aqui plantamos e sempre colhemos, 
o pão sagrado, nosso alimento.

é um município agrícola e com trabalho, 
dela tiramos nosso sustento!

Bela Vista dos sonhos... de ser uma linda cidade!
Onde os seus habitantes serão felizes, vivendo em paz, em harmonia,

Onde o progresso trará bons frutos a todos, 
fazendo nascer a prosperidade!

Bela Vista do futuro... com lembranças no passado 
e vivendo o presente!

Parabéns minha cidade, que hoje completa quinze anos,
cheia de vida e planos...

Minha Bela Vista adolescente!”

Eliane Kachimareck, abril de 2009

Felicidades!
A querida Samira 
maria KaSchuK 
completou idade nova 
na quarta-feira, 15. 
Parabéns e muitas 
felicidades!

Hoje, definitivamente, se con-
cretiza a fusão do Banco do 
Brasil (BB) com o Banco do 
Estado de  Santa  Catar ina 
(Besc) com a unificação dos 
sistemas bancários das duas 
instituições, que coexistirão 
ainda por cinco anos, período 
em que a logomarca do Besc 
deverá ser mantida, de acordo 
com o contrato  de incorpo-
ração assinado em outubro de 
2008, quando o banco estadual 
passou para as mãos do Go-
verno Federal, administrador 
do BB.

Desde fevereiro deste ano, 
o compar t i lhamento entre 
cartões das duas instituições 
está em vigor, facilitando a 
vida dos cl ientes dos dois 
bancos, que agora coexistem. 
Segundo o Banco do Brasil, 
com a fusão, clientes BB Besc 
poderão pagar  o  Imposto 
sobre Propriedade de Veículo 
Automotor (IPVA) e taxas do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) do Estado 
de Santa Catarina nos termi-
nais de Autoatendimento BB e 
também no site do banco. 

Os beneficiários do Ins-
t i tuto Nacional do Seguro 
Social (INSS), que recebem o 
benefício por meio do Besc, 
não prec isarão so l ic i ta r  a 
transferência para o BB, por-
que ela será automática e rea-
lizada de forma gradativa, de 
forma que, a partir de hoje, 
os benefícios poderão ser sa-
cados nos terminais do Banco 
do Brasil disponíveis em qual-
quer lugar do País, utilizando 
o mesmo cartão.

Até o f inal  de julho,  a 
substituição dos car tões e 
senhas deverá acontecer, gra-
dativamente, o que, na prática, 
de acordo com o BB, só trará 
vantagens para os usuários, 
que contarão com a estrutura 
das duas instituições, interli-
gadas.

Em TrÊS BarraS
Os clientes do Banco do 

Bras i l  que rec lamavam da 

falta de um posto de autoa-
tendimento na cidade, agora, 
com a unificação dos dois 
bancos, têm acesso facilitado 
aos serviços que, anterior-
mente, só eram realizados em 
Canoinhas.

Desde que o processo de 
fusão foi colocado em prática, 
os clientes do BB já podem re-
alizar diversas transações nos 
caixas eletrônicos da agência 
do Besc de Três Barras e, de-
pois da unificação do sistema, 
outras funções serão execu-

tadas e o atendimento será 
igual ao de outras agências. 
Atualmente os serviços de 
autoatendimento para clientes 
Besc e BB na agência da cidade 
é realizado das 8 às 18 horas, 
de segunda à sexta-feira. Ama-
nhã e domingo, 19, diante da 
unif icação dos sistemas, o 
horário será estendido.

Outras 136 cidades dentro 
de Santa Catarina não pos-
suem agências do BB e serão 
beneficiadas diretamente com 
a unificação.

BESC permanece oferecendo os mesmos serviços, mas rede ganha reforço do BB
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Os proprietários rurais devem ficar 
atentos a duas exigências legais 
que tratam da regularização fun-
diária e da adequação ambiental 
de suas propriedades e que têm 
prazos já definidos. 

1. AVERBAÇÃO DE RESERVA 
LEGAL

Foi publicado no dia 11 de 
dezembro de 2008 no Diário Oficial 
da União o Decreto 6.686. Pelo 
novo texto, prolonga-se até o dia 
11 de dezembro de 2009 o prazo 
para produtores rurais averbarem 
as áreas de Reserva Legal de suas 
propriedades.

 A Reserva Legal determina os 
percentuais de vegetação nativa 
que devem ser conservados nos 
imóveis.  Estes índices são 80% 
na Amazônia, 35% no Cerrado e de 
20% nos outros biomas (é o caso 
de Santa Catarina). 

Nesta semana o Ministério do 
Meio Ambiente firmou convênio 
com a FEBRABAN (Federação 
Brasileira de Bancos) para não 
mais fornecer crédito (inclusive 
crédito agrícola) para empre-
endimentos que não estejam 
ambientalmente adequados e 
licenciados. 

2. GEORREFERENCIAMENTO
Fo i  ins t i tu ído  pe la  Le i 

10.267/2001. O decreto n° 5.570 
de 31 de outubro de 2005 fixou os 
prazos legais para o georreferencia-
mento e certificação de imóveis ru-

IMÓVEIS RURAIS
GEORREFERENCIAMENTO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL

rais junto ao INCRA, conforme segue:
• Áreas iguais ou superiores a 

5.000 hectares: o prazo venceu em 
29 de janeiro de 2003;

• Áreas entre 1.000 e 5.000 
hectares: o prazo venceu em 31 de 
outubro de 2003;

• Áreas entre 500 e 1.000 hecta-
res: o prazo venceu em 21 de novem-
bro de 2008;

• Áreas inferiores a 500 hectares: 
o prazo vencerá em 21 de novembro 
de 2011.

Após o vencimento dos prazos 
ocorre o impedimento da efetivação 
de qualquer transcrição na matricula, 
ou seja, o imóvel fica impossibilitado 
de venda, compra, desmembramento, 
remembramento, etc. 

A Canoinhas Geoassessoria, 
atuando no mercado de geração de 
base cartográfica há mais de 10 anos, 
possui diversos imóveis levantados em 
conformidade com a Lei 10.267/2001 
e Norma Técnica para Certificação de 
Imóveis Rurais, nos Estado do Paraná 

e Santa Catarina.
O INCRA possuia em sua página 

em 09/04/2009, 53 imóveis certificados 
no Estado de Santa Catarina, repre-
sentando em torno de 52.000 hecta-
res, dentre os quais foram certificados 
pela Canoinhas Geoassessoria:

-  15 % do número de imóveis;
-  18 % da área total.
A Canoinhas Geoassessoria é 

líder na área de geração e atualização 
de base cartográfica, investindo conti-
nuamente na melhoria de processos, 
através de treinamento de sua equipe 
e trabalhando com equipamentos e 
programas que acompanham as últi-
mas novidades tecnológicas do mer-
cado, propiciando aos seus clientes 
infinitas possibilidades em precisão, 
acurácia, confiabilidade, customiza-
ção e versatilidade, seja na área de 
software ou na aquisição dos mais 
modernos receptores GNSS (Global 
Navigation Satellite System – que é 
a sigla resultante da integração de to-
dos os sistemas de navegação, como 

GPS, Glonass, Galileo e outros). 
A Empresa gerou e/ou atualizou 

mais de 130.000 hectares de base 
cartográfica no ano de 2008.

“Investimos continuamente no 
treinamento e capacitação de nossos 
colaboradores, trabalhem eles no 
escritório ou do campo, possuem 
treinamentos em direção defensiva, 
primeiros socorros, uso e conservação 
de EPIs e tantos outros que fazem par-
te de um rigoroso Programa de Saúde 
e Segurança Ocupacional que nos 
rendeu em 2008 o reconhecimento de 
nossos clientes”, declarou o engenhei-
ro florestal Marcelo Gonçalves, que é 
também engenheiro de segurança.    

A Canoinhas Geoassessoria pos-
sui mais de 30 receptores geodésicos 
GNSS, capazes de receber sinais das 
constelações GPS e Glonass simulta-
neamente, o que permite obter altas 
precisões (de ordem milimétrica) com 
um tempo de rastreio muito reduzido, 
atendendo as mais variadas aplica-
ções e aos mais exigentes clientes. 

Recentemente adquiriu cinco 
receptores GNSS marca Trimble, 
modelo Pró XT e também o mais 
recente lançamento da Trimble, líder 
mundial em tecnologia de mapping, 
o GPS PATHFINDER PRO XRT, que 
possui 72 canais paralelos rastreando 
portadoras L1, L2 e código CA, além 
de rastrear a constelação Glonass. O 
Pro XRT recebe sinais de correção em 
tempo real transmitidos pela banda L 
do OmniSTAR, que lhe permite preci-
são decimétrica  em tempo real, além 
de possuir tecnologia bluetooth com 
três canais independentes.

 “Nossa missão é fornecer infor-
mações exatas e relevantes a nossos 
clientes para a correta tomada de 
decisões e, aos nossos colaboradores, 
oportunidades de aprendizagem e 
de crescimento profissional”, decla-
rou o engenheiro agrônomo Gilson 
Pedrassani, que é especialista em 
Geotecnologias.

Site www.geoassessoria.com

A Canoinhas Geoassessoria está localizada na rua Coronel Albuquerque, 573, Edifício Colibri – Centro de Canoinhas – SC. Fones 47 3622 4000 e 3622 1397

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14VARIEDADESSexta-feira, 17 de abril de 2009 ESPECIAL

Muito mais de 15 anos de 
história de Bela Vista
Gracieli Polak
BELA VISTA DO TOLDO

Mais jovem das cidades da região comemora emancipação

Bela Vista do Toldo - 15 anos

Colonizada por italianos, alemães, 
poloneses, portugueses e ucrania-
nos, a mais jovem das cidades do 
Planalto Norte completou, ontem, 
15 anos de emancipação político- 
administrativa. Repleta de bonitas 
paisagens, Bela Vista do Toldo aos 
poucos se desenvolve e mantém na 
agricultura sua principal vocação, 
a mesma dos primórdios de sua 
colonização.

Em um casarão antigo, com 
vigor físico que a idade não conse-
guiu apagar, um dos mais antigos 
moradores fala sobre a vila que 
habita desde criança e a cidade que 
agora cresce e traz, cada vez mais, 
conforto para seus moradores. 
Joaquim Angelo Pereira, prestes 
a completar 90 anos de idade (88 
morando em Bela Vista do Toldo) 
cresceu junto com a pequena região 
e, comerciante, acompanhou de 
perto a evolução do lugar em que 
fixou raízes. 

Pereira conta que, quando 
veio com os pais, de Joinville, para 
morar na então localidade chamada 
de Toldo, que na época tinha apro-
ximadamente oito casas e a “bode-
guinha” adquirida pelo pai, tudo era 
muito longe e a vista era tomada 
pelas araucárias, hoje não tão abun-
dantes. “Era um lugar bom para 
se morar. Tinha muita erva-mate, 
muita riqueza, mas tudo era muito 
longe aqui”, recorda. Crescendo 

em meio às riquezas naturais e às 
limitações, o aposentado avalia que 
tudo hoje está mais fácil, ao alcance 
de todo mundo. Sua companheira, 
Tereza Janicoviski Tadra, concorda 
com ele.

Tereza, que morava no interior 
do município, hoje vê com bons 
olhos o progresso que toma conta 
da cidade. As obras do lado da casa 
do casal, segundo ela, são reflexos 
do crescimento da cidade que, na 
opinião deles, deveria apresentar mais 
alternativas de desenvolvimento para 
os jovens. “Aqui não tem indústria 
nenhuma. Deveria ter para que muito 
mais gente ficasse aqui, não fosse 
embora”, defende Tereza.

QUE BELA VISTA!
Dona de um nome peculiar, 

Bela Vista do Toldo registra em sua 

história oficial a versão de que a 
denominação surgiu de exclamações 
de visitantes que passaram pela re-
gião e presenciavam a bonita visão 
das colinas com toldos. Segundo 
Pereira, foi Estanislau Schumann 
quem determinou que a localidade 
de Toldo, ao ser transformada em 
distrito, passasse a se chamar Bela 
Vista do Toldo. “Ele mandava aqui, 
era uma pessoa muito influente. Ele 
resolveu que aqui se chamaria Bela 
Vista do Toldo por causa da visão 
que tinha da casa dele, bem no alto, 
de onde ele via muito pinheiro. Na 
hora de definir um nome ele disse: 
‘Vai ser Bela Vista do Toldo’, e ficou 
esse mesmo”, relembra.

As comemorações pelo aniver-
sário do município acontecem até 
domingo, 19,  quando a Festa da 
Colheita é oficialmente encerrada.
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CASAL PEREIRA recorda dos primórdios do povoado de Bela Vista do Toldo
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Bela Vista do Toldo - 15 anos

O dia de festa em Bela Vista do 
Toldo, ontem, em comemoração 
aos 15 anos de emancipação política 
e administrativa do município teve 
a participação do governador Luis 
Henrique da Silveira (PMDB) que 
recebeu, juntamente com parte de 
seu secretariado, o título de cidadão 
honorário de BVT. Acompanhado 
do secretário de Estado da Saúde, 
Luiz Eduardo Cheren, secretário 
de Estado da Infraestrutura, Mauro 
Mariani, e do secretário de Estado 
da Educação, Paulo Roberto Bauer, 
LHS foi agraciado com o título e 
participou das festividades desen-
volvidas no município, depois de 
atraso característico das visitas dos 
políticos à região.

Quem também marcou pre-
sença nas solenidades de ontem, 
no Planalto Norte, foi o vice-

governador, Leonel Pavan (PSDB), 
que acompanhou a comitiva e, de 
acordo com a assessoria de impren-
sa da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR) de Canoinhas veio 
à região somente para prestigiar as 
festividades em razão do aniversário 
de BVT.

INAUGURAÇÕES EM 
CANOINHAS

Aproveitando a oportunidade, 

o governador passou a tarde em Ca-
noinhas e inaugurou uma quadra de 
esportes e quatro novas salas de aula 
na Escola de Educação Básica Júlia 
Zaniolo, no bairro Campo d’Água 
Verde. As obras inauguradas por 
LHS totalizam um investimento de 
R$ 310,7 mil para a quadra de espor-
tes coberta e R$ 199.189,73 para as 
quatro salas de aula que, juntas, têm 
capacidade para aproximadamente 
120 estudantes.

Governador de SC 
visita Planalto Norte
Gracieli Polak
BELA VISTA/CANOINHAS

Inaugurações em Canoinhas e títulos em BVT compuseram agenda

LHS recebeu o título de cidadão honorário ontem pela manhã em Bela Vista
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Obras da 
Rodolfo Zipperer 
serão retomadas
O secretário regional de Canoinhas, 
Edmilson Verka (PSDB), afirmou 
esta semana que no máximo em 
dez dias as obras da nova sede da 
Escola de Educação Básica Rodolfo 
Zipperer, do Campo d’Água Verde, 
erão retomadas. Segundo ele, a 
construtora Encoplac vai assumir 
a obra. A Construtora Marítima, de 
Monte Castelo, abandonou a cons-
trução há mais de três anos.

Acadêmicos da 
UnC visitam 
exposição
Cinquenta e quatro acadêmicos 
do curso de Psicologia da Univer-
sidade do Contestado - campus 
Canoinhas/Porto União visitaram 
no dia 4 de abril, amostra da co-
leção artística psicopatológica de 
Nise da Silveira no Museu Oscar 
Niemeyer, em Curitiba-PR.

O objetivo da visita foi conhe-
cer as obras dos pacientes psiqui-
átricos atendidos pela renomada 
médica psiquiátrica.

Fies tem 
inscrições 
abertas até hoje
O Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) recebe inscrições 
somente até a meia-noite de hoje. 
Podem solicitar financiamento das 
mensalidades estudantes matricula-
dos em instituições de ensino supe-
rior privadas que tenham aderido ao 
processo em 2009. Para se inscrever 
acesse www.caixa.gov.br/fies.

C omo conciliar uma educação tradicional 
com projetos que estimulem a criativi-
dade e o planejamento para o futuro?

Este foi o desafio a que a direção e pro-
fessores da Escola Básica Municipal Benedito 
Therezio de Carvalho, do distrito de Felipe 
Schmidt (cerca de 40 quilômetros do centro), 
se propuseram quando a Secretaria de Educação 
de Canoinhas implementou nas escolas rurais 
o projeto Educação do Campo.

O projeto consiste em trabalhar com os alu-
nos a importância do meio rural, como forma 
de despertar neles o interesse pela atividade 
dos pais.

Com três anos de funcionamento, o proje-
to já colheu muito mais que frutas e verduras. 
“Sentimos que os alunos estão sentindo mais 
orgulho da atividade dos pais, com mais amor 
pelo campo”, comemora o diretor da escola, 
Quintino Everton Jungles.

Ele explica que a escola se preocupa fun-
damentalmente com a interdisciplinaridade. 
“Não adianta educar para o campo, é necessário 
interligar com as disciplinas tradicionais”.

Exemplo prático deste trabalho foi desta-
cado em uma exposição ocorrida em outubro 
de 2008, que reuniu toda a comunidade escolar, 
composta por 400 alunos (mais 70 que estudam 
em uma extensão de Ensino Médio da E.E.B. 
Irmã Maria Felícitas).

De uma maquete da maior cerealista do 
distrito, foram ensinadas noções de geometria; 
da horta criada no pátio da escola foi desen-
volvido um painel que mostra os órgãos do 
corpo humano e a ação das ervas medicinais 
em cada órgão.

Das aulas de conscientização ambiental sur-
giram projetos como a recuperação de nascentes 

3

Mas será o Benedito!
Aos 63 anos, escola se reinventa 
e busca na educação rural 
uma forma de estimular o 
aprendizado e manter famílias 
agrícolas no campo

e a construção de uma capelinha para proteger 
o poço pelo qual teria passado um dos monges 
do Contestado.

A história local foi trabalhada com receitas 
das avós dos alunos.

Visitas a empresas rurais, que trabalham com 
as mais diversificadas alternativas de renda, ren-
deram ideias para a exposição, que surpreendeu 
pais e professores. “O empenho dos estudantes 
rendeu trabalhos excepcionais”, diz Jungles.

TEATRO ESTIMULA EDUCAÇÃO DO CAMPO
Dorinha, uma menina fantasma, está desilu-

dida. Sonhando se tornar humana, ouve do pai 
um relato dos mais tenebrosos, frisando todas as 
fraquezas e maldades da humanidade. Dorinha, 
no entanto, só vê o lado bom dos humanos. Este 
foi o mote utilizado pela professora Patrícia Fer-
nandes para adaptar a peça O fantástico mundo da 
fantasma Dorinha ao projeto Educação do Campo. 
Dezoito alunos se envolveram na montagem da 
peça teatral que usa os dilemas da fantasminha 
para trabalhar questões ligadas a realidade local 

A ESCOLA
Fundada em março de 1944, a EBM Benedito Therezio de Carvalho recebeu este nome em home-

nagem ao pai do prefeito de Canoinhas entre 1951 e 1955, Benedito Therezio de Carvalho Junior. O 
patrono nunca viveu em Canoinhas, mas desde o ano passado seus restos mortais estão sepultados 
no Cemitério Municipal de Canoinhas. “Se for ao cemitério você vai encontrar um túmulo com o meu 
nome”, brinca o atual vereador Benedito Therezio de Carvalho (PMDB), que herdou o nome do bisavô. 
Ele conta que o bisavô foi sepultado em Rio Negro, mas por decisão da família teve seus restos mortais 
transladados para o jazigo dos Carvalho em Canoinhas.

A escola começou sendo administrada pelo Estado. Chegou a servir de extensão para a E.B.M. 
Presidente Castelo Branco, mas somente em 2000 foi nucleada totalmente pelo município. Hoje atende 
às comunidades de Felipe Schmidt, Valinhos, Lageado, Paciência dos Neves, Bonetes, Erval Bonito, 
Campo das Moças e Estação Paciência. Três ônibus fazem o transporte diário das localidades mais 
distantes.

Felipe Schmidt é considerado hoje um dos mais promissores distritos de Canoinhas. Fortalecido 
pela agricultura, estão lá os maiores cilos do município, com destaque para a Cooperalfa. Estão lá 
também os maiores pecuaristas de Canoinhas, mas a agricultura familiar, praticada em pequenas 
propriedades, ainda é a principal alternativa de renda.

O DISTRITO

como o êxodo rural e o preconceito contra o 
homem do campo. Além de despertar para a 
importância do homem do campo, a montagem 
trabalhou a autoestima dos estudantes. “Os mais 
envergonhados conseguiram se desinibir com a 
peça”, explica Patrícia, que trabalha também a 
dança como forma de desenvolver a expressão 
corporal nos alunos.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Mas será o Benedito!

MONTAGEM  teatral empolgou e desinibiu grupo de alunos que trabalhou os dilemas do êxodo rural, comum na região

CONSCIENTIZAÇÃO ambiental é assunto recorrente na escola; alunos aprendem a plantar e, principalmente, cultivar

QUINTINO mostra obra de um aluno alusiva ao projeto

ESCOLA abriga 400 alunos, além de uma extensão da EEB Irmã Maria Felícitas que atende 70 estudantes

32
professores atuam hoje

na EBM Benedito Therezio de 
Carvalho

NOTAS DA EDUCAÇÃO
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Polícia PM AFIRMA:
Ação repressiva diminui 

ocorrências 
> p. 19

HOMICÍDIO
Mulher mata amásio no 

São Cristovão
> p. 19

População do São Cristovão, em Três Barras, reclama da agressividade e das abordagens da PM de Canoinhas

Ação da Polícia assusta moradores

“Esta Polícia é mal agradecida”. 
A frase lacônica é a única dita 
pela mãe de Antonio de Jesus 
Ribeiro, 50 anos, atingido por 
duas balas de borracha na noi-
te de sábado, 11, durante uma 
perseguição policial pela rua 
Guilherme Prust, em Canoinhas. 
Ribeiro estava na garupa de uma 
motocicleta pilotada por Lean-
dro Woginhak, 25 anos. 

Segundo Ribeiro, ele estava 
em um bar no Campo d’Água 
Verde quando decidiu ligar para 
o vizinho para que ele lhe fizesse 
uma corrida de moto. Woginhak 
teria ido buscá-lo e na volta, ao 
ser interpelado por uma viatura 
policial, ignorou o pedido para 
parar e seguiu em alta velocidade. 
Os policiais seguiram a motoci-
cleta e disparam inicialmente dois 
tiros de bala de borracha, que 
atingiram as costas de Ribeiro. No 
desespero, ele diz que se jogou da 
motocicleta, caindo no asfalto. 
Ribeiro diz que apanhou dos 
policiais que deram uma série de 
voltas com ele dentro da viatura 
até que ouvissem seu depoimento 
na delegacia e o liberassem.

O restante da história, quem 
conta são os parentes e vizinhos 
do piloto da moto que, segundo 
eles, fugiu porque não tinha 
carteira de habilitação, além de 

colecionar várias passagens pela 
Polícia por furtos.

Woginhak teria conseguido 
chegar ao bairro onde mora, o 
São Cristóvão, em Três Barras. 
A Polícia o seguiu até o local e, 
segundo os moradores e paren-
tes, disparou balas de borracha a 
esmo, chegando a atingir o chão 
bem próximo de uma criança. Os 
policiais teriam ainda invadido 
casas e batido no suspeito na va-
randa da casa de sua mãe depois 
de tirá-lo debaixo do assoalho de 
uma casa vizinha. A Polícia alega 
que Woginhak carregava uma 
arma de fogo. A família nega. 
“Quando cheguei no hospital, 
ouvi os policiais combinando de 
dizer que ele tava armado”, conta 
a esposa de Woginhak. O suspeito 
precisou ser internado porque 
levou cinco tiros de bala de borra-
cha nas costas. Ele recebeu alta na 

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

segunda-feira, 13, e foi conduzido 
ao Presídio Regional de Mafra.

SUSTO
A ação de sábado acirrou ain-

da mais os ânimos entre policiais 
e moradores do São Cristóvão. 
Os moradores reclamam da gene-
ralização do crime. “Sabemos que 
aqui tem muitos marginais, mas 
não é justo todo mundo pagar 
por isso”, reclama uma moradora 
que diz que policiais invadiram 
sua casa, assustaram seus filhos 
e brincaram com uma caixa de 
leite, jogando o conteúdo dentro 
das calças de um suspeito.

Outra moradora, ainda mais 
nervosa afirma que a Polícia está 
“massacrando” os moradores do 
São Cristóvão. Um menor com 
17 anos diz que foi abordado e 
apanhou de policiais porque esta-
va na rua depois das 23 horas.

Uma vizinha que acompa-
nhou a ação da Polícia no sábado 
diz que viu seu filho de três anos 
entrar em choque. “Ele não pode 
ver policiais que chora”, conta. 
Ela afirma, no entanto, que foi 
a primeira vez que viu uma ação 
dessa grandeza no bairro.

Os moradores frisam ainda 
que a hostilidade parte dos policiais 
militares de Canoinhas. Tanto a Civil 
de Canoinhas quanto os policiais de 
Três Barras, dizem, são educados 
com os moradores do bairro.

SEGURANÇA NO BAIRRO É 
PRIORIDADE

O comandante do 3.º Ba-
talhão de Polícia Militar de Ca-
noinhas (BPM), tenente coronel 
Ricardo Assis Alves diz que 
não houve excessos na ação de 
sábado. Ele lembra que as balas 
de borracha foram disparadas 

porque havia um suspeito arma-
do em fuga e é esta a orientação 
que os militares recebem. “Eles 
são treinados para isso e não 
atiram a esmo”. Ele lembra que 
a criminalidade no São Cristóvão 
tem crescido de forma galopante 
e que ações como esta, por mais 
que melindrem pessoas de bem, 
precisam ser tomadas para coibir 
o crime. Sobre a acusação levan-
tada pela esposa de Woginhak, 
Assis ironiza lembrando que a 
PM não dispõe de verba para 
comprar armas a fim de incrimi-
nar suspeitos. Ele diz ainda que a 
PM de Canoinhas tem autoriza-
ção para policiar qualquer bairro 
sob jurisdição do 3.º BPM, e isso 
inclui toda a cidade de Três Bar-
ras. “Quem se sentir lesado (por 
ações da Polícia) que venham até 
o comando reclamar”, sugere.

Assis afirma ainda que o 
policiamento no São Cristóvão 
será intensificado. “Quem for de 
bem não precisa fugir”, afirma 
justificando as balas de borracha. 
“Se a pessoa foge é porque tem 
alguma coisa a esconder”.

O comandante diz que pre-
tende fazer uma reunião com 
a comunidade do bairro para 
discutir medidas para amenizar a 
criminalidade.

Hoje, o São Cristóvão é o 
campeão de ocorrências policiais 
na região. Em seguida vem o 
bairro Campo d’Água Verde. A 
maioria envolve drogas e furtos.

MORADORA mostra roupa supostamente rasgada por policiais; projéteis que teriam sido disparados pela Polícia; Ribeiro e a camisa que usava quando foi baleado; Elza mostra camisa de Woginhak
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RIBEIRO levou dois tiros de borrachas nas costas CAPACETE usado por Woginhak tem marca de tiro
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PM: Ação repressiva 
diminui ocorrências
Dados do Comando do 3.º BPM mostram redução nos índices de 
criminalidade, mas furtos têm aumentado no comparativo com 2008

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Um estudo elaborado pelo Co-
mando do 3º BPM mostra que 
as ações efetuadas em Canoinhas 
na área da segurança vêm surtin-
do efeito. Das dez ocorrências 
de maior incidência na cidade, 
registradas no período de janei-
ro a março nos anos de 2006 a 
2009, a maioria apresenta redu-
ção (veja no gráfico). Mas há dados 
preocupantes como os de assalto 
a residência. No período do ano 
passado nenhuma ocorrência do 
tipo foi registrada, quando neste 
ano 34 boletins foram protoco-
lados na Delegacia. Os furtos 
também aumentaram (35 em 
2008 e 75 neste ano). A diferença 
do furto em relação ao assalto é 
que os criminosos agem sem a 
presença dos proprietários, justa-
mente o contrário do assalto que 
em geral é a mão armada.

Os delitos que mais vêm 
incomodando a comunidade são 
furtos e assaltos a residências, 
registrados a maioria no interior. 

Segundo o comandante do 3.º 
BPM, tenente coronel Ricardo 
Assis Alves, estas ocorrências 
estão intimamente ligadas ao 
comércio e consumo de drogas, 
inclusive com a participação de 
adolescentes.

Assis lamenta que muitos 
criminosos tirados de circulação 
pela PM voltem às ruas por 
circunstâncias permitidas pela 
legislação.

“Hoje já é comum prender-

mos assaltantes, pessoas arma-
das, em veículos furtados que 
vêm para nossa cidade praticar 
delitos”, afirma Assis.

Na noite de quarta-feira, 15, 
mais uma operação varredura 
revoltou moradores do São Cris-
tóvão. Segundo o 3.º BPM, estas 
operações, que devem continuar 
cada vez com maior intensidade, 
são fundamentais para manter a 
ordem e a segurança das pessoas 
de bem.

Marilene de Lima, 43 anos, con-
fessou ter desferido um golpe de 
machado na cabeça do amásio, 
Osni dos Anjos, 44 anos, na noi-
te de quarta-feira, 15, no bairro 
São Cristóvão, em Três Barras. A 
própria autora do crime abordou 
policiais que no momento faziam 

uma operação varredura no bair-
ro, para contar que havia ferido 
o companheiro. Segundo ela, ele 
teria chegado bêbado em casa, a 
teria agredido e ameaçado de mor-
te. Os policiais foram até o local, 
apreenderam a arma do crime e 
chamaram o Corpo de Bombei-

ros. Anjos foi levado ainda com 
vida ao Pronto Atendimento do 
Hospital Santa Cruz, mas morreu 
na madrugada de ontem.

Marilene foi presa em fla-
grante e vai responder a processo 
por homicídio. Ela deve ir a júri 
popular.

Assalto e agressão
Um comerciante da avenida Ex-
pedicionários foi rendido por três 
assaltantes na noite de quarta-
feira, 8. Os ladrões estavam 
armados e segundo o comer-
ciante, o agrediram, renderam 
e levaram R$ 700 em dinheiro. 
Eles teriam fugido em um carro 
branco, mas não foram localiza-
dos pela Polícia. O comerciante 
teve de ser levado para o Pronto 
Atendimento Municipal por conta 
dos ferimentos causados pelos 
assaltantes.

Furto de 
motocicleta
Na madrugada de quinta-feira, 9, 
na rua João Paulo 2.º, em Três 
Barras, uma motocicleta Honda 
CG 150 preta, placa MFL 1155, 
foi furtada do estacionamento. O 
ladrão ainda não foi localizado.

Posse de droga
Na noite de quarta-feira, 8, na 
rua Etelvina de Almeida Pires, 
no bairro São Cristóvão, em Três 
Barras, um jovem de 21 anos foi 
detido portando duas pedras de 
crack. Ele foi encaminhado para 
a Delegacia a fim de prestar 
esclarecimentos.

Bêbados ao 
volante
Na madrugada de quinta-feira, 
9, na rua Frei Menandro Kamps, 
centro de Canoinhas, um homem 
de 30 anos dirigia um Chevette, 
placas de Canoinhas, embriaga-
do e sem portar carteira de ha-
bilitação. Ele foi detido e o carro 
enviado ao pátio municipal.
Já na noite de sexta-feira, 10, um 
motociclista de 34 anos foi detido 
em uma blitz policial por estar 
embriagado. A moto foi para o 
pátio municipal e o motociclista 
para a Delegacia.

Rapaz é agredido 
duas vezes
Na noite de sexta-feira, 10, um 
rapaz de 24 anos denunciou três 
homens que o teriam espancado 
em um posto de combustíveis na 
rua Guilherme Prust. Segundo 
ele, o trio estava em uma Blazer, 
placas de Joinville-SC. Como o 
trio teria fugido, a Polícia reco-
mendou que o rapaz voltasse 
para casa. No caminho, ao 
passar por uma danceteria, ele 
reencontrou o trio que voltou a 
agredi-lo e ameaçá-lo de morte. 
A Polícia foi chamada novamente 
e localizou o carro na rua Barão 
do Rio Branco. Os três envolvi-
dos – com 21, 22 e 30 anos, res-
pectivamente – foram detidos e 
levados a Delegacia para prestar 
depoimento.

Maria da Penha
Um homem de 35 anos foi detido 
na tarde de domingo, 12, na rua 
Major Vieira, centro de Canoinhas, 
por estar agredindo a esposa e o 
filho menor de idade. Ele foi preso 
e encaminhado ao Presídio de 
Mafra.

Uma menina de oito anos caiu da ga-
rupa da motocicleta que sua mãe de 
27 anos dirigia na tarde de segunda-
feira, 13, enquanto atravessava a 
ponte que separa o distrito de Marcílio 
Dias, em Canoinhas, do distrito São 
Cristóvão, em Três Barras.

A precariedade da ponte, que há 
anos está abandonada, foi apontada 
como motivo do acidente. A sorte da 
menina foi ter caído no barranco. 
Mesmo assim, a queda sofrida foi de 
cerca de cinco metros. A menina so-
freu ferimentos leves e foi levado ao 
Pronto Atendimento de Três Barras.

A ponte é motivo de uma longa 
discussão política. As prefeituras de 
Canoinhas e Três Barras não entram 

Aluno da Apae 
atropelado morre 
40 dias depois
Nelson Ivan Ferreira, 38 anos, 
morreu na quinta-feira, 9, depois 
de passar 40 dias internado na 
UTI de um hospital de Joinville.  
No dia 28 de fevereiro, Ferreira 
foi atropelado por um veículo 
Santana na avenida Expedi-
cionários, no Campo d’Água 
Verde.

Com a batida, o rapaz so-
freu ferimentos graves como um 
corte lacerante de 20 centíme-
tros na cabeça com hemorragia, 
quebrou a mandíbula, fraturou a 
mão e a perna direita e sofreu es-
coriações nos braços e pernas. 
Chovia muito no momento do 
acidente e o motorista foi quem 
socorreu Ferreira.

A Delegacia de Polícia Civil 
abriu inquérito para apurar as 
circunstâncias do acidente.

Carro furtado em 
Itajaí encontrado 
em Canoinhas
Na tarde de terça-feira, 14, a Polí-
cia localizou na rua Basílio Hume-
nhuck um Ford Escort, placas de 
Itajaí-SC, que havia sido furtado. 
Ao ser abordado, o condutor 
Sebastião de Assis França, 41 
anos, tentou fugir, sendo seguido 
pelos policiais, até abandonar o 
veículo e sair correndo. Ele foi 
dominado pelos policiais, mas não 
confessou o furto, afirmando que 
o carro havia sido emprestado por 
um amigo. Dentro do carro, foram 
encontradas mais de 600 carteiras 
de cigarro de origem duvidosa.

A dona do Escort, de Balne-
ário Camboriú, ficou emocionada 
ao receber a notícia de que o carro 
havia sido encontrado. Segundo 
ela, o furto aconteceu na semana 
passada. França foi indiciado por 
furto e encaminhado ao Presídio 
de Mafra.

Mais furtos
Na tarde de quarta-feira, 15, na 
rua Feres Coury, produtos de furto 
foram localizados pela Polícia em 
um matagal. O autor do furto não 
foi localizado.

Já na madrugada de ontem, 
quando uma guarnição policial 
fazia rondas nas proximidades 
do Parque de Exposições Ouro 
Verde encontrou dois homens 
transportando madeira em um 
carrinho de mão. Quando avista-
ram a viatura, a dupla abandonou 
a carga e fugiu.

Segundo o proprietário de 
uma madeireira que fica nas pro-
ximidades, a madeira havia sido 
furtada de sua empresa. Mediante 
recibo, o material foi devolvido 
ao dono.

Menor ao volante
Um menor de idade com 17 anos 
foi detido na noite de domingo, 12, 
pilotando uma motocicleta Honda 
Bizz, na rua Eugênio de Souza, 
centro de Canoinhas. Ele chamou 
a atenção ao avançar o sinal 
vermelho. Mesmo com o sinal da 
Polícia, o menor tentou fugir em 
alta velocidade, mas acabou se 
desequilibrando e caindo em uma 
rotatória. O menor foi levado para 
a Delegacia. A dona da moto, sua 
mãe, teve a carteira de habilitação 
apreendida.

Mulher mata amásio no São Cristóvão

Criança de 8 anos cai na ponte de Marcílio Dias
em um consenso quanto a parcela 
de participação de cada município 
na obra de reconstrução da ponte. 

O Governo do Estado já prometeu 
recursos para a obra, mas até agora 
não saiu da promessa.

PONTE perece há anos; conserto depende de ação política
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VAGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 
Consoante ao que dispõe a letra “A” do artigo 32º e do artigo 41º do 

Estatuto Social, ficam convidados os senhores associados da Sociedade 
Beneficente Operária, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  a realizar-
se no dia 27 de abril de 2009, em sua sede social, na rua Vidal Ramos, nº 
560, às 19:00 horas em primeira convocação com a maioria dos associados 
e, trinta minutos após com qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição da Diretoria Executiva;
b) Eleição 02 membros efetivos para o Conselho Deliberativo;
c) Eleição de 05 membros efetivos a 03 membros suplentes para o 

Conselho Fiscal; 
d) Discussão, rejeição ou aprovação do Balanço Anual;
e) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
OBSERVAÇÃO 1 – As nominatas dos candidatos ao Conselho Delibe-

rativo e do Conselho Fiscal, bem como as chapas dos candidatos a Diretoria 
Executiva, deverão ser registradas na Secretaria da Sociedade, quarenta e 
oito horas antes das eleições, devendo os mesmos estarem presentes na 
Assembléia Geral Ordinária e estarem quites com a Tesouraria. A eleição 
será encerrada às 20:00 horas.

OBSERVAÇÃO 2 – O Conselho Deliberativo bem como o Conselho 
Fiscal eleitos, em sua primeira reunião, deverão eleger entre si, seu Presi-
dente e Secretário.

Canoinhas, 01 de abril de 2009

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
Conselho Deliberativo

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 1ª Vara
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br - F:(47) 3621-
5600 - CEP 89.460-000, Canoinhas-SC - E-mail:cnivar1@
tj.sc.gov.br
Nome do Juiz do Processo no 1º Grau : Dr. André Alexandre 
Happke
Escrivã Judicial Designada: Maria Cristina Feger
EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS 
E EVENTUAIS - COM PRAZO DE DIAS
Usucapião nº 015.07.003672-6
Autor: Marcelo de Lima

CITANDO(A)(S): RÉUS INCERTOS E EVENTUAIS INTE-
RESSADOS.
Descrição do(s) Bem(ns): Terreno urbano com área de 442,40 
m²; confrontando: na Frente, na extensão de 16,00 metros, 
com a Rua Guilherme João Baukat; no lado Esquerdo, de 
quem da Frente olha, na extensão de 28,00 metros, com 
terras de Danieli de Lima e Kirk de Oliveira; no lado Direito, de 
quem da Frente olha, na extensão de 28,00 metros, com ter-

ras de Ervino Brozoski; e, nos Fundos, na extensão de 15,60 
metros, com terras de Marcos Antonio Gonçalves. Endereço 
do imóvel: Situado em frente à Rua Guilherme João Baukat, 
distando 85 metros da Avenida Abrahão Mussi, na cidade de 
Três Barras(SC). 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 1vez(es), com 
intervalo de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 24 de janeiro de 2008.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DA REGIÃO DE IRINEÓPOLIS

Praça da República, 57 – 89.440.000 – Irineópolis-SC
CNPJ: 03.341.064/0001-44  - Fone: (47) 3625-1030

Irineópolis, 15 de abril de 2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 
001/2009

O Presidente da Associação dos Aposentados e Pen-
sionistas da Região de Irineópolis-SC, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade, em seu 
Art. 28 § 1º, letra A, vem convocar através deste Edital, 
todos os Associados, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de maio 
de 2009, na sede da Entidade, sita à Praça da Repúbli-
ca, 57, centro de Irineópolis, para tratar de assuntos de 

interesse da classe:
Em primeira convocação às 10:00 horas, com 2/3 dos 

Associados presentes, não havendo número de associa-
dos, ficará para:

Segunda convocação às 10:30 horas, no mesmo dia e 
local, com qualquer número de associados presentes.

Com a seguinte ordem do dia:
1° - Leitura do Edital de Convocação;
2° - Prestação de contas do ano de 2008;
3° - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal;
4° - Palestra com representante da FEAPESC;
5° - Assuntos gerais.

A presença de todos é de fundamental importância.
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Participe enviando um e-mail para o endereço 
cnorte@newage.com.br ou telefonando para o nú-

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

A vez e 
a voz do 

povo!
A colisão frontal entre um cami-
nhão e um Renault Sandero, na 
manhã de segunda-feira, 13, na 
PR-151 proximidades do Aero-
porto Santana, deixou dois mortos 
e outras duas pessoas gravemente 
feridas. O condutor do veículo 
Sandero, com placas de Cuiabá, 
o canoinhense Andrei Luis Gres-
czeschen, de 27 anos, e o passagei-
ro Diego Souza da Paz, 24 anos, 
morreram no local do acidente. 
Outro passageiro Uilton Batista 
Mendonça, 25 anos, permanece 
internado em estado grave. O 
caminhoneiro Altevir Stadler, 52 
anos, teve ferimentos leves e foi 
atendido no local do acidente. 

A Polícia Rodoviária Estadu-
al, que registrou o ocorrido, não 
identificou as causas do acidente. 
Segundo relatório do órgão a causa 
não parece ter sido uma ultrapas-
sagem arriscada, porém um dos 
veículos invadiu a pista contrária. A 
colisão, conforme a PRE, ocorreu 
na pista pela qual seguia o veículo 

Sandero, sentido de Palmeira a 
Ponta Grossa. As vítimas foram 
socorridas pelo Siate e pelo Samu 
e o tráfego ficou lento no trecho 
por mais de uma hora. 

Andrei era engenheiro flo-
restal e trabalhava no Mato 
Grosso do Sul. Ele esteve em 
Canoinhas no final de semana 
para visitar a família por ocasião 
da Páscoa e retornava quando 
aconteceu o acidente.

Ao meio-dia de sexta-feira, 10, na 
rua Wendelim Metzger, distrito 
de Marcílio Dias, os bombei-
ros registraram um acidente de 
trânsito envolvendo um Passat, 
placas de Canoinhas, que  capo-
tou várias vezes depois que seu 

condutor, de 18 anos, perdeu a 
direção do veículo. O carro só 
parou porque bateu em um poste 
de energia elétrica. Além do mo-
torista, que por estar sem cinto de 
segurança foi arremessado para 
fora do veículo, estava no Passat 

um jovem de 16 anos.
Os dois sofreram vários fe-

rimentos, inclusive com suspeita 
de traumatismo craniano. Eles 
estão internados no Hospital 
Santa Cruz e seus casos inspiram 
cuidados.

Canoinhense morre 
em acidente na PR-151
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ACIDENTE deixou lento o movimento na rodovia por mais de uma hora

ANDREI era engenheiro florestal

Capotamento em Marcílio Dias fere dois

FALECIMENTOS
+ 16/04/2009

Osni dos Anjos - 37 anos

+ 13/04/2009
Marta Suchara Fardoski - 80 anos

+ 13/04/2009
Andrei Luiz Greschechen - 27 anos

+ 13/04/2009
Adão Gracia de Almeida - 63 anos

Sobre a sujeira da cidade
Leitora manda desabafo em forma de e-mail: “Foram colocadas lixeiras na 
rua Francisco de Paula Pereira e adiantou alguma coisa? Alguns vândalos 
não quebraram? Acho que deveríamos ter pessoas para cuidar de nossas 
ruas, ao menos as principais, como se fossem guardas, multando as pessoas 
que jogam lixo no chão. Assim acho que acabaria com o lixo.”
Outra ideia sugerida pela leitora é a de colocar câmeras com áudio como já foi 
feito em outras cidades, com um resultado positivo até contra a violência.

Sujeira no Loteamento
Moradores do loteamento Jardim Santa Cruz telefonam para reclamar das 
pessoas que jogam lixo nas ruas do bairro. “É uma vergonha, as pessoas 
têm de ter mais consciência”, reclama moradora.

Elogiar também é preciso

Moradores das ruas Zilá Garcindo (foto) e Albino Budant elogiam a ação 
da Secretaria de Obras. As duas ruas, em estado precaríssimo até pouco 
tempo, foram alargadas e patroladas na semana passada.

Abandono

Morador da localidade de Ouro Verde, em Bela Vista do Toldo, fotografou 
uma das pontes precaríssimas que ligam o centro ao interior do município. 
E manda o recado: “Enquanto é só festa em Bela Vista do Toldo, quem não 
conhece acha tudo maravilhoso, mas tem ponte que está caída há mais de 
dez dias e a prefeitura não tem dinheiro para fazer uma nova. Mas para fazer 
festa tem! Falar bonito é mais fácil, não é mesmo!”

PONTA GROSSA
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Olímpiada AACREF 
chega ao fim amanhã
Jogos envolveram mais de 400 funcionários da Empresa Fuck

Gracieli Polak
CANOINHAS
“Eu não sei se ainda estaria na 
empresa se não fossem os jo-
gos, porque são eles que trazem 
motivação para meu trabalho, 
que ajudam a enfrentar o dia a 
dia”. O depoimento de Paulo 
Gonçalves, funcionário da 
empresa Fuck, em relação à 4.º 
Olimpíada da Associação Atlé-
tica Cultural Recreativa Esporti-
va Fuck (AACREF) demonstra 
a importância que a competição 
tem na vida dos mais de 400 
funcionários envolvidos direta-
mente com a disputa esportiva 
interna na empresa.

A 4.ª edição, realizada desde 
maio de 2008, é uma motivação 
a mais para que os funcionários 
produzam mais e se sintam 
felizes durante a realização do 
trabalho. Segundo Lucilene 
Carvalho, presidente da AA-
CREF, a realização dos jogos 
é de fundamental importância 
para o bem estar dos funcioná-
rios, que encontram no esporte 
uma poderosa ferramenta de 
lazer e de entusiasmo para 
enfrentar a rotina dentro da 
fábrica. “Os funcionários gos-
tam bastante e trabalham felizes 
por causa da Olimpíada. Nós 
temos relatos muito positivos 
que nos motivam a organizar  
a competição e melhorar ainda 
mais as condições de lazer dos 
trabalhadores”, afirma.

FINAL AMANHÃ
Amanhã, na sede recreativa 

da empresa, às 14 horas, aconte-
ce a final da última modalidade 
a ser disputada, o futebol sete. 
A competição, que englobou 
14 modalidades, algumas com 
participação feminina, se encer-
ra oficialmente com um jantar 
de confraternização, também 
amanhã.

Entre os dias 22 e 25 de abril 
acontecerá, em Três Barras, a Fase 
Municipal dos Jogos Escolares de 
Santa Catarina (Jesc). A etapa reu-
nirá aproximadamente 180 meni-
nos e meninas de 11 a 14 anos com 
disputas sendo realizadas em seis 
modalidades. Futsal, basquetebol, 
voleibol e handebol terão jogos 
no ginásio da Escola de Educação 
Básica General Osório. Já o tênis 
de mesa e o atletismo serão na sede 
da ADC Rigesa. 

Congresso técnico realizado 
na  terça-feira, 14,  confirmou a 
participação de seis escolas das 
redes municipal e estadual de en-
sino: General Osório, Colombo 
Machado Salles, Frei Menandro 

Fase municipal dos Jesc terá a 
participação de 180 estudantes

TRÊS BARRAS Kamps, João Pacheco de Miranda 
Lima (Caic), Guita Federmann 
e Francisco Rocha. Durante a 
competição a prefeitura de Três 
Barras, por meio da Secretaria 
de Educação, Cultura e Esporte 
estará oferecendo o transporte e 
a alimentação dos atletas. 

As escolas vencedoras - em 
cada uma das modalidades - irão 
representar Três Barras na etapa 
Regional da competição, previs-
ta para Canoinhas, em data ainda 
a ser confirmada. A premiação 
dos vencedores será feita no dia 
25 de abril pelo prefeito Elói 
José Quege, pela secretária de 
Educação, Simone El-Kouba 
Dêquech e pelo coordenador 
de esportes, professor José Ro-
berto Pedro.EQUIPE campeã da modalidade Futebol de Campo da 4.ª Olimpíada AACREF
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Finais da Superliga 
no final de semana
Masculino e feminino disputam títulos sem surpresa

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

SOCIEDADE ASSISTENCIAL 
VALE DO CANOINHAS - SAVC

CNPJ 07.559.387/0001-60

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA

O CONSELHO DIRETOR da 
Sociedade Assistencial Vale do 
Canoinhas, SAVC, nos termos 
do artigo 12 dos Estatutos da 
Entidade, convoca os associados 
para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no 
próximo dia 28 de Abril de 2009, às 
18h30, em primeira convocação, às 
18h45, em segunda convocação, 
e às 19h, em terceira convocação, 
em sua sede social, localizada à 
Rua Três de Maio, 248, Centro Em-
presarial, para deliberarem sobre a 
seguinte pauta:

a) apreciação e aprovação do 
Balanço anual e demais relatórios 
do exercício findo em 31.12.2008;

b) outros assuntos de interes-
se da entidade.

Canoinhas, 13 de abril de 2009.

CONSELHO DIRETOR

Sindicato dos Trabalhadores. nas Ind. da Alimentação de Canoinhas
Base territorial: município de Canoinhas 

CEP: 89.460.000  CNPJ: nº 05.886.873/0001-67
Ttel (47)3622-4448 fax (47)3622-7365 - Email:  sintriac@yahoo.com.br
Rua: Dr. Rolando Lourenço Malucelli, nº 157, centro - Canoinhas-SC

Assembleia Geral Extraordinaria
 O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Ali-

mentação de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais e estatutária 
convoca todos os trabalhadores da empresa Fricasa Alimentos S/A, para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de abril de 
2009 às 14 horas em primeira convocação com quorum qualificado de 
trabalhadores presentes, ou às 14h30min em segunda convocação com 
qualquer número de trabalhadores presentes na sede do Siticom, sito a 
rua Dr. Rolando Lourenço Malucelli, nº 157, centro, com a seguinte:

Ordem do dia 
1º - Discussão, deliberação e aprovação ou não da nova pauta de 

reinvidicações para a celebração do acordo coletivo de trabalho com a 
empresa Fricasa Alimentos S/A ,com vigência de 01 (um) ano, a partir 
de 01 de maio de 2009 a 31 de abril de 2010, em caso do malogro nas 
negociações autorização dos trabalhadores para o Sindicato constituir 
assessoria jurídica para instaurar dissídio coletivo de trabalho contra a 
empresa.

2º - Demais assuntos de interesse da categoria. 
Contando com o comparecimento dos senhores associados e tra-

balhadores da categoria, a diretoria agradece. 

Canoinhas, 13 de abril de 2008.

 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Canoinhas
Alberto Ramos Taborda 

Presidente

Até parece déjà vu, mas não se 
engane. Pela quarta vez conse-
cutiva, Minas e Florianópolis 
se enfrentarão no domingo, 19, 
na final da Superliga de Vôlei 
Masculino. O encontro será às 
9h30 no ginásio Maracanãzinho 
no Rio de Janeiro e, contrariando 
a obviedade da final, o tetracam-
peão Minas sofreu para chegar 
mais uma vez à disputa. 

Na primeira partida, um 
grande susto: perdeu por três 
sets a zero do Cruzeiro e viu 
a possibilidade de título pas-
sar longe. Contudo, apesar de 
também ter iniciado o segundo 
confronto de maneira difícil, 
perdendo por dois sets, virou 
o placar de forma sensacional 
e ganhou o tie-break, igualando 
a série na segunda-feira, 13.  A 
equipe fechou, por 2 a 1, a série 
melhor-de-três da semifinal.

Com o Florianópolis, a semi-
final também não foi brincadeira. 
No domingo, 12, o atual campeão 
da competição e primeiro finalista 
da Superliga 2008/09 venceu o 

Brasil Vôlei Clube por 3 sets a 0. 
Entretanto, na série melhor-de-
três, ganhou a primeira e a terceira. 
A segunda foi do Brasil Vôlei, por 
3 sets a 1. Para o time, a partici-
pação da torcida foi fundamental, 
mas fez com que o Florianópolis 
percebesse, desde o início, a res-
ponsabilidade que carregava. 

A medalha de bronze será 
disputada entre o próprio Cru-
zeiro e o Brasil Vôlei Clube hoje, 

às 20 horas.

DECISÃO NO FEMININO
Rio de Janeiro e Osasco já se 

enfrentaram cinco vezes nessa 
Superliga e se verão mais uma 
vez,  amanhã, na final do cam-
peonato. Presença constante nas 
últimas cinco últimas edições da 
final do campeonato, as meninas 
se enfrentam às 9h30, no Mara-
canãzinho.

Wanderson e André Heller querem comemorar o hexa do Minas no domingo
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    Filmes de ação, com raras 
exceções, são previsíveis. O moci-
nho bate a arrebenta senão para 
fazer justiça com as próprias mãos, 
para vingar a morte de sua família 
em uma explosão criminosa ou 
algo do gênero. Subdividindo o 
filão, mais previsíveis ainda são os 
filmes de guerra, que acompanham 
o drama de soldados que têm suas 
vidas transformadas pelo horror 
dos campos de batalha. Na década 
de 1990, Charlie Sheen resolveu 
brincar com este tipo de dramalhão 
recheado de cenas de ação com a 
série Top Gang e se deu bem.

Quase duas décadas depois 
surge Trovão Tropical. Não que 
não tenham aparecido outros 
filmes da mesma linha no meio 
do caminho, mas o comparativo 
não é por acaso. Trovão Tropical é 
tão bom quanto a série Top Gang. 
Reunindo um elenco hilário por 
si só – Ben Stiller, Jack Black, 
Robert Downey Jr., Nick Nolte 
e Steve Coogan – a história é um 
filme dentro do filme. Astros em 
decadência, Stiller, Black, Downey 
e Coogan estão no elenco de uma 
superprodução sobre a guerra do 
Vietnã que não consegue ser con-
cluída por causa do estrelismo de 
seus protagonistas.

O filme satiriza todas as extra-
vagâncias dos astros como a trans-

formação de Downey que depois 
de um rigoroso processo químico 
escurece a pele para viver um oficial 
negro duro na queda.

O problema é que a situação 
está cada vez mais crítica para o 
lado do diretor que resolve seguir 
os conselhos do autor do livro 
no qual o roteiro foi baseado e 
coloca os atores em um cenário 
real. Despeja os quatro em uma 
selva e espalha câmeras por todos 
os lados. A licença permissível às 
comédias aqui é usada a exaustão, 
com o surgimento de uma qua-
drilha de traficantes liderada por 
um menino de 12 anos que passa 
a perseguir o grupo e tiroteios 
nos quais nenhuma bala atinge os 
protagonistas.

Apesar dos furos, dá pra rir 
bastante, especialmente com as 
caretas de Downey (indicado ao 
Oscar de coadjuvante) e a ma-
quiagem de Tom Cruise, no papel 
de um executivo de um grande 
estúdio de Hollywood caricato até 
a medula.

Stiller, como sempre, está 
impagável. As cenas finais são as 
melhores.

Bem sacada também a ideia de 
iniciar com trailers de filmes estre-
lados pelo elenco principal.

Enfim, diversão descompro-
missada que faz rir.                (EW)

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

3.
2.

4. 
5.

Paga Pau                                       Fernando & Sorocaba
Terremoto                                      João Bosco & Vinícius
Ely (Part Já Rule)                               Wanessa Camargo
Tô de Cara                                                 Luan Santana
Tarde Demais                            César Menotti & Fabiano

Mande um 
e-mail para a coluna:

dropscn@terra.com.br

EXTRAS: Cenas excluídas, making of, entrevistas e um hilário vídeo 
viral (que tenta se aproximar ao máximo do realismo). 

Avaliaçăo CN: Filme:               ***

> Trovão Tropical (Tropic Thunder)

Extra: **

João Bosco e Vinícius

Ritmo Brasil
Para quem curte sertanejo (e em 
Canoinhas e região muita gente 
gosta), um prato cheio a gravação ao 
vivo dos sucessos da dupla que está 
emergindo com rapidez no cenário 
musical, especialmente no circuito de 
rodeios e festas country universitário. 
Animadíssimo, o CD traz ainda as 
‘dores de cotovelo’ “Vou doar meu 
coração” e “Coração idiota”.                                             

(EW)

Slumdog Milionaire

Trilha sonora
Fantástico! Este é o adjetivo perfeito 
para classificar a trilha sonora do 
grande vencedor do Oscar deste 
ano (incluindo trilha sonora). Você 
pode até não gostar do filme, mas 
impossível ficar indiferente à trilha, 
especialmente na cena final, quando 
o elenco dança Jai Ho (Oscar de 
melhor canção). Vale experimentar, 
por ser diferente e, especialmente, 
contagiante.                               (EW)
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 Aniversariantes
17/04 - Luiz Castrus
17/04 - Odirlei de Oliveira
18/04 - Julio Alessio Gadotti
18/04 - Rute Padilha
18/04 - Roseli Lisboa Lima
19/04 - Nivaldo Cardoso
20/04 - Sara Cristina Thien
20/04 - Ivanete Grosskopf
21/04 - Vadecir Silveira
21/04 - Osmar Lessa
21/04 - Inês Lenz Bayerl
22/04 - Luis Henrique Babirescki
22/04 - Claudia de Deus Valtris
23/04 - Juarez Burgath
23/04 - Marcos Aurelio Budant
23/04 - João Francisco Canani
23/04 - Simone Ap. Schoroeder

- José CArvAlho comemora 
idade nova na segunda-feira, 20. 
Felicidades!

- PAtríCiA reginA CArvAlho
apagou velinha ontem. Parabéns!

- hertA noemberg Ziese
completou idade nova na quarta-
feira, 15. Felicidades!

- soeli Chiomento comemora 
seu aniversário na quinta-feira, 23. 
Parabéns!

gabrielle vailate completou 11 
anos, ontem. “seu sorriso, beleza e 
simpatia chamam a atenção, mas é 
sua alegria que conquista a todos. 
Parabéns e muitas felicidades”, são 
os desejos de seu padrinho e de sua 
madrinha.

Camila Justino de souza come-
mora idade nova hoje. seus pais, 
ronaldo e Andréia, e sua irmã, 
Carol, dão os parabéns!

Poliana bandurka completa seis 
aninhos, hoje. seus pais, Janei 
e Cristina, e seus avós, Pedro e 
Cecília, desejam toda felicidade do 
mundo para a garotinha!

ricardo murilo de miranda lima 
cola grau, amanhã, em engenharia 
industrial elétrica, pela Universi-
dade tecnológica Federal do Pa-
raná (UtFPr), em Curitiba. seus 
pais, luiz Alberto e marlene, e sua 
irmã, tatiana, desejam felicidades e 
muito sucesso em sua carreira!

hoje é dia de festa para Aderbal 
Guesser. Seus filhos, que têm 
muito orgulho de tê-lo como pai, 
juntamente com sua esposa, Au-
rora, desejam muitas felicidades. 
Parabéns!

gabriel tischler completou idade 
nova na quarta-feira, 15. seus 
familiares desejam saúde, paz e 
felicidade. Parabéns!

rafael de souza raab comemo-
rou aniversário na terça-feira, 14. 
Parabéns!

nicolau e maria de lurdes trisnoski 
comemoraram suas bodas de ouro! 
Todos os seus filhos, genros, netos e 
bisnetos dão os parabéns e desejam 
ainda mais felicidade para o casal!

o renomado dentista canoinhense márcio tokarski, ao lado de Karl 
Kahnberg, referência mundial na área de implantodontia, durante evento 
realizado em Curitiba, na quarta-feira, 1.º de abril.

KArl eriK KAhnberg no brAsil

os alunos do Colégio de ensino médio realização, da Universidade do 
Contestado (UnC), presentearam crianças da Casa espírita Jesus de 
nazareh em Canoinhas, com caixas de bombons. A ação, que faz parte do 
Projeto Cidadania - Ação solidariedade aconteceu pela 5.ª vez.

na terça-feira, 7, a socie-
dade Assistencial vale do 
Canoinhas e os funcioná-

rios do hsbC entregaram 
ovos de Páscoa e con-

taram histórias para as 
crianças e adolescentes do 

programa Promoção da 
saúde mental: Abrindo 

Janelas de oportunidade 
para a infância e Adoles-

cência.

marinara Carvalho comemorou 
seu aniversário, ontem. muitas 
felicidades!

Kellyane bayerl completa idade nova 
na quarta-feira, 22. seus familiares 
lhe desejam muitas felicidades!

João batista da Cruz comemora 
hoje seus 77 anos junto com seus 
filhos, netos e demais familiares 
e amigos, que lhe desejam toda a 
felicidade do mundo.
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IMÓVEIS

DIVERSOS

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

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

VENDE-SE casa de alvenaria em constru-
ção c/ 189m², 2 quartos, 1 suíte, 2 banhei-
ros, 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 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 2,33 alqueires de terra de plan-
ta 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 bola de vôlei Pênalti 3.600, 
nova. Valor: R$ 50. Fone: 3622-0536.

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 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, churrasqueira, 
lavanderia fechada, garagem para 2 
carros, terreno 13x30 na rua Antonio Ni-
colazzi, 661. Valor: R$ 98 mil ou R$ 23 
mil + financiamento. Fone: 8854-5262.

VENDE-SE uma casa de alvenaria em 
Curitiba, próxima ao supermercado Con-
dor, no bairro Boqueirão. Fone: 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.

VENDE-SE casa de alvenaria  com 116 
m² com 3 quartos, sala, copa, churras-
queira, garagem, lavanderia. Terreno 
com 600 m², todo murado. Rua Reinal-
do Krüger, 828, próx. ao Portal. Valor: 
R$ 110 mil. Fone: 3624-0901.

COMPRO casa no valor de até R$ 
65 mil, que possa ser financiada 
pela Caixa. Fone: 3622-5171, falar c/ 
Marcia.

VENDE-SE um terreno no Parado. 3 al-
queires, com 10.000 mudas de eucalipto 
plantada. Fone: 3624-1247.

VENDE-SE um terreno de esquina com 
600m², próximo ao Bruda. Fone: 3622-
8380 ou 9628-9338.

COMERCIAIS
VENDE-SE depósito de gás, bandeira 
Liquigás com clientela formada há 
mais de 3 anos. Valor: R$ 23 mil. Fone: 
3622-4891 ou 8845-5262.

VENDE-SE academia de ginástica e 
musculação completa. Fone: 9986-
0080.

VENDE-SE um berço tubular. 
Fone: 3624-1224.

VENDE-SE caneco de chope da marca 
Ceramarte. Fone: 3622-3448.

VENDE-SE 1 fogão quatro bocas; 1 
botijão de gás; 1 cama de solteiro nova; 
1 colchão densidade 33; 1,88 m comp. x 
0,88 cm larg. Fone: 9111-5375.

VENDE-SE uma lixadeira elétrica para 
parquê ou madeira, motor 3 hp monofá-
sico. Valor: R$ 1,8 mil. Fone: 9142-3904.

ALUGA-SE apartamento com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, 
garagem com portão eletrônico, no bairro 
Sossego. Fone: 3622-2099 ou 9623-7216.

NEGÓCIO de ocasião. Área rural com 
171 alqueires, Alto Vale do Ribeira-SP. 
Linda e excelente área para plantio de 
pinus e eucaliptos com nascentes e 
aguadas em abundância, de fácil acesso 
e boa documentação. Preço a combinar. 
Fone: (15) 3522-1603 com Evaldo Leite.

VENDE-SE estantes para locadora. 
Valor: R$ 40. Fone: 9131-8130. 

VENDE-SE TV 20 polegadas por R$ 80. 
Fone: 9157-1887. 

VENDE-SE 1 geladeira com 3 portas: 
freezer, geladeira e porta-frutas por R$ 
280. Fone: 9157-1887. 

VENDE-SE ou TROCA-SE casa em Lages, 
no bairro Santa Helena. Ótima localização, 
mista, com 2 salas, cozinha, 2 quartos, 
banheiro, garagem e lavanderia. Valor: R$ 
45 mil. Fone: 3622-5092 ou 9934-9575.

VENDE-SE terreno de 800m com casa 
de madeira. Localizado na rua Zilá Gar-
cindo, próximo ao supermercado Bom 
Dia 1. Fone: 3622-2410. VENDE-SE um terreno no bairro Campo 

d’Água Verde, com 712m² próximo ao 
supermercado Bruda, na rua Otávio Ta-
balipa. Fone: 3624-1058 ou 9627-0262.

ALUGA-SE apartamento imobiliário a 
700 metros da UnC com sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e um quarto. 
Fone: 3622-5092.VENDO terreno com 11 alqueires a 7km 

do centro, próximo a Pedreirinha, no 
Parado. Ótimo para recreativa/clube de 
campo. Fone: 9126-7915.

VENDE-SE um sofá de 3 lugares, uma 
geladeira, uma bicicleta ergométrica e 
uma mesa plástica com cadeira. Fone: 
3622-6959 ou 9621-8889.
VENDE-SE uma cadeira de bebê para 
carro Galzerano, um sofá de canto com 
duas partes, um suporte para TV regu-
lável para parede, um carrinho de bebê, 
berço e colchão. Fone: 3623-0386.
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VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

VENDE-SE Bis 100/2002, partida 
elétrica, preta, com 7 mil km. Fone: 
3622-2714 ou 9903-5060.

VENDO uma F4000 com baú. Ótimo 
estado. Aceita-se utilitário de menor 
valor. Fone: 3622-2337 ou (42) 8802-
0865.

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

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 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.

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 moto Yamaha YBR 125-ED, 
ano 2005, completa, freio a disco e 
partida elétrica, cor vermelha, quitada. 
Valor: R$ 3,5 mil. Fone: (48) 9928-3877, 
(47) 3624-0619 ou (47) 9105-7448, falar 
com Gean ou Ilário.

VENDE-SE Corsa GLS ano 2000, 
prata, 4 portas, ar condicionado, 
direção hidráulica, completo. Fone: 
3623-4050.

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 carro de menor 
valor. IPVA 2009 pago. Fone: 9975-1799.

VENDE-SE Corsa Sedan 2002, com ar-
condicionado, desembaçador traseiro, 
ar quente, a álcool, original. Valor: R$ 
18 mil à vista. Fone: 9944-6755.

VENDE-SE Ford Pampa 1.6, ano 89, 
gasolina, lindona. Valor: R$ 8 mil. Fone: 
3624-1273.

VENDE-SE uma carroceria, grade bai-
xa, com 8m de comprimento em ótimo 
estado de conservação. Preço a combi-
nar. Fones: 9105-2926 e 3627-3008.

VENDO Fiat Prêmio CSL 1.6 ano 90, 
4 portas, vidros elétricos, ar quente, 
desembaçador traseiro, todo original.
Preço: R$ 6,5 mil. Fone: 9966-5406, ou 
3622 4372 após às 18h30min.

VENDE-SE Honda Civic LXS 2009, 
zero quilômetro, manual, preto. Troco 
ou financio até 60 meses. Fone: 3622-
5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Ecosport XLS 04 e Ecos-
port XLT05, ótimo estado, revisadas. 
Troco ou financio até 60 meses. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Gol 1.0 Trend 2008, branco, 
flex. Financio até 60 meses. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Stilo 1.8, 8v, Connect 4 
portas, 2007, flex, vermelho, completo, 
revisado. Troco e financio até 60 me-
ses. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

OFERTÃO. Caminhão Volvo, FH112, 
380 6x2, 1999 (teto alto). À vista R$ 
190 mil ou entrada de R$ 131 mil + 31x 
de R$ 2,675 mil (consórcio). Troco ou 
financio até 60 meses. Fone: 3622-5352 
ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Corsa Sedan branco, 
ar-condicionado, ar quente, ano 2002. 
Valor: R$ 18 mil. Fone: 3622-8722.

VENDO Safira 2002 completa, branca e 
Corsa Classic 2007, branco, ar-condi-
cionado e 5 mil km. Fone: 9654-5321.

VENDE-SE Passat 73, em ótimo estado 
de conservação. Valor: R$ 4 mil. Fone: 
3622-2254.
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 > VAGAS P/
AmboS oS SexoS

- Apontador (a) de produção (com 
prática em Excel)
- Auxiliar administrativo (com expe-
riência em exportação, idade: 18 a 40 
anos, inglês básico)
- Barman/ barwoman (idade: 18 a 30 
anos, horário das 17 às 3 horas)
- Free lancer – fotográfico (acima 
de 17 anos)
- Representante comercial (idade: 
18 a 35 anos, com veículo e experi-
ência, área: materiais de construção, 
farmácias e supermercados)
- Representante comercial (com ex-
periência e veículo, área industrial)
- Representante comercial (acima 
de 18 anos, cursando ensino superior, 
área: convite de formatura)
- Técnico de segurança no tra-
balho (idade: 18 a 40 anos, com 
experiência)
- Vendedor (a) externo (a) (acima de 
25 anos, área: materiais de constru-
ção, com experiência)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
embalagens, com experiência e 
veículo)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
higiene e limpeza, com veiculo)
- Vendedor (a) interno (a) (área: fer-
ragens/peças, com experiência)
- Vendedor (a) interno (a) (área: 
motos, com experiência)
- Vendedor pracista (com experiên-
cia, acima de 21 anos, casado, com 
veiculo)

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

PRECISA-SE VAGAS 
FemININAS:

- Auxiliar de cozinha (somente 
fins de semana, com experiên-
cia)
- Babá (com experiência, horário 
das 8 às 18 horas)
- Balconista (acima de 30 anos, 
com experiência, noções de cos-
tura ou bordado)
- Cozinheira (acima de 18 anos, 
com experiência, horário das 
16h30min a 1 hora)
- Confeiteira (acima de 20 anos, 
com experiência)
- Diarista (idade: 30 a 45 anos, 
com experiência, fins de sema-
na)
- Empregada doméstica (residir 
com senhora idosa, centro de 
Canoinhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (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 
pernoitar (centro de Canoi-
nhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (trabalhar em Rio Bo-
nito – Major Vieira)
- Inspetora de qualidade da ma-
deira (com experiência, acima de 
18 anos, prática em informática)
- Manicure (com experiência, 
acima de 18 anos)
- Secretária (com experiência, 
acima de 20 anos)

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

VAGAS 
mASCULINAS:

- Atendente (idade: 18 a 25 anos, 
horário das 13 às 20 horas)
- Eletricista predial (idade: acima de 
18 anos, com experiência)
- Garçom (idade: 18 a 30 anos, horário 
das 17 horas à 1 hora)
- Garçom (idade: 16 a 18 anos)
- 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 experiência)
- Vendedor (a) externo (área: motos, 
com experiência)

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

CONCURSOS
l Prefeitura de 
        Garopaba
Prazo: até 27 de abril
Cargos: vários 
Vagas: 155
Salário: até R$ 3832,87
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 10 para 
Nível Fundamental, R$ 15 para 
Nível Médio e R$ 20 para Nível 
Superior
Mais informações: 
www.garopaba.sc.gov.br

l Tribunal de Justiça 
         do Paraná
Prazo: até 8 de maio
Cargos: Técnico, Oficial e 
Estatístico   
Vagas: 26
Salário: até R$ 5.192,95 
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 70 para os 
cargos de Oficial e Técnico e R$ 
120  para cargo de Estatístico
Informações: através do site 
www.tjpr.jus.br

Canoinhas abre
concurso para 
Farmácia Popular

CONTRATAMOS motorista com expe-
riência, para dirigir furgão até 3.500 kg, 
salário compatível com a categoria. Inte-
ressados enviar currículo para rua Anto-
nio Burgardt, 46, centro, Canoinhas-SC, 
praça da Igreja Matriz.

Empregos

Nove vagas são ofertadas em diferentes cargos
VAGAS 

mASCULINAS: 
MÊCANICO SOLDADOR:
Experiência na função.

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

TORNEIRO MECÂNICO:
Com experiência na função. 

MÊCANICO DIESEL:
Com experiência na função.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CASEIRO: Com carteira de habi-
litação categoria C.

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

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

VOCÊ é DINÂMICA (O) e gosta de 
vender perfumes e cosméticos? Então 
ligue para o telefone 3622-5137 e tenha 
uma renda extra.

CANOINHAS
Aprefe i tura  de Canoinhas 
acaba de abrir teste seletivo 
para contratação de nove pro-
fissionais a fim de trabalharem 
na Farmácia Popular do Brasil. 
As inscrições vão até sexta-
feira, 24, e podem ser feitas na 
Secretaria de Saúde (2.º piso 
da prefeitura). A prova escrita 
será aplicada em 4 de maio, na 
Universidade do Contestado 
(UnC).
   Os cargos ofertados são os 
seguintes: Farmacêutico geren-
te, com salário de R$ 1,57 mil; 
Farmacêutico co-responsável, 
com salário de R$ 1,46 mil; 
assistente de gestão, com re-

muneração mensal de R$ 628; e 
auxiliar de serviços gerais, com 
salário de R$ 502. Todos estes 
cargos oferecem uma só vaga.
São ofertados ainda cinco car-
gos de auxiliares de gestão com 
remuneração de R$ 502.
   Somente os cargos de far-
macêutico exigem diploma de 
curso superior em Farmácia, 
além de registro no Conselho 
Profissional do setor. Os de-
mais cargos pedem somente 
Ensino Médio completo, mais 
experiência em carteira.
    Os farmacêuticos terão de 
trabalhar 30 horas por semana. 
Os demais contratados terão 
de trabalhar 40 horas por se-
mana.

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

Cine POP DanCe
Quando? Amanhã
O que? Woman’s Essence

Clube PaláCiO – MajOr Vieira
Quando? Amanhã
O que? Bailão da Band FM com Ca-
nhoto do Brasil e Banda Vanerejo

DragOOn bar
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e porções

SbO
Quando? Amanhã
O que? Baile do Rotary – com as 
Garotinhas de Ouro
Quando? Domingo
O que? Bailão com o grupo Repon-
taço

V12 MuSiC bar
Quando? Hoje
O que? Kaia nas Ondas do Pagode 
com a banda Zero Hora

5ª FeSta Da COlheita eM 
bela ViSta DO tOlDO
hoje: Baile com a Banda Limite Zero 
no CTG Bela Vista
amanhã: Baile com o grupo Portal 
Gaúcho e o grupo Marcação no CTG 
Bela Vista
Domingo: Encerramento da festa 
com Os Monarcas na localidade de 
Arroio Fundo

CerritO
Quando? Domingo
O que? Festa do padroeiro na igreja 
do Cerrito, em Canoinhas

PróxiMOS eVentOS:

:: 21, 22 e 23/04 – 9º Festival Estudan-
til na Canção, no Cine Pop Dance
:: 24/04 – Bailão da Krill no Cine Pop 
Dance com o grupo Redomão
:: 24/04 – Private Vibe – White Party 
no V12 Music Bar
:: 25/04 - Tony Marcos e Gabriel na 
Sociedade Irineópolis, em Irineópolis
:: 25/04 – Baile da Cerveja com o gru-
po Corpo e Alma no Salão de Molas, 
em Major Vieira
:: 25/04 – 1º Skol Fest Canoinhas com 
o grupo Dama da Vaneira e Batida 
Brasileira no Galpão Missioneiro
:: 26/04 – Grupo Repontaço na festa 
em Paiol Velho, em Major Vieira
:: 26/04 – Tchê Chalera na SBO
26/04 – Os 4 Gaudérios na festa da 
Igreja Santa Bárbara, no Rio dos 
Pardos, em Canoinhas
30/04 - Show nacional com Eric & Ma-
teus, show com Gustavo e Adriano e 
Performer Angel’s na Channel 311
02/05 – 1º Baile do Trabalhador com 
o grupo Fogo de Chão no Galpão 
Missioneiro
03/05 – GDO do Forró na SBO
03/05 – Festa de Santa Cruz na Igreja 
Matriz Cristo Rei de Canoinhas
09/05 e 10/05 – Cerritão, baile no sá-
bado com o grupo Kanoa no Cerrito
09/05 - Bailão do Chevetão, no Galpão 
Missioneiro, com o grupo Vaneiraço e 
Impacto de Galpão
09/05 – 4 atrações internacionais no 
Cine Pop Dance: Kasino, Mister Jam, 
Ramada e Lorena Simpson
09/05 – Baile com o grupo Marcação, 
no pavilhão da igreja do Salto d’Água 
Verde, em Canoinhas
10/05 – Grupo Renascença na festa 
em Rio Novo de Cima, em Major 
Vieira
15/05 – Grupo Rodeio no aniversá-
rio de Monte Castelo, no pavilhão 
da Igreja

Programação
Fim de semanaAUTOSHOW inaugura 

loja em Canoinhas

gracieli Polak
CANOINHAS

Rede investe 
em serviços 
especializados 
para atrair 
clientes

Com pompa e recepção im-
pecável, na terça-feira, 14, a 
nova concessionária da Rede 
Super Auto, a Autoshow, foi 
inaugurada no trevo da SC 
477, em Canoinhas. O evento, 
que contou com  participação 
dos executivos e diversos 
setores da sociedade, marcou 
oficialmente a chegada da 
rede a cidade e ofereceu aos 
convidados uma prévia dos 
serviços oferecidos pela nova 
unidade.

Um dos sócios do in-
vestimento, o empresário 
Édio Füchter revela que o 
investimento realizado em 
Canoinhas se pauta na aber-

tura mercadológica vivida pela 
cidade e que o objetivo agora 
é fortalecer a GM no Planalto 
Norte. “Nós queremos trabalhar 
com boas lojas para que nosso 
consumidor seja bem atendido e 
conquistar ainda mais mercado. 
Conseguir a liderança aqui na 
região”, afirma.

O diretor geral da rede, 
João Gomes, afirma que por 
a Autoshow ser uma revenda 
credenciada, seus clientes en-
contram vantagens que podem 
ser fundamentais para definir a 
escolha do carro novo. “Nosso 
cliente terá diversas vantagens 
em relação às outras concessio-
nárias, mas, a mais fundamental 
delas é o pós-venda, a assis-
tência profissional que quem 
adquire um carro novo gostaria 

de ter”, explica.
Gomes afirma que o inves-

timento em Canoinhas obedece 
os padrões da GM e que a ex-
pectativa é de que, em média, 
sejam vendidos 50 carros novos 
e 40 usados mensalmente na 
unidade.

atenDiMentO eM 
CanOinhaS

Segundo o  gerente geral 
da Autoshow de Canoinhas, 
Juliano Grahl, 26 funcionários 
já estão trabalhando na nova 
unidade, em funcionamento 
desde o mês passado, para 
garantir que os novos clientes 
recebam o melhor atendimento 
e assistência técnica da GM. 
“Além da linha mais completa 
de automóveis novos e usados, 

temos instalações confortáveis e 
serviço impecável”, ressalta.

Grahl explica que, atuan-
do com financiamento dos 
veículos, a Autoshow dá ao 
cliente a opção de escolher o 
melhor banco ou financeira 
para tornar real o sonho do 
carro zero quilômetro, dei-
xando a escolha por conta do 
consumidor. “Esta é a melhor 
opção”, defende. 

A rede Autoshow hoje é 
composta por 19 concessio-
nárias, divididas entre Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
A unidade de Canoinhas foi 
a última a ser inaugurada e se 
junta às outras três da rede no 
Planalto Norte, localizadas em 
Mafra, São Bento do Sul e Rio 
Negrinho.

Veículos expostos durante festa de inauguração da loja foram atrações na festa
João Gomes, diretor geral da rede e 

Juliano Grahl, gerente geral de Canoinhas

Juliano Grahl, Frederico Temoteo, Édio Füchter, Leoberto Weinert e João Gomes Parte da equipe de funcionários da nova concessionária Autoshow

Fo
to

s:
 a

D
el

M
O

 F
u

C
k

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



30VARIEDADESSexta-feira, 17 de abril de 2009

>> Globo prepara telejornal 
só para celular

Segundo a coluna Outro Canal, do jornal Folha de S. Paulo, a Globo 
vai testar no segundo semestre a produção 
e transmissão de telejornais exclusivos 
para telefones celulares.

As novas mídias estão na lista de 
prioridades da emissora. Recentemente, 
a Globo reformulou seu site, tornando-o 
mais informativo. Reportagens de telejor-
nais da casa ganham complementos na 
internet. Blogueiros são chamados para a 
apresentação de novas atrações. Foram 
criados perfis no Twitter e em outras redes 
sociais.

“A evolução tecnológica da indústria 
de comunicação está criando novas opor-
tunidades de participação, interatividade e 
de escolha do público sobre que conteúdos 
consumir, como e quando fazê-lo”, afirmou Roberto Irineu Marinho, 
presidente das Organizações Globo, em comunicado.

QUADRINHOS

Inauguração da Hípica 
Julio Budant

Conforme divulgação-convite, foi inaugurada do-
mingo último a pista hípica Julio Budant. 

Canoinhas conta com mais um atrativo esportivo 
que por certo vem trazer muitos afeiçoados a nossa 
cidade, haja visto a numerosa assistência que afluiu a 
pista de corridas.

Presidida pelo entusiasta sr. Ubaldo Ricardo da Sil-
va, estamos certos que a referida sociedade vai trazer a 
Canoinhas mais um surto de desenvolvimento esportivo, 
atraindo maior número de turistas fãs de corridas.

Felicitamos o seu presidente sr. Ubaldo Ricardo 
da Silva e auguramos um futuro promissor a sociedade 
que dirige.

A BIC agradece
DOAÇÃO DE LIVROS – Ao dr. Osvaldo Segundo 

de Oliveira a Biblioteca agradece a doação do novíssimo 
Dicionário Moderno da Língua Portuguesa, de Afonso 
Telles Alves, em dois tomos encadernados.

À Indústria de Madeiras Zaniolo S/A, igualmente, 
os nossos comovidos agradecimentos pela doação 
dos 5 primeiros volumes da Enciclopédia Ilustrada em 
cores Trópico.

SELOS USADOS – Após a primeira safra de apro-
ximadamente 6.000 selos usados, coletados nas caixas 
da BIC e do Correio, a Biblioteca vem agradecer aos 
bondosos amigos que encontrou no Banco do Brasil, no 
Inco e no Banco Nacional do Comércio, assim como a 
várias firmas da cidade e aos numerosas particulares, 
que resolveram dar um destino útil aos selos de sua cor-
respondência que entra, auxiliando, com essa atenção 
valiosa, uma obra de cultura em sua cidade.

Estamos, no ensejo, renovando nossos apelos, no 

sentido de não se inutilizarem aos selos usados, principal-
mente os comemorativos, mas de enviá-los às caixas de 
coleta. Num trabalho exaustivo de formiga, as crianças da 
BIC ajudam a selecionar, limpar e separar em lotes de cem 
as pequenas figuras aparentemente inúteis, para serem 
enviadas a firmas do Rio e de São Paulo, que as pagam a 
bom preço, embora inferior ao trabalho que dão, tudo para 
o desenvolvimento da BIC, que se fez de migalhas e de 
migalhas continua vivendo.

Em Santa Catarina e talvez em 
Canoinhas, o Ministro da Agricultura

O ministro Mario Meneghetti, da Pasta da Agricultura, 
está percorrendo as zonas agrícolas do Estado de Santa 
Catarina e assistindo exposições agropecuárias. Canoi-
nhas que não havia sido incluído no roteio de s. Excia, por 
solicitação do sr. prefeito municipal e Associações Rural e 
Comercial, segundo tudo indica, receberá também a visita 
do ministro Meneghetti. Se isso vier a ser confirmado, 
serão convocados os srs. lavradores e industriais, para 
uma reunião, onde serão abordados os assuntos mais 
necessários e que carecem de urgente solução.

DIA 25 – Grande baile no Salão Tomporoski, 
em benefício da Escola Municipal, de Alto das 

Palmeiras. A comissão convida a todos.

Cine Teatro Vera Cruz apresenta
Quarta-feira às 20 horas – Impróprio até 14 anos

A SAIA DE FERRO
Com Bob Hope e Katharine Hepburn

“Uma sensacional comédia da Metro Goldwin Mayer”

PublIcADo EM  18 DE AbRIl DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA
Num registro de 1924, o agricul-
tor Julio Twardoski e sua carroça 
de tolda. Ele e diversos outros de 
descendência polaca, oriundos 
de canoinhas, estão entre os 
pioneiros da fundação da cidade 
paranaense de cascavel, hoje 
uma das mais prósperas do País. 
A foto é do arquivo do professor 
Fernando Tokarski, que também 
forneceu as informações. con-
tribuições em fotos e subsídios 
históricos podem ser enviadas 
para o endereço fernandotokar-
ski@yahoo.com.br

>> Nova casa do Big Brother 
A residência em que ficam confinados os participantes do reality show 
será demolida, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Uma outra casa 
será construída no lugar, com planta diferente, para a décima edição 
de Big Brother Brasil.

>> Angelina Jolie grávida de novo?

É o que conta a revista norte-americada Star. Segundo a publicação, 
Angelina está grávida de dois meses e meio. “Eles têm tentado um bebê 
há meses. Eles têm brigado muito nos últimos tempos, então a gravidez 
foi uma surpresa maior ainda. Foi na hora certa, porque as coisas esta-
vam se complicando entre eles”, contou um familiar próximo à atriz. Se 
esse boato for confirmado, ela seria mãe pela sétima vez. Pitt e Jolie já 
têm seis filhos: três adotivos - Maddox, Zahara e Pax - e três biológicos: 
Shiloh e os gêmeos Knox Leon e Vivienne Marcheline. 

CN Correção
A reportagem de capa do CN da 
semana passada intitulada “Ra-
paz é queimado vivo no Apare-
cida”, errou ao citar um bairro 
que oficialmente não existe, 
sendo assim chamado somente 
por conta da igreja bastante 
popular no bairro que, oficial-
mente, se chama Piedade.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Bar Zito Ltda, cadastrada no CNPJ 03.766.550/0001-

04, situada a Avenida 22 de Julho, 214, no centro da cidade de 
Irineópolis /SC; avisa ESTERLINA RAIMUNDO, portadora 
da carteira de trabalho n° 72.870 Série-8 e cadastrada no PIS nº 
1230360745-2, para comparecer em seu escritório no prazo de 48 
horas, para regularizar sua situação trabalhista.

O não comparecimento implicará na rescisão de contrato de tra-
balho, de acordo com o Artigo 482 da CLT, por abandono de serviço.

Canoinhas, 16 de abril de 2007.
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:: ALERTA. Se quero melhorar o 
mundo, o melhor é começar comigo 

mesmo. 

:: DICAS PARA O USO RACIONAL DA 
ÁGUA. Por exemplo: se cada município 
se preocupasse em fazer (construir) cis-
ternas em vários pontos, já pensou que 
economia de água sobre muitos pontos 
de vista? Portanto, vale a pena pensar e 
por em prática. Vamos memorizar essa 
reflexão: economize água para a vida. 
Imagine que, em vez de simplesmente 
abrir a torneira, você tivesse de andar 
alguns quilômetros todos os dias para 
coletar água para sua casa. E ao en-
contrar a fonte, no lugar de água pura, 
tivesse lama no leito de um rio seco. E 
essa água seria usada para fazer a co-
mida, a higiene pessoal, lavar roupas e 
matar a sede. Imaginou? Pois para mais 
de um bilhão e meio de pessoas isso 
não é imaginação, é realidade. Portanto, 
senhores vereadores, prefeitos, deputa-
dos, senadores, governadores, ministros 
e presidente, está na hora de acabar com 
essa história de legislar e governar só na 

base da espuma; sabemos que espuma 
não se aproveita pra nada a não para se 
esconder. Que tal em vez de espuma uma 
orientação bem adequada como pessoas 
preocupadas com o dia de amanhã? E 
não preocupadas com a distribuição de 
riquezas entre poucos neste País, imenso 
que é o nosso Brasil? Mas vamos fazer 
nossa parte. Comece olhando como 
você age em sua casa. Cada um de nós 
gasta, em média, 250 litros de água por 
dia! Coisas simples vão ajudar a reduzir o 
consumo e sua conta no final do mês. 
Dicas: Feche a torneira quando for 
escovar os dentes ou fazer a barba, 
se deixá-la aberta, estará consumindo 
20 litros a mais de água. Tente tomar 
banhos de cinco minutos e, se possível, 
feche a torneira enquanto se ensaboa. 
A cada minuto, mais 20 litros de água 
vão embora. 
Comparação para refletir: Muitas pes-
soas se parecem com o tanque de um 
carro. Quanto mais o carro corre, mais 
o tanque se esvazia. Concluindo: a vida 
é uma obra de arte que não permite 
ensaios.

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

Prepare-se para dar o próximo passo, ariano. Está 
na hora de olhar para o passado e aprender com 
velhos erros, para poder seguir adiante de forma 
mais confiante. O entusiasmo e a empolgação estão 

presentes ao longo da semana, assim como a autoconfiança e o desejo 
de mudanças. Mas é importante pensar a longo prazo e agir sempre 
com prudência e organização.

A ordem da semana é prudência, geminiano. Seja 
cauteloso e organizado, dando um passo de cada 
vez. A vontade de mudar está presente, mas é pre-
ciso se organizar para isso. O momento pede que 

escolha prioridades e avalie o que deve ser mantido e o que pode 
ser descartado. A organização e a priorização de algumas coisas 
ajudará a conquistar o que deseja.

Confie na sua intuição, leonino. Ela estará aflorada, 
assim como sua natural criatividade. O momento 
tende a ser produtivo e é uma boa fase para pensar 
a respeito de suas crenças e valores pessoais. Mas 

lembre-se de dar atenção aos assuntos cotidianos, à organização do 
dia a dia e principalmente à sua saúde. Por sinal, é um bom momento 
para consultas e exames de rotina.

Dê mais atenção para sua família, libriano. Cuide das 
pessoas mais próximas e dos assuntos pessoais. Dê 
atenção aos detalhes e organize melhor seu dia a 
dia. É hora de perceber o que pode ser mudado em 

sua rotina para que ela se torne mais produtiva, permitindo inclusive 
que você tenha mais tempo para fazer o que gosta e, principalmente, 
estar com quem gosta.

Cuide-se, sagitariano. A semana é positiva para cui-
dar de você, percebendo suas qualidades e valores 
pessoais. Com o aumento da sua auto-estima e com 
a maior convicção em relação ao que gosta e ao que 

quer, seus relacionamentos tendem a melhorar, ganhando estrutura 
e mais comprometimento. Por sinal, a fase é boa para a diversão, o 
amor e o lazer.

Questione alguns valores, aquariano. O foco do mo-
mento são suas crenças e valores, que pedem alguns 
ajustes. Não tema mudar o foco, mudar aquilo que 
acredita, rever seus conceitos. Ainda que seja para 

fortalecê-los e ter mais certeza que é isso que deseja, é fundamental 
que possa questioná-los, verificando o que ainda é bom para você e 
o que em sua vida precisa mudar.

A sensibilidade está no ar, taurino. A semana promete 
romantismo e esperança, sendo um bom momento 
para o lazer, o prazer e a diversão. Esteja com ami-
gos e pessoas de quem gosta. Aproveite para fazer 

coisas agradáveis e agradar acima de tudo a si mesmo. É também 
um bom momento para cuidar de sua saúde e questões pessoais, 
com a possibilidade de encontrar soluções.

O amor está em evidência, canceriano. A semana é 
positiva para estar junto de quem você gosta e viver 
bons momentos em boas companhias. Fale sobre 
seus sentimentos, ouça o que o outro tem a dizer 

e viva os próximos dias de forma tranquila, buscando o prazer e a 
felicidade. Priorize suas relações e questões pessoais. Fique de olho 
nos bons contatos que poderá fazer.

A semana pede prudência, virginiano. Especialmente 
em relação ao amor e seus relacionamentos. Seja 
cauteloso ao expressar seus sentimentos, mas apro-
veite a fase para resolver pendências nesta área. Fica 

mais fácil perceber o que sente e principalmente o que quer, o que 
facilita dar passos mais sólidos em direção ao seu futuro afetivo. As 
relações ganham seriedade.

Fale o que quer, escorpiano. Senão não há como 
as pessoas agirem de acordo com teus desejos. 
É importante se colocar, mas lembrando-se de ser 
gentil e ponderado com suas palavras. E isto vale es-

pecialmente nos relacionamentos afetivos. Muito cuidado com ações 
impensadas e decisões definitivas. Melhor aguardar um momento 
mais propício, evitando possíveis arrependimentos.

Dê mais atenção a você, capricorniano. Cuide de seu 
corpo, de sua saúde, de sua vida pessoal. sua família 
também pede mais atenção, sendo importante estar 
próximo das pessoas mais próximas, cuidando de sua 

casa e das pessoas que te querem bem. Tente descansar, aliviando 
a tensão e o cansaço causados pelo excesso de responsabilidade, 
trabalho e preocupação.

Peixes de 22/2 a 20/3
O contato com os amigos será muito agradável, pis-
ciano. Estar com amigos e pessoas com quem tem 
afinidade trará momentos de diversão e também a 
possibilidade de ouvir coisas interessantes que te farão 

pensar sobre o que quer para o futuro. Fique atento aos possíveis 
contatos que pode fazer nesta fase. Mas lembre-se de ficar algum 
tempo sozinho, pensando em seus sonhos.

HORÓSCOPO DA SEMANA

COISA MAIS PRECIOSA DO MUNDO: ÁGUA

Fonte: Climatempo

Dia de sol com algumas nuvens e névoa 
ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

HOJE:

27ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
14ºC

DOMINGO:

28ºC

Manhã Tarde Noite
11ºC

Céu nublado de dia e de noite.

SEGUNDA:

22ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

30ºC

ALMANAQUE

Sol com algumas nuvens. Não chove.

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

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Antero gosta das notícias sobre a visita que 
Mariana e Maria Rita fizeram à fazenda. Eleutério 
pede a Zefa que não vá embora da fazenda e a 
deixa mais envergonhada com seus comentários. 
Otávio se desculpa com Aninha pelo beijo.

AMANHÃ - Otávio se surpreende ao ver Ricardo ar-
rumando as malas e deduz que ele está apaixonado 
por Aninha. Mariana fala com Antero sobre a ado-
ração que ela acredita que Zeca tem por Santinha. 
Rosinha se queixa da presença de Maria Rita.

HOJE - Vicente é salvo e Dafne chora a morte do 
avô. Léa, Judith, Nicholas e Pelópidas vão à leitura 
do testamento. Dafne fica com a maior parte das 
ações da empresa, mas terá que se casar para 
assumir a presidência.

AMANHÃ - Frederico alerta Dafne que Judith ficará 
com a empresa. Gabriel diz à mãe que seria capaz 
de se casar com Dafne só para se vingar de Laís. 
Bianca descobre o nome do pai. Judith manda 
Nicholas conquistar Dafne.

HOJE - Surya liga para 
Duda sem falar nada. 
Castanho incentiva Ci-
dinha a namorar Cado-
re. Duda liga para Raj. 
Chiara conta a Duda 
que Opash vai lhe dar 
apartamento, carro e 
pensão. Pandit des-
confia da gravidez de 
Maya.

AMANHÃ - Silvia se 
sente sozinha e liga para Murilo, que pergunta 
por Yvone e comenta sobre o caso que ela tem 
na Espanha, deixando Silvia surpresa. Tarso tem 
um delírio. Manu passa a mão carinhosamente na 
barriga de Maya e sente o neto mexer.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

AMANHÃ - Fernanda e Michelle sugerem que Vicky 
deixe Fausto. Paulo diz a Lucas que George tentou 
persuadi-lo a ficar ao lado de Fausto. George vai 
conversar com Ermírio. Lucas segue para o escri-
tório de George e se assusta com o que vê.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

PROMESSAS DE AMOR - RECORD

21 de abril
O céu ficou cinzento

O sol esqueceu de brilhar
Homens andavam apressados

Instigando o tempo para não parar
Curiosos aglomeravam-se

Sem muito assunto pra dialogar
Espreitavam o laço ao vento

Balançando sob seu peso no ar
Soldados sacudiam o tablado
Testando-o para não quebrar
A forca aguardava intrépida

A mostra para todo lugar
Reis e príncipes julgavam

A maior crueldade pra condenar
Criando um fantástico exemplo

Que fizesse o povo parar de lutar
Trouxeram amarrado o condenado
Impedindo que ele pudesse falar
Mostraram maculando-o ao povo

Que nada fez para aplacar
O mártir entregou-se a Deus

Que o recebeu no mesmo lugar
Seu corpo caiu suspenso

E o seu sol parou de brilhar
Dali esquartejaram o seu corpo

Com medo que ele pudesse voltar
Prenderam sua cabeça numa gaiola

Para as suas ideias não propagar
Seus braços enviaram distante

Onde as mãos não conseguissem alcançar
Suas pernas pregaram em postes

Pra não poderem caminhar
Com isto nasceu a democracia

A morte fez nascer pra perpetuar
O seu exemplo nos fez livres

Com uma nova maneira de pensar
Seu corpo jamais descansou

O rei não soube perdoar.

AMANHÃ - Armanda aceita seduzir Amadeus para 
ajudar Nestor. Nati e cia. vão para o Depecom do 
Rio. Leonor e Melquior trocam olhares. Armanda e 
Nestor mexem no cofre de Camargo. Nestor ouve 
Sofia dizer que ela nunca terá nada com ele.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



32 VARIEDADES Sexta-feira, 17 de abril de 2009

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




