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Realização é o melhor no Enem 2008
P. 17Na outra ponta, E.E.B. Rodolfo Zipperer amarga a pior colocação no ranking entre as escolas de Canoinhas

ESPORTE

Títulos dos 
grandes estaduais 
saem no domingo 
Em Santa Catarina, fina-
líssima será entre Avaí e 
Chapecoense. Página 21

TRÊS BARRAS

Homem com 2 
mulheres bate em 
esposa grávida
Agressão teria ocorrido depois 
de uma cena de ciúmes. Espo-
sa sabe da amante. Página 19

BELA VISTA

Assaltantes 
roubam 10t de 
fumo no interior
Caminhão foi abandonado em 
Mafra. Polícia não tem pistas 
dos ladrões. Página 19

podER 
público

EM IRINEÓPOLIS, Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) é exemplo por dar destino correto ao lixo reciclável; iniciativa partiu da prefeitura         Página 16
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EDITORIAL

Custo/benefício

Talvez 
comparando 
este valor, os 
catarinenses 
tenham uma 

noção de como 
a atuação 

parlamentar 
deveria lhes 
interessar

Em 2009, cada senador custará 
cerca de R$ 34 milhões, quase 
seis vezes mais do que um de-

putado federal, segundo levantamento 
feito pela ONG Transparência Brasil. 
Entre as Assembleias Legislativas, 
o deputado mais caro é do Distrito 
Federal.

Em seguida, a de San-
ta Catarina só perde para 
a de Minas Gerais em 
termos de gastos. Cada 
deputado catarinense 
custará R$ 7,17 milhões 
para os cofres públicos ao 
longo do ano. Mais que 
um deputado federal, que 
custará em média R$ 6,88 
milhões.

A pesquisa também 
relaciona o custo dos 
parlamentares para os 
moradores das capitais brasileiras. 
Espera-se que o custo seja tanto maior 
quanto menor seja a população, mas 
não é exatamente o que se observa. 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por 
exemplo, estão em posições interme-
diárias. Florianópolis, Capital de Santa 
Catarina, gasta R$ 47,41 por habitante 
para manter a Assembleia, custo não 
muito distante do que Canoinhas paga 
para manter a mesma Casa. É o sétimo 
maior custo por habitante na compara-
ção com todas as Capitais brasileiras, 
perdendo somente para Boa Vista (RR 
– R$ 222,44 por habitante), Porto Ve-
lho (RO – 84,38), Campo Grande (MS 
– R$ 70,01), Aracaju (SE – R$ 69,71), 

Cuiabá (MT – R$ 56,15), e Palmas 
(TO – R$ 50,94).

Os valores revelados pela ONG dão 
um ideia do quanto se gasta para manter 
as instituições políticas brasileiras. O 
mais absurdo é que quando se faz a 
relação custo/benefício se chega a resul-
tados desastrosos. Discussões inócuas, 

projetos sem sentido, viagens 
e mais viagens, pagas não so-
mente para os parlamentares, 
mas como a imprensa noticiou 
amplamente, também para 
parentes e assessores de par-
lamentares. A farra que se faz 
nas Assembleias e Câmaras 
deste País contrastam com o 
custo que elas significam para 
o bolso dos brasileiros.

Tomando por parâmetro 
Florianópolis, os deputados 
federais, estaduais e verea-

dores tiram anualmente do bolso dos 
florianopolitanos R$ 159,76. Talvez 
comparando este valor, os catarinenses 
tenham uma noção de como a atuação 
parlamentar deveria lhes interessar.

Cobrar, exigir e fiscalizar deveria 
ser dever de todo cidadão que dá valor 
a seu dinheiro. Qualquer pessoa em sã 
consciência não aplicaria R$ 159,76 
por ano em algo que não lhe dê resulta-
do algum ou que, pelo contrário, lhe dê 
prejuízo. É preciso repensar o uso do 
dinheiro público, mas esta discussão só 
ocorrerá quando os legítimos patrões 
dos deputados, senadores e vereadores 
exigirem que os gastos públicos sejam 
repensados.

Passados cerca de seis meses do estouro 
da grande crise financeira, ou crack do 
século 21 como está sendo considerada, 

podemos inumerar ou teorizar, agora com mais 
calma, os prejuízos e os reacertos que esta 
poderá proporcionar ao mundo. 

No decorrer deste ano as maiores econo-
mias do mundo (G-8) entraram em recessão, ou 
seja, o PIB estará abaixo das últimas taxas de 
crescimento, tendo somente a China um menor 
impacto, por ter um crescimento alto (em média 
de 10% ao ano) com uma previsão de queda 
de 4%. No ano de 2007 o Brasil cresceu 5,3%, 
este ano a previsão vem sendo constantemente 
reajustada pelo Banco Central e Ministério da 
Fazenda, com uma estimativa de que o País 
cresça somente 0,5%. Para simplificarmos um 
pouco esses números, os resultados reais dos 
mesmos se efetivam em desempregos, falência 
de empresas, fome, caos social, como avista-
mos pelo mundo em maior escala e no Brasil 
podemos considerar que o impacto foi menor 
devido as intervenções do governo. 

O lado positivo (se é que ele existe) de 
todo caos é que ele nescessita  de uma nova 
ordem, ou seja, uma nova ordem Econômica, 
Política e Social, é isto que pelo menos manda 
a lógica, ou em uma linguagem mais abrasilei-
rada (se é que posso chamar assim) em time 
que está perdendo devemos fazer alterações. 
Toda essa nova ordem ou desordem neoliberal, 

remete-nos aos velhos dualismos: Esquerda 
VS Direita, Conservadores VS Revolucionários 
ou Capitalismo VS Socialismo. 

O último  grande debate dualista global 
(reunião do G-20), proporcionou a possibili-
dade de uma nova ordem mundial, com um 
Estado alá Hegel (Lógico, Racional, Atuante e 
detentor da Moral) regulando a mão-invisível 
de Adam Smith, e isso já podemos ver pelo 
mundo como os pacotes bilionários que os 
Estados Unidos injetaram em sua economia, 
comprando parte dos papéis podres do setor 
imobiliário (assumindo grande parte do pre-
juízo real, que era para ser absorvido pelas 
empresas) ou diante de MPs que o governo 
brasileiro adotou, como a possibilidade de 
compra por parte do Estado de instituições 
finaceiras que sofreram um grande impacto da 
crise e estavam ameaçadas a fechar, dentre 
inúmeras outras medidas. 

Diante de todo esse caos, cabe duas 
indagações que deverão ser respondidas na-
turalmente no decisivos dois anos que virão: 
Será que esta nova ordem global dará conta 
de solucionar os problemas vigentes e manter 
o mundo sob controle? E qual é a possibilidade 
da velha ordem voltar a ativa?  

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

O caos gera uma nova ordem
ARTIGO

FELIPE ONISTO

O Brasil é o País da produção de alimen-
tos ou da proteção ambiental? Nosso 
País continente possui no total do seu 

território 851 milhões de hectares em diversos 
biomas assim distribuídos: bioma Amazônia 
ocupa 419 milhões/ha; Cerrado, 203 milhões/
ha; Mata Atlântica, 111,8 milhões/ha; Caatinga, 
84,3 milhões/ha; Pampa, 17,6 milhões/ha e 
Pantanal 14,9 milhões/ha.

As terras brasileiras também são ocu-
padas por 12,7% de terras indígenas (108,7 
milhões/ha); por 15,75% de unidades de con-
servação (133,7 milhões/ha); 26,59% de áreas 
de preservação permanente (APP), associadas 
ao relevo e outras à hidrografia (226,3 milhões/
ha); 21,31% de áreas de reserva legal (189,9 
milhões/ha); e 10% de áreas prioritárias de 
preservação da biodiversidade (81 milhões/
ha), já descontadas as áreas sobrepostas.

A atividade agropecuária utiliza cerca de 
280 milhões de hectares (33%), sendo 70% 
deste total para pastagens (200 milhões/ha); 
18% para o plantio de grãos (55 milhões/ha); 
3% para a cana-de-açúcar (8 milhões/ha); 3% 
para culturas permanentes como café, cacau, 
maçã e laranja (8 milhões/ha); e 2,8% para flo-
restas plantadas (7 milhões/ha), entre outras.

Hoje, 67% do território brasileiro estão 
estatizados, proibidos para a agropecuária e 
outras atividades econômicas. Neste quadro, 
se levado em conta a implantação de áreas 
em estudo para biodiversidade (parques), 
indígenas e quilombolas, dentro de pouco 
tempo serão 77% das terras estatizadas, ou 
seja, restariam apenas 23% para atividade 
agropecuária.

Isto é, dos 280 milhões de hectares utili-
zados hoje (33%), teremos de tirar da área de 
produção cerca de 100 milhões de hectares, ou 
seja, o equivalente a superfície de 12 Estados 
de Santa Catarina.

Do bioma Amazônia, pelas regras da legis-
lação ambiental atual, sobram apenas 6,94% 
do seu território para produção de alimentos, 
cidades, estradas, indústrias, hidrelétricas, etc. 
Pela legislação, estão congelados 3,9 milhões 
de quilômetros quadrados, (390 milhões de 

hectares). Neste espaço territorial, cabem mais 
de 20 países europeus ou quase 20 Estados 
do Paraná.

Concretizadas as restrições da atual legis-
lação e as áreas de conservação da biodiversi-
dade, a disponibilidade de terras agricultáveis 
será de apenas 23%, ou seja, em torno de 
200 milhões de hectares. A conclusão é que a 
atividade agropecuária e muitas áreas urbanas 
estão sobre áreas de preservação permanente 
ou reservas legais, segundo os conceitos da 
legislação ambiental vigente no Brasil.

O nosso desafio é decidir através do Con-
gresso Nacional, por lei, o que fazer com as 
terras brasileiras, quanto preservar e quanto 
destinar para produzir alimentos para os 200 
milhões de habitantes e para a exportação, 
e também, quanto território reservar para 
produzir o combustível limpo do planeta, o 
biocombustível.

A discussão está na mesa. O Congresso 
Nacional precisa dialogar com a sociedade e 
elaborar a Lei do Código Ambiental Brasileiro 
de diretrizes gerais e dar aos Estados federa-
tivos a incumbência de realizar tecnicamente, 
dentro de suas especificidades, o seu código 
ambiental estadual, com a implantação do zo-
neamento econômico-ecológico, no uso restrito 
de conceitos técnicos e científicos.

Afinal, o Brasil e a sociedade brasileira têm 
de tomar esta decisão histórica. Vamos seguir 
nossa vocação de celeiro do mundo, preser-
vando o desenvolvimento sustentável? Ou ser 
o País que salvará o planeta do aquecimento 
global e outras catástrofes anunciadas? Se 
assim for, aqueles que destruíram suas matas 
e poluíram o planeta que paguem por isso! 
Nada mais justo e sensato!

A equação a ser resolvida é buscar a solu-
ção técnica e científica para uma regularização 
fundiária, ambiental, urbana e rural do território 
brasileiro, com desenvolvimento sustentável.

 
*Valdir Colatto é engenheiro agrônomo, 

deputado federal (PMDB/SC) e presidente 
da Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA)

O Brasil da comida na mesa ou da 
utopia ambiental

ARTIGO

VALDIR COLATTO
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<< O QUE PASSOU...

POLÍTICA

Mundo em alerta
<<26/04
O governo dos EUA decretou 
situação de emergência em saúde 
pública em razão da disseminação 
da gripe suína pelo país. Até do-
mingo, 26, foram confirmados 20 
casos em cinco Estados. Agentes 
de saúde disseram esperar achar 
outros à medida que se investiga 
a rota do vírus H1N1, causador 
da doença. No México, houve 22 
mortes comprovadamente causa-
das pela doença.

Estímulo ao turismo
<<27/04
A Caixa Econômica Federal (CEF) 
assinou um protocolo de inten-
ções com a Associação Brasileira 
de Agências de Viagem (Abav), 
confirmando o novo plano de crédito 
para estimular as vendas de pacotes 
turísticos no Brasil.
A prestação mínima para aqui-
sição de um pacote será de R$ 
50. A nova linha estará disponível 
imediatamente e o cliente deverá 
solicitar o financiamento ao agente 
de viagem.

Plano da GM prevê controle 
do governo
<<27/04
Em uma nova tentativa para evitar 
a concordata, a General Motors 
propôs a troca de seus títulos de 
dívida por ações da empresa. Se 
aprovado, o plano pode levar o 
governo dos Estados Unidos, seu 
maior credor, a tomar o contro-
le acionário da montadora. A 
versão revisada da proposta de 
reestruturação da GM, que inclui 
ainda o fechamento de fábricas 
e revendedoras, o corte de um 
terço do pessoal fabril nos EUA e 

a extinção da marca Pontiac, foi 
bem recebida pelo mercado. 

Restrição parcial
<<28/04
Em decisão unânime tomada 
durante reunião, líderes partidá-
rios da Câmara dos Deputados 
aprovaram o ato que regula o uso 
de passagens aéreas na Casa. 
Agora, a medida não precisa mais 
ir ao plenário para ser confirmada, 
onde seria submetida ao sufrágio 
de todos os congressistas. As no-
vas regras restringem parcialmen-
te o uso de passagens da cota 
que o Congresso paga a cada 
parlamentar. As medidas surgem 
depois da divulgação de vários 
escândalos no uso de passagens 
por parentes de deputados, fatos 
que acabaram ganhando a alcu-
nha de “farra aérea”.

Enchentes no MA já afetam 
82 milhões de pessoas
<<28/04
As enchentes no Maranhão já 
afetam 82.073 pessoas, segundo 
a Defesa Civil maranhense. Em 
todo o Estado, 11.918 pessoas es-
tão desabrigadas e 16.960 estão 
desalojadas. 
Desalojadas são as pessoas que 
tiverem de deixar suas casas, mas 
que estão em casa de parentes 
ou amigos. Desabrigados são 
aqueles que estão vivendo, agora, 
em abrigos públicos.

Indúsitria vê recuperação 
frágil da atividade
<<28/04
O nível de atividade da indústria 
paulista se manteve estável em 
março, segundo a Federação 
das Indústrias do Estado de São 

Paulo. Os dados da associação 
indicam que a atividade industrial 
parou de cair, mas que a retoma-
da do crescimento será lenta.

Bebê é a primeira vítima 
da gripe suína nos EUA 
<<29/04
O bebê de 23 meses que morreu 
de gripe suína no Texas era um 
mexicano que viajou para Houston 
em busca de tratamento, confir-
mou o Departamento de Saúde da 
cidade. 

Lei garante mamografia
<<29/04
Entrou em vigor a lei que garante 
às mulheres acima de 40 anos o 
direito de realização de mamogra-
fias pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Antes, as mamografias 
pela rede pública eram feitas 
apenas quando havia indicação 
médica, sem limite de idade. 

Emprego só melhora para 
quem ganha pouco
<<29/04
A situação de emprego no Brasil, 
no meio da crise global, só 
melhorou para quem ganha até 
um salário mínimo e é jovem (até 
24 anos). Depois dessas faixas, 
todos os outros trabalhadores com 
carteira assinada saíram perden-
do, aponta o Ipea.

OMS aponta pandemia
<<29/04
A Organização Mundial de Saúde 
informou que o desenvolvimento 
da epidemia de gripe suína --que 
já atinge 11 países-- coloca a 
agência mais perto de decretar o 
alerta de nível 5, em uma escala 
que vai de 1 a 6.  

PASSAGEIROS usando máscaras concedem entrevistas após desembarcarem de vôo vindo do México, em Guarulhos-SP

Modelo americano
O modelo americano de funcionamento do Congresso pode inspirar as mu-
danças que estão em discussão na Câmara dos Deputados. Uma comissão 
de deputados e servidores vai apresentar uma proposta de reforma admi-
nistrativa no prazo de um mês. O objetivo é dar maior transparência aos 
gastos dos parlamentares, divulgando os gastos pela internet; reduzir o custo 
do Legislativo brasileiro que é um dos mais caros do mundo e, ao mesmo 
tempo, assegurar aos deputados o que eles chamam de “condições para 
exercer o mandato” - ou seja, formas de custear a estrutura política de cada 
um deles. No Congresso dos Estados Unidos, cada parlamentar tem direito 
a uma cota no valor de cem mil dólares por mês para pagar suas despesas 
com a atividade parlamentar. Com essa verba, ele decide se contrata mais 
ou menos funcionários; paga os gastos com escritório político, combustível 
etc. Os gastos, no entanto, passam por auditorias internas e externas - o que 
inibe a possibilidade de apresentação de “notas frias” - o que, por aqui, foi 
coisa recorrente. Um grupo de deputados brasileiros quer que o modelo seja 
seguido com algumas adaptações.

Dilma doente
A decisão da cúpula do governo de divulgar a notícia de que a ministra 
Dilma Roussef  teve o tumor na axila esquerda foi tomada depois de saber, 
na tarde de sexta-feira, 24, que a informação vazara para a imprensa. O 
presidente da República foi informado pela própria ministra no fim da 
manhã do mesmo dia, depois da reunião de coordenação de governo. Na 
primeira conversa o presidente não fez qualquer recomendação. Na volta 
da viagem que fez a Itumbiara-GO, chamou para uma reunião o ministro 
Franklin Martins e a própria ministra Dilma Roussef, recomendando que a 
divulgação fosse feita da melhor forma possível.

A defesa de Moreira
O deputado Edmar Moreira 
(sem partido-MG, foto) apresentou
 na terça-feira, 28, sua defesa ao
 Conselho de Ética no processo
que responde por suposto uso
 irregular de verba indenizatória. 
Moreira ganhou notoriedade 
por ter um castelo de R$ 25 
milhões em Minas Gerais, registrado
 no nome dos filhos. O principal 
argumento usado pelo parlamentar
é de que não havia impedimento para que o parlamentar gastasse os 
R$ 15 mil mensais da verba indenizatória em sua própria empresa. Ele utilizou 
notas de empresas suas de segurança para obter ressarcimento de gastos. 

Isenção para idosos
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou 
um projeto que dá isenção de Imposto de Renda para os rendimentos de 
aposentadorias e pensão de quem tem mais de 70 anos. Como tem caráter 
terminativo, o projeto segue direto para votação na Câmara dos Deputados. A 
proposta é de autoria do senador Efraim Morais (DEM-PB) e foi relatada na 
CAE por Cícero Lucena (PSDB-PB). O texto aprovado pela comissão deter-
mina a isenção do IR sobre as aposentadorias e pensão para quem tem mais 
de 70 anos. Serão beneficiados com a isenção quem receber até R$ 3,8 mil. Os 
descontos para os idosos, no entanto, começam de forma progressiva a partir 
dos 66 anos. Quem tiver esta idade terá 20% de desconto. Para quem tem 67 
anos, a isenção é de 40% e assim sucessivamente até chegar à isenção total aos 
70 anos. Segundo o autor da proposta, o novo desconto não irá retirar dos 
aposentados as isenções já existentes, como as de doenças graves.

Va
gn

er
 C

am
po

s 
 / 

Te
rr

a

25%
das marcas de café comercializadas 
no Brasil contêm impurezas, segundo 
pesquisas de qualidade da Associação 
Brasileira da Indústria do Café (Abic) em 
2008. Foram identificadas fraudes em 583 
das quase 2,4 mil marcas consumidas no 
Brasil.
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Prefeito fala sobre a situação do município e define o que é prioridade na administração de Três Barras

Política MATÉRIA-PRIMA
Projeções para 2010 - 2.ª parte

 > p. 5

EM CANOINHAS
Vice-governador participa de 

convenção do PSDB
> p.6

Reverencie o Cristo 
interior (parte 1)
Estamos no momento pascoalino, 
quando todos nós devemos sintoni-
zar a mente com o Cristo que está 
no reino de Deus e também com 
o Cristo interior, alojado em cada 
um de nós. Em outras palavras, 
reforçar a conscientização de que o 
Cristo que habita em nós é um com 
o Cristo Universal. Cristo não é um 
nome próprio. É o espírito do filho 
de Deus que foi enviado por Ele e 
se alojou no ventre materno. Em 
todos nós habita o espírito do filho 
de Deus. Esse espírito é o nosso 
Eu verdadeiro. Por isso, na oração 
do Pai-Nosso, Jesus ensinou que 

devemos chamar Deus dizendo: “Pai 
Nosso, que estais no céu”. Realmen-
te, Deus é nosso Pai, o Pai de toda 
humanidade. Somos todos filhos de 
Deus, nascemos dotados da Vida de 
Deus. Cientes disso, na véspera de 
Natal, devemos reverenciar o filho 
de Deus que habita em nós (Cristo 
interior), agradecer-lhe e tomar a 
decisão de viver de modo puro, reto 
e saudável, em conformidade com a 
nossa verdadeira natureza.
(Mensagem do livro Viver Junto com 
Deus – A Verdade em 365 Preceitos 
– Seicho-No-Ie – Prof. Masaharu 
Taniguchi).

SEICHO-NO-IE CANOINHAS
Palestra Aberta ao Público: 
Quartas-feiras – 20 horas

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

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

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

AUTOPEÇAS WISNIEVSKI 
& SCARDUELLI LTDA

FÓRMULA AUTOPEÇAS

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

   Reflexão
As pessoas podem tornar-se aquilo que 
imaginam ser. Quem se julga insignifi-
cante só poderá ser insignificante. Quem 
tem a convicção “hei de ser um grande 
personagem”, vai se tornar grande per-
sonagem. Mas de nada adianta ter essa 
convicção se levar uma vida ociosa. É 
preciso esforçar-se concretamente para 
alcançar o objetivo. (A Verdade da Vida, 
vol. 1 – Prof Masaharu Taniguchi).

Elói Quege: Cem dias depois da estreia
Gracieli Polak
TRÊS BARRAS
Com o mesmo sorriso no rosto 
e paciência com que atende à 
população tresbarrense na pre-
feitura, Elói Quege (PP) recebe 
a reportagem do CN para falar 
sobre o mandato que recente-
mente completou seus primeiros 
100 dias. Atento ao otimismo da 
população e, principalmente, às 
críticas que recebe em algumas 
linhas de trabalho, o prefeito 
traça as metas para o mandato 
de quatro anos que se inicia. 
Acompanhe.

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO
“Nós recebemos a prefeitura 

com todas as contas em dia, com 
todos os fornecedores em dia, 
com créditos também em dia e 
com recursos em caixa. Tivemos 
uma dificuldade inicial, sim, por-
que eu, como vice-prefeito, estava 
muito mais envolvido com a me-
dicina. Eu não tinha um grande 
vínculo dentro da administração 
pública. Estava sempre inteirado 
pelo que o seu Luís (Shimoguiri) 
me informava, mas agora é uma 
situação nova”.

OBRAS
“Nós demos continuidade 

a algumas obras que já tinham 
sido iniciadas, como o anfiteatro 
no São Cristóvão, a biblioteca 
municipal, os dois postos de saú-
de também no São Cristóvão, o 
ginásio de esportes, que será um 
dos maiores da região, mas não 
para por aí. Estamos correndo 
atrás de recursos para custear 
novas obras”.

PONTE DE MARCÍLIO DIAS
“Nesta semana tivemos o 

retorno do nosso trabalho, por 
parte do deputado federal Mau-
ro Mariani (PMDB), que nos 
confirmou um recurso no valor 
de RS 400 mil para cobrir, em 
parte, os custos da construção 
da ponte. A ideia é ter o recurso 
vindo da emenda parlamentar 
do Mariani e o restante ser 
dividido entre a prefeitura de 
Três Barras e de Canoinhas. Já 

estamos conversando sobre isso. 
A novela vai acabar”.

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
“A sinalização compete à pre-

feitura, nós temos reclamações, 
mas estamos desenvolvendo um 
projeto amplo para aplicar aqui 
no município, porque não adianta 
fazer as coisas sem planejamento. 
Nós contratamos uma empresa 
de Joinville para desenvolver um 
plano de sinalização não somente 
de trânsito, mas também de locais 
turísticos. Nosso projeto inicial é 
cuidar da sinalização de trânsito e 
turística, depois nomear as ruas e, 
em uma terceira etapa, estabele-
cer uma numeração padrão para 
as casas”.

RECUPERAÇÃO DAS RUAS
“Um dos pedidos nossos 

ao deputado Aguiar (PMDB) é 
justamente para a recuperação da 
rua Boleslau Polanski, conhecida 
como a ‘rua do Colombo’, que 
hoje é motivo de reclamação 
por quem utiliza dela. Queremos 
recuperar e asfaltar até a saída, na 
avenida Rigesa. 

VIOLÊNCIA E DROGAS NO SÃO 
CRISTOVÃO

“O problema com drogas não 
é exclusivo de Três Barras ou do 
São Cristóvão. Todos os municí-
pios da região têm se preocupado 
com isso, tanto que estamos to-
mando decisões em conjunto para 
combater o problema”.

PROCESSOS JUDICIAIS
“Hoje eles não me preocu-

pam. Nós ganhamos uma eleição 
com cinco mil votos, não foi com 
50 votos. Os adversários deve-
riam ter vergonha de entrar na 
justiça com o resultado que ob-
tiveram. Eu acredito que a ação 
não é só contra mim: é contra 
o povo de Três Barras, porque 
eles estão colocando em xeque 
a idoneidade do povo de Três 
Barras, porque é impossível que, 
por mais dinheiro que eu tivesse, 
eu conseguisse comprar mais de 
sete mil votos”.

CRISE
“Nós perdemos valores ex-

pressivos em arrecadação. A crise 
está aí. Mas está sendo enfrentada 

e nós não vamos parar hora ne-
nhuma de mostrar trabalho por 
causa dela”.

DIFICULDADES
“Algumas coisas não estavam 

previstas para este começo de 

mandato, como a diminuição dos 
recursos e a anulação do concur-
so público, mas, para o municí-
pio, não houve perda quanto à 
qualidade dos serviços, tanto na 
educação quanto na saúde e em 
outras áreas”. 

QUEGE: “Ganhamos uma eleição com cinco mil votos, não foram 50 votos”
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> Frase da semana

2010 - 2.ª parte

PEPISTAS
      O líder do PP, deputado Silvio Dreveck (em pé), e a deputada federal 
Ângela Amin, se reuniram com correligionários na noite de sexta-feira, 24, 
na Associação dos Servidores Públicos de Três Barras. Durante o encontro, 
lançaram uma proposta de elaboração de um projeto alternativo de governo, a 
partir de um diagnóstico das prioridades da cada município. 
    “Precisamos construir um novo projeto alternativo para Santa Catarina, 
porque não concordamos  com o modelo de gestão adotado pelo Governo do 
Estado”, disse Dreveck. Lembrou que, nos últimos seis anos, a arrecadação 
do Estado passou de R$ 6 bilhões anuais para R$ 14 bilhões, “e isso por conta 
da economia diversificada e do empreendedorismo da gente catarinense. Mas, 
esse aumento de arrecadação não representou melhorias:  O que nos chama a 
atenção é que, mesmo com esse aumento da arrecadação, não houve e nem há 
recursos para investimentos”. Dreveck voltou a criticar os gastos das Secretarias 
Regionais, que para ele proporcionam o desperdício do dinheiro público.

Aguiar consegue atrair consenso em 2010?

Do Oiapoque ao Chuí. E, com aval - ou até 
mesmo por força - de decisões dos tribunais 
de contas, pelo menos 21 Estados adotam 
interpretações legais que aliviam, no papel, o 
peso dos gastos com pessoal. 
Além de excluir verbas indenizatórias, como 
diárias e auxílio-alimentação, Santa Catarina 
descarta as despesas com “locação de mão-
de-obra - serviços terceirizados”.
Uma ‘bagunça organizada’ fruto da burocracia.

Fórum acontece hoje
A prefeitura de Canoinhas promove hoje, às 13h30, o 10.º Fórum 

Municipal de Assistência Social, com a eleição para composição do 
Conselho Municipal de Assistência Social. O Fórum irá acontecer 
na sede da Câmara de Vereadores.

Entre as funções do Conselho, está a deliberação e fiscalização 
da política e de seu financiamento. Os conselhos, ainda, normatizam, 
disciplinam, acompanham, avaliam e fiscalizam os serviços de assis-
tência social, prestados pela rede socioassistencial.

MAQUIAGEM NAS CONTAS

Em poucas horas, na sexta-feira, 24, eminen-
tes figuras políticas desfilaram por Canoinhas de 
olho no eleitorado regional.

Teve desde senadora (no caso Ideli Salvatti), 
até o vice-governador Leonel Pavan (PSDB), 
passsando pelos deputados pepistas Angela Amin 
(federal) e Sílvio Dreveck (estadual).

O dia simbólico mostra que a região repre-
senta muito para políticos que buscam alçar voos 
mais altos, tentando ofuscar quem vem pensando 
em tentar decolar nas próximas eleições.

A visita de Pavan, durante almoço festivo 
do PSDB, na Associação Recreativa Procopiak 
(Arep), marcou o pontapé inicial da campanha 
para 2010. Lançando Edmilson Verka para a dis-
puta de uma cadeira de deputado estadual, Pa-
van mostrou que o PSDB vai vir com tudo e isso 
inclui uma disputa acirrada dentro da malfadada 
Tríplice Aliança para ver seu nome na cabeça de 
chapa em detrimento do democrata Raimundo 
Colombo (que aliás, exerce um mandato de sena-
dor apagadíssimo) e dos peemedebistas Eduardo 
Pinho Moreira e Dário Berger.

O nome de Verka caiu como uma abelha 
zunindo no ouvido do deputado Antonio Aguiar 
(PMDB), que já afirmou que vai a reeleição. 
Aguiar vem consturando nos bastidores para não 
ver o vereador Beto Passos (PT) na disputa e 
não tem a mínima intenção de dividir votos com 
Verka que, por sinal, também tem um proble-
ma. Presidente do diretório microrregional do 
PSDB, prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo 
Alberti, já anunciou que pretende disputar uma 
cadeira de deputado estadual. Seria no mínimo 
inconsequente, por parte do PSDB, lançar dois 
candidatos em duas cidades vizinhas, ainda mais 
considerando a baixa densidade de Bela Vista do 
Toldo.

Há ainda a possibilidade não confirmada 
de Luiz Shimoguiri (PP) lançar candidatura, o 
que seria coerente caso ele deseje se manter na 
política.

De qualquer forma, teremos uma das maiores 
divisões partidárias para um pleito estadual dos 
últimos tempos. Eleger (ou reeleger) será bem 
mais complicado e arriscado para a região.

APOCA

“Uma indicação de 10 vereadores não tem 
a mesma força que 10 minutos no rádio”

do vereadorPaulo Glinski (DEM) se queixando da  “falta de respeito” do Executivo que, segundo 
ele, se sente muito mais pressionado pela mídia do que pelos vereadores

> PRESSÃO: Ideli Salvatti e Claudio 
Vignatti têm conversado bastante com 
Beto Passos (PT) para estimulá-lo a uma 
candidatura a deputado estadual.

> 2010: Vignatti quer a vaga que Ideli vai 
deixar no próximo ano no Senado Federal.

> REDUÇÃO: Vereador Paulo Glinski 
(DEM) apresentou projeto de lei pedindo 
desconto de 50% do ISSQN (imposto mu-
nicipal) enquanto perdure a crise mundial.

> REDUÇÃO II: Como o vereador bem 
sabe, o projeto não passa, já que vere-
adores não têm poder de legislar sobre 
receita.

> MINHA CASA...: Vereador Bene Car-
valho (PMDB) quer que Canoinhas seja 
contemplada pelo programa Minha Casa 
Minha Vida, do Governo Federal.

> PPA: Ontem à noite a comunidade de 
Marcílio Dias se reuniu com o staff do 
governo Weinert para apresentar suas 
sugestões para o PPA 2010-2013.

> ENCONTRO: O Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário de Canoi-
nhas se reúne na terça-feira, 5, às 13h30, 
na Asemca.

> ENCONTRO II: Na pauta, o preocupan-
te aumento da violência no meio rural.

Estímulo local
Vereador Paulo Glinski (DEM) apresentou suges-

tão de que a Associação Comercial e Industrial (Acic) e 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) sejam informadas 
de todas as licitações para que possam repassar as in-
formações para seus associados. “Isto faz com que as 
empresas interessadas e que, é claro, preencham os re-
quisitos, possam participar, fazendo com que os recursos 
fiquem por aqui mesmo, gerando emprego e renda para 
o canoinhense”, afirmou. 

Glinski lembrou que a falta de transparência facilita 
a contratação de empresas de fora.

Os vereadores passaram a maior parte do tempo 
da sessão de segunda-feira, 27, falando sobre 
as necessidades da Associação dos Pacientes 
Oncológicos de Canoinhas e Região (Apoca), 
que na semana passada completou 11 anos. A 
principal dificuldade da entidade é manter um 
médico. Vereador Paulo Glinski (DEM) sugeriu 
que a Câmara banque o profissional com a 
receita excedente que anualmente é devolvida 
para o Executivo.

Expectativa
Devem ser divulgadas na próxima semana as conclusões das 

duas CPIs que apuram denúncias contra o prefeito de Mafra, João 
Alfredo Herbst (PMDB). Muito dificilmente não haverá pedido de 
impeachment. Herbst se afastou do cargo há duas semanas, alegando 
síndrome do pânico.
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Vice-governador aposta na Tríplice Aliança para 2010, mas critica 
PMDB e DEM por se adiantarem à disputa lançando pré-candidatos

Pavan participa de 
convenção do PSDB

Gracieli Polak
CANOINHAS
Sexta-feira, 24, foi dia de de-
bate para o PSDB na região. A 
convenção regional do partido, 
que aconteceu na Associação 
Recreativa e Esportiva Procopiak 
(AREP) reuniu lideranças do 
partido de Canoinhas, Bela Vista 
do Toldo, Irineópolis e demais 
cidades da região com lideran-
ças estaduais, como o secretário 
de Estado da Educação, Paulo 
Bauer e o vice-governador, Leo-
nel Pavan, que também cumpriu 
agenda em Rio Negrinho.

Em entrevista exclusiva para 
o CN, Pavan, que apareceu em 
segundo lugar nas pesquisas 
realizadas pelo Instituto Da-
tafolha, divulgadas em março 
pelo jornal Folha de São Paulo, 
para intenção de voto nas pró-
ximas eleições para governador 
do Estado é categórico ao falar 
sobre sua possível candidatura 
ao governo. “O desejo nosso, 
a nossa luta, é para que a Trí-
plice Aliança (PSDB, PMDB E 
DEM) aconteça de novo, a não 
ser que haja alguns interesses 
individuais. Nós queremos a 
Tríplice Aliança, mas quere-
mos um candidato que tenha 
melhores condições de vitória, 
que seja altamente preparado e 
que possa dar continuidade a 
este governo que tem trazido 
bons resultados. Não quer dizer 
que tenha de ser meu nome: 
pode ser outro. Porém, nós, no 
momento, entendemos que o 
PSDB tem melhores condições, 
mas, até lá, é possível que surja 
um nome que consiga agrupar 
todos os  pré-candidatos e man-
ter a aliança”, explica.

De acordo com o vice-
governador, a postura do PSDB 

de, neste momento, não lançar 
nenhum candidato para o gover-
no preserva o desejo da Tríplice 
Aliança, em contraposição aos 
outros dois partidos, com can-
didatos já anunciados para a dis-
puta. “O meu nome está sendo 
ventilado e requerido em todos 
os lugares onde eu vou, porém 
eu tenho tido o cuidado de não 
me antecipar, de não colocar a 
carroça na frente dos bois. Não 
queremos fazer como o PMDB 
e o DEM, que já tem seus no-
mes, até mesmo porque alguém 
terá de ceder”, afirma.

PROCESSOS NO STJ
Os processos em julga-

mento no Superior Tribunal 
de Justiça contra o governador 
Luiz Henrique da Silveira e 
também contra Pavan, segundo 
o vice-governador, embora haja 
otimismo em relação ao julga-
mento, preocupam. Ele explica 
que, na eleição passada era pré-
candidato ao governo do Estado 
pelo PSDB e, também, senador 
da República e só foi candidato 
porque pode se aliar a Luiz 
Henrique da Silveira, um nome, 
segundo ele, de lisura dentro da 
política. “As acusações não são 
da época em que eu era senador 
e ele governador. Preocupa-me, 
porque se eu for afastado em 
função de um processo, perco 
a vaga de vice, o direito de ser 
candidato a governador no ano 
que vem e também a vaga no Se-
nado. Estou preocupado, porém 
confiante, porque acredito na 
lisura total do Luiz Henrique”, 
ressalta.

CANDIDATO DA REGIÃO
Durante a reunião, o se-

cretário regional de Canoinhas, 
Edmilson Verka colocou seu 

nome à disposição do partido 
para a disputa de uma vaga na 
Assembleia Legislativa. Segun-
do o vice-governador,  a questão 
não é simples e depende ainda 
de muita discussão, até mesmo 
porque nomes de peso da região 
também já colocaram os nomes 
na lista de possíveis candida-
tos. “O Verka, bem como o 
Adelmo (Alberti) são grandes 
nomes. Tanto um quanto outro 
mostram muita competência e 
têm total confiança do partido. 
Ainda poderão surgir novos 
nomes”, conclui.
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LEONEL PAVAN, observado por Adelmo Alberti: expectativa para 2010
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Fique atento ao uso de
“medicamentos”

Países se mobilizam 
contra “gripe suína”
Brasil tem 20 suspeitas; em SC, três são monitorados

COM AGÊNCIAS
Em menos de uma semana o 
mundo entrou em alerta com 
a possibilidade de uma epide-
mia da chamada “gripe suína”, 
doença viral semelhante à gripe 
comum, mas com complicações 
que podem levar à morte. A do-
ença, diagnosticada inicialmente 
no México, foi responsável por 
dezenas de mortes no país de 
origem e, até ontem, teve casos 
confirmados em nove países e  a 
primeira morte fora do México, 
de um bebê mexicano no Estado 
do Texas-EUA.

O vírus, que se espalha ra-
pidamente, não é novidade. 
Foi isolado nos EUA em 1930 
e, desde 1976, foi a causa da 
morte de dois americanos. Esta 
última versão que agora assusta o 
mundo, entretanto, é muito mais 
nociva do que as a anteriores, 
mas ainda objeto de estudo dos 
pesquisadores. Representantes 
da Organização Mundial de Saú-

de (OMS) e outras autoridades 
sanitárias ainda estão estudando 
as taxas de mortalidade causadas 
pelo vírus e do que exatamente 
morrem aqueles que sucumbem 
à doença.

A maioria das vítimas infec-
tadas desenvolveu forte gripe 
que rapidamente progrediu para 
uma pneumonia severa e fatal. 
O vírus emergiu há mais de um 
mês no México, onde o número 
de mortes suspeitas já passa de 
150, mas apenas uma pequena 
fração dessas fatalidades chegou 
a ser confirmada com testes de 
laboratório. As autoridades sani-
tárias mexicanas não conseguem 
mensurar o número exato de 
pessoas infectadas no País, o que 
torna praticamente impossível 
determinar a letalidade do vírus.

CASOS SUSPEITOS
Em todo o Brasil já chega a 

20 o número de casos que estão 
sendo monitorados pelo Minis-
tério da Saúde. São observadas 

três pessoas no Amazonas, duas 
na Bahia, três em Minas Gerais, 
uma no Pará, quatro no Paraná, 
duas no Rio de Janeiro, e duas 
no Rio Grande do Norte. Em 
Santa Catarina, três casos são 
acompanhados de perto. 

Três pessoas de uma mesma 
família de Itapema, no Litoral 
Norte de Santa Catarina, estão 
sendo monitoradas por suspeita 
de estarem com o vírus da gripe 
suína. Duas mulheres, mãe e 
filha, uma de 81 anos e outra 
de 53, estão no Hospital Nereu 
Ramos, em Florianópolis. Um 
homem de 65 anos, marido da 
paciente mais nova, está em 
casa em Itapema, também em 
monitoramento.

A Secretaria de Saúde pede 
que qualquer cidadão que tenha 
contato com pessoas que estive-
ram no México e outros países 
de risco e apresente sintomas 
da gripe procure imediatamente 
a unidade de saúde mais pró-
xima.

• Nunca tome remédios por conta própria, nem siga conselhos de amigos. 
Eles podem até piorar seu estado de saúde.
• Só o médico ou dentista em caso de tratamento odontológico podem 
receitar remédios, dose, horários e tempo de tratamento.
• Não pare de tomar seu remédio por conta própria.
• Caso ele provoque alguma reação inesperada ou mal-estar procure 
logo o médico.
• Confira sempre se o medicamento está dentro do prazo de validade, 
não utilize remédio vencido.
• Não compre medicamentos em feiras livres, camelôs, supermercados, 
armazéns. 
• Somente em FARMÁCIA existe um profissional farmacêutico capaz 
de determinar e manter os medicamentos longe de luz solar, umidade, 
produtos de limpeza e com a validade certa.
• Os MEDICAMENTOS GENÉRICOS geralmente custam menos, tem 
a mesma qualidade e o mesmo efeito dos medicamentos de marcas 
famosas.
• É muito fácil de identificar um medicamento genérico. Todos trazem 
na embalagem o nome cientifico do produto e a frase MEDICAMENTO 
GENÉRICO LEI 9787/99.
• Exija e guarde a nota fiscal do medicamento que comprou, ela é a sua 
garantia.
• Não acredite em “fórmulas milagrosas” contra excesso de peso, calví-
cie, óleos contra dores musculares e gerais, em medicamentos contra 
problemas sexuais anunciados pelo rádio, tevê, etc.
• Procure os postos e unidades de saúde e verifique se o medicamen-
to que lhe foi indicado está contemplado na lista dos fornecidos pelo 
SUS.
• Pergunte ao seu médico se o medicamento que lhe foi receitado faz 
parte dos medicamentos básicos, fornecido pela rede do SUS ou pela 
Farmácia Municipal de sua cidade. Exija que receite pela fórmula e não 
pelo nome comercial.
 
CUIDE DE SUA SAÚDE!

Até a próxima semana.
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PSA depois dos 75 anos

Mutirão contra gripe 
acontece em Canoinhas
Mais de duas mil pessoas com mais de 60 anos já foram vacinadas 

SAMU

A temperatura caiu e, com a pro-
ximidade do inverno e a chegada 
maciça das doenças virais, come-
çou a campanha nacional de vaci-
nação contra a gripe, que neste ano 
pretende imunizar cerca de 15,5 
milhões de idosos no País. A ação 
do Ministério da Saúde (MS) que, 
em Santa Catarina deverá proteger 
cerca de 600 mil pessoas acima dos 
60 anos começou oficialmente no 
sábado, 25, mas em Canoinhas as 
vacinas começaram a ser aplicadas 
no começo da semana.

De acordo com Iolanda Ru-
thes da Silveira, enfermeira da 
Secretaria de Saúde de Canoinhas, 
a vacinação contra a gripe acontece 
no município desde  quarta-feira, 
22, quando localidades do inte-
rior começaram a ser atendidas. 
Segundo Iolanda, até sábado, dia 
da mobilização nacional contra 
a doença, 1150 idosos haviam se 
imunizado. Segundo informações 
do MS, 17% da meta estipulada 
para a campanha foi cumprida 
neste dia, quando mais de três 
milhões de idosos compareceram 
aos postos de saúde.  

“Nesta semana estamos visi-
tando grupos de idosos e levando 
a vacina até eles para que a meta 
seja cumprida. São aproxima-
damente 5,9 mil idosos em Ca-
noinhas que deverão receber a 

imunização”, alerta Iolanda, que 
recomenda aos idosos levar a 
carteirinha de vacinação para os 
postos de saúde. “Estamos apro-
veitando a oportunidade para 
vacinar também contra o tétano. 
Quem não estiver com o calendá-

Gracieli Polak
CANOINHAS

rio certo, aproveita e toma uma 
dose de reforço”, explica.

DEIXE A GRIPE NA SAUDADE
A meta para a campanha 

deste ano é vacinar 80% dos 
idosos do País. Na edição an-
terior, Canoinhas vacinou 95% 
das pessoas maiores de 60 anos, 
de acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Saúde.

No município, a vacina está 
disponível na Clínica da Mulher e 
da Criança e, para facilitar o aces-
so, também em todos os postos 
de saúde dos bairros e do interior, 
até a sexta-feira, 8 de maio.

O valor do PSA no diagnóstico precoce do câncer de próstata é um dos 
temas mais controversos da medicina moderna.Michael Barry, da Univer-
sidade Harvard, acaba de publicar na revista The New England Journal 
of Medicine, um artigo no qual questiona a utilidade do exame depois dos 
75 anos.Sem a pretensão de resolver a controvérsia, leitor, vamos tentar 
explicar as dúvidas que cercam esse exame. O PSA é uma proteína que 
a próstata libera na circulação. Quando ocorre proliferação de células 
prostáticas, seu valor aumenta. A subida não indica a presença de câncer 
(porque prostatites e as hiperplasias benignas que surgem com a idade 
também aumentam o PSA), mas cria incerteza. Diante da suspeita, está 
indicada a biópsia, procedimento geralmente seguro e indolor (quando 
feito com anestesia geral), porém de custo alto e sujeito a complicações. 
A partir dos anos 1990, quando o teste se tornou disponível, ocorreu uma 
revolução no diagnóstico precoce dessa neoplasia que se instala em um 
de cada seis homens com mais de 50 anos. A determinação anual do PSA 
permitiu detectar a doença cinco a dez anos antes das manifestações 
clínicas. Muitos homens estão vivos graças à existência do exame.

> AGoRA, vAmoS AoS PRoblEmAS cRIADoS PoR ElE:

1) a velocidade de crescimento do câncer de próstata é imprevisível: há 
tumores de alta agressividade que se disseminam em dois ou três 

anos, outros que levam mais de dez anos para fazê-lo e outros, ainda, que 
jamais o fazem;

2) à medida que o homem envelhece, o PSA tende a aumentar. Com 
isso, os mais velhos se tornam candidatos preferenciais às biópsias 

e suas complicações;

3) dada a lentidão de crescimento de muitos tumores, a expectativa de 
vida da população testada precisa ultrapassar dez anos para que o 

benefício do diagnóstico precoce se torne mensurável;

4) em cada 100 homens de 75 anos que não fumam, apenas dois irão a 
óbito por câncer de próstata, enquanto 43 morrerão de outras causas, 

nos dez anos seguintes;

5) o diagnóstico depois dos 75 anos, eventualmente, conduz a trata-
mentos cirúrgicos, radioterápicos e hormonais, cujas consequências 

e complicações podem ser bem piores do que as causadas por tumores de 
crescimento lento;

6) por outro lado, 70% das mortes por câncer de próstata acontecem 
depois dos 75 anos de idade. A maioria como consequência de tumores 

que começaram a crescer bem antes.

> como colocAR oRDEm NESSAS INfoRmAçõES?

Embora os dados falem a favor de realizar o exame uma vez por ano, a 
partir dos 50 anos de idade (ou antes naqueles com parentes de primeiro grau 
que tiveram a doença), a balança do risco-benefício pende para o lado do risco 
depois dos 75 anos. Como nos mais velhos, existe uma relação direta entre 
a expectativa de vida e a avaliação que cada um faz de seu próprio estado 
de saúde, Michael Barry sugere a estratégia que resumo abaixo:

1) Homens de 65 anos que definem sua própria saúde como “precária”; 
homens com 70 que a consideram “razoável”; e aqueles com 75 ou 

mais que a avaliam como simplesmente “boa”, apresentam expectativa de 
vida de aproximadamente 10 anos. Nesses casos, a conveniência do teste 
anual seria no mínimo discutível;

2) Já nos homens de 75 anos ou mais, que definem seu estado de saúde 
como “excelente”, o acompanhamento do PSA estaria indicado.

É importante deixar claro que essas discussões em torno da conveniência 
ou não de acompanhar o PSA, levam em conta o risco-benefício da aplicação 
em massa do teste. No plano individual, é evidente que cada caso deve ser 
discutido isoladamente. Um homem de 85 anos ou mais, que deseja conti-
nuar acompanhando seu PSA, deve fazê-lo, mas precisa ser informado das 
desvantagens que o exame pode trazer. O PSA é um exame importante que 
reduz a mortalidade por câncer de próstata, mas sua repetição em intervalos 
anuais não beneficia todos os homens.
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Com ajuda da Unimed, Associação trabalha apoio e prevenção no combate a doença que avança a passos assustadores

Se você está com mais de 
30 anos e tem histórico 
de diabetes na família, há 

dois bons motivos para procurar 
a Associação dos Diabéticos de 
Canoinhas e Região (Adic). Cria-
da em 1994, a Associação realiza 
exames de glicemia capilar para 
detectar a doença. Quem apresenta 
sintomas como tonturas, sudorese 
sede exagerada, volume alto da 
urina, emagrecimento súbito e 
fraqueza, tem muito mais motivos 
para se preocupar e procurar ajuda 
médica. Em Canoinhas hoje há 
mais de 1,5 mil pacientes diabéti-
cos em tratamento no Programa de 
Diabetes que funciona na Policlí-
nica Municipal, mas a estimativa 
é de que este número seja muito 
maior se for acrescentado o grande 
número de pessoas que só procura 
ajuda quando o caso já está bastan-
te avançado.
       Não é à toa que Luzia Wru-
bleski trabalha como enfermeira 
responsável pelo Programa de 
Diabetes da Policlínica e é pre-
sidente da Adic. O programa e a 
Associação são parceiros na luta 
contra a doença que não tem cura, 
mas pode ser controlada e garantir 
qualidade de vida ao paciente, 
desde que haja acompanhamento 
médico.

CHOQUE
     O maior perigo da diabetes é 
que é uma doença silenciosa e trai-
çoeira, alerta o clínico geral, que 
atende no Programa de Diabéticos, 
Dr. Charles Voigt.
     Luiz Romualdo Zanella, 65 
anos, sabe bem disso. Caminhan-
do, há dois anos, passou mal e em 
questão de segundos caiu acome-
tido por um derrame. O episódio 
estava associado a diabetes que já 
estava em estágio avançado. Hoje, 
Zanella participa do programa 
e é um dos associados da Adic. 

Ele frisa que somente hoje sente 
a importância da prevenção. Se 
tivesse descoberto a doença antes, 
as chances de não ter sofrido dois 
derrames seriam consideráveis.

APOIO
     O trabalho da Adic, por mais 
fundamental que seja, chegou a ser 
comprometido pelo fechamento 
da sede por um período em que 
embora funcionasse, a Associação 
não tinha uma base. Hoje, Luzia 
comemora o fato de, desde 2004, a 
Unimed bancar o aluguel da sala 
onde a Adic funciona, na rua Vidal 
Ramos, no centro de Canoinhas. A 
prefeitura paga o salário de uma 
estagiária, o que garante o atendi-
mento. Por meio de subvenções, o 
deputado estadual Antonio Aguiar 
ajudou com a compra de equipa-
mentos para montar a Adic.
   Para Luzia, há muito ainda a se 

fazer para garantir o atendimento 
que a diabetes demanda, como 
a contratação de nutricionistas e 
fisioterapeutas, mas com o apoio 
da Unimed, a entidade tem uma 
sede e isso já é um passo conside-
rável, segundo ela. 

POPULAÇÃO EM RISCO
Segundo estimativa do Minis-

tério da Saúde, pelo menos 7% da 
população sofre de diabetes. Em 
Canoinhas menos de 3% da popu-
lação sabe que tem a doença, o que 
leva a crer que muitos sofrem, sem 
saber, de diabetes. A estimativa é 
de que pelo menos 5 mil canoi-
nhenses tenham a doença. Outro 
fator intimamente ligado a doença 
é a hipertensão. Segundo Charles 
Voigt, em pelo menos 50% dos 
casos, as doenças estão associa-
das. “As alterações na circulação 
facilitam o caminho da gordura, 

fazendo surgir isquemias maiores, 
o que  proporciona os derrames”, 
explica.  Mais uma vez vale a má-
xima de que prevenir é o melhor 
remédio. “O que as pessoas não 
sabem é que por mais que não te-
nha cura, é possível ter qualidade 
de vida convivendo com a doença 
e que quanto mais cedo descober-
ta, maiores as chances de controlar 
a doença”, alerta Luzia.

Voigt lembra que a grande 
fomentadora do diabetes é jus-
tamente a alimentação errada e 
defende que a Associação tenha 
uma nutricionista. “O apoio que 
temos é importante, mas é preciso 
avançar”, avalia.

Zanella até concorda com o 
médico, mas reconhece que na 
Páscoa exagerou um pouquinho 
da carne de porco. O resultado 
foi mais um dos muitos sustos 
provocados pela doença.

PACIENTES associados da Adic aguardam consulta médica na Policlínica: eles participam do Programa de Diabéticos
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Região UnC integra cursos de 
pós-graduação em Seminário

 > p. 11

Processo seletivo para o IFSC 
deve começar em dezembro
Unidade deverá ser inaugurada no mesmo mês, promete diretora geral da instituição

Gracieli Polak
CANOINHAS

Festa de 
Santa Cruz 
acontece no 
domingo
Confira a programação

O tempo fechado e o barro pre-
sente na obra do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Santa Catarina (IFSC)  
não foram empecilhos para que a 
comitiva do Instituto - a senadora 
Ideli Salvatti, o deputado federal 
Cláudio Vignatti (PT), o prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB) e de-
mais autoridades - acompanhas-
sem o andamento dos trabalhos 
realizados na unidade de Canoi-
nhas, na sexta-feira, 24.

O IFSC de Canoinhas, as-
sim como as demais unida-
des em fase de construção no 
Estado deverá estar pronto e 
inaugurado, de acordo com a 
diretora geral da instituição, 
Consuelo Sielski Santos, em 
dezembro, quando os proces-
sos seletivos para ingresso nas 
novas unidades deverão estar 
encaminhados.

Segundo Consuelo, a Conem-
bra, construtora responsável pela 
obra, está utilizando estruturas 
pré-fabricadas para construir o 
primeiro dos blocos que com-
porão o complexo da instituição, 
padronizada dentro do Estado 

e, por este fato, a obra está den-
tro do cronograma previsto e a 
preparação para a instalação das 
novas unidades, acelerada. De 
acordo com a futura diretora do 
Instituto em Canoinhas, Maria 
Bertília Oss Giacomelli, que na 
próxima semana fixa residência 
na cidade para acompanhar de 
perto o processo de instauração 
do IFSC,  o planejamento dos 
cursos a serem oferecidos na 
unidade do Planalto Norte já está 
sendo realizado e a população 
deve esperar e cobrar por educa-

ção de qualidade. “Nós somos o 
primeiro do País em qualidade de 
ensino. Promovemos a verticali-
zação do ensino e, com certeza, 
vamos honrar os compromissos 
assumidos com Canoinhas por-
que eles fazem parte das diretrizes 
da instituição”, afirmou.

PARCERIA
A senadora Ideli Salvatti 

(PT), responsável pela emenda 
que permitiu a expansão do en-
sino profissionalizante no Estado 
enumerou todas as unidades que 

passam por ampliações ou cons-
trução e avaliou o crescimento 
significativo para o desenvol-
vimento de Santa Catarina. “É 
muito bom ver a obra andando, 
ver esta conjugação de esforços, 
porque o Governo Federal está 
colocando RS 5 milhões na 
obra. Isso demonstra parceria 
entre todos para a vinda do 
Instituto, que vai melhorar a 
qualificação dos trabalhadores 
dessa região a atrair cada vez 
mais investimentos”, ressaltou 
Ideli.

SENADORA Ideli Salvatti (E) e deputado Antonio Aguiar (D) junto dos operários que trabalham na obra do IFSC

Cavalgada de São João Maria termina com a festa

CERCA de 30 cavaleiros estão participando da 1.ª Cavalgada de São João Maria que termina no domingo, 3, em Santa Emídia

ANtES da partida, cavaleiros receberam 
a benção do padre Sitta na Capela da 
Colina de Santa Cruz; vereador João 
Grein entoou o canto da 1.ª Cavalgada
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Três Barras terá festa no 
dia 1.º de Maio

 > p. 12
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Excepcionalmente, nesta semana, a coluna não será publicada.Volta na próxima semana.

UnC une cursos de pós-
graduação em Seminário
1.º Seminário de Integração dos Programas de Pós-Graduação 
aconteceu durante dois dias, na semana passada, em Marcílio Dias

CANOINHAS

A Universidade do Contestado 
(UnC) sediou na sexta-feira e sábado 
da semana passada, o 1.º Seminário 
de Integração dos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em De-
senvolvimento Regional e Gestão 
da Região Sul do Brasil. Entre os 
participantes estiveram presentes 
representantes da Capes, PUC-PR, 
Unioeste-PR, Unisc-RS, Furb-SC 
e UnC-Campus Canoinhas/Porto 
União.

O evento iniciou na sexta-
feira, 24, com o conferencista 
Rainer Randolph, coordenador 
da Área de Planejamento Urbano 
Regional/Demografia na Capes, 
que apresentou os parâmetros da 
Stricto Sensu em todo o território 
brasileiro. Randolph é de origem 
germânica e reside no Brasil desde a 
década de 1980, quando se integrou 
a Capes. Hoje, Randolph coordena 
a área da Capes que é responsável 
por acompanhar e avaliar os cursos 
de Stricto  Sensu (mestrados e dou-
torados) em todo o País. “Nossa 
tarefa é fortalecer a pós-graduação 
no Brasil”, afirma.  

O evento, organizado por Maria 
Luiza Milani, contemplou os cursos 
de Mestrado e Doutorado em De-
senvolvimento Regional e Gestão 
Urbana oferecidos na região Sul 
que aceitaram participar do evento 
e contou com a presença do reitor 
da UnC, Werner Bertoldi. 

O evento atingiu a finalidade 
de iniciar o diálogo para coopera-

ção entre os programas de modo a 
fortalecer pesquisas, publicações e 
os programas propriamente ditos.  
“Hoje a formação dessa rede de 

cooperação eleva o nível de partici-
pação na formação de profissionais 
e agentes de desenvolvimento no 
País”, afirma Maria Luiza.

Argos Gunbowski (Diretor Acadêmico), Maria Luiza Milani (coordenadora de Mes-
trado UnC-Canoinhas), Rainer Randolph (Capes) e Werner Bertolti (reitor UnC)

O senador Raimundo Colombo 
(DEM-SC) apresentou Projeto de Lei 
que altera a Lei 4.375/64 que trata do 
serviço militar obrigatório. A proposta 
permite que parte dos alistados preste 
o serviço militar junto às Polícias Mili-
tares e Corpos de Bombeiros Militares 
estaduais. “A intenção é promover a 
formação de reservistas com especial 
formação nesta área, bem como au-

mentar os efetivos das forças públicas 
estaduais, em prol da melhoria das 
condições de segurança pública, o 
que é o clamor de toda a sociedade 
brasileira”, afirmou Colombo.

Ao considerar que parte dos 
recrutados são convocados anu-
almente para o serviço militar obri-
gatório,  Colombo propôs em seu 
projeto um teto máximo para que 

5% dos convocados por Estado 
da Federação possam fazer junto 
às polícias militares e corpos de 
bombeiros militares estaduais. “É 
importante lembrar que o serviço 
militar nas polícias e corpos de bom-
beiros representa a possibilidade de 
desenvolvimento de vocações em 
um segmento da população jovem 
no Brasil”, salientou.

seminário teve palestra com Rainer Randolph, da Capes

Recrutas do serviço militar podem ser aproveitados 
nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros

Na terça-feira, 5, o ex- prefeito de Três Barras, Luis Divonsir shimo-
guiri, estará comemorando mais um ano. Votos de sucesso e saúde!

Este lindo garotinho é marcos, 
filho de Eva e Guilherme. No 
sábado, 25, o pequeno come-
morou mais um aninho de vida. 
Parabéns!

Felicidades  para  José vaLDomiro Batista, 
que aniversaria no domingo, 3. Parabéns!

Jéssica FranciLise rattmann completou idade nova 
na segunda-feira, 27. Seus familiares desejam muitas felicidades!

Parabéns!

Parabéns  para eDson Luis 
seLuchinhak, que amanhã 
comemora mais um ano de vida. 
Parabéns!
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Três Barras terá festa 
no dia do Trabalhador
Diversas atrações estão agendadas para o centro da cidade e para 
o bairro São Cristóvão; programação segue domingo no interior

TRÊS BARRAS

“O verdadeiro significado das coisas se encontra na capaci-
dade de dizer as mesmas coisas com outras palavras.” 

(Charles Chaplin)

Parabéns a querida amiga ELAIS GOMES DOS SANTOS,
 que comemorou seu aniversário na quarta-feira, 29. 

Muitas e muitas felicidades! 

Feliz Aniversário! 

Parabéns...
Felicidades a 
DANIELE LEITE, 
que no domingo, 3, 
completa idade nova. 
A ela, muitas 
realizações e 
conquistas! 

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL DE 
PRODUTOR RURAL

Nadir Terezinha Moreira Leite CPF 038.492.229-50 morado-
ra na loc. de Pinhalzinho, município de Bela Vista do Toldo-
SC, CEP 89478-000, comunica o extravio da nota Fiscal de 
Produtor Rural nº 238703, registro nº 011.274.425.
Bela Vista do Toldo, 20 de março de 2009.

EXTRAVIO DE NOTA FISCAL DE 
PRODUTOR RURAL

INES SEMPKOSVKI KRULL. CPF 665.906.399-49 morado-
ra na localidade de Serra do Lucindo no município de Bela 
Vista do Toldo-SC, CEP 89478-000, comunica o extravio da 
nota Fiscal de Produtor Rural nº 671031 a 671035 sendo 
seu registro 010.437.126.
Bela Vista do Toldo, 20 de março de 2009.

Atividades esportivas, pas-
seio ciclístico, exposição de 
artesanato e produtos colo-
niais, apresentações culturais 
e show musical com a dupla 
sertaneja Regy e Nando irão 
marcar as festividades alusi-
vas ao Dia do Trabalhador 
amanhã, em Três Barras.  As 
atrações foram confirmadas 
pela prefeitura de Três Barras 
e serão realizadas no Centro 
Comunitário do distrito de 
São Cristóvão; Cancha de 
Areia e Museu do Patrimônio 
Histórico, no centro da cidade 
e na localidade de São João 
dos Cavalheiros, no campo 
do Alfredo Maciel.

As disputas espor t ivas 
irão premiar com troféus e 
medalhas homens e mulheres 
nas modalidades de futebol 
de areia, voleibol em dupla, 
bola 8 e truco. A programa-
ção prevista para São João 
dos Cavalheiros acontecerá 
somente no domingo, 3, e 
reunirá equipes de futebol de 
todo interior do município. 

O passeio ciclístico irá 
premiar a bicicleta mais antiga 
e a mais enfeitada, o ciclista 
mais idoso e o mais jovem, 
bem como, a empresa que 
comparecer com o maior nú-
mero de funcionários. Já os 
produtores rurais do muni-
cípio, principalmente aqueles 
ligados a Casa Colonial José 
Nunes Cavalheiro, irão expor 
e comercializar sua produção 
numa tenda montada ao lado 
do Museu. No mesmo local 
devem acontecer ainda as 
apresentações de dança, da 
Banda Musical Novos Ta-
lentos de Canoinhas, o show 
sertanejo e montada a praça de 
alimentação que ficará sobre a 
responsabilidade de entidades 
como a Apae, Fundação Hos-
pitalar de Três Barras e Grupo 
de Estudos de Apoio e Adoção 
Laços de Amor (GEAAC).  
Um playground, com piscina 
de bolinhas, cama elástica e 
castelo inflável irá garantir a 
diversão das crianças. 
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Onze artistas plásticos da região estão expondo seus trabalhos no hall da Secretaria desde segunda-feira, 27

Gracieli Polak
CANOINHAS
“Quando alguém comemora 
aniversário geralmente dá uma 
festa e oferece bolo e salgadinho. 
Nós resolvemos dar alimento 
para a alma, valorizar a cultura”, 
fala a coordenadora de Cultura da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR) de Canoinhas, 
Celi Terezinha Gneipel de Souza. 
Na segunda-feira, 27, a Secretaria 
comemorou seis anos de atuação 
na região e, para marcar a data, 
promoveu uma exposição especial 
com pinturas de artistas da área de 
abrangência da SDR.

No hall de entrada da entidade 
e também no jardim lateral, telas 
foram expostas nas paredes e em 
cavaletes, com temas que variavam 
entre motivações religiosas e regio-
nais a motivos abstratos. Alvanir 
Vieira, amante da pintura desde 
criança, expunha com orgulho as 
obras de sua autoria na exposição 
festiva. O artista de 82 anos expe-
rimenta várias técnicas em suas 

obras e, na mostra, evidenciou sua 
diversidade. “Eu gosto de fazer 
experiências. Trabalho com giz 
pastel seco, óleo, com tinta acrílica, 
com aquarela. A gente sempre está 
aprendendo e a própria exposição 
é uma escola”, afirma.

As artistas Licéia Kohlbeck 
Blosfel e Eunice Costa Fedalto 
também expõem na SDR. Licéia, 
formada em Artes Visuais, explica 
que a possibilidade de exposição é 
muito importante para a dissemi-
nação das manifestações artísticas, 

porque promove o surgimento de 
novos artistas, estimulados pela 
possibilidade de contemplação 
de trabalho. Eunice, que morava 
em Curitiba e já participou de 
exposições na capital paranaense, 
concorda e ressalta; “Expor atrai 

as pessoas para as artes, faz com 
que elas tenham interesse e, até, se 
dediquem a alguma atividade do 
gênero”, diz.

PÚBLICO ARTISTA
Para as pintoras, além do 

estímulo para outros artistas, a 
abertura de mais espaço para 
as exposições faz com que Ca-
noinhas se abra culturalmente. 
“Eu aprendi que artista não é só 
quem faz a obra de arte, mas sim 
aquele que tem a sensibilidade de 
apreciá-la e, quanto mais pessoas 
têm acesso, mais artistas se des-
cobrem”, afirma Licéia.

Segundo a coordenadora de 
Cultura, algumas obras ficarão 
expostas no hall de entrada da 
SDR e, de acordo com o agen-
damento de visitas de escolas, a 
exposição externa será montada 
para que haja mais espaço para 
apreciação das obras. Telas de 
11 artistas foram escolhidas para 
a exposição, que fica aberta à 
visitação das 13 às 18h30min, de 
segunda a sexta-feira.

ALVANIR e suAs obRAs: “A gente sempre está aprendendo e a própria exposição é uma escola”

Secretaria Regional de Canoinhas 
comemora seis anos com exposição
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A Universidade do Contes-
tado (UnC), campus Canoi-
nhas/Porto União acaba de 
conseguir aprovação do Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq), para aplicar na 
região de Arroios, interior de 
Canoinhas, projeto elaborado 
por professores do curso de 
Ciências Sociais,  mediante 
infor mações coletadas do 
Conselho Municipal de Agri-
cultura.

A aula inaugural do curso 
que beneficia 41 alunos de 
comunidades rurais, entre 14 e 
18 anos, aconteceu na quarta-
feira, 22.

Segundo o professor Wal-
ter Knaesel Birkner, há dois 
anos a UnC detectou junto 
ao Sindicato de Trabalha-
dores Rurais a necessidade 
de maior  aproximação do 
conhecimento com as comu-
nidades, principalmente no 
setor rural. Essa preocupação 
resultou em um projeto em 
que a Universidade oferece 
curso gratuito de qualificação 
profissional a agricultores 
e donos de pequenas pro-
priedades. Segundo Birkner, 
as sugestões do Conselho 
Munic ipa l  de  Ag r icu l tura 
foram fundamentais para dar 
um acabamento ao projeto. 
“O curso iniciou em junho 
do ano passado e continua 
em andamento”, confirma o 
professor.

Neste ano, em edital, o 

CNPq lançou a possibilidade 
de investimento em cursos de 
educação para jovens e ado-
lescentes do meio rural. Foi 
então que os professores da 
Universidade identificaram a 
possibilidade de levar conheci-
mento ao meio rural de forma 
direta. O projeto foi reestru-
turado para atender as exigên-
cias do edital e foi aprovado. 
Em Santa Catarina apenas dois 
projetos receberam parecer 
positivo do CNPq, pela Furb 
de Blumenau e o da UnC, em 
Canoinhas.  

Em cerimônia simples no 
primeiro encontro dos alunos 
com os mentores do projeto, 

professores, secretários muni-
cipais, representantes estadu-
ais e prefeito de Canoinhas foi 
possível visualizar a grandiosi-
dade do projeto. Prefeito Leo-
berto Weinert (PMDB) ressal-
tou que esta é a primeira vez 
na história de Canoinhas que 
o conhecimento acadêmico 
sai da cidade e é diretamente 
aplicado em uma comunidade 
do interior. “Nossa região é 
eminentemente agrícola e esta 
é uma oportunidade única de 
qualificação profissional para 
o  empreendedor i smo que 
estes jovens estão tendo”, 
enalteceu Weinert.

Segundo Birkner, esta é 

também a primeira vez que 
a UnC consegue a aprovação 
de um projeto no CNPq, que 
disponibiliza recursos para a 
viabilidade do projeto. “Esta 
conquista envolveu muitos 
parceiros. Iniciativas como 
esta representam uma impor-
tância estratégica muito gran-
de para o município”, afirma 
o professor. 

O cursos compreende 780 
horas/aula duas vezes por 
semana no contraturno do 
ensino regular e atividades ex-
traclasse. A aplicação do curso 
será feita em parceria com a 
prefeitura, Epagri e Gerei.

Inscrições 
abertas 
para o 
Porteira 
Adentro
Por deliberação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-
to Agropecuário (CMDA), as 
próximas comunidades a serem 
atendidas pelo programa Porteira 
Adentro são Rio da Areia de Baixo, 
Valinhos, Bonetes, Encruzilhada, 
Rio do Tigre, Fartura de Baixo, 
Fartura do Meio, Fartura de 
Cima, Paciência, Lageado e Felipe 
Schmidt. As inscrições podem ser 
feitas até 22 de maio. Para tanto, é 
necessário ser produtor rural,  ter 
bloco de notas ativo e possuir até 
80 hectares de terra.

Os serviços de retroesca-
vadeira custam R$ 38 a hora, 
de trator esteira R$ 79 a hora e 
de escavadeira hidráulica R$ 71 
a hora.

Já a brita custa R$ 10 o metro 
cúbico e o cascalho, R$ 7 o metro 
cúbico.

Os interessados devem di-
rigir-se à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural, que 
fica no prédio da prefeitura, com 
bloco de produtor rural.

alunos e autoridades presentes na aula inaugural: projeto pioneiro leva conhecimento acadêmico ao interior

RURAL

Rural

Curso busca a qualificação profissional de jovens e adolescentes do meio rural

CANOINHAS

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

Próximo a Prefeitura Municipal

UnC oferece curso gratuito 
para comunidades do interior
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Scherer é empossado 
delegado regional
Posse rendeu debate sobre criação de uma delegacia da mulher

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!
Gracieli Polak
CANOINHAS

Fila quilométrica
Leitora liga da fila do Banco do Brasil por volta das 13 horas de ontem, 
indignada, para reclamar que estava há 25 minutos na fila aguardando 
para ser atendida por um único atendente. “Como um banco deste ta-
manho deixa somente um caixa para atender dezenas de pessoas?”, 
questiona a leitora. Em Canoinhas, lei municipal determina que os bancos 
não deixem clientes mais de 15 minutos na fila.

Elogiar também é preciso
Leitora liga para elogiar a Secretaria de Saúde de Canoinhas pela 
terceirização do transporte de pacientes que sofrem de doenças como 
câncer para Florianópolis. Segundo a leitora, o transporte é feito pela 
Reunidas. “Os motoristas são muito simpáticos e atenciosos. Chegando 
em Florianópolis, um veículo menor nos leva até o hospital”, explica. 
Para a leitora, essa foi uma das melhores iniciativas já tomadas pela 
Secretaria de Saúde.

Matagal
Leitor liga para reclamar do matagal em que se transformou a esquina 
entre as ruas Pastor George Weger e Barão do Rio Branco. O mato 
chegou a tomar conta da calçada, conta o leitor.

Mais mato
Morador da rua Irmã Maria Felícitas, próxima da EEB Almirante Barro-
so, liga para reclamar de outro terreno que se transformou em matagal. 
Segundo ele, animais peçonhentos ameaçam as crianças que estudam 
no Almirante, que diariamente passam pelo local.

Acusaram o 
palhaço

Jorge Luís Santos de Oliveira, que 
trabalha como palhaço em Canoinhas 
reclama das acusações faltas feitas 
contra ele por um  “homem de índole 
duvidosa”, que culminaram com duas 
abordagens no mesmo dia pela Polícia 
Militar, no centro da cidade. “A Polícia 
fez seu trabalho, certinho, mas as 
denúncias falsas fizeram com que eu 
fosse levado na viatura da polícia, na 
frente das crianças. Sou inocente e 
gostaria de explicar isso”, afirma.

Oliveira foi levado à delegacia duas 
vezes no mesmo dia, acusado de furto, 
mas foi liberado posteriormente, segun-
do ele, por falta de provas.

Na sexta-feira, 24, na Câmara de 
Vereadores de Canoinhas, auto-
ridades políticas e o alto escalão 
da Polícia Civil do Estado acom-
panharam a posse do delegado 
regional de Polícia, Dr. Getúlio 
Luiz Scherer, na cerimônia que 
serviu ainda ao propósito de 
homenagear os policiais desta-
ques em 2007, fixar lotação de 
novos policiais civis e o palco da 
entrega de novos materiais para 
a unidade local. 

Além de uniformes táticos 
operacionais e computadores, a 
instituição recebeu pistolas taser, 
arma não letal que paralisa a pes-
soa por meio de uma descarga 
elétrica. O equipamento, utilizado 
em larga escala pela polícia dos 
Estados Unidos, agora é a nova 
arma da instituição e, de acordo 
com o diretor de Polícia do Inte-
rior, Dr. Adelino Roberto Toigo, 
esse tipo de equipamento, assim 
como outras ações, é fundamental 
para a valorização da Polícia Civil 
no interior do Estado. “Pela pri-
meira vez eu vejo a inversão de 
atenção da capital para o interior 
e eu, como delegado do inte-
rior, acho isto muito positivo”, 
afirmou. A descentralização dos 
serviços da capital para o interior, 
ancorada por Toigo, tomou coro 
durante o ato.

DELEGACIA DA MULHER
O deputado estadual Anto-

nio Aguiar (PMDB) defendeu 
a criação de uma Delegacia da 
Mulher na Comarca, devido ao 
elevado número de agressões 
registradas na região. Segundo 
o deputado, a criação da dele-
gacia é discutida desde 1988, 
quando ele ainda era vereador 
no município e, até hoje, nada 
foi realizado para que o projeto 
fosse concretizado.

O delegado geral da Polícia 
Civil no Estado, Maurício Esku-
dlark, deu parecer favorável à 
criação da delegacia especializada 
na cidade porque, segundo ele, 

a lesão contra a mulher não é 
somente física. “O problema 
maior é o trauma na vítima e 
nos filhos. É preciso tomar ações 
para proteger a família, prote-
ger a mulher e evitar que ações 
do gênero aconteçam cada vez 
mais”, afirmou. Para Scherer, 
que atua em Canoinhas desde 
o ano passado e está ciente das 
ocorrências na região, a criação 
da delegacia especial é priorida-
de na cidade. “Um dos nossos 
objetivos é, também, proteger 
a população e, como a mulher 
é vítima frequente deste tipo de 
crime, ações específicas precisam 
ser tomadas”, defende.

DELEGADO Getúlio Scherer e policiais homenageados durante a cerimônia
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Projeto da Universidade Federal de Viçosa-MG serviu de base para mudar realidade em Irineópolis e no Paraná

Edinei Wassoaski
IRINEÓPOLIS

“Separar o lixo. Essa é a ques-
tão”, resume o mestre em 
gestão ambiental, professor da 

Universidade do Contestado, cam-
pus Canoinhas, Reinhardt Sievers. 
Infelizmente a parcela da população 
de Canoinhas que faz isso é quase 
insignificante. Em Três Barras e 
Bela Vista do Toldo, a realidade 
é bem mais positiva, já que existe 
coleta seletiva, mas o lixo vai todo 
para fora das cidades. “É preciso 
conscientizar”, orienta o professor. 
Para isso, no entanto, é preciso que 
o poder público mude o foco. Há 
anos a prefeitura de Canoinhas vem 
tentando estimular os catadores 
de lixo reciclável a formarem uma 
associação. A associação chegou a 
ser fundada, mas nem chegou a fun-
cionar de fato. Segundo o supervisor 
de Meio Ambiente, Felippe Davet, 
há uma grande dificuldade em se 
conseguir recursos para fomentar a 
associação, pelo menos via prefeitu-
ra. Ele acredita que se os catadores 
formassem uma organização não-
governamental (ONG), a situação 
seria bem menos complicada. “É 
muito mais fácil conseguir recursos 
via ONGs do que via prefeitura”, 
argumenta. O orçamento deste ano 
prevê R$ 50 mil dos cofres munici-
pais para a instalação de um barracão 
que seria doado a Associação dos 
Catadores. Como bem lembra Da-
vet, no entanto, dinheiro previsto 
no orçamento não é sinônimo de 
dinheiro liberado.

Se mirarmos para os muni-
cípios da região que conseguiram 
tratar com sucesso a questão do 
lixo reciclável, é fácil constatar que o 
problema está mesmo no foco.

Em 2005, Bituruna-PR, a 137 
quilômetros de Canoinhas, impor-
tou da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), em Minas Gerais, 
um projeto pioneiro. Fomentado 
pelo governo municipal, que buscou 
recursos federais em contrapartida, 
o projeto de instalação de uma Uni-
dade de Triagem e Compostagem de 
Lixo (UTC) provocou suspiros de 
inveja em prefeitos de outros muni-
cípios, que viram um velho vilão ser 
exorcizado com um projeto aparen-
temente simples. Com uma grande 
campanha de conscientização, hoje 
os moradores da pequena cidade 
paranaense de 17,5 mil habitantes já 

Municípios que servem de exemplo

sabem que os caminhões da coletora 
são para lixo orgânico e a carretinha 
engatada ao caminhão serve para o 
lixo reciclável. Na UTC, cada um 
tem um destino diferente.

O projeto se estendeu quase 
simultaneamente para General Car-
neiro e Cruz Machado.

PROJETO INSPIROU 
IRINEÓPOLIS

O projeto concretizado em Bi-
turuna inspirou o prefeito de Irineó-
polis, Wanderlei Lezan (PMDB), a ir 
atrás de recursos para construir uma 
UTC na cidade. Em março de 2008 
o sonho, enfim, se tornou realidade. 
O projeto custou R$ 107 mil. Pro-

vando que uma UTC depende muito 
mais de força de vontade do que de 
dinheiro em caixa, Lezan conseguiu 
R$ 103 mil do montante dos cofres 
da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), dando uma contrapartida 
de somente R$ 5 mil.

  A UTC de Irineópolis foi im-
plantada na Vila Batatal, localidade 
de Colônia Velha, a cerca de três 
quilômetros do centro da cidade, 
em um terreno de 25 mil metros 
quadrados, com área útil de 15 mil 
metros quadrados.

O complexo tem um prédio 
destinado à administração, com 
53,20 metros quadrados; o depósito 
de recicláveis com 135 metros qua-

drados, com vida útil prevista para 
20 anos; o pátio de compostagem 
com 600 metros quadrados, o galpão 
de recepção e triagem com 63,5 me-
tros quadrados e o aterro sanitário 
em trincheiras com 497,55 metros 
quadrados, destinado aos resíduos 
sólidos não-aproveitáveis. 

     O material reciclável é sepa-
rado por categoria: garrafas, latas, 
papel e plásticos. Ainda dividido pela 
qualidade, o produto é agrupado 
e prensado. Empresas ligadas ao 
trabalho de reciclagem compram 
o produto final.  A unidade tem 
capacidade máxima para processar 
6,5 toneladas/dia.

LEI OBRIGA MUNICÍPIOS A 
COMPOSTAR

Os municípios com UTC evita-
ram uma dor de cabeça que promete 
preocupar muitos prefeitos. Aprova-
da em 2007, lei federal obriga os mu-
nicípios a tratar o lixo por meio de 
compostagem. Leonardo Quadros, 
responsável pela implementação 
das UTCs de Bituruna e Irineópolis 
explica que não é mais uma questão 
de conscientização, “é obrigação 
mesmo”.

Às vésperas da eleição passada, 
o CN fez uma série de reportagens 
sobre as propostas dos candidatos 
a prefeito para problemas emergen-
ciais como o lixo. Prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB) prometeu criar 
a Fundação do Meio Ambiente e 
instalar a coleta seletiva em todo o 
município. Até o momento nenhu-
ma das promessas foi cumprida. 
(Colaborou Lúcio Colombo)

 O QUE É
COMPOSTAGEM?

  O lixo orgânico é separado do 
reciclável e tudo é aproveitado. 
O que é separado também tem 
destino certo. O lixo orgânico é 
colocado em pequenas aglomera-
ções chamadas de leiras. Ali fica 
por 120 dias. Depois de seco, o 
material é triturado, peneirado e 
embalado para comercialização.  
A compostagem é um processo 
de decomposição natural dos re-
síduos orgânicos, que irá originar 
o chamado “composto”, que pode 
ser utilizado como aditivo ou ferti-
lizante para os solos. 
     Este processo é feito através 
de pilhas ou montes de resíduos 
verdes (folhas secas, restos de 
vegetais, aparas de relva etc), que 
através da ação de alguns microor-
ganismos e da influência de alguns 
elementos, como a umidade e tem-
peratura, irão decompor-se, dando 
origem ao composto. O composto 
é um material escuro, semelhante 
ao solo friável, que pode ser uti-
lizado como cobertura do solo (à 
volta do caule das plantas), a fim 
de assegurar o necessário grau 
de umidade às raízes, adubagem 
de superfície ou condicionador 
do solo. 

Mesa de seleção do material dos resíduos sólidos da UTC de Irineópolis
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Mesmo assim, média 56,77 é considerada baixa; houve queda em todos os colégios públicos de Canoinhas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Realização é o melhor no Enem 2008

Dados divulgados na terça-feira, 
28, pelo Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) apontam que 
apenas 8% das escolas “tops” 
do País no Ensino Médio são 
públicas. Ainda assim, são uni-
dades de elite do sistema, que 
fazem seleção para escolher os 
alunos.

Análise realizada pelo jornal 
Folha de S.Paulo apontou o 
resultado dos 1.917 melhores 
colégios no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), o que 
representa 10% do total. Des-
sas, apenas 151 são públicas (83 
federais).

O mesmo fenômeno se re-
flete em Canoinhas. O Colégio 
Realização, mantido pela Uni-
versidade do Contestado (UnC), 
foi o que demonstrou melhor 
desempenho entre os sete que 
participaram.

A precariedade das instala-
ções da E.E.B. Rodolfo Zipperer 
refletiu no desempenho dos 
11 alunos que participaram do 
Enem. Pelo segundo ano conse-
cutivo, a escola foi a que ficou em 
último lugar no ranking canoi-
nhense ainda com queda maior. 
Em 2007, a escola cravou nota 48 
e em 2008 a nota caiu para 43,4. 
Para o professor especialista em 
Educação, Ederson Mota, a si-
tuação de precariedade pela qual 
passa a escola há mais de três 
anos, com um prédio decadente 
enquanto a nova construção está 
paralisada há mais de um ano, 
é importante para produzir os 
números. “O ambiente reflete na 
qualidade de ensino”, opina.

QUEDA GENERALIZADA
Todas as escolas públicas 

canoinhenses que participaram 
do Enem nos dois últimos anos 
sofreram decréscimo nas notas. 

O Almirante Barroso manteve 
a liderança, mas passou de nota 
50,9 para 49,2. O Irmã Maria 
Felícitas sofreu queda maior: 
passou de 48,1 para 45,5. Já o 
Manoel da Silva Quadros passou 
de 46,7 para 44. O Santa Cruz 
também decaiu passando de 50 
para 46,9.

Mota ficou assustado com a 
queda e aponta a atual estrutura 
do sistema de ensino como fator 
decisivo para os resultados. “Há 
uma instabilidade nas contrata-
ções, não há plano de carreira, o 
piso nacional (dos professores) 
não é obedecido no Estado”, 
elenca.

Ele lembra ainda que muitos 
professores chegam a trabalhar 
60 horas por semana para ga-
rantir a sobrevivência, o que 
compromete o ensino.

Para Mota, no entanto, a 
culpa não está somente nos 
professores. “As famílias estão 
afastadas da escola, os pais só 
aparecem para reclamar, não 
participam do processo de ensi-
no”, aponta.

Mesmo sendo o resultado 
alcançado pelo Realização o me-
lhor do município, Mota acredita 
que é insatisfatório. “Espera-se 
que consigamos resultados me-
lhores este ano”, assinala.

O Enem mede a qualidade 
do Ensino Médio no Brasil. 
As notas servem como parte 
da seleção para universidades e 
para que os alunos saibam sua 
condição ao fim da educação 
básica. Também é utilizada para 
selecionar bolsistas pelo ProUni 
(programa federal). A melhor 
escola do País é uma particular 
do Rio de Janeiro (São Bento), 
com média 33% acima da me-
lhor pública “convencional” (a 
Frederico Benvegnu, em São 
Domingos do Sul, a 246 km de 
Porto Alegre).
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Indiciados acusados 
de queimar rapaz
Wilson Vidal, que foi queimado com cachaça está internado 
desde 7 de abril se recuperando de queimaduras generalizadas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
O delegado de Comarca, Dr. 
Rui Orestes Kuchnir, encami-
nhou ontem à tarde ao Fórum 
a conclusão do inquérito que 
apurou duas tentativas de 
homicídio ocorridas no dia 7 
de abril no bairro Piedade, em 
Canoinhas.

Naquela noite,  Wilson 
Vidal, 22 anos, foi internado 
no Hospital Santa Cruz com 
vários ferimentos pelo corpo, 
além de queimaduras de se-
gundo grau a partir da cintura, 
com maior agressividade na 
altura da cabeça. Pouco antes, 
Márcio César da Silva de Deus, 
27 anos, havia sido internado 
com dois ferimentos graves 
provocados por faca.

Segundo Kuchnir, o in-
quérito concluiu que houve 

uma briga envolvendo pelo 
menos quatro pessoas. Duran-
te a briga, que teria ocorrido 
na rua, Marcio teria sido es-
faqueado por Tiago Teixeira 
da Silva. Segundo Kuchnir, 
Silva foi o único a confessar 
o crime.

Pouco depois,  em uma 
casa nas proximidades da So-
ciedade Palmeiras, segundo o 
inquérito, o irmão de Marcio, 
Marcos Roberto da Silva de 
Deus e Vilmar Pazda Michel 
ter iam jogado cachaça no 
corpo de Vidal e ateado fogo. 
Tanto Marcos quanto Vilmar 
negam essa versão e afirmam 
inocência.

Os três acusados foram 
indiciados por tentativa de 
homicídio e devem responder 
aos processos em liberdade, 
até segunda ordem da Justiça. 
De acordo com Kuschnir, se 

o Ministério Público entender 
que os casos são de lesão cor-
poral, os três escapam do júri 
popular, já que crimes contra 
a vida devem ser submetidos 
a um corpo de jurados. 

Há ainda a possibil ida-
de de o MP entender que o 
inquérito é insuficiente para 
instaurar os processos e peça 
novas investigações a Polícia 
Civil.

QUADRO CLÍNICO
Vidal foi transferido do 

Hospital Santa Cruz para o 
Hospital São José, de Joinville, 
no dia 14 de abril. Ele perma-
nece internado sob observa-
ção, mas não corre mais risco 
de morte. Segundo o hospital, 
não há previsão de alta.

Já  Márcio recebeu a l ta 
médica uma semana depois do 
internamento.

Pelo menos dez toneladas 
de fumo foram roubadas do 
agricultor Ademir Preto na 
noite de domingo, 26, em Rio 
d’Areia de Cima, interior de 
Bela Vista do Toldo.

Segundo o comissário Ma-
rio Correa, este é um dos 
maiores roubos já registrados 
na cidade.

De acordo com Preto, dois 
homens bateram na sua porta 
pedindo gasolina, já que teriam 
parado na estrada por falta de 
combustível. Ao abrir a porta, 

Furto de perfumes
Na tarde de quinta-feira, 23, um 
jovem de 18 anos foi detido no 
bairro São Cristóvão flagrado fur-
tando frascos de perfume de uma 
revenda de cosméticos do centro 
de Três Barras. Ele foi levado a 
Delegacia Civil para registro da 
ocorrência.

Um dia antes, na tarde de 
quarta-feira, 22, na rua Major 
Vieira, em Canoinhas, a Polícia 
constatou um furto em uma loja de 
onde foram levados três frascos de 
perfume. Logo em seguida um ado-
lescente de 15 anos foi detido com 
o material furtado, sendo apreendi-
do, lavrado o Boletim de Ocorrência 
e conduzido com o produto do furto 
até ao Plantão da Polícia Civil para 
as demais providências.

Esfaqueado na 
praça

Na madrugada de sexta-feira, 
24, um rapaz de 22 anos foi esfa-
queado no braço direito na praça 
Lauro Müller. Outro rapaz, de 20 
anos, foi preso pouco depois como 
principal suspeito do crime. Ele foi 
detido com manchas de sangue 
pela roupa, mas a arma não foi 
encontrada.

O esfaqueado foi levado para 
o Hospital Santa Cruz e o suspeito 
detido.

Os bombeiros tiveram de lavar 
a calçada devido a grande quanti-
dade de sangue no local.

Acidente na 
avenida Rigesa
Na manhã de terça-feira, 28, o 
Corpo de Bombeiros de Três Barras 
atendeu a um acidente de trânsito 
na avenida Rigesa envolvendo uma 
motocicleta Sundow, placa de Três 
Barras, que bateu contra um cami-
nhão Mercedes-Benz, placas de 
Três Barras, conduzido por Pedro 
Teles, 54 anos.

O condutor da motocicleta, 
Mario Jose Alves, 41 anos, sofreu 
escoriações nas mãos, dedos e 
perna esquerda, com suspeita de 
fratura fechada. Feitos os procedi-
mentos padrão de atendimento pré-
hospitalar a vítima foi conduzida até 
o Hospital de Três Barras.

PM Ambiental 
apreende armas e 
redes de pesca
Uma guarnição da Policia Militar 
Ambiental de Canoinhas apreen-
deu duas armas de fogo e muni-
ções na sexta-feira, 24, na represa 
Frascal, no interior do município 
de Santa Cecília. Além das armas 
também foram apreendidos mais 
de 600 metros de rede de pesca. 
Três homens foram detidos. Em 
atendimento a ocorrência de pesca 
predatória, os policiais abordaram 
três homens e, em busca pessoal, 
encontraram com um deles um 
revólver calibre 38 marca Taurus 
e sete cartuchos. Em busca nas 
bolsas, encontraram mais um re-
vólver calibre 38 e seis cartuchos, 
de propriedade de outro homem. 
Um deles não portava nenhum 
tipo de armamento. Além dos dois 
revólveres a guarnição recolheu 
36 redes de pesca, que somaram 
cerca de 600 metros. O material 
apreendido e os infratores foram 
entregues na Delegacia de Polícia 
de Santa Cecília, onde foi lavrado o 
Auto de Prisão em flagrante.

Ciúmes de amante leva a agressão

Acidente no centro
O Corpo de Bombeiros de Ca-
noinhas atendeu na tarde de 
terça-feira, 28, a um acidente de 
trânsito envolvendo um veículo 
Toyota, placas de Canoinhas, con-
duzido por um senhor de 43 anos. 
Segundo ele, ao se aproximar da 
E.E.B. João José de Souza Cabral, 
percebeu que o veículo estava 
sem freio. Para evitar maiores 
danos, ele forçou a curva à direita 
e tombou, causando somente da-
nos materiais. Cerca de meia hora 
antes, os estudantes da escola 
haviam sido liberados.

Polícia Militar de 
Santa Catarina 
comemora 174 anos
Está marcada para terça-feira, 5, a 
solenidade comemorativa aos 174 
anos de criação da Polícia Militar 
de Santa Catarina. Em Canoinhas, 
a comemoração acontece na sede 
do 3º Batalhão de Polícia Militar, 
às 10 horas. 

Na oportunidade acontecerão 
os atos de promoções de policiais 
militares da sede do Batalhão e 
entrega de brasões e medalhas.

Assaltantes levam 10 t de fumo em BVT
Roubo está sendo considerado um dos maiores já registrados na região

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Preto visualizou os dois ho-
mens encapuzados e armados 
com revólveres. A dupla anun-
ciou o assalto e pediu a chave 
do caminhão no qual a carga 
de mais de dez toneladas de 
fumo estava pronta para ser le-
vada até uma fumageira. Preto 
planejava despachar a carga na 
manhã de segunda-feira, 27.

Um terceiro homem ficou 
do lado de fora da casa.

O trio levou o caminhão e 
um Fiat Palio, de propriedade 
da família. O Palio foi localiza-
do pela Polícia logo em seguida 
a cerca de 500 metros da casa. 
O caminhão foi localizado va-

zio somente na segunda-feira, 
na cidade de Mafra.

Segundo Correa, a carga 
está avaliada em mais de R$ 60 
mil. Pelo menos 182 fardos de 
fumo foram roubados.

Segundo Preto, os ladrões 
eram calmos e não agrediram 
nenhum membro da família.

A Polícia trabalha com a 
hipótese de que algum mo-
rador da vizinhança tenha 
informado os assaltantes sobre 
a carga.

Ainda não há suspeitos. 
As investigações estão sendo 
conduzidas pela Polícia Civil 
de Canoinhas.

Um caso inusitado foi registrado 
pela Polícia Civil de Três Barras na 
terça-feira, 28, na rua Abraão Adur, 
no bairro São Cristóvão. Uma grávida 
de seis meses disse ter sido agredida 
no rosto e na cabeça por seu marido 
que teria ficado irritado porque ela o 
teria chamado para resolver proble-
mas domésticos. O homem estaria 
em outra casa, na mesma rua, onde 

mantém um relacionamento amoroso 
com outra mulher, também grávida. Ele 
teria batido na mulher e atingido com 
um tapa, aparentemente acidental, o 
filho de 11 anos, que tentava proteger 
a mãe.

O homem pagou f iança de 
um salário mínimo e foi liberado. 
Ele vai responder ao crime em 
liberdade.

PRF apreende 
material escolar 
sem nota fiscal

Em Mafra, policiais rodoviários 
federais apreenderam, na ma-
nhã de quinta-feira, 23, no km 
12 da BR 116, mais de 10 mil 
mercadorias de uso escolar sem 
nota fiscal.

O material escolar estava no 
interior de um veículo Fiat Fiorino, 
de Palhoça-SC, sem a devida 
documentação. O condutor do 
veículo foi detido e encaminhado à 
Receita Estadual, juntamente com 
a mercadoria.

Ao todo foram apreendidos 
10.452 itens – 850 chaveiros de 
metal e 800 de borracha; 3.250 
adesivos infantis; 2.500 canetas 
e lapiseiras; 500 cargas para 
canetas; 2.400 CDs virgens; 112 
borrachas e 40 grampeadores e 
calculadoras.

A Receita Estadual lavrou a 
notificação fiscal no valor de R$ 
2.818,77 e liberou o motorista e 
a carga, que foi avaliada em R$ 
9.395,30.
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Três Barras terá o maior Ginásio de 
Esportes da região ainda neste ano
Obras estão bem adiantadas. Local terá 
capacidade para 2,5 mil pessoas 

TRÊS BARRAS
Estão bem adiantadas as obras 
do novo Ginásio de Esportes 
da cidade de Três Barras que 
está sendo construído numa 
área próxima a Escola Básica 
Municipal Guita Federmann. 
No início desta semana, o vice-
prefeito e secretário municipal 
de Viação, Obras e Serviços, 
Sebastião Altavir Ferreira es-
teve no local vistoriando os 
trabalhos da Rocha Empreendi-
mentos, empresa vencedora do 
processo licitatório e respon-
sável pela construção. “Que-
remos entregá-lo à população 
ainda este ano”, comentou 
Ferreira. 

Após a conclusão da obra, o 
ginásio terá uma área construída 
de 2.914,57 metros quadrados 
e um custo estimado de R$ 
1.946.959,92. “Será o maior e 
mais moderno Ginásio de Espor-
tes da região”, afirmou o prefeito 
Elói José Quege. Segundo o pre-
feito, o local terá capacidade para 
2,5 mil pessoas sentadas, quadra 
poliesportiva, camarotes para a 
imprensa, vestiários, sanitários, 
salas destinadas à administração 
e lanchonetes e ainda acesso 
facilitado às pessoas com defici-
ência física. 

Outra obra que está em 
andamento é a da Casa da Me-
lhor Idade que também fica nas 
proximidades da escola Guita 
Federmann. O local terá uma 
área construída de 204,20 metros 
quadrados e um custo estimado 
de R$ 186 mil. Na Casa, futu-
ramente, a prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de As-
sistência Social irá desenvolver 
atividades de lazer, recreação e 
entretenimento junto aos grupos 
da Melhor Idade. 

Inaugurações
O prefeito Quege anunciou 

que pretende inaugurar até o final 
do mês de maio o Anfiteatro que 
fica na avenida Abraão Mussi, em 
frente ao Caic, no distrito de São 
Cristóvão. Quege afirmou que 
deverá inaugurar também num 
prazo de 30 dias os dois novos 
Postos de Saúde no São Cris-

tóvão e o prédio construído ao 
lado do Caic e que deverá abrigar 
uma sala de informática e a nova 
biblioteca da escola. 

O posto localizado na rua 
José Nunes Cavalheiro já está 
concluído e será destinado ao 
Programa Saúde da Família 
(PSF). O outro, situado na 
rua Santo Antonio, está com 
as obras em fase final de con-
clusão. A ampliação do Caic 
também está praticamente 
concluída. GINÁSIO, em construção próximo a escola Guita Federmann, custará quase R$ 2 milhões e terá quase 3 mil m²
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Títulos dos grandes 
estaduais saem domingo
Ingressos para quase todas as finais estão esgotados

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS
No domingo, 3, às 16h no ho-
rário de Brasília, começam os 
jogos de volta das finais dos 
principais campeonatos esta-
duais brasileiros. Por volta das 
18h os campeões estaduais dos 
Estados com maior volume de 
torcedores deverão ser conheci-
dos, gerando grande expectativa 
nas duas maiores torcidas do 
País, Flamengo e Corinthians, 
em campo na decisão. 

No Paulista, Corinthians e 
Santos se enfrentam no Morum-
bi. Na primeira partida da deci-
são, o Timão venceu por 3 a 1, 
na casa do adversário, o que lhe 
confere uma vantagem significa-
tiva no jogo do próximo domin-
go. As boas atuções de Ronaldo 
fazem com que as esperanças da 
torcida sejam ainda maiores. Nos 
últimos jogos o atacante fez boas 
atuações e prometeu repetir os 

Com procura grande e filas enormes, os ingressos para a decisão paulista acabaram em menos de duas horas

feitos agora pela disputa da taça. 
Para levar o título para o litoral, 
o Santos precisa vencer por três 
gols ou mais de diferença, feito 
difícil se considerada a boa fase 
do Corinthians.

Também às 16h, só que no 
Rio de Janeiro, Flamengo e Bota-
fogo travam a última batalha pelo 
título carioca. O time alvinegro 
vai para o duelo motivado pela 
conquista da Taça Rio e pela clas-
sificação para as quartas-de-final 
da Copa do Brasil. O Flamengo, 
no entanto, busca continuar com 
a boa fase que vive na Copa Li-
bertadores e, desta vez, sair do 
empate vivenciado na primeira 
partida da decisão, também no 
domingo, 26.

Em Minas Gerais, o clássico 
entre Cruzeiro e Atlético-MG 
marca mais uma vez presença na 
decisão do Campeonato Mineiro, 
desta vez com uma vantagem 
considerável do Cruzeiro, que 
goleou o Galo no primeiro jogo 

da decisão: 5 a 0.

CATARINENSE
A final do Catarinense acon-

tece também no domingo, às 
16h, com transmissão pela Rede 
Record. O jogo acontece na 
Ressacada, casa do Avaí, que no 
domingo, 26, perdeu por 3 a 1 
para a Chapecoense, na primeira 
partida da decisão. Para levar o 
título no domingo a Chapeco-
ense agora precisa apenas de um 
empate no tempo normal.

Os ingressos colocados à 
venda para a final do Paulista se 
esgotaram em menos de duas 
horas. No Carioca, situação 
semelhante. Todos os ingressos 
colocados à venda para o jogo 
no Maracanã, aproximadamente 
60 mil, se esgotaram em menos 
de 12 horas. Para a final do Cata-
rinense, os ingressos começaram 
a ser vendidos na terça-feira, 28 
e ainda podiam ser encontrados 
na tarde de ontem.

ATLETAS durante a largada pelas ruas de Curitiba no domingo, 26

Onze alunos da Escola de Educação 
Básica Frei Menandro Kamps de Três 
Barras participaram, no domingo, 26, 
no Colégio Militar, em Curitiba, da 2.ª 
Etapa do Circuito Infantil de Corridas 
de Rua. Os atletas haviam sido recen-
temente, selecionados para competir 
na Fase Regional da Maratoninha de 

Santa Catarina. Esta semana, os mes-
mos atletas e mais alguns alunos da 
escola Frei Menandro Kamps estarão 
disputando a Fase Regional da Mara-
toninha de Santa Catarina. A etapa terá 
um percurso de 3 quilômetros e acon-
tecerá juntamente com a 5ª Corrida de 
Rua de Canoinhas, amanhã. 

Atletas de Três Barras são 
destaques em Circuito Infantil

Foi finalizada na tarde de sexta-
feira, 24, a etapa municipal 
dos Jogos Escolares de Santa 
Catarina (Jesc), em Três Barras. 
As escolas municipais João Pa-
checo de Miranda Lima (Caic) 
e Guita Federmann dominaram 
as primeiras colocações, ambas, 

com duas conquistas. Enquanto 
o Caic se sagrou campeão no 
Futsal masculino e feminino, 
o Guita obteve os primeiros 
lugares no Voleibol masculino 
e feminino.

A disputa dos jogos ocor-
reu no ginásio de esportes da 
Escola de Educação Básica 
General Osório. A etapa reuniu 

cerca de 150 atletas de 11 a 14 
anos de seis escolas das redes 
estadual e municipal de ensino. 
As competições de Atletis-
mo, Tênis de Mesa e Xadrez 
serão realizadas na próxima 
semana. Os Jesc, em sua Fase 
Classificatória, acontecerão em 
Canoinhas no período de 19 a 
22 de maio.

Caic e Guita dominam os Jesc em Três Barras
Etapa municipal reuniu cerca de 150 atletas em quatro modalidades disputadas

TRÊS BARRAS
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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 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 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 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 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.

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 Cai-
xa. Fone: 3622-5171, falar c/ Marcia.

VENDE-SE um terreno no Parado. 3 
alqueires, com 10.000 mudas de euca-
lipto 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.

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 Cam-
po d’Água Verde, com 712m² próximo 
ao supermercado Bruda, na rua Otávio 
Tabalipa. Fone: 3624-1058 ou 9627-

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 fábrica de erva-mate e 
balança para 30 ton marca Felizola, 
ambos para retirar do local. Valor: R$ 
29,5 mil. Fone: 9147-0733.

ALUGA-SE casa de madeira com 7 
peças, próx. ao mercado Peruci. Valor: 
R$ 300. Fone: 3627-2474 ou 8816-5877.

VENDE-SE uma casa de alvenaria com 
90m², situada no Campo d’Água Verde. 
Valor: R$ 60 mil. Fone: 9153-8241.

TROCA-SE terreno 15x40 na rua Willi-
baldo Hoffmann (loteamento D. Paula 
Carvalho), ótima localização, escriturado 
(pronto para construir) por casa de até R$ 
100 mil.Contato pelo fone: 8851-7253.

VENDE-SE e COMPRA-SE frutas e 
verduras como batata, feijão, cebola e 
outras. Fone: (47) 3655-1307 ou 9156-
6973.

ALUGA-SE uma casa de madeira nova, 
com sala, cozinha, 2 quartos, banheiro, 
lavanderia e garagem, próx. ao Samuka 
Materiais de Construção no Alto das Pal-
meiras. Fone: 3622-1607, falar c/ Célio.

VENDE-SE casa de alvenaria c/ 209 m², 
na rua Paula Pereira, 1870. Sendo: 4 
quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, churrasqueira, dispensa, ga-
ragem para 2 carros e rancho. Aceita-se 
carro no negócio. Fone: 3622-8983.

VENDE-SE casa em construção c/ 
189m² na rua Paula Pereira, 1850, 
com 1 suíte, 2 quartos, 2 banheiros, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira, com 
garagem para 2 carros. Aceita-se carro 
no negócio. Fone: 3622-8983.

VENDE-SE uma casa de alvenaria com 
70m², no bairro Jardim Esperança. Rua 
Tenente Ataliba Adur, 251. Valor: R$ 55 
mil. Fone: 9918-3263.

VENDO esteira de ginástica, mecâni-
ca, seminova. Valor: R$ 150. 
Fone: 8405-0298.
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VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

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

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 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.

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

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, comple-
to, revisado. Troco e financio até 60 
meses. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.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.

VENDE-SE moto Intruder 2007, R$ 3 mil + 
8 parcelas de R$ 240. Fone: 9153-8241.

DIVERSOS
VENDE-SE motor Evinrude 30 Hp 
revisado. Ótimo estado, tanque 23 L, 
autonomia de 2,7 /hora. Valor: R$ 4,5 
mil. Fone: 8851-7253. 

VENDE-SE barco de alumínio, 5.82m, 7 
lugares, viveiro, volante, comando, ban-
cos estofados, carreta 6m, lona marítima. 
Valor: R$ 4,5 mil. Fone: 8851-7253.

VENDE-SE Uno ano 87, R$ 5,5 mil. 
Aceito carro financiado de maior valor 
no negócio. Fone: 9153-8241.

VENDE-SE Strada 1.3 Fire 2004, de 
particular. Fone: 8812-7643.

VENDE-SE Palio Fire Flex, 2006. Valor: 
R$ 18,5 mil. Fone: 3623-0889 ou 9933-
8054 c/ Pedro.

TROCA-SE moto 2006 por um Fusca 
em bom estado de conservação. Fone: 
3624-0272 c/ Jucimara.

VENDE-SE MB 710, baú, 2000. Aceita 
troca. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950 
c/ Emiliano. 

VENDE-SE MB 1620 6x2 2003, e 6x4 
2002. Aceita troca.Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Scania 112 hs ano/modelo 
87 + carreta Kroner Caçambão ano 88, 3 
eixos, medindo 9,1 m. Em ótimo estado, 
toda revisada, pronta para trabalho. Valor 
a combinar pelo fone 3622-4891(em 
horário comercial) ou 8853-8455.

VENDE-SE caminhão 608, ano 79. 
Aceita-se troca. Fone: 9136-1922.

VENDE-SE MB LS 1634, cav. mec 
2004 e 1938, cav. mec 2003. Aceita 
troca. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950 
c/ Emiliano.

VENDE-SE um Fusca ano 71, azul, 
todo reformado. Preço: R$ 5,5 mil. 
Fone: 9918-3263.

VENDE-SE uma Parati GL 89, 1.8, 
gasolina, motor AP, com ar quente, 
limpador e desembaçador traseiro, tudo 
funcionando, com rodas de liga leve, 
insulfilm, carro nunca batido, impecável, 
muito conservado. Valor: R$ 9,2 mil. 
Fone: 3629-0086, c/ Beto.VENDE-SE Gol G4 2006 e Gol G4 2009 

e Gol novo G4 1.6, 2009. Financio em 
até 60 vezes. Aceita-se troca. Fone; 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE Palio (vários) 2 e 4 portas, 
de 2002 a 2008 e zero. Fone: 3622-
5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

VENDE-SE uma Safira CD 2.0, 8 vál-
vulas, 2002, completa, com freios ABS, 
airbag, 7 lugares, estado de novo, 2º 
dono, nave reserva e manual. Valor: R$ 
36 mil. Fone: 3629-0086, c/ Beto.

VENDE-SE Vectra 140CV zero (vários). 
Aceita troca. Fone: 3622-5352 ou 9192-
4950 c/ Emiliano.
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:
1.

3.
2.

4. 
5.

Paga Pau                                       Fernando & Sorocaba
Terremoto                                      João Bosco & Vinícius
Procura-se                                                   Gabriel Valim
Apá (Apá Apaixonado)                                        Tradição
Cinderela                                               Bruno e Maurício

Crepúsculo
Stephenie Meyer
Intrínseca
416 págs

        Isabella Swan se muda 
para Forks, uma cidadezinha fria e 
cinzenta onde o sol não dá às ca-
ras. A jovem desastrada e insegura 
decide tentar uma vida nova sem 
muitas expectativas ao ir morar 
com Charlie, seu pai, depois que a 
mãe viaja de Phoenix com o novo 
namorado. No novo lar, acaba 
fazendo amizades rapidamente 
e atraindo a atenção de alguns 
garotos da escola, como o diver-
tido Mike ou o purgante Eric. Mas 
é pelo misterioso Edward Cullen 
que a jovem acaba se apaixonan-
do perdidamente logo à primeira 
vista, quando ele a ignora e ela 
não consegue entender o porquê. 
Ao longo do caminho, Bella acaba 
descobrindo que sua paixão é 
um pouco diferente dos outros 
meninos...

Malhação Nacional 2009

A mistura de ritmos soa bem na 
trilha sonora nacional da temporada 
2009 da novelinha há mais tempo 
no ar na televisão brasileira. 
Destaque para Paula Toller, em um 
pout-pourri dos sucessos Saúde
e Só Love. O mais legal são as 
novas bandas que o CD prestigia 
como as talentosas In Natura e Auto 
Sustentável..     

(EW)

Crepúsculo, o Livro da Década 
(segundo o site Amazon) foi escrito 
por Stephenie Meyer, vendeu mais 
de 25 milhões de exemplares pelo 
mundo inteiro e virou mania, prin-
cipalmente na rodinha adolescente. 
Para os mais críticos, é bom ler o 
livro antes de sair por ai alardean-
do que o material é ruim, ou pior. 
Porque não é. Narrado em primeira 
pessoa (o que já nos aproxima mais 
do mundinho da protagonista), o 
universo do livro é exposto aos pou-
cos, assim como as descobertas 
da jovem e sua dificuldade em não 
conseguir expressar o que sente 
por olhares, gestos e pequenos mo-
vimentos. O combustível da história 
é o amor que Bella nutre por seu 
novo namorado vampiro, que reluta 
em se aproximar da jovem por um 
pequeno detalhe: ele deseja arden-
temente o seu sangue. E a família 
toda - os Cullen - também não se 
incomodaria em dar uma provadi-
nha. O material perde força hora ou 
outra, mas nunca deixa de ser no 
mínimo divertido ou delicioso de se 
ler, principalmente pela simpatia de 
sua protagonista. 

O final (que me fez correr atrás 
do segundo livro no dia seguinte) é 
uma consequência natural da ten-
são crescente criada ao longo da 
narrativa, e o epílogo é um gancho 
perfeito pra sua sequência, Lua 
Nova. É um romance clássico ado-
lescente, com aqueles elementos 
deliciosos: o impedimento amoroso, 
os hormônios em ebulição, o sofri-
mento da juventude, o universo High 
School. Tudo diluído pelo conteúdo 
sobrenatural e pela paixão fulminan-
te de Edward e Bella. Aposto que 
se você der uma chance, também 
vai se apaixonar por aquelas duas 
contradições ambulantes.      (GM)

Miley Cyrus

Breakout
A estrela do momento entre a 
garo tada  es tadun idense,  a 
intérprete de Hanna Montana está 
bombando nas paradas de sucesso 
com o primeiro álbum solo de sua 
precoce carreira. Bem adolescente, 
o CD tem de tudo, desde baladas 
românticas até abusos de guitarra 
que se encaixariam perfeitamente 
em uma festa de 15 anos. De 
preferência à tarde.               (EW)

   Dois jovens se conhecem 
durante uma balada e o destino trata 
de mantê-los juntos a noite inteira. 
Parece o maior clichê do mundo (e 
pode até ser), mas nunca funcionou 
tão bem quando nesse Nick & Norah: 
Uma noite de amor e música, um dos 
filmes adolescentes mais deliciosos 
e bem escritos dos últimos anos. 
Nick (interpretado por Michael Cera, 
uma promessa cheia de talento) é o 
garoto certinho e carinhoso que não 
consegue esquecer a ex-namorada. 
Norah (Kat Dennings, no seu primeiro 
grande papel bacana) é a filha de 
alguém famoso e uma jovem mais 
descolada, ainda que de cara fique 
claro que os dois jovenzinhos têm 
muito mais valores em comum do que 
pensam. Nessa noite de encontros e 
desencontros, alguns amigos “não-
heteros” de Nick decidem então dar 
uma mãozinha para o tímido guitar-
rista e sua nova pretendente. Dirigido 
pelo desconhecido Peter Sollet, e ba-
seado no romance de Rachel Cohn 
e David Levithan, Nick & Norah é um 
emaranhado de situações simpáticas 
e, principalmente, empáticas, sobre 
o que é ter um coração machucado 
e sobre a beleza da juventude. Algu-
mas coisas marcam: o chiclete que 
todo mundo masca, a amiga bêbada 
(igual àquela que todos nós temos ou 

EXTRAS: Comentários, Cenas excluídas e Alternativas, Erros de Grava-
ção, Encenação com Marionetes, Diário em vídeo do ator Ari Graynor: 
Nos Bastidores, Animações em Storyboard, Sátira de Entrevista com 
Michael Cera, Kat Dennings e Eddie Kaye Thomas, Álbum de Fotos e 
vídeo musical da banda Bishop Allen.

Avaliaçăo CN: Filme:               ****

> Nick & Norah: Uma Noite de Amor e Música
(Nick & Norah’s Infinite Playlist)

Extra: ****

conhecemos) o yugo amarelo, o sorriso 
viciante de Nick e a paixão daqueles 
jovens pela música. É um desses filmes 
que divertem e fazem bem pra alma. 
É pra comprar e colocar na estante 
ao lado de Juno e OC: Correndo atrás 
do Diploma. Dica: trate de encontrar a 
incrível trilha sonora antes mesmo de 
ver o filme, sem medo. É bom demais 
– e raro - quando um filme assim nos 
conquista desse jeito.                    

  (GM)
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 Aniversariantes
01/05 - Bruno Hingst
01/05 - Rosane de Fátima Sanchuck 
Haag
02/05 - Paulo Henrique Reis
02/05 - José Luciano Babes
03/05 - Paulo Marcelo Ferreira
03/05 - José Valdomiro Batista
04/05 - Luis Alberto Stempinhak
04/05 - Sonia M.Zattar da Silva
04/05 - Marli R.Guimarães
05/05 - Ovande Martins
05/05 - Acácio Pereira
05/05 - Lúcia Aparecida Vieira
05/05 - Mario Protska
06/05 - Lizete Mayer de Oliveira
07/05 - Jean Carlos Nunes

Gisela e Con-
rado Jarschel 
comemoram no 
domingo, 3, 51 
anos de casados. 
Seus filhos, genro, 
nora e netos lhe 
desejam muitas 
felicidades.

No domingo, 3, 
Katia completa 
idade nova. No 

mesmo dia, ela e 
o esposo, Júnior 

Magnani, co-
memoram seu 

primeiro ano de 
casados. 

Felicidades!

Marcílio Kuroli, na 
foto ao lado da es-
posa, Fernanda,  faz 
aniversário amanhã. 
Parabéns!

Eduarda Karolini Leal de Barros 
completou um aninho na quarta-
feira, 29. Seus pais corujas, Edu-
ardo e Patrícia, sua irmã, Estéfani,  
e seus avós, Geraldo e Nílvea, 
desejam muita saúde. Parabéns!

Junior completa idade nova hoje. 
Sua esposa, Kelly, e seus familiares, 
desejam muitas felicidades!

Marise Rudolf Santana completa 
idade nova amanhã. Seu marido 
a parabeniza pelo aniversário e 
deseja muita saúde, paz e longevi-
dade. Parabéns!

Festa em dose dupla para os irmãos Matheus e Igor Prado. No sábado, 2, Igor 
completa seis anos de idade e na terça-feira, 5, Matheus faz seu primeiro aniversá-
rio. Os pais, Ronivon e Gelsina, desejam muitas felicidades para os pequeninos!

Sábado, 2, é dia de festa para Ma-
ria José Lecin, que completa sete 
aninhos. Seus pais desejam saúde e 
muita felicidade. Parabéns!

No sábado, 2, Fer-
nando Lanznas-
ter e Alessandra 

Fontan Martin se 
unem em matri-

mônio, na catedral 
Santo Antonio,em 
Chapecó. Os pais 

dos noivos, Ma-
rio Lanznaster e 

Edirce Lanznaster, 
Ricardo Pereira 

Martin e Elizabeth 
Fontan, desejam 

felicidade para os 
noivos.

Enlace

Keila dos Santos completou 11 anos 
na segunda-feira, 20. Toda sua 
família deseja muitas felicidades e  
parabéns!

Na segunda-feira, 13, Gustavo 
Henrique nasceu em Teixeira de 
Freitas, na Bahia. Filho de Jeffer-
son e Daniela Fernanda Krzesinski 
e irmão do Luis Guilherme, recebe 
as boas-vindas de seus avós, Osmar 
e Lourdes, Olinda e Henrique.

- Noeli Terezinha Hopfner comemo-
ra idade nova na segunda-feira, 6. 
Sua mãe, Tereza, dá os parabéns!

- INGE ELóI JARSCHEL  
faz aniversário amanhã. 
Parabéns!

- Parabéns para 
GRASIELLI IANCOSKI, 
que completou idade nova 
na terça-feira, 28. Muitas 
felicidades e sucesso são os 
desejos de seus familiares.

- ROSELI FáTIMA
LEITE faz aniversário no 
sábado, 4. Sua filha, Karine, 
deseja muitas felicidades.

-Aniversariou, ontem, a 
querida e simpática 
TANIA CARvALHO. 
Parabéns e felicidades!
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1.º de maio - Dia do Trabalhador!

ABANDONO DE 
EMPREGO

A empresa Bar Zito Ltda, 
c a d a s t r a d a  n o  C N P J 
03.766.550/0001-04, situada 
a Avenida 22 de Julho, 214, no 
centro da cidade de Irineópo-
lis /SC; avisa ESTERLINA 
RAIMUNDO, portadora da 
carteira de trabalho n° 72.870 
Série-8 e cadastrada no PIS nº 
1230360745-2, para compare-
cer em seu escritório no prazo 
de 48 horas, para regularizar 
sua situação trabalhista.
O não comparecimento impli-
cará na rescisão de contrato de 
trabalho, de acordo com o Ar-
tigo 482 da CLT, por abandono 
de serviço.
Canoinhas, 16 de abril de 
2007.
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1.º de maio - Dia do Trabalhador!
Audiências 
jurídicas são 
realizadas em 
Major Vieira
Major Vieira ainda não ganhou seu 
Fórum Municipal (Casa da Cidadania) 
com Posto de Atendimento e Conci-
liação da Justiça de Canoinhas, mas 
desde a quinta-feira, 23, já está reali-
zando audiências em fase piloto.

Foram 16 sessões realizadas 
por meio de conciliadores treinados 
no Posto de Atendimento e Concilia-
ção da Universidade do Contestado 
(UnC). Segundo o juiz da 1.ª Vara 
Cível de Canoinhas e supervisor 
dos Fóruns Municipais e Postos de 
Conciliação da Comarca, Dr. André 
Alexandre Happke, as audiências 
foram iniciativa da coordenação do 
PAC da UnC, que percebeu o elevado 
número de reclamações de majorviei-
renses e resolveu apostar na ideia de 
realizar audiências na cidade.

As tratativas para viabilizar um 
Fórum Municipal, nos moldes do 
instalado em Três Barras, já existem 
desde a gestão anterior. “Aguarda-se 
agora deliberação dos órgãos supe-
riores no município e também no Tri-
bunal de Justiça”, explica Happke.

Começa em maio a realização 
de audiências, também em fase 
piloto, em Bela Vista do Toldo, 
que está adquirindo os móveis ne-
cessários para preparar uma sala 
de audiência e se espera para os 
próximos dias a aprovação da lei 
municipal que autorize o convênio 
com o TJSC para a criação de um 
Fórum Municipal na cidade.

Inscrições 
abertas para 
a 11.ª Mostra 
de Dança de 
Canoinhas
A Fundação Cultural Helmy Wendt 
Mayer, em parceria com a prefei-
tura de Canoinhas, por meio da 
Secretaria Municipal de Educação 
e Fundação Municipal de Esportes 
abriu esta semana as inscrições 
para a 11.ª Mostra de Dança de 
Canoinhas, que acontece nos dias 
27 e 28 de agosto.

Poderão participar escolas mu-
nicipais, estaduais, programas, aca-
demias e outras entidades do muni-
cípio. Os grupos interessados devem 
fazer suas inscrições na AABB (rua 
Francisco de Paula Pereira, centro) 
nas segundas e quartas-feiras, das 8 
às 16h30min; terças e quintas-feiras, 
das 13h30min às 16h30min, com 
Daiane Peruci ou Iliane Neumann, 
até o dia 28 de maio. 
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1.º de maio - Dia do Trabalhador!
ESPECIAL
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CHANNEL 311
Quando? Hoje
O que? Show nacional com Eric & 
Mateus, Gustavo e Adriano e cowgirls 
da Performer Angel’s
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a partir 
das 18 horas

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Festa de Feriado
Quando? Sábado
O que? Festa do Trabalhador

DRAGOON BAR
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e porções

GALPÃO MISSIONEIRO
Quando? Sábado
O que? 1º Baile do Trabalhador com o 
grupo Fogo de Chão

SBO
Quando? Hoje
O que? Grupo Chamamento
Quando? Domingo
O que? GDO do Forró e banda Ma-
resia

V12 MUSIC BAR
Quando? Sábado
O que? Workerstock 3

IGREJA MATRIZ – Canoinhas
Quando? Domingo
O que? Festa de Santa Cruz com ani-
mação da banda Santa Cruz (confira 
programação completa na página 10)

DIVISA - São Mateus do Sul
Quando? Amanhã, sábado e do-
mingo
O que? Rodeio Country

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 08/05 – Impulse Smirnoff Ice no V12 
Music Bar
:: 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 Va-
neiraço e Impacto de Galpão
:: 09/05 – Turnê Maxipop - 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
:: 09/05 – Sabadão de Dia das Mães 
no V12 Music Bar
:: 09/05 - Jantar Dançante na Socie-
dade Recreativa Bela Vista a partir 
das 20h30min
:: 10/05 – Grupo Renascença na 
festa em Rio Novo de Cima, em Major 
Vieira
:: 15/05 – Grupo Rodeio no aniver-
sário de Monte Castelo, no pavilhão 
da Igreja
:: 15/05 – Violada Sertaneja no V12 
Music Bar
:: 16/05 - 2º Baile do Vai Tomar no 
Fusca, no Salão de Molas, em Major 
Vieira
:: 24/05 – Festa no pavilhão da igreja 
do Lageado, no Distrito de Felipe Sch-
midt, com o grupo Marcação
:: 29/05 - Tchê Garotos na Channel
:: 30/05 – Baile de Rodeio com o grupo 
Os Caudilhos no CTG Os Vaqueanos, 
em Papanduva
:: 31/05 – Festa da Igreja Matriz Divino 
Espírito Santo, em Major Vieira
:: 14/06 – Grupo Marcação na festa em 
Lagoa do Sul, em Bela Vista do Toldo

Programação
Fim de semana

1.º de maio - Dia do Trabalhador!
ESPECIAL
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Modelos das certidões 
padronizadas para 
registro civil já estão 
disponíveis 

      
O corregedor nacional de Justiça, 
ministro Gilson Dipp, assinou na 
segunda-feira, 27, o provimento que 
institui os modelos únicos de certidão 
de nascimento, casamento e óbito. 

Os novos modelos de certidões 
foram desenvolvidos pelos juízes da 
Corregedoria Nacional de Justiça, 
vinculada ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Elas devem estar total-
mente implementadas até o dia 1º de 
janeiro de 2010. Contudo, de acordo 
com o juiz auxiliar da Corregedoria, 
Ricardo Chimenti, os cartórios que 
quiserem se antecipar poderão come-
çar as emissões já a partir do próximo 
mês de maio.

ESPECIAL
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Vamos lembrar de coisas boas. Estamos 
já no final do mês de abril; será que 
vale a pena lembrar de muitas coisas 
que comprometem a vida de muitos 
seres humanos, nas pessoas de certos 
políticos que estão mudando o Con-
gresso para o interior de aviões? Pois 
bem: o grande barato da vida é sentir 
orgulho ao olhar para trás. E na medida 
de muito esforço é viver cada momento 
e construir a felicidade aqui e agora. 
Claro que a vida prega peças. O bolo 
não cresce, o pneu fura, tem lugar que 
chove demais, e lugares precisando de 
chuvas, tem políticos que só viajam, e o 
ano está correndo. Mas pensa só: tem 
graça viver sem rir de gargalhar, pelo 
menos uma vez por dia? Tem graça ou 
sentido estragar o dia por causa de uma 
discussão ou se lamentar o salário dos 
poderosos? Eu quero viver bem, e você? 
2009 em partes, cheio de coisas boas, 
mas também de problemas e desilusões. 
As vezes, se espera demais. A grana que 
não veio, o amigo que decepcionou, o 
amor que acabou. Normal... 2009 não vai 

ser diferente. Muda o século, o milênio 
muda também, mas o homem continua 
com imperfeições. A natureza tem seu 
jeito que nem sempre é o que a gente 
deseja, mas e daí? Fazer o quê? Acabar 
com seu dia? Com seu bom humor? Com 
sua esperança? Que todos nós saibamos 
transformar tudo em uma boa experiên-
cia. Sejamos perseverantes: o nosso 
desejo não se realizou? Tudo bem... Não 
estava na hora, não deveria ser a melhor 
coisa para esse momento. Chorar de dor, 
de solidão, de tristeza, faz parte do ser 
humano... Mas, se a gente se entende 
e permite olhar o outro e o mundo com 
generosidade, as coisas ficam diferentes. 
Vamos torcer que este ano de 2009 não 
apareça mais gripes diferentes porque a 
suína basta para preocupar. E concluindo: 
faça felizes os que estão próximos e os 
distantes se aproximarão. A vida tem a 
cor de nossos olhos, a profundidade e o 
sabor de nossos valores internos. Uma 
coisa é certa: se fecharmos as portas 
a todos os erros, impedimos também a 
entrada da verdade.

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

A semana pede objetividade e ações concretas, 
ariano. O período é positivo para um balanço em 
suas finanças, assim como para se organizar melhor 
no que diz respeito ao lado material. Mas cuidado 

com decisões radicais e ações extremas. Use o bom senso e prefira o 
planejamento e a organização antes de qualquer atitude. Seus desejos 
e vontades estarão mais evidentes.

Cuidado com os excessos, geminiano. Vale a pena 
fazer tudo com moderação, incluindo prazeres, tra-
balho, relacionamentos e demais áreas de sua vida. 
Atenção também para não agir de forma impensada, 

apenas com base no que está sentindo. O momento pede que man-
tenha os pés no chão, pense antes de agir e faça um balanço em 
relação ao passado, para evitar repetir erros.

Semana intensa, leonino. Mas no bom sentido. O 
momento é positivo para você avaliar seus projetos 
profissionais, traçando metas para conquistá-los. 
Você estará ainda mais confiante e seguro do que 

quer e de seu potencial para conseguir seus objetivos. Fique de olho 
nas oportunidades profissionais e divulgue seus planos, pois pode 
conseguir aliados para conseguir o que quer.

O foco são os relacionamentos afetivos, libriano. 
Você está pronto para fazer as mudanças desejadas, 
expressando mais seus desejos e sentimentos. É 
importante avaliar sua trajetória afetiva até o presente 

momento, fortalecendo as atitudes que estão dando certo e fazendo 
ajustes no que for necessário. Mas lembre-se que é preciso mudar, 
dando mais intensidade para a relação.

Hora de se organizar, sagitariano. A semana é posi-
tiva para dar mais atenção a pequenas questões do 
seu dia a dia, especialmente no que diz respeito a 
trabalho. Organize melhor seu tempo para evitar o 

stress. Por sinal, é hora de cuidar mais de sua saúde, e de mesclar 
responsabilidade com prazer e diversão. Boas oportunidades afetivas 
tendem a surgir neste momento.

Hora de estar mais próximo de sua família, aquaria-
no. O momento é positivo para cuidar dos assuntos 
pessoais e familiares. Até a comunicação nesta área 
de sua vida tende a fluir melhor, sendo um bom mo-

mento para expressar seus valores e vontades, buscando harmonia e 
entendimento entre todos. A fase é de maior recolhimento e cuidados 
consigo mesmo e pessoas mais próximas.

Você estará cheio de vontades, taurino. Seus de-
sejos ganham destaque e seu charme natural fica 
em evidência. Isto favorece os relacionamentos e a 
sexualidade. O momento é positivo para você mostrar 

seu brilho e revelar seus talentos. Bom momento para avaliar seus 
sonhos e projetos e investir nisto. Você estará com mais energia, 
vigor e disposição. Aproveite a fase.

Você tende a estar mais seguro e confiante, canceria-
no. Assim, é um bom momento para resolver pendên-
cias, para expressar o que sente e apostar em seus 
sonhos. A semana promete coragem, determinação 

e autoconfiança. Aposte no contato com amigos e pessoas em geral, 
pois isto ajuda a fortalecer o que quer e definir melhor seus planos e 
projetos. Hora de agir.

O momento é excelente para viajar, virginiano. Se 
isto não for possível, vale pelo menos pensar nisso, 
planejar futuras viagens, ler sobre algum lugar que 
deseja conhecer. Isto fortalecerá seus sonhos. Mas 

cuidado para não sonhar alto demais, pois a tendência da semana é 
falta de clareza e excesso de empolgação. Por isso, vale sonhar, mas 
ajuste os sonhos à realidade.

Você estará especialmente atento às relações 
afetivas, escorpiano. É hora de dar mais atenção a 
quem gosta, valorizar mais o outro e a relação em 
si. Os sentimentos ganham intensidade e fica mais 

fácil perceber o que deseja em seus relacionamentos. Reserve algum 
tempo para organizar sua rotina e seus horários, para evitar estresse 
e sobrecarga física e emocional. Cuide-se.

O amor está no ar, capricorniano. Boas surpresas 
podem surgir no campo afetivo. É hora de demons-
trar seu amor e estar aberto às oportunidades de se 
relacionar. É um momento de fertilidade em todos 

os sentidos, favorecendo a criatividade e o entusiasmo. Assuntos 
do passado podem ser retomados para que sejam definitivamente 
resolvidos, aproveite a chance. E divirta-se.

Peixes de 22/2 a 20/3
Concentre-se em suas ideias e projetos, pisciano. Mas 
cuidado ao expor o que pensa, pois pode passar um 
ar de arrogância e falta de objetividade. Por isso, o 
melhor a fazer é colocar suas ideias no papel, avaliar 

seus projetos e aguardar o momento mais oportuno para colocá-las 
em prática. O momento é positivo para organizar suas finanças e 
estar mais próximo de seus parentes.

HORÓSCOPO DA SEMANA

VIVER

Fonte: Climatempo

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

HOJE:

26ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
13ºC

SÁBADO:

25ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As 
nuvens aumentam no decorrer da tarde.

DOMINGO:

26ºC

Manhã Tarde Noite
11ºC

23ºC

ALMANAQUE

Chuvoso durante o dia e à noite.

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

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Geraldo vai almoçar na 
pensão para observar Otávio e 
Maria Rosa. Padre Bento, Nor-
berto e Aurora conversam sobre 
a entrevista de Juca. Cleusinha 
diz a Nina que se apaixonou 
pelo peão. Eleutério deduz que 
Zefa foi para a Bahia.

AMANHÃ - Terêncio e Zé Ca-
milo criticam Zeca quando ele 
conta que Eleutério foi pedir 
a mão de Maria Rita em seu 
nome. Aninha sugere que Ida 
anuncie a pensão na rádio. 
Maria Rosa confessa a Aurora 
que está se envolvendo com Otávio.

SÁBADO - O médico diz a Eleutério que não houve 
milagre, porque a lesão de Zeca era reversível. Ri-
cardo se incomoda ao saber que Geraldo conseguiu 
anúncios dos comerciantes da cidade. Zeca diz ao pai 
que vai domar o touro que o derrubou.

HOJE - Nicholas se insinua para Dafne. Judith manda 
Pelópidas investigar Gabriel e descobrir seu ponto 
fraco. Socorro dá seu anel ao filho para que ele fique 
noivo de Laís. Léa tenta ter uma noite romântica com 
Frederico, mas ele passa mal e é internado.

AMANHÃ - Bianca e Dafne discutem. Gabriel desco-
bre que Anita está apaixonada e ameaça impedir que 
a irmã continue trabalhando. Denis sente ciúme de 
Simone. Ester conta ao filho que quer lhe apresentar 
uma moça judia. Xico adoece.

HOJE - Opash e Indira ficam emocionados ao verem o 
neto. Ramiro diz a Melissa que tem um jantar de negó-
cios e ela desconfia. Camila, Leinha e Júlia chegam à 
Índia. Duda resolve dar o nome de Niraj ao filho. Chiara 
avisa a Opash que o filho de Duda nasceu.

AMANHÃ - Yvone marca um encontro, escondido de 
Raul. Cadore procura Silvia e decide ajudar a nora. 
Camila pergunta a Ravi quando vai conhecer sua 
família. Ana desconfia que Indra está apaixonado. 
Tarso tem nova e séria crise. Ramiro convida Gaby 
para almoçar.

SÁBADO - Raj avisa a Opash que vai ao Brasil. 
Ashima volta ao Brasil. Ramiro ironiza para Dario que 
Silvia dá aulas particulares de inglês. Cadore manda 
Ondina dar um cheque a Silvia. Amithab vê a foto do 
filho de Duda no e-mail de Opash.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Ao cair da escadaria da delegacia, Beatriz 
desmaia. Fausto revela a Renan que armou contra 
ele. Caio pergunta se Victória empurrou Beatriz da 
escada. Beatriz pede ao médico que conte a todos 
que ela sofreu um aborto.

AMANHÃ - Sofia conta a George que Beatriz é estéril 
e nunca esteve grávida. Fausto entrega uma maleta 
de dinheiro a George. Lucas diz a Victória que Bea-
triz é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir 
o que quer. Sofia coloca um revólver na gaveta do 
prefeito.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

PROMESSAS DE AMOR - RECORD

MÍNIMOS
Salários defasados sem luz

Tédio da dissimulação
Trabalho é em primeiro de maio

Justificativa de uma ação.

Lutas, guerras e fome intelectual
O mau labor alimenta a corrupção

O salário mínimo malvado
Escalado pela inflação.

Trabalho era lazer e caçar
Mas não há mata, há caça ao ladrão

Cidades turbulentas, metrô
Gente misturada com cidadão.

Aqueles que desmandam, mandam
E só tomam atitudes em reunião

Tudo é sonho e devaneio
Um meio que ambienta a emoção.

Na fuga da miséria vem o estresse
Caminhos que afugentam a razão

Sofrimentos alheios é a terapia
Aos admiradores da depressão.

Trabalho teu valor é a mais-valia
Aplicada desde a revolução

O progresso não é o culpado
A nossa cultura eis a questão.

HOJE - Leonor manda Felipe procurar ajuda para 
vencer o alcoolismo. Lino planeja com a Liga Bandida 
uma maneira de se livrar de Juno. Amadeus pede a 
Tonho que pare de fazer intriga. Aline chora por levar 
um fora de Beto. Nati vira refém de um vampiro.
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