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FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!
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Safra aumenta assaltos no interior
P. 19Na semana passada, três homens foram presos depois de uma tentativa de assalto frustada em Santa Leocádia

DOENÇA, no entanto, não deve ser encarada de forma trágica. Pessoas como Juliano Vardenski (na foto trabalhando), que descobriu o diabetes com quatro 

anos, dizem que é possível conviver com a doença garantindo qualidade de vida, limitando-se, somente na hora de fazer as refeições            Páginas 16 a 18

Diabetes surgem 

cada vez mais cedo

LIXO

Empresa recicla 

300 toneladas de 

papel por dia
Sediada em Três Barras, uni-
dade da Mili S.A. recebe diari-
amente cerca de 18 cargas de 
papel reciclável.
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A
s investigações sobre malfeitos no 
Senado escorregam, virtualmente, 
sobre todos os senadores (ou quase 

todos), mas o ponto de infl exão dessa curva 
de amoralidade ainda não foi atingido.

Em primeiro lugar, parecia que o apadri-
nhado de Sarney, ex-diretor-geral do Senado, 
Agaciel Maia, iria fi car com o troféu de uma 
corrupção mal explicada, mas bem exem-
plifi cada na mansão que o cacique potiguar 
teria adquirido em nome do irmão. Uma ou 
duas semanas depois, descobre-se (?) que 
outro diretor, responsável pelas despesas do 
Senado, João Carlos Zoghbi, e sua mulher 
Denise, através de uma empresa de proprie-
dade formal de sua ex-babá, com 83 anos, 
agenciava empréstimos consignados para 
os servidores da Casa ganhando 1% do total 
liberado. Apenas um dos bancos teria pagado 
à empresa de Zoghbi R$2,3 milhões. Olhe que 
o ministro Miguel Jorge, então vice-presidente 
do Santander, já havia feito operação de feitio 
semelhante com o pessoal de Zoghbi!

Agora, Zoghbi e Denise estão apertados e 
ameaçam entregar senadores que teriam recebi-
do favores ou gentilezas semelhantes de outros 
fornecedores (de dinheiro, de terceirização de 
serviços, reformas e compras em geral).

Sarney, com a fl eugma de sempre, tentou 
manter o prejuízo policial na esfera da polícia 
do Senado. Não vai ser possível a policiais 
que não conseguiram manter o MST fora das 
dependências da Casa apurar as responsa-
bilidades de seus chefes, sejam eles Zoghbi, 
Agaciel, Efraim Morais ou José Sarney, nessa 
incrível mélange.

Alguém como Delúbio, que contou com o 
apoio de Marcos Valério, vai ter que ‘segurar’ 
porque, se os diretores do Senado falarem, 
a gente já sabe onde a coisa termina. Se eu 
pudesse dar um conselho, diria a Sarney para 
procurar Lula. Mesmo sem Zé Dirceu, ele sabe 
como resolver.

Arthur Chagas Diniz é presidente do 
Instituto Liberal

O
s resultados do último Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), divulgados 
parcialmente neste CN, revelam um 

quadro sofrível para Canoinhas. Comparados 
com os dados de algumas cidades similares, os 
números apresentam um destaque negativo que 
não se entende de onde vem! Por isso, deve-
riam suscitar um amplo debate, comprometendo 

vários atores do município a se debruçarem 
sobre o tema. E, ainda que as explicações 
não sejam simples, ignorar o problema seria 
displicência.

O desempenho dos alunos de Canoinhas 
é o mais fraco entre os municípios que servem 
de comparação, como demonstra, por ordem de 
classifi cação, o quadro abaixo: M

atéria de capa do CN da 

semana passada trouxe uma 

boa notícia para a população 

regional. O programa Territórios da 

Cidadania, que pretende investir mais 

de R$ 116,6 milhões na área que abran-

ge o Planalto Norte, tendo Canoinhas 

como sede, pretende melhorar, e muito, 

a vida de muita gente. O exemplo da 

família Paitra, há décadas morando em 

terras que ofi cialmente não são dela, no 

interior de Major Vieira, é bem ilustra-

tivo. A primeira ação 

pretendida pelos mu-

nicípios que compõem 

o território do Planalto 

Norte é legalizar por 

meio de subsídios 

carimbados, a proprie-

dade de terras que hoje 

estão sub judice. Há um 

cálculo preliminar de 

que pelo menos 1 mil 

agricultores estão nesta situação somen-

te em Canoinhas.

Mas o Territórios é um programa mui-

to mais abrangente. O mais surpreendente 

é o caráter interativo e prático. São os pró-

prios municípios, por meio de conselhos, 

quem determina a aplicação do dinheiro. 

O subsídio é gerido por este conselho, que 

tem a missão de determinar e fi scalizar o 

desenvolvimento dos projetos.

Nascido como um programa essen-

cialmente rural, hoje o Territórios está 

bem mais amplo. Ações que englobem 

saúde, saneamento, organização susten-

tável da produção, educação cultural, 

infraestrutura, direitos e desenvolvimen-

to social e apoio à gestão territorial estão 

elencadas como prioridade. Um leque 

grande e ambicioso, que se cumprido à 

metade já prestará um serviço de grande 

valia para as populações que fazem parte 

dos Territórios.

A região de Canoinhas, agrícola 

desde o berço, precisa urgentemente 

de ações que não somente garantam a 

propriedade da terra, mas que estimulem 

o homem do campo a permanecer na la-

voura, formando gerações de lavradores 

dispostos a investir e acreditar que da 

agricultura sairá, de fato, seu sustento. O 

grande problema do campo 

é justamente este. Planta-se 

uma safra com a incerteza 

do lucro. Prejuízo é uma 

palavra recorrente que já fez 

muitos agricultores mi-

grarem para a cidade. Nos 

últimos anos, o CN tem per-

corrido várias localidades 

rurais, entrevistado diversos 

agricultores e percebido 

uma desolação cada vez mais crescente. 

Olhar sobretudo para esta classe de tra-

balhadores que corre o risco de minguar 

cada dia mais, é uma tarefa dos gover-

nos. Países como Estados Unidos e os da 

União Europeia, onde o governo protege 

seus agricultores com subsídios gene-

rosos, reconhecendo sua importância 

para o resto da população,  têm muito a 

ensinar ao Brasil, que insiste em discutir 

os subsídios agrícolas como algo obsce-

no, sem perceber que estaria aí um bom 

incentivo para conter o êxodo rural.

Se ao menos questões pontuais 

como esta forem resolvidas, atendo-

se somente a agricultura, o Terri-

tórios começaria esplendidamente 

bem.

EDITORIAL

Territórios de 
oportunidades

A região de Ca-

noinhas, agrícola 

desde o berço, pre-

cisa urgentemente 

de ações que não 

somente garantam 

a propriedade da 

terra

Resultado do Enem requer debate
ARTIGO

WALTER MARCOS KNAESEL BIRKNER

Quem será o Delúbio da vez?
ARTIGO

ARTHUR CHAGAS DINIZ

Ao lado das médias do Enem, um conjunto 
de outros índices pode ajudar o leitor a fazer cor-
relações. É possível encontrar alguma coerência, 
embora as correlações não sejam tão estanques 
quanto se poderia supor. Alguma relação entre o 
resultado do Enem e o IDH existe, mas a regra 
é salutarmente quebrada, demonstrando que 
menor IDH não impede melhor resultado no 
desempenho escolar, como é notadamente o 
caso de Rio Negrinho. O mesmo acontece com 
a renda per capita, com alguma coerência, mas 
não estanque. 

Uma correlação interessante com os resul-
tados do Enem está no índice de alfabetização 
de adultos, reforçando a hipótese sobre a impor-
tância do fator familiar, infl uente na educação 
formal dos filhos. Mas é óbvio, embora não 
demonstrado estatisticamente, que fatores mais 
diretos ajudam a explicar o problema, como a 
infraestrutura escolar, a capacidade intelectual e 
pedagógica docente, além de outras condições 
sociais no interior das quais convivem os jovens 
brasileiros. 

Outros fatores são ainda mais difíceis de 
mensuração, como o próprio capital cultural de 
uma cidade, em que pese a “consciência coleti-
va” sobre a importância de uma boa educação. 
Isso se refl ete em fatores como o grau de parti-
cipação ativa dos pais nas reuniões escolares, 
passando pelo hábito da leitura, chegando até 
a importância que uma comunidade confere aos 
conhecimentos básicos em matemática e ao uso 
correto da linguagem. Deveria ser óbvio que a ne-
gligência à língua portuguesa no dia a dia enterra 
a  capacidade de alguém se expressar de forma 
inteligível, de resolver confl itos e criar ideias,  
seja num diálogo, seja na redação de uma prova 
do Enem. Será que isso explica o desempenho 

econômico, institucional e melhor representação 
política de uma região?

Mas ao voltar ao quadro acima, uma se-
gunda olhada captura outro dado importante: 
repare-se que a coluna do Enem é a única em 
que Canoinhas aparece na última colocação. 
Se arredondarmos o resultado de Curitibanos, 
podemos observar que todos os municípios têm 
média de 50 pontos para cima. Exceto Canoinhas, 
que aparece 2,5 pontos abaixo dessa média. Pela 
lógica estanque, seria de esperar que a cidade 
aparecesse em último nos outros índices. Não é 
o que acontece. Portanto, não é possível atribuir 
o resultado do Enem ao IDH. Fosse assim, Ca-
noinhas não estaria em último, nem Rio Negrinho 
em segundo. 

Um aprofundamento sobre os resultados do 
Enem daria um excelente estudo. Provavelmente 
revelaria fatores de ordem humana e cunho 
sociológico que ajudariam não só a entender o 
problema, mas, sobretudo, enfrentá-lo com êxito. 
Mesmo sem esse estudo, o debate comunitário 
já traria bons esclarecimentos. Cada escola 
poderia fazê-lo, sem o medo de identifi car culpa-
dos. Individualmente não há culpados; somente 
vítimas. Se superarmos a inércia, o bom desafi o 
seria melhorar os índices, escola por escola, 
como provavelmente muitos municípios em 
condições menos favoráveis já fi zeram. Afi nal, 
o que leva um time a crescer no campeonato? 
Trata-se do velho e bom espírito competitivo, tão 
presente no passado e tão precioso ao futuro. 
Mas se enterrarmos a cabeça na areia, o buraco 
pode não ter fundo, e levar a cidade toda ao 
soterramento.

Walter Marcos Knaesel Birkner é sociólogo 
e professor da UnC
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<< O QUE PASSOU...
Exportação recua 21%

<<11/05
As exportações da indústria 
catarinense de janeiro a abril 
somaram US$ 1,9 bilhão, com 
retração de 21,5% em relação ao 
mesmo período de 2008. Os da-
dos mostram que os embarques 
de abril de 2009 foram 20,6% 
menores do que no mesmo mês 
de 2008. Embora as importações 
do Estado em abril tenham redu-
zido 24,2% em relação a abril de 
2008, o saldo da balança comer-
cial fi cou negativo em R$ 175,9 
milhões no acumulado do ano.

Juros caem, mas bancos 

sobem taxas de fundos

<<11/05
Mesmo com a queda dos juros, 
que diminui a rentabilidade das 
aplicações, as taxas de adminis-
tração cobradas dos investido-
res em fundos subiram no ano 
passado. Estudo da Fundação 
Getúlio Vargas mostra que a 
taxa de administração média dos 
fundos fi cou em 2,03%. Nesta 
década, ela só perde para 2006, 
quando chegou a 2,71%.

Moraes diz que vai ao STF 

para garantir relatoria

<<11/05
O deputado Sérgio Moraes (PTB-
RS) afi rmou que entrará com um 
mandado de segurança no STF 
(Supremo Tribunal Federal) para 
permanecer relator do processo 
de cassação de seu colega Ed-
mar Moreira (sem partido-MG) no 
Conselho de Ética da Câmara, 
caso seja afastado da relatoria.
Na semana passada, Moraes fez 
declarações dando a entender 
que não pretendia levar o caso 

de Edmar Moreira adiante e que 
estava se “lixando para a opinião 
pública”.

Lucro da Petrobras recua

<<12/05
A Petrobras anunciou lucro de R$ 
5,816 bilhões no primeiro trimes-
tre de 2009. O resultado repre-
senta recuo de 20% em relação 
ao mesmo período de 2008 (R$ 
7,239 bilhões) e de 6% ante o 
último trimestre do ano passado 
(R$ 6,189 bilhões). Segundo a 
empresa, a retração de quase 
30% no valor internacional do 
petróleo foi determinante para a 
queda. Além disso, a crise global 
reduziu o consumo.

Taxa de juros em queda

<<12/05
Após retomar movimento de 
queda em fevereiro deste ano, a 
taxa média de juros cobrada nos 
fi nanciamentos à pessoa física 
teve sua terceira baixa conse-
cutiva em abril, passando de 
7,39% para 7,33% ao mês entre 
o terceiro e o quarto meses de 
2009, o que representa queda de 
6 pontos-base. Esta é a menor 
taxa desde maio do ano passado

SC ultrapassa 3 milhões 

de veículos

<<13/05
No mês de abril, Santa Catarina 
atingiu a marca histórica: um 
veículo para cada 1,9 habitante, 
segundo dados da Fenabrave/
SC. A média nacional é de sete 
habitantes por veículo. É ofi cial: 
Santa Catarina ultrapassou 
a marca dos três milhões de 
veículos.

Fundo garantirá crédito a 

pequena e média empresa 

<<13/05
O presidente Lula cria o fundo 
garantidor de crédito a pequenas 
e médias empresas, com verba 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social. 
O mecanismo elimina o risco de 
inadimplência, funcionando como 
uma espécie de aval para que 
os bancos voltem a fi nanciar em-
presas menores sem correrem o 
risco de não receber.

Governo quer taxar 

poupança

<<14/05
Pela primeira vez desde os anos 
1990, o governo propôs a tributa-
ção dos rendimentos da pou-
pança pelo Imposto de Renda. 
A medida que precisará passar 
pelo Congresso pretende deses-
timular a migração de grandes 
investidores para a caderneta 
diante da queda da taxa de juros 
básica, a Selic. Com a redução 
do juro básico para 10,25% ao 
ano, a poupança, que não é 
tributada, fi cou mais atraente que 
os fundos de investimento.

Enem obrigatório

<<14/5
O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) passará a ser 
obrigatório a todos os alunos do 
ensino médio público a partir de 
2010. A decisão foi tomada em 
reunião do Ministério da Edu-
cação (MEC), em reunião com 
o Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed). 
De acordo com o MEC, a prova 
poderá servir para certifi car os 
cursos.

MORADORES ajudam a descarregar caixas com suprimentos para vítimas das enchentes em Aroioses, no Maranhão - AP

IG

5,9
milhões de reais é quanto os partidos brasileiros 
devem a órgãos públicos. A esmagadora maioria 
dessa dívida é do PT. Sozinho, o partido do presidente 
da República responde por R$ 5,53 milhões, ou 
93,5% do total declarado pelas 11 siglas. 
É ainda a herança da gestão do ex-tesoureiro Delúbio 
Soares.

Reclamação
Os deputados federais não devem se estressar com os policias federais nos 

aeroportos brasileiros. A Polícia Federal registrou uma queixa contra o 

deputado Paes Landim (PTB-PI). Ele foi acusado de destratar vários servi-

dores da Polícia Federal quando desembarcava em Teresina. A reclamação 

seguirá para a Procuradoria-Geral da República que vai analisar a abertura 

de processo contra o parlamentar.

Toma Lá Dá Cá
O presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, mandou um recado 

para os líderes da sua base na Câmara dos Deputados e no Senado Fede-

ral. Se o Congresso Nacional derrubar o veto aposto ao PLV 18/2006, 

que estende aos aposentados e pensionistas da previdência social o mesmo 

reajuste do salário mínimo. Se o veto for derrubado na sessão do Congres-

so Nacional marcada para o dia 26 de maio, obrigará o presidente a rever 

o valor do salário mínimo para baixo.

BB no prejuízo
A desaceleração do crédito e o aumento da inadimplência afetaram o 

resultado do Banco do Brasil, derrubando seu lucro para R$ 1,665 bilhão 

do primeiro trimestre, 29,1% menor do que em igual período de 2008. 

O prejuízo da Nossa Caixa não teve impacto sobre o resultado do BB, 

diferentemente do que uma leitura inicial dos números pudesse sugerir. A 

carteira de crédito do BB no fi nal de março atingiu R$ 241,9 bilhões, 40% 

maior que 12 meses antes. Essa evolução inclui o efeito da consolidação 

da Nossa Caixa, a incorporação do Besc e do BEP e a aquisição de cartei-

ras de crédito de bancos de pequeno porte. Desconsiderados esses efeitos, 

a carteira total cresceu 29,8% em 12 meses.

 

Reforma tributária
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Michel Temer 

(PMDB-SP - foto), marcou a

 votação da reforma tributária 

para o início de junho. O relator 

da proposta, deputado Sandro

 Mabel (PR-GO), criticou a

 vinculação entre as reformas

 tributária e política - há 

deputados que condicionam

 a votação de uma à aprovação

 da outra - e pediu o apoio das

 lideranças para votar a matéria

 na Câmara dos Deputados ainda neste semestre. Já a reforma política 

fi cou para ser discutida numa reunião comandada pelo presidente na 

próxima quinta-feira, 21. De acordo com o líder do governo, Henrique 

Fontana (PT-RS), alguns temas da reforma como a lista preordenada de 

candidatos e o fi nanciamento público de campanha podem ser votados até 

o fi m de maio.

Enem obrigatório
O novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será universalizado a par-

tir de 2010. Segundo a proposta, do ministro da Educação, Fernando Haddad, 

todos os estudantes da rede pública serão obrigados a fazer a nova prova, que 

pode servir também para certifi car o curso. A proposta foi apresentada pela 

presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), Ma-

ria Auxiliadora Seabra. O ministro pediu um estudo de logística para garantir o 

acesso dos estudantes aos locais de prova em todo o território nacional.
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Vereador Roberto Scholze, que lutou para ver prefeito Herbst cassado agora é alvo de pedido de impeachment

Política
MATÉRIA-PRIMA

Clima quente entre 
Beto e Glinski

 > p. 5

NÃO ESTÁ NO MAPA
Prefeito e vereadores se comprometem 

a ajudar o “Serrajão”
> p. 6

Livre-se dos  apegos
Neste momento devemos colocar em prática 
os ensinamentos de Jesus: “Vai, vende o que 
tens, dá-o aos pobres” e “Tome a sua cruz e 
siga-me”. Não signifi ca necessariamente que 
devemos vender os bens materiais que pos-
suímos. Signifi ca que precisamos nos livrar 
de todos os “entulhos” que poluem a nossa 
mente – a visão materialista a respeito do ho-
mem, o “senso comum” da humanidade, que 
acredita que a matéria seja existência real, a 
atitude mental arrogante dos que se orgulham 
de ter alguns conhecimentos acadêmicos, a 
mentalidade monetarista dos que acreditam 
que podem conseguir tudo com o dinheiro – 
revertendo tudo isso ao “nada”.
Quando subvertemos todas as coisas mate-

riais ao “nada”, negando até mesmo o corpo 
carnal, estaremos “tomando a cruz”. A cruz 
simboliza a morte e a ressurreição, ou seja, o 
aniquilamento do eu carnal e o surgimento do 
Eu verdadeiro, o ser espiritual, que é fi lho de 
Deus. Jesus ensinou isso com a própria Vida. 
Liberte-se totalmente do passado, de todo 
conceito materialista que está tolhendo a sua 
mente, renasça espiritualmente e prepare-se 
mentalmente para renovar, no ano vindouro, 
a sua vida de fi lho de Deus.
Juntamente com todos, intensifi co a convic-
ção de que o novo ano será luminoso e que 
viveremos com base na conscientização 
da Verdade. (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

   Refl exão
Todo ser humano é fi lho de Deus e, como 
tal, é dotado de força infi nita. O método 
educacional da Seicho-No-Ie consiste 
em promover a conscientização dessa 
Verdade. O objetivo básico da educação 
não é simplesmente desenvolver o talento 
profi ssional ou artístico do indivíduo. A 
verdadeira educação consiste em acender 
a chama da vida no interior do educando, 
fazendo-o conscientizar-se de sua nature-
za divina. (Do livro A Verdade da Vida, 
vol. 25 – Prof. Masaharu Taniguchi).

Virada de mesa na política de Mafra

CONVOCAÇÃO
O Partido Progressista (PP) do município de Bela Vista do Toldo, 

em nome do seu presidente Eraldo Schiessl, convoca a todos os fi liados 
para participarem da Eleição Municipal da Nova Diretoria do partido. 

A eleição ocorrerá no dia 16 de maio de 2009, às 09:00 horas, 
nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Bela Vista 
do Toldo.

Bela Vista do Toldo (SC), 07 de maio de 2009.

ERALDO SCHIESSL
Presidente do Partido Progressista Bela Vista do Toldo

ERRATA: A data de convocação do edital é 16 de maio de 2009 e não 19 
de maio de 2009 como foi publicada anteriormente.

O dinamismo da política colocou 
oposição e situação em extremos 
opostos em menos de um mês em 
Mafra. Vereador Roberto Scholze 
(PP), um dos que mais lutou pela 
instauração de duas Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) 
que estavam investigando irregu-
laridades na gestão do prefeito 
João Alfredo Herbst (PMDB), 
acabou virando alvo de um pe-
dido de impeachment, ao passo 
que Herbst teve suspensas as duas 
CPIs, a mando da Justiça.

A reviravolta aconteceu no 
início do mês. Pressionado pelas 
CPIs, Herbst pediu licença de 30 
dias para tratar de um distúrbio 
que segundo ele, se tratava de sín-
drome do pânico. Neste ínterim, 
Pedro Machado (PSDB), presi-
dente da Câmara de Vereadores, 
assumiu a prefeitura.

Na mesma semana em que 
Herbst se licenciou, no entanto, 
a Justiça aceitou o pedido de sus-
pensão das CPIs que corriam con-
tra ele na Câmara e que deveriam 
apresentar conclusão no início do 
mês. Herbst retomou o cargo dois 
dias depois de a decisão judicial ter 
sido divulgada, 17 dias antes de 
vencer o período de licença.

Machado, que havia promo-

Edinei Wassoaski
MAFRA

vido mudanças no secretariado, 
teve de deixar a prefeitura com 
secretários nomeados que nem 
chegaram a assumir o cargo.

Em entrevista coletiva, Her-
bst criticou o presidente da Câ-
mara, afi rmando que ele havia 
feito “lambanças” no comando 
do Executivo.

Machado rebateu questionando 
o porquê de Herbst ter retomado o 
poder antes de concluir o tratamen-
to contra a doença que diz ter.

VIRADA

Herbst retomou o comando 
do município com desejo de 
vingança. Pelo menos é o que 
demonstra o pedido de impea-
chment contra o vereador opo-
sicionista Roberto Scholze (PP), 
um dos principais personagens 

do calvário de Herbst, impetrado 
pela secretária de Saúde da gestão 
de Herbst, Solange Lanski. O pe-
dido se baseia numa suposta fal-
sifi cação da assinatura de Scholze 
no documento que o nomeia 1.º 
secretário da Mesa Diretora da 
Câmara. Scholze esclarece que 
estava em Florianópolis no dia da 
votação e que aceitou o convite 
da diretoria feito por telefone. 
“Mas não sabia que teria de assi-
nar o documento”, afi rma.

A denúncia já havia sido feita 
pelos próprios vereadores, mas o 
pedido de impeachment foi arqui-
vado depois que parecer jurídico 
desqualifi cou o pedido. Com a 
denúncia feita por Solange, a 
votação é direta e independe de 
parecer jurídico. “Estou nas mãos 
dos meus companheiros”, declara 

Scholze. A votação ainda não tem 
data marcada.

De qualquer forma, Scholze 
promete recorrer à Justiça caso 
tenha o cargo cassado.

SALVO

Herbst está em uma situa-
ção bem mais confortável que 
há um mês. Recurso impetrado 
por vereadores de oposição foi 

negado pela Justiça no início 
desta semana e as CPIs seguem 
suspensas. Mesmo que a reaber-
tura das comissões seja determi-
nada, as chances de cassação são 
poucas. Herbst conseguiu atrair 
mais dois vereadores para a base 
aliada e hoje tem quatro dos dez 
vereadores do seu lado. Para que 
haja cassação, a oposição precisa 
de sete vereadores.

HERBST: poucas chances de cassação   SCHOLZE: “Nas mãos dos companheiros”
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> Frase da semana

Clima quente entre 

Beto e Glinski

MOBILIZAÇÃO
É grande a mobilização em torno do famigerado Código Ambiental de Santa 
Catarina. Na sexta-feira, 8, um ato de desagravo reunindo os governadores de 
Santa Catarina (Luiz Henrique) e do Rio Grande do Sul (Yeda Crusius), reali-
zado em Chapecó, chamou a atenção do Estado inteiro. A Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) – composta por 208 deputados federais e 35 senadores 
– encaminhará ao Congresso Nacional a proposta de um novo projeto ainda 
neste mês de maio. “O Código Florestal brasileiro em vigor, é ideológico, sem 
base científi ca, inefi ciente, incoerente, dotado de contradições e impossibilida-
des, não protege o meio ambiente e difi culta o desenvolvimento”, desabafou o 
presidente da FPA, Valdir Colatto (na foto, ao lado de LHS e Yeda).
Em clima de “somos amigos”, Yeda apoiou a batalha de LHS para ver o Código 
Estadual reconhecido nacionalmente. Certamente espera o mesmo apoio para 
manter-se no cargo de governadora, já que sua gestão é marcada por tentativas 
de golpe e escândalos sucessivos.

Quando Fernando de Oliveira vai agradar os vereadores?

O Departamento de Trânsito de Canoinhas 

(Detracan) teve de interromper os trabalhos de 

pintura das faixas de sinalização de pedestres 

no centro porque moradores reclamaram do 

serviço ser realizado à noite, segundo eles, per-

turbando o sossego. Ora, em qualquer cidade do 

mundo este tipo de serviço é realizado à noite, 

pela razão óbvia de que durante o dia não dá 

pra obstruir o tráfego de veículos.

De qualquer forma, o serviço será reagendado 

para o fi m de semana.

Futuro incerto
As irmãs franciscanas, que por décadas comandaram o Colégio 

Sagrado Coração de Jesus, não têm mais condições de cuidar do 
prédio, hoje alugado em parte ao Estado. Por isso, estão construindo 
uma casa menor, mais fácil de manter, dada a idade avançada das 
irmãs. As franciscanas colocaram o prédio à venda, mas o Governo 
do Estado não manifestou interesse. O Estado, por sinal, está com 
o aluguel atrasado, segundo fontes ligadas às irmãs, que se recusam 
a falar sobre o assunto. De qualquer forma, se o prédio for vendido 
a alguém da iniciativa privada, os alunos que hoje estudam num dos 
mais conceituados colégios da cidade correm o risco de fi car sem 
escola.

POVO RECLAMÃO

 

O clima esquentou na sessão de terça-feira, 

12, da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Ao 

comentar o projeto de Lei de origem executiva 

que concede 6,5% de reposição salarial ao fun-

cionalismo, bem menos que os 19% conseguidos 

judicialmente, mas jamais pagos pelo prefeito 

Leoberto Weinert (PMDB). Ao lembrar a pendên-

cia, vereador Beto Passos (PT) criticou a admi-

nistração Orlando Krautler (DEM), que segundo 

ele, foi “covarde” por não pagar o que era dos 

servidores por direito.

Vereador Paulo Glinski (DEM), que trabalhou 

como assessor jurídico da prefeitura durante a 

gestão Krautler se ofendeu com a colocação do 

colega e além de defender Krautler, jogou para o 

Sindicato dos Servidores a responsabilidade pelo 

não pagamento do reajuste.

Passos não se fez de rogado e contra-atacou, 

dizendo que não se referia a todo o staff adminis-

trativo de Krautler, “mas se o chapéu serviu”.

O clima fi cou tão pesado que o presidente da 

Casa, Célio Galeski (DEM), teve de intervir e 

lembrar os vereadores de que há um regimento 

interno que prevê a inscrição dos que pretendem 

usar a tribuna. De qualquer forma, depois da 

sessão todos os vereadores participaram de um 

jantar, com clima pesado e tudo. 

IMPRENSA SÉRIA

“Em política, incompetência pode ser a 

maior de todas as virtudes”

> FECHOU: Vereadores Marcos de Paula 

e Gerson Souza demonstraram descon-

tentamento com o prefeito Elói Quege na 

tribuna da Câmara esta semana.

> VETOU: Prefeito Leoberto Weinert 

(PMDB) vetou projeto de autoria de Paulo 

Glinski (DEM) que regularizava os lotes do 

Serrajão, no bairro Jardim Dona Amélia 2.

> FUSÃO: Sadia e Perdigão devem anun-

ciar nos próximos dias a união das duas 

marcas.

> FILAS: Vereador João Grein (PT) 

criticou as fi las quilométricas do Banco do 

Brasil.

> PROVOCAÇÃO: Vereador Beto Passos 

(PT) disse esta semana a Célio Galeski 

(DEM) que se Lula pudesse se candidatar 

novamente, pediria o voto do colega.

> PROVOCAÇÃO II: Galeski disse que 

nunca votou em Lula, mas tem vontade.

> ROTINA: E os vereadores continuam 

diuturnamente reclamando das más condi-

ções das estradas de Canoinhas.

> ANTECIPADO: Vereadores de Irineó-

polis pretendem devolver antes do fi m do 

primeiro semestre a sobra de recursos 

da Câmara para que o Executivo compre 

quatro computadores para a Secretaria de 

Saúde.

Confl ito na PC
O delegado da Comarca de Canoinhas, Rui Orestes 

Kuchnir, está impedido de retirar inquéritos policiais que 
estão sendo conduzidos por dois comissários. O confl ito 
começou na semana passada, quando Kuchnir pediu para 
que os comissários sejam remanejados para a Delegacia 
Regional, já que teria perdido a confi ança no trabalho 
executado por eles.

A questão foi parar na Corregedoria e uma sindi-
cância foi aberta.

O confl ito gerou um fato político. As bases em 
Florianópolis foram acionadas e no melhor estilo “pune-
se quem denuncia e não se investiga os denunciados”, 
foi cogitada a transferência de Kuchnir para Mafra. 
Em contrapartida, o delegado daquela cidade viria para 
Canoinhas.

Embora seja um rumor, a Câmara de Vereadores 
já assinou uma moção de apoio a permanência de Ku-
chnir.

Deputado Antonio Aguiar (PMDB), que no frigir 
dos ovos é quem bate o martelo e provou isso quando 
conseguiu manter Getulio Scherer no comando da Dele-
gacia Regional, garantiu que ninguém mexe no comando 
da Comarca, mas há evidências de que o discurso em 
Florianópolis é outro.

De qualquer forma seria um insulto ao povo da 
região tirar um delegado que já provou capacidade, o 
que é facilmente constatável ao se verifi car os números 
de prisões e resoluções de ocorrências durante o período 
em que Kuchnir está no comando.

Beto Passos (PT) fez uma crítica ácida aos 

veículos de imprensa que comercializam tudo, 

não divulgando nem promovendo debates sobre 

as ações da Câmara sem antes apresentar nota 

fi scal. “Há jornais que publicam matérias (da 

Câmara) somente se tiver dinheiro envolvido”, 

afi rmou. Passos fez uma ressalva ao Correio do 

Norte que, segundo ele, “é o único que discute e 

debate política de maneira séria e isenta”.

Destino certo
Vereador Paulo Glinski (DEM) apresentou indicação para que 

os recursos devolvidos pela Câmara de Vereadores ao Município de 
Canoinhas, sejam utilizados com fi nalidade específi ca. Glinski acredita 
que o Legislativo devolverá mais de R$ 250 mil para o Executivo, 
no fi nal do ano.
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Vilarejo não existe no mapa da cidade, mas pelo menos 17 
famílias estão morando na localidade que pertence a uma empresa

Vereadores querem 
ajudar o “Serrajão”

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Moradores de um pequeno vilarejo 
informalmente chamada de “Ser-
rajão”, próxima ao Loteamento 
Santa Cruz, no bairro Jardim Dona 
Amélia 2,  vivem sérios problemas, 
a começar pela falta de infraestru-
tura de água e luz, além do acesso 
para automóveis, principalmente 
em casos de emergência. 

Na segunda-feira, 11, vere-
ador Beto Passos (PT) levou o 
problema para debate na Câmara 
Municipal. “Essas pessoas são 
humildes trabalhadores e preci-
sam de dignidade naquele local, 
se precisar de ajuda do Corpo de 
Bombeiros, por exemplo, essas 
viaturas não conseguem chegar 
a suas casas”, comentou o verea-
dor. A maioria dos moradores da 
localidade trabalha com coleta 
de lixo reciclável.

Passos teve o apoio de seu 
companheiro de partido, vere-
ador João Grein, e de Wilson 
Pereira (PMDB). Eles fi zeram 
indicação e requerimento para 
que o governo municipal bus-
que uma forma de regularizar 
a situação dos imóveis, além de 
melhorias para as famílias que 
vivem no “Serrajão” (o local 
recebeu este nome porque anos 
atrás a empresa Lavrasul usava o 
local para depositar serragem). 

Na terça-feira, 12, durante 
uma reunião na Câmara entre 
o prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) e os vereadores para 
tratar de várias matérias, Passos 
aproveitou e na presença de mo-
radores da comunidade entregou 
ao prefeito as reivindicações. 
Weinert salientou que a área 
onde se localiza o “Serrajão” 
ainda pertence à Lavrasul. Ele 
disse que já tentou algumas ve-

zes negociar, mas, a empresa não 
sinalizou positivamente.

A Câmara criou uma comissão 
para tentar resolver o impasse.

CN ALERTOU PARA SITUAÇÃO 
DO TERRENO

A situação delicada do vila-
rejo foi mostrada em agosto de 
2006 em reportagem publicada 
pelo CN. Desde então, nenhu-
ma ação efetiva foi tomada para 
melhorar a situação.

À época, Weinert disse à re-
portagem que se reuniria na mesma 
semana com a diretoria da Lavrasul 
para tentar resolver o impasse sobre 
a propriedade do terreno.

A ocupação desordenada 
da área começou há cerca de 
23 anos. No auge da ocupação 
chegou a 40 barracos e casebres. 
O número diminuiu com a cria-
ção do loteamento Jardim Santa 
Cruz, em 1998, a poucos metros 
do terreno. A administração 
Orlando Krautler (PSDB), rema-
nejou metade das famílias para o 
novo loteamento.

Hoje, 17 famílias vivem na pe-
quena área de terra, caracterizada 
por um declive separado por um 
arroio. É esse arroio que fornece 
água para praticamente todo o 
povoado. Alguns têm a sorte de ter 
água encanada, mas são poucos.

Mais duas novas aquisições da 
prefeitura de Canoinhas foram 
entregues na quarta-feira, 13. 

Trata-se de dois veículos da 
marca Chevrolet, comprados 
da empresa Super Auto Motor 
Ltda, de Canoinhas, vencedora 
da licitação. 

Os novos veículos serão des-
tinados à Secretaria de Saúde. Um 
dos veículos servirá para prestar 
atendimento aos Programas de 
combate e controle de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, que 
funcionam no Ambulatório de 
Epidemiologia. O outro veículo 

será destinado para o Programa 
de Atenção Básica.

Os veículos são dois mode-
los GM Classic Life 1.0 Flex Po-
wer, e foram adquiridos no valor 
de R$ 49,3 mil, com recursos do 
Programa de Atenção Básica.

Já foram lançados editais de 
pregão eletrônico para a aquisi-
ção de mais dois veículos e uma 
ambulância.

Os carros foram entregues 
por representantes da empresa 
ao prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) e à secretária de Saúde 
Telma Bley.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PAULA 
PEREIRA – CANOINHAS/SC - CNPJ Nº 02.437.053/000-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE PAULA PE-

REIRA – CANOINHAS/SC, pelo presente Edital, convoca todos os moradores 
da comunidade, para participarem da assembléia geral extraordinária a ser 
realizada no dia 17 de maio de 2009 (domingo), às 10:00hr em primeira cha-
mada, e às 10:30hr em segunda chamada, no Pavilhão da Igreja Imaculada 
Conceição, na sede da comunidade, para deliberarem sobre:

– Primeira Alteração e Aprovação Estatutária da Associação de Mora-
dores.

Canoinhas, 15 de Maio de 2009

MAURO CEZAR ANTONOWICZ
PRESIDENTE  

A empresa CEACA-CERÂ-
MICA CANOINHAS LTDA, 
torna público que recebeu da 
Fundação do Meio Ambiente 
- FATMA, a Licença Ambiental 
de Operação (LAO Nº.688 de 
29/04/2009), para a atividade 
de extração de argila, na 
localidade do Parado, Muni-
cípio de Canoinhas-SC, pelo 
período de 4 anos.

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASUL S/A ,com sede na Avenida Senador 
Ivo de Aquino Fonseca,385 no Bairro Industrial nº 1, município de Canoinhas ,CNPJ 
83.187.930/0001-23,comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, 
Licenciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de CANALIZAÇÃO DA GA-
LERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ARROIO SOSSEGO , situado na Rua Rui Barbosa s/
nº, Centro no Município de Canoinhas/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de 
publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação ambiental.

Compensados e Laminados Lavrasul S/A           Irio Gustavo Golanowski                               
                Proprietário/Requerente                                   Engº Agrimensor
              CNPJ  83.187.930/0001-23                             CREA-SC 020990-8

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE
BERNARDINO CÉSAR FEDALTO E OUTROS, residente á Rua Francisco de Paula 
Pereira nº 1811, Centro, Município de CANOINHAS/SC, inscrito no CPF sob o nº 
194.065.769-53, comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, Licen-
ciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de CANALIZAÇÃO DA GALERIA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ARROIO MONJOLO , em uma propriedade, situado Rua 
Francisco de Paula Pereira, município de CANOINHAS/SC.
O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data de 
publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação ambiental.

    Bernardino Cesar Fedalto e Outros                 Irio Gustavo Golanowski                               
                Proprietário/Requerente                                   Engº Agrimensor
              CPF  194.065.769-53                                      CREA-SC 020990-8

Mais dois veículos novos 

para frota da prefeitura

SERRAJÃO fica entre o antigo Vila Zugman e o Jardim Dona Amélia
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Circulação lenta pode ser causada por uma série de problemas como 
aterosclerose (estreitamento das artérias devido a depósitos de gor-
dura), Mal de Buerger, que é uma infl amação das veias e artérias em 
pequenas partes do corpo e que são caracterizadas pela sensação de 
formigamento dos dedos das mãos e dos pés, Mal Raynaud que é a 
compressão e espasmos nas extremidades dos vasos sanguíneos, ou 
varicose nos vasos. Caso o problema circulatório continue, é mais 
seguro visitar um médico.
Mãos e pés frios, mais freqüente em mulheres e atualmente atribuí-
dos a uma circulação pobre, pode ser atribuído a uma defi ciência 
de ferro nos tecidos. É interessante acrescentar ferro na dieta, e use 
bastantes fontes ricas em ferro.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
É importante salientar a efi cácia dos exercícios físicos; aeróbica, quatro vezes 
por semana no mínimo 30 minutos de cada vez, caminhar melhora o fl uxo 
sanguíneo e manterá as artérias desobstruías, certos tipos de massagem 
sueca melhoram o fl uxo de sangue e linfa. Em casa pode fazer sozinho uma 
massagem com uma bucha vegetal, comece com os pés e trabalhe para 
cima e para dentro em direção ao coração. É bastante estimulante antes do 
banho. Outro ponto importante é manter o peso ideal.

MODIFICAÇÕES NA DIETA
:: Coma mais fi bras, ingira mais vegetais, frutas, legumes, feijão, lentilha e 
ervilha, nozes e sementes.
:: Elimine carne vermelha, gorduras animais e derivados do leite.
:: Elimine açúcar, farinha de trigo branca e produtos refi nados em geral.
:: Elimine estimulantes incluindo o café, chá preto, colas (coca-cola e pepsi-
cola) e deixe de fumar.
:: Elimine álcool.
:: Limite a gestão de comidas muito condimentadas.

> NECESSÁRIOS
:: Vitaminas do complexo B melhoram a circulação.
:: Germânio acentua o transporte de oxigênio para os tecidos.
:: Clorofi la melhora a circulação.

> SUCOS BENÉFICOS
:: Verdes: melhores fontes de muitas vitaminas do complexo 
B (algumas vitaminas do complexo B como a vitamina B-12 
são encontradas primariamente em produtos de origem 
animal) e são excelentes fontes de clorofi la.
:: Alho e cebola: fontes de germânio.
:: Exemplo de verdes: salsa, espi-
nafre, salsão, brócolis, pimentão-
verde, couve e pepino.   

Observação: os sucos 
devem ser tomados 
imediatamente 
após centrifuga-
ção.

Problemas circulatórios

USA do Samu ainda 

não está funcionando

Gracieli Polak
CANOINHAS

A Unidade de Suporte Avançada 

(USA), ou Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI) Móvel do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência 

(Samu) de Canoinhas, por enquanto, 

não tem data defi nida para começar 

a atender aos casos de urgência no 

município e na região que engloba. 

Prevista para ser inaugurada ini-

cialmente em 24 de abril, a unidade 

avançada ainda está embargada e, 

desta vez, não por falta da viatura ou 

de equipamentos. De acordo com a 

assessora da Gerência Regional de 

Saúde, Bernadete Z. Grosskopf, na 

data prevista para a inauguração, o 

espaço, que abriga ainda a Unidade de 

Suporte Básico (USB) não havia sido 

concluído e passou por mais algumas 

reformas, mas, o principal motivo 

para que a unidade não esteja fun-

cionando em Canoinhas é a falta de 

profi ssionais para atuar na viatura.

Bernadete explica que, no pro-

cesso seletivo realizado para a con-

tratação dos funcionários que atua-

rão na USA a pontuação mínima não 

foi alcançada pelos candidatos às 

vagas de médicos, o que impossibi-

lita a entrada em funcionamento da 

UTI Móvel. No entanto, os demais 

profi ssionais, motoristas socorristas 

e enfermeiros, já estão devidamente 

selecionados e aguardam a entrada 

em funcionamento da unidade, que 

atuará juntamente com a Unidade 

de Suporte Básico (USB), composta 

por motoristas socorristas e técnicos 

em enfermagem. “A estrutura já está 

completa, mas, realmente, para que 

comece a funcionar a exigência é 

que os médicos estejam seleciona-

dos”, diz Bernadete.

ATÉ HOJE

As inscrições para o processo 

seletivo simplifi cado para médico 

regulador e intervencionista estão 

abertas até hoje, no site da Secretaria 

de Estado da Saúde. Para Canoi-

nhas, são ofertadas cinco vagas, dis-

putadas por meio de comprovação 

de títulos. 

Após a divulgação do resultado 

e contratação dos médicos, toda a 

equipe que atuará no serviço deverá 

passar por um treinamento específi -

co para o atendimento de urgência, 

para, depois disso, a unidade avança-

da ser instalada em Canoinhas.

Falta de médicos qualifi cados atrasa instalação do serviço

UNIDADE de Tratamento Intensivo está parada à espera de profi ssionais
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Síndrome da Fadiga Crônica

Controle de verminoses 
precisa ser constante
Problema é latente em populações mais carentes, aponta Ministério

Gracieli Polak
CANOINHAS

Mês de maio, época de dar 
vermífugo para as crianças. 
Correto? Nem tanto, mas tam-
bém não tão errado. A crença 
popular no efeito da lua min-
guante de maio para curar 
eventuais verminoses é uma 
prática antiga que ainda hoje 
motiva muitas mães a ofere-
cer o remédio para os filhos, 
sempre na mesma época do 
ano, independente da criança 
apresentar sintomas, mas não 
se pauta, necessariamente, em 
critérios médicos.

De acordo com a pediatra 
Vanderlise V. P. Knackfuss, 
não existe base científica para 
a aplicação de medicamentos 
contra verminoses nesta época 
do ano, mas em populações 
com alto fator de ocorrência de 
doenças parasitárias, a prática 
não é de todo incorreta. “O me-
dicamento contra vermes deve 
ser indicado por um médico, 
para pessoas que tenham essa 
necessidade, embora muitas ve-
zes seja indicado nas farmácias. 
Mas, como os efeitos colaterais 
não são graves, a medida não é 
tão prejudicial”, alerta. 

A pediatra explica que ver-
mes, protozoários e amebas, 
que causam as infestações 
parasitárias, entram no orga-

nismo geralmente pela boca, 
por meio de água ou alimentos 
contaminados e se procriam, 
principalmente, em condições 
inadequadas de higiene. “Esse 
é o problema real, ainda hoje. 
Nas populações mais pobres 
chega a atingir 50% das pessoas, 
enquanto nas classes econô-
micas mais altas acontece em 
cerca de 5% apenas. Então, 
essa medicação espontânea 
acaba não sendo de todo ruim, 
porque acaba com um problema 
que eventualmente ocorre com 
grande parcela das pessoas mais 
expostas ”, explica.

COMPORTAMENTO DE RISCO

De acordo com o Ministério 
da Saúde (MS), para evitar a con-
taminação por parasitas alguns 
cuidados simples devem ser to-
mados, como lavar as mãos antes 
de se alimentar, não andar descal-
ço, cuidar da higiene pessoal. No 
entanto, o tratamento é simples 
e completamente realizado pelo 
Sistema Único de Saúde. 

Se houver sintomas com 
diarreia, enjoo, difi culdade em 
ganhar peso, barriga saliente, 
cansaço, entre outros, um médico 
deve ser procurado, em qualquer 
época do ano.

Ando muito cansado, doutor. De manhã, para levantar da cama é o maior 
sacrifício. Mal chego no trabalho, já quero voltar para casa. Cansaço é uma 
das cinco queixas mais frequentes dos que procuram os clínicos gerais. Nes-
sas ocasiões, cabe ao médico encontrar uma causa que justifi que a falta de 
disposição. As mais comuns costumam ser:
• Doenças cardiovasculares (insufi ciência cardíaca, arritmias, etc.);
Doenças autoimunes (lúpus, polimiosite, etc.);
• Doenças pulmonares (enfi sema, quadros infecciosos, etc.);
• Doenças endócrinas (hipotireoidismo, diabetes, etc.);
• Doenças musculares e neurológicas;
• Apnéia do sono e narcolepsia;
• Abuso de álcool e outras drogas;
• Obesidade;
• Depressão e outros distúrbios psiquiátricos;
• Infecções;
• Tumores malignos. 
A experiência mostra que contingente expressivo de pessoas que se queixam 
de cansaço, não se enquadra em nenhum desses diagnósticos. A tendência 
dos médicos nesses casos é atribuir a queixa às atribulações da vida moder-
na: noites mal dormidas, alimentação inadequada, falta de atividade física, 
problemas psicológicos ou mera falta de vontade de trabalhar.
Alguns desses pacientes, no entanto, sentem-se muito mal, excessivamente 
cansados, incapazes de concentrar-se no trabalho e executar as tarefas diárias. 
Inconformados, fazem via sacra pelos consultórios atrás de um médico que 
leve a sério seus problemas, lhes ofereça uma esperança de melhora ou, pelo 
menos, uma explicação para o mal que os afl ige. São os portadores da síndro-
me da fadiga crônica, diagnosticada mais frequentemente em mulheres do que 
em homens. Na maioria das vezes, a doença se instala insidiosamente depois 
de um episódio de resfriado, gripe, sinusite ou outro processo infeccioso. Por 
razões desconhecidas, entretanto, a infecção vai embora, mas deixa em seu 
rastro sintomas de indisposição, fadiga e fraqueza muscular que melhoram, 
todavia retornam periodicamente, em ciclos, durante meses ou anos.

Como diferenciar esse estado de fadiga crônica, daqueles associados 
às solicitações da vida urbana?
Não há exames de laboratório específi cos para identifi car a fadiga crônica. 
De acordo com o International Chronic Fatique Syndrome Study Group, o 
critério para estabelecer o diagnóstico é o seguinte: considera-se portadora da 
síndrome toda pessoa com fadiga persistente, inexplicável por outras causas, 
que apresentar no mínimo quatro dos sintomas citados abaixo, por um período 
de pelo menos seis meses: 
• Dor de garganta;
• Gânglios infl amados e dolorosos;
• Dores musculares;
• Dor em múltiplas articulações, sem sinais infl amatórios (vermelhidão e inchaço);
• Cefaleia com características diferentes das anteriores;
• Comprometimento substancial da memória recente ou da concentração;
• Sono que não repousa;
• Fraqueza intensa que persiste por mais de 24 horas depois da atividade física.
Alguns estudos sugerem que predisposição genética, doenças infecciosas 
prévias, faixa etária, estresse e fatores ambientais tenham infl uência na his-
tória natural da enfermidade. Condições como hipoglicemia, anemia, pressão 
arterial baixa ou viroses misteriosas também são lembradas, mas a verdade é 
que as causas da síndrome da fadiga crônica são desconhecidas. 
A evolução da doença é imprevisível. Às vezes desaparece em pouco mais 
de seis meses, mas pode durar anos ou persistir pelo resto da vida.
A ignorância em relação às causas da síndrome, explica a inexistência de 
tratamentos específi cos para seus portadores. Os sintomas são passíveis 
de tratamentos paliativos, entretanto, antiinfl amatórios são recomendados 
para as dores musculares ou articulares; drogas antidepressivas podem me-
lhorar a qualidade do sono. Mudanças de estilo de vida podem ser úteis. Os 
especialistas recomendam uma dieta equilibrada, uso moderado de álcool, 
exercícios regulares de acordo com a disposição física e a manutenção do 
equilíbrio emocional para controlar o estresse. Reabilitação fi sioterápica e 
condicionamento físico são fundamentais para a manutenção da atividade 
física e profi ssional. Como em todas as doenças mal conhecidas, proliferam 
os assim chamados tratamentos naturalistas, alguns dos quais apregoam 
resultados milagrosos para a fadiga crônica. Infelizmente, não há qualquer 
evidência científi ca de que eles modifi quem a evolução da doença.
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Empresa recicla 300t de papel por dia
Produção tem intensifi cado em 25 anos da empresa e mostra que o que para muitos é lixo pode sustentar uma indústria

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

O alto consumo de papel, aliado 
ao fato de a maior parte estar 
sendo produzida com métodos 
insustentáveis, está entre as ativi-
dades humanas mais impactantes 
do planeta. O consumo mundial 
de papel cresceu mais de seis 
vezes desde a metade do século 
20, segundo dados do Worldwa-
tch Institute, podendo chegar a 
mais de 300 quilos per capita ao 
ano em alguns países. E nesta 
escalada de consumo, cresce 
também o volume de lixo, que é 
outro grande problema em todos 
os centros urbanos.

Nos últimos anos, no entan-
to, a reciclagem de papel tem se 
mostrado uma alternativa lucrati-
va que concilia renda e proteção 
ao meio ambiente. Somente 
em Três Barras, esta atividade 
garante mais de 700 empregos 
diretos.

Diariamente, mais de 300 

toneladas de papel usado são 
despejadas no pátio da empresa 
Mili S.A., que há 25 anos explora 
a reciclagem como matéria-prima 
para a fabricação de papel higiê-
nico e papel toalha. Nestes últi-
mos anos, a empresa tem cresci-
do exponencialmente, chegando 
hoje a uma produção diária de 
260 toneladas.

PROCESSO

O sistema de fabricação 
compreende o desmanche das 
aparas e a limpeza para tornar 
as fibras descontaminadas e 
apropriadas para a fabricação do 
papel novo.

Dentro do processo, o papel 
é produzido em grandes bobinas 
nas máquinas de papel e depois 
convertidos em rolos e embala-
das automaticamente, sem conta-
to manual, garantindo qualidade 
e higiene, recomendado pelos 

órgãos controladores.
Portanto, a Mili é uma em-

presa geradora de riqueza muito 
bem distribuída, propiciando 
rendimentos aos geradores de 
matéria-prima, assim como aos 
colaboradores diretos e indiretos 
da própria empresa. Em relação 
à reciclagem de papel, a empresa 
utiliza tecnologia em uso por 
países que servem de referência 
no setor como Japão, Canadá, Es-
tados Unidos e os da Europa.

40% DO LIXO URBANO É PAPEL

Cerca de 40% do lixo urbano 
é papel. A reciclagem industrial 
de papel atualmente recupera 
30% dos papéis descartados no 
Brasil, com grandes vantagens 
para o ambiente. Cada tonelada 
de papel reciclada poupa, em 
média 60 eucaliptos adultos 
(conforme o processo industrial 
usado), 2,5 barris de petróleo, 

50% da água usada na fabricação 
normal (ou 30 mil litros) e o volu-
me de cerca de 3 metros cúbicos 
nos lixões e aterros. 

Segundo o World Watch Ins-
titute, a reciclagem do papel 
também gera menos poluição da 
água (65%) e do ar (26%) do que 
a fabricação a partir da celulose 
virgem.

PELO menos 18 caminhões descarregam diariamente 300t de papel reciclável no pátio da Mili S.A., em Três Barras
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Região
CRISE

Casas Bahia de Canoinhas 

fecha as portas

> p. 12

CULTURA

Artista de renome internacional 

expõe no Sesc Ler

> p. 13

Programa visa transformar e aplicar as boas ideias geradas em teses, dissertações, trabalhos científi cos e tecnológicos

CANOINHAS

Abertas inscrições para o 
programa Sinapse da Inovação

Estimular o empreendedorismo 
inovador em todo Estado de 
Santa Catarina, identifi cando e 
premiando ideias de produto 
ou processos inovadores. Esse é 
um dos propósitos do programa 
Sinapse da Inovação e do pro-
grama Pappe-Fapesc/Finep por 
meio da Operação 2009, que 
disponibilizará acesso à R$ 50 
mil para alavancagem inicial das 
60 melhores propostas. 

Idealizado para ser imple-
mentado periodicamente, o Pro-
grama Sinapse da Inovação tem 
intuito de transformar e aplicar 

as boas ideias geradas em teses, 
dissertações, trabalhos científi cos 
e tecnológicos, desenvolvidos por 
estudantes, professores e outros 
profi ssionais dos diferentes se-
tores da economia, em negócios 
de sucesso, promovendo o for-
talecimento das incubadoras e a 
geração de emprego e renda em 
Santa Catarina. 

O programa pretende esta-
belecer uma “comunidade” de 
empreendedores, de modo que se 
viabilize a discussão permanente 
de ideias inovadoras. Estas ideias 
são disponibilizadas via blog 
aberto aos participantes, per-
mitindo fi ltrar aquelas de maior 

potencial e, ao mesmo tempo, 
propiciar a criação de uma cultura 
empreendedora e a cooperação 
entre os diferentes atores do 
processo de inovação.

 “Oportunidades como esta 
podem gerar grandes empreendi-
mentos, e isso é muito importante 
para o desenvolvimento de uma 
região e de um município. Temos 
de fomentar o desenvolvimento 
de novos projetos, a capacidade 
de novos empreendedores, esse é 
um dos papéis fundamentais que 
o poder público e as instituições 
têm para com a população. Aguçar 
o espírito empreendedor nas pes-
soas é alavancar o desenvolvimen-

to”, avalia o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
de Canoinhas, Juliano Seleme.

A participação é gratuita, já que 
todos os custos são financiados 
pela Fundação de Apoio à Pes-
quisa Cientifi ca e Tecnológica do 
Estado de Santa Catarina (Fapesc), 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) e instituições patrocinado-
ras. A coordenação do Sinapse da 
Inovação tem à frente a Fundação 
Certi, ligada à Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).

As inscrições poderão ser 
feitas até 16 de junho. Mais in-
formações no site: www.sinap-
sedainovacao.com.br.
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60
melhores propostas 

serão selecionadas 

e premiadas
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Abrajet 25 anos 
(2)

Em jantar comemorativo no 
restaurante Porto Santo, na 
Barra Sul, em Balneário Cam-
boriú, a Associação Brasileira 
de Jornalistas de Turismo 
(Abrajet/SC), dia 25 de abril, 
fez o lançamento ofi cial do 
programa alusivo aos 25 anos 
de fundação da entidade em 
Santa Catarina. A nova direto-
ria da Abrajet/SC, a partir da-
quela data, está elaborando 
uma agenda de eventos para 
festejar a data. Sessão solene 
da Assembleia Legislativa já 
está acertada com o deputado 
Jorginho Melo, presidente da 
Casa, que terá como convida-
do especial o governador Luiz 
Henrique. 

Na foto do jornalista Jefferson Severino (Abrajet Nacional), durante o jantar come-
morativo, o colunista do CN, Lúcio Colombo e a mulher Maria Lúcia; Maria Luiza 
e Valmir Grein (Tribuna Catarinense – Balneário Camboriú);  jornalista Zeni Rates 
(Abrajet-ABIH/SC), e o casal Acemi e Mauro Fiúza, ele jornalista executivo de 
comunicação da TIM em Santa Catarina

Programa Jovem Saber (1)
Sete jovens, com idade a partir de 16 anos, todos fi lhos de 

agricultores das localidades de São Pascoal, Colônia Litikoski e 
Aparecida dos Pardos, estão participando de um curso de capaci-
tação pelo Programa Jovem Saber, promovido pela Confederação 
dos Trabalhadores na Agricultura e o Sindicato dos Produtores 
Rurais de Irineópolis.  Na sessão da Câmara Municipal de Irine-
ópolis, durante o espaço reservado à Palavra Livre, da tribuna, o 
aluno do curso, Hilton Wzorek, fez um breve relato aos vereadores 
e o público presente, dando ciência do conteúdo do curso de ca-
pacitação à distância e presencial, destacando a importância do 
programa na vida do jovem agricultor. O grupo representado na 
sessão, além de Hilton, Osmair Colaço, Leila Lesandra Paiter e 
Jadaine Colaço. Os demais são Fernanda Borges, Nicoli Nicoluzzi 
e Luciane Reichardt. 

Jovem Saber (2)
Jovem saber é um programa gra-

tuito de educação do campo à distância 
desenvolvida pelo Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, através de Convênio entre a 
Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura (Contag) e o Governo 
Federal. Em todo o País, mais de 20 
mil jovens estão envolvidos no Jovem 
Saber e quatro mil jovens já concluíram 
os estudos pelo programa que teve início 
em 2004.  Em Irineópolis, os estudantes 
frequentam o curso todos os sábados 
à tarde. 

Em defesa do Código 
Atendendo convite do governador Luiz Henrique, o secre-

tário regional de Canoinhas, Edmilson Luiz Verka, participou em 
Chapecó na sexta-feira, 8, de ato público que reuniu líderes rurais 
e urbanos me defesa do Código Ambiental de Santa Catarina, 
aprovado pela AL em 31 de março, e sancionado pelo governador 
no dia 13 de abril.  Verka se juntou às dezenas de autoridades 
que compareceram ao ato, entre elas o governador Luiz Hen-
rique, o vice-governador, Leonel Pavan, o senador, Raimundo 
Colombo e a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius.  
Verka, que na oportunidade representou os produtores rurais 
de Canoinhas, lembrou que o Código harmoniza e assegura a 
produção de alimentos e a proteção aos recursos naturais, racio-
nalizando normas federais em razão das condições geológicas, 
clima, topogafi a e estrutura fundiária do território catarinense.  
“Cabe ao Governo Federal defi nir os preceitos gerais, mas os 
Estados devem elaborar leis para atender as suas necessidades 
e peculiaridades”, afi rmou o secretário. 

No palanque das autoridades, a alegria do governador Luiz Hen-
rique, com a presença do vereador Sandro (Batata) Calikoski, 
de Porto União (à esquerda na foto) e o secretário regional de 
Canoinhas, Edmilson Verka (D)

FM 100,5 
De parabéns a Universidade do Con-

testado – Campus Canoinhas, pela inau-
guração da rádio FM 100,5. Os merecidos 
elogios ao diretor-presidente da UnC, o 
médico-veterinário, Hamilton Wendt (foto). 
A proposta é agradar o público de todas as 
camadas sociais, com musical variado de 
bom gosto, notícias, programas culturais 
e educativos. Sem dúvida, uma excelente 
opção para a população da região, que 
aliás está muita bem servida neste seg-
mento da mídia. 

Hamilton Wendt, diretor-presidente da UnC, 
campus Canoinhas

Tendo como local a Igreja Matriz 
Cristo Rei, em Canoinhas, casa-
ram-se no sábado, 9,  LUCIMARA 

E RICARDO. Que a felicidade 
perdure por muitos anos.

A fofa LYANDRA PAOLA PONTAROLO recebeu abraços e beijinhos 
de toda a família no sábado, 9. A pequena é fi lha de Cirlei  e de Gilnei 
Pontarolo e festejou seu 1° ano rodeada de carinho.

Hoje aniversaria ELIZIANE DAS CHAGAS DE MOURA. 
Seus familiares lhe desejam infi nitas alegrias.

AMANDA DA SILVEIRA está com-
pletando um ano hoje. Seus pais 
Rogel e Nelci seus irmãos Alisson  
e Alice e sua vovó desejam mil 
felicidades com muito carinho.
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Casas Bahia fechada:
Aonde pagar os carnês?
Empresa não revela, mas deixou pelo menos 25 desempregados

Gracieli Polak

CANOINHAS

As promoções avassaladoras que 
caracterizam a maior rede vare-
jista do País ganharam coro na 
semana passada em Canoinhas. 
Os preços dos produtos da uni-
dade das Casas Bahia na cidade 
estavam ainda mais baixos, com 
descontos que atraíram os con-
sumidores que, na sexta-feira, 8, 
ajudaram a compor o clima de 
abandono e despedida notado 
pelos que faziam suas últimas 
compras na loja de Canoinhas. 
Quem tentou aproveitar os 
descontos, encontrou poucas 
opções e atendimento precário 
na unidade que, no sábado, 9, 
fechou as portas.

Segundo a assessoria de co-
municação da rede, as atividades 
da fi lial de Canoinhas foram en-
cerradas porque a loja não alcan-
çou o faturamento esperado des-
de sua abertura. Ainda segundo 
a assessoria, todas as atividades 
da fi lial serão transferidas para 
uma loja no centro de Curitiba, 
mas informações sobre número 
de funcionários e demissões não 
foram fornecidos. 

PAGA COMO?

Conhecida pela populari-
zação do crédito, Casas Bahia 
tornou possível a compra de 
eletrodomésticos, móveis e ele-
troeletrônicos em até 24 vezes, 

medida que, de acordo com 
analistas de mercado, possibilitou 
tamanho crescimento da rede, 
devido às altas taxas de juros 
aplicadas. No entanto, o proble-
ma dos clientes de Canoinhas e 
região agora é outro: aonde pagar 
os carnês?

De acordo com a assessoria 
de imprensa, os clientes com car-
nês em andamento poderão efe-
tuar os pagamentos em qualquer 
outra fi lial da rede, o que causa 
outro problema: o deslocamento. 
A unidade mais próxima está em 
Curitiba, no Paraná. Em Santa 
Catarina, a loja mais próxima é 
a de Joinville, 195 quilômetros 
distantes.

Com surpresa, clientes das 
cidades vizinhas chegam até a 
loja para pagar os carnês e se 
assustam ao deparar com a loja 
fechada. Esse foi o caso de um 
agricultor de Irineópolis, que pre-
feriu não se identifi car, mas agora 
fi cou com a dúvida sobre o paga-
mento. “Eu quero saber onde eu 
posso pagar este carnê. Tem mais 
cinco prestações ainda”, reclama.  
Para informações, os clientes 
podem ligar para o serviço de 
atendimento ao consumidor, no 
número 0800-888-8008 ou no 
telefone  (41) 3219-1153. Em 
todas as tentativas realizadas pela 
reportagem, os telefones estavam 
ocupados. 
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LOJA de Canoinhas foi fechada por não alcançar metas de faturamento

Quando se ama não é preciso entender o que se passa lá fora, 

porque tudo passa a acontecer dentro de nós. (Paulo Coelho)

Feliz 
Aniversário!!!
Completou idade 
nova na terça-feira, 
5, a querida Juliana 
de Paula. 
À ela, muitas 
felicidades, 
realizações e 
conquistas. 

DANI E MARCELO completam três anos de namoro hoje. 
Felicidades para o casal!

CURSO DE CULINÁRIA 
INDUSTRIAL

Começou na terça-feira, 12, o Curso de Culinária Industrial na 
EEB Estanislau Schumann, destinado às mães dos alunos do Projeto 
Ambial. O curso de Culinária Industrial é voltado para a preparação 
de alimentos destinados tanto para o consumo doméstico quanto 
industrial, como restaurantes e lanchonetes; trabalhando temas 
relacionados ao armazenamento, higienização e conservação de 
alimentos, formulação de cardápios, medidas, porções, receitas 
diversas, etc. O curso acontece toda terça e quinta-feira, no período 
noturno, em parceria com o Núcleo de Educação Profi ssional (NEP) 
de Canoinhas e apoio da prefeitura de Bela Vista do Toldo e conta 
com a participação de 25 mães. 

NOITE CULTURAL
Hoje, na S.R.E. Bela Vista, com início às 19 horas, apresentação 

de música, dança, teatro e declamação de poesia. O evento é realizado 
pela EEB Estanislau Schumann, S.R.E. Bela Vista e Secretaria de Edu-
cação, Esporte, Cultura e Turismo.  Contamos com sua presença!
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Artista de renome internacional 
expõe no Sesc Ler de Canoinhas
Tercília dos Santos busca popularização da arte por meio de telas, almofadas e toalhas

Bonecos infantis, fl ores coloridas. 
A simplicidade que transborda 
das telas, almofadas, toalhas e 
outros objetos da artista plástica 
Tercília dos Santos encontra 
coro no sorriso da mulher que, 
há 19 anos, começou a pintar 
motivada por um sonho. “No 
domingo eu sonhei que era 
pintora. Na segunda comecei a 
praticar. Como minha pintura 
era muito forte, muito cheia de 
cor, eu procurei estudar, porque 
não entendia nada. Eu precisava 
entender minha arte”, revela Ter-
cília. De acordo com a artista, em 
menos de um mês ela conseguiu 
o entendimento de sua expressão 
artística e, a partir daí, começou 
a pintar telas, hoje conhecidas no 
Brasil e no exterior.

Natural de Piratuba, no leste 
de Santa Catarina, Tercília se 
inspira na infância e em temas 
regionalizados para compor sua 

produção, características da arte 
naif, da qual é um das maiores 
expoentes no País. Os desenhos, 
composições simples e puras, a 
colocaram no círculo das artes 
rapidamente e, desde a década 
de 1990, a mantém no círculo 
artístico, com uma característica 
peculiar: a arte de Tercília faz 
com que as pessoas também se 
sintam capazes de criar. “Elas 
vêem meus trabalhos, simples e 

puros, e percebem que também 
são capazes de fazer. Isso é fan-
tástico”, afi rma.

POPULARIZAÇÃO DA ARTE

Contratada pelo Serviço So-
cial do Comércio (Sesc), a artista 
promove exposições e ofi cinas 
nas unidades da organização. Em 
Canoinhas, a exposição começou 
na terça-feira, 12, e vai até 9 de 
junho, no Sesc Ler Canoinhas.

Na segunda-feira, 11, Ter-
cília  realizou uma palestra para 
as crianças da rede municipal de 
ensino, mostrando suas obras 
com motivações infantis e impul-
sionando a expressão artística das 
crianças. “É muito importante 
mostrar para as crianças que 
é possível fazer arte, instaurar 
nelas o interesse, que hoje não 
existe em muitos adultos, prin-
cipalmente os menos expostos 
às atividades culturais. Mais que 
isso, é fundamental tornar a arte 
palpável, criar mecanismos para 
que ela seja real na vida das pes-
soas, inclusive nas mais carentes”, 
defende.

Além de trabalhos expostos 
nos Estados Unidos, Espanha 
e Suíça, Tercília desenvolve tra-
balhos especiais para vestuário. 
Atualmente, se dedica à criação 
de uma cooperativa que desen-
volverá trabalhos relacionados 
com sua produção, como peças 
de vestuário, enxovais e pintura 
em cerâmica.

Gracieli Polak
CANOINHAS

Senai doa 

equipamentos 

escolares à Apae 

de Canoinhas
O Serviço Nacional da Indústria 
(Senai) de Canoinhas doou 15 
carteiras e cadeiras escolares e 
dois bebedouros à Escola Es-
pecial Santa Cruz, mantida pela 
Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionais (Apae). A entrega do 
material ocorreu na segunda-feira, 
4, à diretora da escola, Evanita 
Wagner Grosskopf. 

Vacinação 

de idosos é 

prorrogada até 

o dia 29
O Ministério da Saúde decidiu prorrogar 
até o dia 29 de maio a 11ª Campanha 
Nacional de Vacinação do Idoso. Até 
o momento, 11,1 milhões dos idosos 
foram vacinados – o que representa 
57,61% da população alvo. Como a 
meta nacional não foi atingida, o Minis-
tério acordou com as secretarias esta-
duais e municipais que não atingiram 
os 80% da população alvo que inten-
sifi quem as mobilizações e atualizem 
o sistema de informação do Ministério 
da Saúde até o dia 29 de maio.  A meta 
é imunizar 80% da população com 
60 anos ou mais – o que representa 
15,5 milhões de pessoas, de acordo 
com dados do IBGE. A campanha foi 
lançada no dia 25 de abril.

TERCÍLIA: “No domingo sonhei que era pintora, na segunda comecei a pintar”
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Rural

Flona de Três Barras realiza 
seminário voltado à região

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Evento incentiva pesquisas nas áreas preservadas; mais de 220 pessoas participaram

Pesquisadores, estudantes e 
profi ssionais ligados ao meio-
ambiente participaram, na quin-
ta-feira, 7, do 1.º Seminário de 
Pesquisa da Floresta Nacional 
(Flona) de Três Barras, na área 
de campo da entidade. Segundo 
o analista ambiental da Flo-
na de Três Barras, Anésio da 
Cunha Marques, o evento, que 
deverá ser realizado a cada dois 
anos, superou as expectativas 
da organização e contou com 
a participação de mais de 220 
pessoas, com apresentação de 23 
resumos expandidos, 16 traba-
lhos com pôsteres e, além disso, 
o acompanhamento por muitos 

agricultores que colaboram com 
os estudos desenvolvidos.

Marques explica que a im-
portância da realização do Se-
minário está concentrada jus-
tamente nas pessoas que vivem 
em áreas de floresta, porque 
torna público o trabalho dos 
pesquisadores, ao mesmo tempo 
em que estimula a realização de 
outros estudos,  além de pro-
mover o intercâmbio entre os 
pesquisadores. “O objetivo da 
Floresta Nacional é desenvolver 
pesquisas científi cas com o uso 
múltiplo e sustentável da fl o-
resta, ou seja, manter a fl oresta 
em pé de maneira que ela possa 
gerar renda para os agricultores. 
A realização deste Seminário é 
fundamental para este preceito”, 

explica.
Pesquisas voltadas para a 

permanência do agricultor da 
região no campo de forma sus-
tentável, hoje são realizadas por 
diversas entidades no Planalto 
Norte.

PESQUISA APLICADA

A engenheira agrônoma 
Ana Lúcia Hanisch, da Estação 
Experimental da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri) desenvolve uma pes-
quisa sobre as áreas de caívas 
(matas nativas com pastagens 
por baixo, utilizadas para criação 
de animais, como gado de leite e 
corte) e apresentou seu trabalho 
no Seminário. 

Ana explica que o inter-
câmbio entre os pesquisadores 
é fundamental, porque reúne 
conhecedores em diversas áreas, 
muitas vezes concomitantes, o 
que colabora para o melhora-
mento da pesquisa. A pesquisa-
dora afi rma que a participação 
dos agricultores nos estudos é 
fundamental, porque os traba-
lhos são desenvolvidos dentro 
das propriedades e as alterações 
nos sistemas de manejo são dis-
cutidas com os agricultores. “Se 
o agricultor não topar a ideia de 
trabalhar com a gente, a pesquisa 
não sai do lugar, porque ele tem 
de aceitar as propostas, colocar 
em prática, ser bem participativo 
mesmo. Isso é fundamental”, 
esclarece. 

Marca da Sadia 

e cultura da 

Perdigão devem 

prevalecer 

Com a perspectiva de o negócio 
entre Sadia e Perdigão ser anun-
ciado nos próximos dias, o clima 
dentro da Perdigão é de euforia 
e, da Sadia, de apreensão.

Com a expectativa de si-
nergia de R$ 2,2 bilhões com a 
união entre as duas empresas, 
haverá multiplicidade de produ-
tos, de fábricas e, evidentemente, 
de ocupações.

Há grandes possibilidades 
de corte quando são somados os 
59 mil funcionários da Perdigão 
e os 60 mil da Sadia, afi rmou um 
executivo de uma das empresas 
ao jornal Folha de S.Paulo – 
principalmente entre os cargos 
mais qualifi cados.

A ansiedade e a animação 
dos funcionários da Perdigão, 
diz uma pessoa próxima às em-
presas, carregam um pouco do 
sentimento de vingança, causa-
do pela tentativa de tomada de 
controle hostil, feita pela Sadia 
há três anos.

À época, a Sadia, com recei-
ta 40% maior do que a da Perdi-
gão, ofereceu R$ 27,88 por ação 
da concorrente. Se houvesse a 
adesão de 100% dos acionistas, 
a Sadia desembolsaria R$ 3,73 
bilhões. Os maiores acionistas da 
Perdigão recusaram a proposta e 
traçaram um plano agressivo de 
crescimento, para evitar situação 
semelhante no futuro.

O negócio entre as duas 
gigantes torna ainda mais incer-
to o destino da futura unidade 
anunciada para ser edifi cada em 
Mafra. O investimento anuncia-
do há dois anos seria da ordem 
de R$ 600 milhões.

EVENTO teve a participação de profi ssionais da área que apresentaram 23 resumos expandidos e 16 trabalhos com pôsteres;  agricultores acompanharam 

ESTIAGEM

Ministério garante recursos 

para municípios

> p. 15
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Participe enviando um e-mail para o endereço 

cnorte@newage.com.br ou telefonando para o número 

(47) 3622-1571. Não é necessário se identifi car.

A vez e 

a voz do 

povo!

Ministério garante 

recursos para municípios

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Canoinhas está entre os 94 que decretaram situação de emergência

A senadora Ideli Salvatti (PT/SC) 
e uma comitiva de prefeitos, presi-
dentes de associações municipais e 
deputados estaduais de Santa Cata-
rina receberam na semana passada a 
confi rmação de ajuda do Governo 
Federal para enfrentar a situação de 
estiagem no Estado. 

Em reunião em Brasília com o 
secretário executivo substituto do 
Ministério de Integração Nacional, 
Júlio Cesar Nogueira, os prefeitos 
ouviram a garantia de que devem 
ser liberados cerca de R$ 20 milhões 
para amenizar os efeitos da seca nos 
municípios catarinenses. A liberação 
dos recursos só se dará depois da 
volta do ministro Gedel Vieira Lima 
do Nordeste. O ministro viajou para 

verificar os estragos provocados 
pelas chuvas na região.

Um dia depois a Comissão de 
Defesa Civil de Canoinhas (Com-
dec) se reuniu para decretar, por 
unanimidade, situação de emergên-
cia no município.

Para a senadora Ideli os re-
cursos devem ser liberados dire-
tamente para as prefeituras. “Não 
se pode repetir o que aconteceu 
com o problema das enchentes, 
precisamos garantir que os municí-
pios recebam o dinheiro direto do 
Governo Federal”, alertou. 

Já o deputado federal Cláudio 
Vignatti (PT/SC) lembrou que o 
dinheiro só será liberado quando 
a Secretaria Nacional de Defesa 
Civil receber os decretos de estado 
de emergência homologados pelo 
Governo de Santa Catarina. 

Segundo informações da Defesa 
Civil Nacional nenhum município 
enviou a documentação necessária. 
Canoinhas protocolou o decreto esta 
semana. “Os municípios também 
podem receber o que chamamos 
de ajuda humanitária, basta que nos 
comuniquem diretamente que se en-
contram em situação de emergência. 
Podemos enviar imediatamente água 
potável e alimentos”, explicou o secre-
tário do Ministério da Integração. 

Em Santa Catarina, 94 municí-
pios estão em situação de emergên-
cia. Localizados no Oeste, Meio-
Oeste, Norte e Planalto Serrano, 
as cidades registram graves perdas 
nas safras de milho, feijão, soja e 
na produção leiteira. “Estamos en-
frentando a pior estiagem dos últi-
mos 10 anos”, disse o vice-prefeito 
de Itapiranga, Milton Simon.

COMDEC se reuniu na quarta-feira, 7, para contabilizar os prejuízos com a estiagem no município
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Buracos nas ruas
Leitor reclama do estado das ruas no Loteamento Jardim Santa Cruz, que 
há mais de um ano não recebiam manutenção e se encontravam em pés-
simas condições, cheia de buracos e trazendo muitas complicações para o 
trânsito. Nesta semana, no entanto, reparos começaram a ser realizados.

Serviço insufi ciente

Leitores reclamam dos serviços prestados pela empresa Reunidas, 
que, de acordo com eles, oferece poucas linhas de ônibus e não abre 
espaço para que outras empresas assumam o serviço de forma mais 
efi ciente. “Para fazer uma viagem curta dentro do Estado é preciso 
fazer inúmeras conexões, esperar por horas em rodoviárias, sendo 
que nem é tão longe assim. É uma vergonha essa situação, porque se 
a empresa não tem condições de prestar um bom serviço, que agrade 
aos clientes, ela deveria abrir espaço para que outra fi zesse isso”, 
reclama a  leitora.
Outro leitor, de Três Barras, reclama dos horários do ônibus coletivo. 
“São muito poucos, principalmente à noite, quando a gente precisa 
esperar ainda mais para apanhar um ônibus que, muitas vezes, não 
tem nem janela”, afi rma.
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SAÚDE

     Alerta para os pais
      DIABETES NA INFÂNCIA

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Sintomas que remetem ao diabetes estão cada vez surgindo mais cedo em crianças; É preciso fi car atento aos indícios

I
magine que sua vida depende 
de manter cheio um copo de 
açúcar. Você não pode deixar 

nenhuma corrente de ar levar um 
grão sequer, muito menos trans-
bordar esse copo. Para isso, terá 
de seguir uma disciplina militar. A 
comparação é feita por quem co-
nhece bem o que é levar uma vida 
regrada. Juliano Vardenski, 18 anos, 
descobriu que sofria de diabetes do 
tipo 1 aos quatro anos. Sua mãe, 
Erna Maria Vardenski, conta que 
levou um susto. “O chão sumiu 
dos meus pés”. Hoje, a doença já 
não assusta mais, mas mãe e fi lho 
sabem que não dá para brincar. 

“Uma vez comi um bombom e me 
arrependi”, conta Juliano, depois de 
ter ido parar no hospital por conta 
do doce. Ele toma religiosamente 
duas injeções de insulina por dia. 
Espécie de hormônio, a insulina 
é responsável pela redução da gli-
cemia, taxa que mede a glicose no 
sangue. “No começo era difícil, hoje 
já estou acostumado”, conta.

Erna passou por uma expe-
riência que tem se tornado cada 
vez mais corriqueira. Donato e 
Valdicéia Noernberg descobriram 
que aos 2 anos e meio o fi lho 
Marlon sofria de diabetes tipo 1. 
O choque não poderia ter sido 
mais dramático. O menino fi cou 
internado 17 dias para controlar 
o índice de glicose no sangue. 

Donato conta que o caso do fi lho 
tem contornos genéticos, uma das 
características do diabetes tipo 1. 
Sua mãe morreu de complicações 
do diabetes tipo 2, que embora 
tenha ligação com a genética, é 
desencadeado principalmente por 
obesidade e maus hábitos alimen-
tares. O pai de Valdicéia também 
sofre de diabetes tipo 2.

Donato conta que o filho 
de uma de suas irmãs também 
desenvolveu diabetes tipo 1. “Um 
dia, por brincadeira, ele urinou na 
fi ta que detecta diabetes que era 
do Marlon, e entrou em pânico ao 
ver que a coloração da fi ta fi cou 
bem marrom”, conta Donato, 
se referindo às precursoras dos 
aparelhos de medir glicemia.

SUPERAÇÃO

Tanto o caso de Marlon 
quanto o de Juliano não foram 
fáceis de serem aceitos pelas 
famílias, muito menos pelos 
meninos. “Cortava o coração 
ver ele (Marlon) recusar balas de 
pessoas que não sabiam que ele 
era diabético”, conta Donato, que 
orientou o fi lho a aceitar as balas 
e guardar em casa. “Imagine o 
que era para uma criança fazer 
isso”, diz Donato. Hoje com 14 
anos, Marlon descobriu que a dis-
ciplina alimentar é o segredo para 
manter a diabetes praticamente 
invisível, lembrada somente nas 
horas de aplicar insulina.

Juliano também leva uma 
vida normal. Filho de agricul-

tores, cresceu entre a roça e a 
escola. Hoje, tem no futebol 
uma diversão e uma necessidade. 
“Quando ele está com a glicemia 
alta basta jogar futebol que bai-
xa”, conta a mãe, Erna.

Aos sábados, Juliano tra-
balha comercializando o que 
a Associação da Agricultura 
Familiar (Agrupar) produz, nas 
barraquinhas de produtos or-
gânicos que funcionam ao lado 
da Igreja Matriz, no centro de 
Canoinhas. Falante e simpático, 
comprova o que é unanimidade 
entre médicos e nutricionistas 
– mantendo uma disciplina ali-
mentar rigorosa, é possível ter 
qualidade de vida e desenvolver 
qualquer atividade.

JULIANO trabalhando na feira da Agrupar: “No começo era difícil, hoje já estou acostumado”                MARLON, com o pai Donato e o irmão mais novo: descoberta da doença foi dramática para a família
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CASOS são descobertos nas escolas
Nutricionistas estão cada vez mais atentas para a alimentação escolar que privilegia frutas, verduras e carboidrato

“
Está crescendo, e muito, o 
número de crianças diabé-
ticas”, alerta a enfermeira 

responsável pelo Programa de 
Diabetes e Hipertensão da Po-
liclínica de Canoinhas, Luzia 
Wrubleski. O programa reúne 
hoje cerca de 1,5 mil diabéticos. 
Destes, pelo menos 30 são crian-
ças até 12 anos, mas não há uma 
estimativa ofi cial. Luzia lembra 

que um estudo do Ministério da 
Saúde apontou que pelo menos 
7% da população sofrem de dia-
betes. Considerando que Canoi-
nhas tem 52 mil habitantes, pelo 
menos outras duas mil pessoas 
têm a doença, mas não sabem.

A descoberta, geralmente se 
dá no período escolar, enfatiza a 
orientadora educacional Odilza 
Beatriz Corrêa, que coleciona 
algumas histórias de alunos que 
apresentam sintomas de diabetes 
na escola. Casos que por muitas 
vezes se tornam dramáticos, 
quando as crianças sofrem crises 
que levam a desmaios e convul-
sões. Odilza se lembra de casos 
como o de uma menina que teve 
a diabetes detectada depois de 
uma crise na escola. Extrema-
mente retraída, a menina passou 
a trazer lanche de casa e pouco 
se relacionava com os colegas e 
professores. Conversando com a 
mãe da criança, Odilza descobriu 
que o pai não aceitava a doença, 
obrigando a mãe a medicá-la 
escondido. A resistência do pai 
infl uenciava a fi lha que chegou a 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

dizer a orientadora que preferia 
morrer a tratar a doença. Hoje, 
aos 12 anos, está tão acostuma-
da que já aplica suas próprias 
injeções. A mudança de com-
portamento teve participação 
decisiva da escola. “Chamamos 
uma nutricionista e conversamos 
com os pais”, conta Odilza.

De acordo com a psicóloga 
Herica Withoeft, é justamente no 
período escolar que a criança co-
meça a desenvolver aspectos im-
portantes da sua psicologia, por 
isso precisa de apoio integral dos 
pais, professores e colegas. Dessa 
forma, a atitude dos pais pode ser 
crucial para o desenvolvimento 

da personalidade. No caso de 
uma criança doente, a questão 
fi ca ainda mais complexa. “Os 
pais têm de se informar e fi car 
atentos a qualquer sintoma que 
demonstre que a criança não está 
bem”, aconselha Herica.

MUNICÍPIO PREOCUPADO

Segundo a Secretaria de 
Educação de Canoinhas, há ofi -
cialmente nove casos de alunos 
diabéticos em toda a rede pública 
do município. Cristiane Herbst 
Mota, nutricionista responsável 
pela merenda escolar distribuí-
da nas escolas, conta que essas 
crianças recebem uma alimenta-
ção diferenciada, composta por 
alimentos diet ou light, rica em 
cálcio e carboidratos. Todos os 
casos são do tipo 1.

Professores são orientados 
sobre os sintomas e comunicam 
imediatamente os pais quando per-
cebem que há algo de errado com a 
criança. “É perfeitamente possível 
conviver com o diabetes, desde que 
se aprenda a viver com as limitações 
da doença”, frisa Luzia.

LUZIA WRUBLESKI: “É perfeitamente possível conviver com o diabetes”

REDE Municipal de Educação, de Canoinhas,  instalou há três anos o programa Mais Frutas na Escola, que visa fornecer uma alimentação mais saudável às crianças
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é o segredo para qualidade de vida
Nutricionista ensina como um cardápio saudável pode controlar e até evitar o diabetes, garantindo qualidade de vida

“
Essa doença é danada e boa 
parte do problema vem da 
alimentação”. O comentá-

rio do clínico geral que atende no 
Programa de Diabetes e Hiper-
tensão de Canoinhas, Dr. Charles 

Ricardo Voigt, alerta para a origem 
e causa dos problemas relaciona-
dos ao diabetes. Ele lembra que o 
papel de um nutricionista é funda-
mental no tratamento da doença, 
mas Canoinhas, no momento, não 
dispõe de um profi ssional da área 
trabalhando no programa.

Voigt esclarece que a diabetes 

o que contribui para auxiliar no 
incentivo aos hábitos alimentares 
mais saudáveis”, lembra. Secreta-
rias de Educação de vários municí-
pios já desenvolveram campanhas 
para que cantinas comercializem 
somente comida saudável. Milenna 
lembra que crianças não têm noção 
das consequências da doença, o 
que aumenta o perigo. “Temos de 
partir para o lúdico, negociar com 
elas (crianças), muitas vezes eles 
não gostam dos alimentos, mas 
porque não conhecem”, e emen-
da – “É preciso uma reeducação 
alimentar, tanto para os pais quanto 
para as crianças”, conclui.

INDÍCIOS

Sintomas como sede exa-
gerada, volume alto de urina, 
emagrecimento súbito, muito 
sono e fraqueza podem ser 
indícios de que você ou seu 
filho estão com diabetes. Voigt 
aconselha qualquer pessoa aci-
ma do peso e com mais de 30 
anos a procurar a Associação 
de Diabéticos, que fica na rua 
Major Vieira, no centro de Ca-
noinhas, para fazer o exame de 
glicemia capilar. Apenas uma 
gota de sangue é retirada do 
dedo. O resultado sai imedia-
tamente e é 100% seguro.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

tipo 1, mais comum em crianças e 
de origem hereditária, são causadas 
por doenças autoimunes que agri-
dem o pâncreas, causando a parada 
total da insulina. No caso do tipo 2, 
mais comum em pessoas adultas, 
Voigt lembra que há prevenção. 
“Noventa por cento dos casos 
são causados pelo sedentarismo 
e obesidade”. Contra essas duas 
causas, há antídotos quase sempre 
infalíveis – exercícios físicos e ali-
mentação regrada.

A nutricionista Milenna La-
rissa Conceição reafi rma que o 
portador de diabetes pode ter 
uma vida normal, desde que cuide 
da alimentação. Ela dá uma dica 
de cardápio saudável (veja acima) e 
lembra que o tipo 2 é previsível. 
O cardápio para diabético serve 
de sugestão para quem quer se 
prevenir contra a doença.

Milenna conta que tem atendi-
do cada vez com maior frequência 
crianças obesas em seu consultó-
rio, o que faz acender o alerta para 
os pais. “A obesidade é uma porta 
de entrada para a diabetes”, frisa.

A nutricionista chama a aten-
ção dos pais e professores. “Os 
pais cobram das crianças, mas dei-
xam armários cheios de armadilhas 
em casa, sem contar as cantinas das 
escolas, que geralmente oferecem 
guloseimas perigosas. Recente-
mente, foi aprovada uma Lei Esta-
dual que proíbe a comercialização 
de alguns alimentos nas cantinas, 
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MILENNA: “É preciso uma reeducação alimentar, para pais e crianças”
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Época de safra aumenta 
assaltos no interior
Cachorro alertou família, na semana passada, e frustrou ação de bandidos

Três homens estão presos acusa-
dos de participar de um assalto 
na noite de quinta-feira, 7, na 
localidade de Santa Leocádia, 
interior de Canoinhas. Eles 
são suspeitos de terem tentado 
arrombar a casa de Antonio 
Garret. De acordo com os donos 
da casa, o cachorro da família 
alertou para o assalto. Ao olhar 
pela janela, eles perceberam a 
presença de homens encapuza-
dos e armados. Com os gritos 
da esposa de Garret, os ladrões 
se assustaram e disparam pelo 
menos três tiros contra a casa, 
fugindo em direção ao matagal.

Segundo a família, há dias 
um carro suspeito rondava a 
casa. A época de safra aumenta 
o número de assaltos no interior. 
No dia 26 de abril uma carga de 
10 toneladas de fumo foi rou-
bada em Rio d’Áreia de Cima, 
em Bela Vista do Toldo. Até o 
momento somente o caminhão 
foi recuperado e não há pistas 
dos suspeitos.

TRIO ESTÁ PRESO

Os Garret não tiveram so-
mente a sorte de escapar do 
assalto, mas também viram os 
assaltantes presos.

A equipe de investigação 
mista das Polícias Civil e Militar 
entrou em ação e conseguiu 
prender os três suspeitos em 
menos de 48 horas.

O primeiro foi detido na 
balsa da localidade. Um soldado 
militar desconfiou e deteve o 
suspeito com a ajuda de dois po-
liciais aposentados que pescavam 
no local. Evandro Luiz Fernan-
des deu trabalho aos policiais ao 
mentir o nome. Na Delegacia 

ele acabou confessando o crime. 
Disse que era de Joinville e que 
havia um companheiro escondi-
do no mato. Ele revelou ainda 
que um rapaz conhecido como 
Pequeno, mentor do crime, iria 
resgatá-los à noite. Policiais leva-
ram um Gol parecido com o que 
Pequeno os resgataria e estacio-
nou nos trilhos ferroviários que 
existem na localidade, próximo 
do matagal onde o rapaz estaria 
escondido. Valdinei de Lima 
Santos, conhecido como Cabelo, 
o segundo suspeito, saiu do mato 
com duas armas e um rádio de 
comunicação. Foi preso imediata-

mente sem esboçar reação. Logo 
em seguida apareceu Angelo de 
Assis Figueiredo, o Pequeno, que 
já tem passagem pela Delegacia. 
O rapaz também foi preso.

Pequeno pode até se livrar da 
acusação de tentativa de assalto, 
mas não vai se livrar das acusações 
de tráfi co de drogas e contraban-
do. Em busca realizada na sua 
casa, no bairro Campo d’Água 
Verde, policiais encontraram dro-
gas e cigarro do Paraguai.

A prisão preventiva do trio 
já foi decretada. Eles foram le-
vados para o Presídio Regional 
de Mafra.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Acidente em Três Barras

Na tarde de domingo, 10, o Corpo de Bombeiros de 
Três Barras atendeu um acidente de trânsito na SC-
303 envolvendo um Fusca, placas de São Bento do 
Sul, conduzido por Rafael Melo, 20 anos. Ele perdeu a 
direção do carro, capotou e foi arremessado para fora 
do veículo. Sofreu várias escoriações e foi levado para 
o Pronto Atendimento do Hospital de Três Barras.

Atropelamento no 

centro de Canoinhas

Uma senhora de 69 anos foi atropelada por 
uma motociclista na manhã de quinta-feira, 7, 
na rua Getúlio Vargas, centro de Canoinhas. 
A mulher sofreu vários ferimentos e foi levada 
ao Pronto Atendimento Municipal.

Acidente deixa uma mulher 

morta no centro de Canoinhas

Uma briga entre família resultou em 
uma morte e um ferido grave na noite 
de sábado, 9, na localidade de Colô-
nia Ruthes, interior de Major Vieira. 
Edson Leffei da Silva, 23 anos, foi es-
faqueado cinco vezes, não resistiu aos 
ferimentos e morreu antes mesmo da 
chegada do socorro. Seu pai, Alípio 
Leffei da Silva, 48 anos, também foi 
esfaqueado pelo menos quatro vezes, 
mas não corre risco de morte.

Segundo o delegado de Co-
marca, Rui Orestes Kuchnir, a briga 
teria começado em um bar. Dois 
irmãos são acusados de terem briga-
do com pai e fi lho. Ivonei e Jucinei 
dos Santos foram indiciados pelo 
crime, além da mãe, Noemia Lima 
dos Santos, que teria acobertado os 
fi lhos. A ordem de prisão preventiva 
do trio foi emitida pela Justiça na 
segunda-feira, 11. Kuchnir acredita 
ainda que eles vão se apresentar 
com um advogado na Delegacia, 

Briga termina em morte 

de jovem em Major Vieira
Edson Leffei da Silva, 23 anos, levou cinco facadas

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

mas a busca aos suspeitos continua. 
Segundo o delegado, havia uma 
rixa antiga entre as famílias Leffei 
e Santos. Desentendimento que 
fi cou mais acirrado quando Alípio 
se encontrou com os irmãos no 
bar. Edson teria tentado tirar o pai 
do bar, quando também teria sido 
provocado pelos irmãos. Ao revidar, 
ele teria sido atacado pelos dois, que 
estariam armados com facão.

 Uma série de testemunhas está 
sendo ouvida.

Na casa dos Santos, não há 
nenhum movimento desde o dia 
do crime. Vizinhos não sabem dizer 
para onde foi a mãe Noemia e os 
fi lhos Ivonei e Jucinei. Eles já são 
considerados foragidos.

FORA DE RISCO
Alípio deu entrada em estado grave 

no Hospital São Lucas, de Major Vieira. 
Ainda na madrugada de domingo, 10, 
ele foi transferido para o Hospital Re-
gional, de Joinville, de onde recebeu alta 
na tarde de terça-feira, 12.

Mariza da Silva, 29 anos, morreu 
depois de participar de um acidente de 
trânsito na rua Rubens Ribeiro da Silva, 
no centro de Canoinhas, na madrugada 
de domingo, 10. O policial reformado 
Osmar Leandro Gonçalves teria cortado 
a preferencial com seu veículo, um Fiat 
Uno, placas de Canoinhas, provocando 
uma batida em cheio contra um Fiat 
Strada, placas de Canoinhas. 

Mariza estava no Uno. Outra 
mulher estava no carro dirigido por 
Gonçalves e foi internada em estado 
grave na Unidade Intermediária do 
Hospital Santa Cruz. Ela ainda corre 
riscos. Mariza morreu logo depois de 
dar entrada no Hospital. Gonçalves e 
outros dois ocupantes do Gol foram 
levados até o Hospital, mas liberados 
em seguida.

O motorista da Strada e outras 

duas ocupantes do carro foram 
levados ao Pronto Atendimento e 
liberados em seguida.

Gonçalves pode ser indiciado 
por homicídio culposo (cometido sem 
intenção) e lesões corporais, mas o 
inquérito ainda não foi concluído. Se-
gundo o delegado regional Rui Orestes 
Kuchnir, não cabe prisão em fl agrante 
no caso, já que o novo Código de Trân-
sito deixa explícito que o motorista que 
em um acidente com vítima fatal não 
se negar a prestar socorro, responderá 
ao crime em liberdade. De acordo com 
a Polícia foi o próprio Gonçalves quem 
chamou socorro.

Gonçalves não fez teste de 
bafômetro porque o aparelho estava 
sendo auferido pelo Inmetro. A Polícia 
Militar tem somente um aparelho de 
auferir alcoolemia.

CARRO foi atingido em cheio na lateral onde estavam as vítimas

EVANDRO e Cabelo (acima) e o material encontrado com eles durante a prisão
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PRECISA-SEUFSC abre 
inscrições para 
vestibular

Empregos

Três cursos são oferecidos no Pólo de Canoinhas

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

CONCURSOS
l SEF - Secretaria de Estado da 

Fazenda
Prazo: até 10 de junho
Cargos: contador
Vagas: 44
Salário: até R$ 7226,26
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 100
Inscrições: através do site http://sef.
fepese.ufsc.br.

l Câmara de Itajaí
Prazo: até 4 de agosto
Cargos: vários  
Vagas: 23
Salário: até R$ 2900,00 
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: não informada
Informações: através do site 
www.univali.br/concurso 

lUFSC - Universidade Federal de SC
Prazo: até 26 de maio
Cargos: vários  
Vagas: 79
Salário: até R$ 6848,85 
Escolaridade: Nível Superior
Taxa de Inscrição: R$ 70
Informações: através do site 
www.ufsc.br

SERVIÇO
FAÇO montagens de móveis para 
mudanças ou móveis novos. Fone: 
3622-5751 ou 9167-4679.

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:
- Barman/barwoman (idade: 18 a 30 
anos, horário das 17 às 3 horas)
- Confeiteiro(a)/salgadeiro(a) (com 
experiência)
- Costureira (o) (com experiência)
- Representante comercial (acima de 
18 anos, cursando Ensino Superior, 
área: convite de formatura)
- Representante comercial (com 
experiência e veículo, área industrial)
- Representante comercial (idade: 18 
a 35 anos, com veículo e experiência, 
área: materiais de construção, farmá-
cias e supermercados)
- Técnico de segurança no trabalho 
(idade: 18 a 40 anos, com experiência)
- Vendedor(a) externo(a) (acima de 
25 anos, área: materiais de constru-
ção, com experiência)
- Vendedor(a) externo(a) (acima 
de 18 anos, área: alimentos, com 
experiência)
- Vendedor(a) externo(a) (área: em-
balagens, com experiência e veículo)
- Vendedor(a) externo(a) (área: higie-
ne e limpeza, com veículo)
- Vendedor(a) externo(a) (CNH “AB”, 
com experiência, área: informática)
- Vendedor(a) interno(a) (área: ferra-
gens/peças, com experiência)
- Vendedor(a) interno (área: motos, 
com experiência)
- Vendedor(a) interno(a) (CNH “AB”, 
com experiência, área: pneus)

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

VAGAS 
DISPONÍVEIS: 

VENDEDOR: com formação superior em 
Nutrição.

VENDEDORA EXTERNA: Ensino Médio 
completo e CNH categoria B.

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS: para 
trabalhar com carga e descarga.

AUXILIAR DE COZINHA: com experiência 
na função.

CASEIRO: com CNH categoria C.

COSTUREIRA: com experiência na 
função.

GARÇOM: com experiência na função.

ELETRICISTA INDUSTRIAL: com expe-
riência na função. Desejável nível técnico. 
Para empresa do ramo Papeleiro.

MÊCANICO SOLDADOR: experiência 
na função.

TORNEIRO MECÂNICO: experiência 
na função.

TORNEIRO MECÂNICO: possuir curso 
técnico na área e experiência na função. 
Para trabalhar em empresa do ramo 
Papeleiro.

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

VAGAS 
FEMININAS:

- Auxiliar de cozinha (somente 
para fins de semana, com ex-
periência)
- Babá para pernoitar (acima 
de 18 anos)
- Babá para pernoitar (acima 
de 18 anos, cuidar de gême-
os)
- Confeiteira (acima de 20 
anos, com experiência)
- Confeiteira/Salgadeira (aci-
ma de 25 anos, com experi-
ência)
-  Costureira (acima de 30 
anos, com experiência)
- Diarista (com experiência, 
terça-feira e quinta-feira, perí-
odo: vespertino)
-  Diarista ( idade: 30 a 45 
anos, com experiência, fins de 
semana)
- Empregada doméstica/babá 
(acima de 21 anos, casada, 
com experiência)
- Empregada doméstica (meio 
período)
- Empregada doméstica (resi-
dir com senhora idosa, centro 
de Canoinhas)
- Empregada doméstica (resi-
dir em Joinville-SC)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (acima de 35 anos, 
interior de Papanduva)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (centro de Canoi-
nhas)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (idade: 18 a 40 anos, 
centro de Canoinhas, com tarde 
livre)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (trabalhar em Rio 
Bonito, Major Vieira)
- Inspetora de qualidade da 
madeira  (com experiência, 
acima de 18 anos)
- Vendedora (idade: 18 a 25 
anos)

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- Açougueiro (com experiência)
- Atendente (idade: 18 a 25 anos, 
horário: das 13 às 20 horas)
- Balconista (idade: acima de 18 
anos, com experiência)
- Eletricista automotivo (com ex-
periência, para Três Barras)
- Eletricista predial (idade: acima 
de 18 anos, com experiência)
- Garçom (idade: 16 a 18 anos)
- Mecânico automotivo (com ex-
periência, para Três Barras)
- Mecânico/soldador (idade: 18 
a 35 anos, com experiência em 
automóveis)
- Motorista “C” (com experiên-
cia)
- Motorista “C” (com experiência, 
curso MOPP)
- Operador de plaina (com expe-
riência)
- Operador de tupia ou centro de 
usinagem (com experiência)
- Operador de serra múltipla (com 
experiência)
- Padeiro (com experiência, idade 
acima de 25 anos)
- Pedreiro (com experiência)
- Vendedor (a) externo  (área: 
motos, com experiência)

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

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

A Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC) abriu, na 
sexta-feira, 8, as inscrições para o 
Processo Seletivo para Educação 
à Distância da Universidade para 
ingresso nos cursos previstos 
pela entidade nas unidades es-
tabelecidas em diversas cidades 
do Estado e também no Paraná, 
Rio Grande do Sul e Roraima. O 
concurso, destinado para pessoas 
que já possuem o diploma do 
Ensino Médio ou equivalente até 
a data da matrícula, acontece até 
a quinta-feira, 28 de maio, no site 
da instituição.

No Pólo de Educação à 
Distância da UFSC em Ca-
noinhas, locado na Escola de 
Educação Básica Santa Cruz, 
serão ofertados os cursos de 
Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Física e Licen-
ciatura em Ciências Biológicas, 
cada um com 50 vagas, para 
ingresso imediato na instituição 
de ensino superior, ainda no 
segundo semestre de 2009.

EM ALTA

De acordo com o Ministério 
da Educação e da Cultura (MEC), 
de 2003 a 2006 o Ensino Supe-
rior à Distância cresceu 571% e 
oportunizou a chance de estudar 
para milhares de brasileiro. O 
Ensino à Distância público, nesse 
período, tornou-se responsável 
por 27% das vagas, como as 
ofertadas em Canoinhas.

As inscrições para todos 
os cursos ofertados pela UFSC 
devem ser realizadas através da 
internet. O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 65.

DOU AULAS particulares de matemáti-
ca e física, formação em matemática.
Fone: 3622-8462.
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Não Tente Me Impedir                            Bruno & Marrone
Chora Me Liga                               João Bosco & Vinícius
Universitário Apaixonado                        Garotos de Ouro
Oba, Oba                                               Papas da Língua

Cinderela                                               Bruno e Maurício

Jovem Pan

Na Balada 14

O 14.º volume do CD Na Balada, com 
os hits da Jovem Pan traz o que de 
melhor está tocando nas baladas do 
mundo inteiro. Claro que o CD já es-
treia um pouco em descompasso com 
as novas tendências já que muita coisa 
boa surgiu nas últimas semanas. Des-
taque para Keep On Rissing (Michelle 
Shellers), Watch Out (Alex Gaudino) 
e a inesquecível All I Need (Get Far 
Fest). Sempre bom ouvir. (EW)

1001 Filmes para ver 
antes de morrer

Steven Jay Schneider
Sextante

960 págs

    Essa edição pesada 
lançada pela Editora Sextante 
é, assim como o título sugere, 
uma reunião de trabalhos im-
perdíveis que se acumularam 
durante essa trajetória do ci-
nema. A proposta vai além, e 
objetiva aguçar a curiosidade 
dos leitores – principalmente 
os mais desinformados – para 
indicar o caminho mais fácil na 
hora de enfrentar as prateleiras 
da locadora. São, de fato, 1001 
títulos que vão desde o drama à 
comédia, do romance ao terror, 
do western aos policiais, em 
ordem cronológica (o primeiro 
da lista é o curta Viagem à Lua, 
de George Mèlies, do ano de 
1902, enquanto lá no finalzinho 
você encontra títulos frescos 
como  Sangue Negro e Desejo e 

Reparação), tudo devidamente 
arranjado, com textos fáceis e 
imagens que vão empolgar até 
o fã mais desavisado. 

Claro que boa parte do 
listão é barbada pra quem já 
está um pouco por dentro do 
que é bom: Psicose  (assim 
como outros grandes títulos 
de Alfred Hitchcock), Tubarão, 
e boa parte da filmografia de 
Spielberg, assim como a de 
Quentin Tarantino, Woody Allen, 
Billy Wilder, Godard, Fellini, 
Truffaut, e outros grandes di-
retores está por ali.  É interes-
sante observar que, depois de 
boa parte do livro decifrado, o 

  Acabo de assistir a versão 
restaurada em DVD do clássico 
de 1932, Grande Hotel, lançada 
em 2004, e posso garantir que 
clássico que é clássico permane-
ce atual mesmo 75 anos depois. O 
primeiro fi lme a reunir um elenco 
estelar, Grande Hotel é referência 
por frases que imortalizaram a 
deusa Greta Garbo (“Eu só quero 
fi car sozinha”) e “Grande Hotel... 
as pessoas vêm e vão, e nunca 
acontece nada”, pronunciada pelo 
Dr. Otternschlag (Lewis Stone).

Os mitos por trás das câmeras, 
por sinal, são tão interessantes 
quanto o fi lme propriamente dito. 
Sete estrelas da época reunidas em 
um único fi lme deram aos produto-
res e ao diretor Edmundo Goulding 
muitas dores de cabeça. Greta teria 
se rebelado depois da primeira exi-
bição do fi lme por achar que Joan 
Crawford aparecia mais que ela. O 
longa voltou para a sala de edição 
e novas cenas foram gravadas para 
serem adicionadas, claro, com falas 
mais longas de Greta.

Grande Hotel é, sobretudo, 
uma bem sacada jogada de mar-
keting da Metro Goldwin Mayer 
para recuperar o prestígio do es-
túdio. Deu certo. O fi lme estourou 
em bilheteria, fruto também de um 
glamouroso lançamento no Teatro 
Chinês, no coração de Hollywood. 
Um público espantoso compa-
receu para ver as estrelas que 
assinavam um livro de hóspedes 
em um lobby montado em frente 

ao teatro, imitando o do fi lme.
A história gira em torno de sete 

hóspedes, alguns com histórias 
mais intensas, outros nem tanto. 
Greta é uma atriz e dançarina deca-
dente e extremamente depressiva, 
que encontra em um barão (John 
Barrymore) que na verdade usa o 
título para esconder sua verdadeira 
identidade (um ladrão de luxo) para 
seduzir e se infi ltrar na alta socie-
dade. Outros personagens desfi lam 
pelo hotel como um doente termi-
nal que decide gastar os últimos 
caraminguás em luxo e jogos, daí 
estar hospedado no Grande Hotel 
de Berlim. Há ainda a secretária 
de aluguel interpretada por Joan 
Crawford, que presta serviço para 
um magnata industrial em crise nos 
negócios, a quem o doente terminal 
prestou serviços pelos quais foi 
muito mal compensado.

Tão enigmático quanto seus 
personagens, Grande Hotel é 
soberbo, sedutor e inebriante. 
Seja pelo roteiro bem construído, 
pelas interpretações marcantes 
ou pelos cenários luxuosos, é 
fi lme obrigatório para entender 
os primórdios do cinema. Tanto 
que foi premiado pela Academia 
com o Oscar de melhor fi lme em 
1932. (EW).

EXTRAS DO DVD: Valem tanto quanto o fi lme. Tem um mini-documentá-
rio sobre os bastidores, cenas da estreia frenética no Teatro Chinês e o 
curta-metragem E Nuca Acontece Nada, sátira divertidíssima de Grande 
Hotel, além do trailer original.

Avaliaçăo CN: Filme:               ***

> Grande Hotel

Extra: ****

número 1001 começa a ficar 
pequeno demais, e no final não 
é difícil notar que alguns títulos 
importantes ou tão significativos 
quanto alguns impressos nas 
páginas ficaram de fora. É uma 
conseqüência previsível, mas 
nem por isso 1001 Filmes deva 
ser sacrificado. Até porque a 
iniciativa é corajosa: acho que 
é sempre muito mais fácil listar 
1001 filmes para não ver de 
jeito nenhum antes de morrer, 
que se aventurar a catalogar os 
melhores deles. 

A impressão - e principalmen-
te as imagens - são de primeira, e 
o conteúdo dos textos é superior a 
qualquer guia de vídeo e devedê 
de locadora, justamente por reu-
nir diversas opiniões de críticos 
respeitados. O Brasil dá às caras 
em alguns títulos: Orfeu Negro, O 

Pagador de Promessas, Terra em 

Transe, O Beijo da Mulher Aranha 
e também Cidade de Deus, o fi lme 
brasileiro que chegou mais perto 
de um Oscar, indicado a quatro 
estatuetas. Ainda é possível en-
contrar mais um ou outro traba-
lho nacional ao longo da leitura, 
inclusive o curta-metragem Ilha 

das Flores, do diretor gaúcho Jor-
ge Furtado. No fi m, é uma ótima 
referência pra quem é apaixonado 
pelo cinema ou até pra quem ain-
da não decidiu o que ver no fi nal 
de semana. E fi ca muito bem na 
estante. (GM)                                       

Jorge Vercillo

Trem da minha vida

Jorge Vercillo está cada vez mais 
bebendo da fonte inesgotável e rica 
em arranjos leves e marcantes da 
mais pura MPB. Lançado no fi m do 
ano passado, o CD gravado ao vivo 
no Canecão, uma das maiores casas 
de show do Rio de Janeiro, o trabalho 
eterniza hits como Que nem maré, De-
vaneio, Signo de ar e Ela une todas as 
coisas. Para ouvir e relaxar. (EW)
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Começa a 9.ª edição dos Jogos do Sesi
Competição reúne mais de 780 trabalhadores da indústria disputando 14 modalidades durante seis meses

Gracieli Polak
CANOINHAS

Na terça-feira, 12, foi dado 
o pontapé inicial de uma das 
mais importantes competições 
esportivas locais, no ginásio da 
Associação Desportiva Classista 
da Rigesa, em Três Barras. Os 
times de futsal da Cia Canoinhas 
e da ACB Bebidas fi zeram  jogo 
de estreia dos Jogos do Servi-
ço Social da Indústria (Sesi), 
competição que chega à sua 9.ª 
edição em Canoinhas.

Segundo a gestora de ativida-
des físicas da entidade, Helena Vi-
tovski Costenaro, neste ano serão 
disputadas 14 modalidades nos 
seis meses em que a competição se 
desenrola, reunindo aproximada-
mente 780 atletas de dez empresas 
da região. Na edição deste ano 
novas modalidades foram imple-
mentadas, como futebol sintético, 
que, de acordo com a gestora, 
impulsionaram a maior participa-
ção, bastante superior em relação 
à edição anterior. “Nós ainda não 
fi zemos as contas do quanto au-
mentou, mas foi um crescimento 
surpreendente, principalmente 

nas modalidades femininas, que 
difi cilmente eram completadas e 
agora, com a possibilidade de par-
ticipação dos dependentes, estão 
ativas”, afi rma.

FAMÍLIA EM CAMPO

Segundo a gestora de ativi-
dades físicas, o intuito da enti-
dade é fazer com que não só os 
funcionários das indústrias se 

mobilizem para as competições 
esportivas. “Nós queremos que 
eles levem as famílias para as-
sistir aos jogos. Imagina se cada 
um desses 782 trabalhadores 
levarem pelo menos uma pessoa 
para assistir e participar? Isso é 
muito importante”, diz.

Helena explica que a inte-
gração dos trabalhadores com 
os familiares foi estimulada na 

edição deste ano, que possui di-
versas modalidades abertas para 
dependentes dos funcionários 
e que a aposta do Sesi, para as 
próximas edições, é abrir cada 
vez mais modalidades para o 
público em geral.

Os Jogos do Sesi acontecem 
às terças, quintas e sábado. A en-
trada para todas as competições 
são gratuitas.

No fi nal de semana passado foi disputada a 
prova de Velocross pela 2.ª Copa STX Sun-
down de Velocross, em Imbituva-PR,  com 
a supervisão da Federação Paranaense de 
Motociclismo. Cinco pilotos de Canoinhas e 
Três Barras participaram da competição.

Márcio Bianchini conquistou o 2.º 
lugar na categoria Open Especial e o 5.º 
lugar na Categoria VX1. Odair Camargo 
ficou em 2.º lugar na categoria Open 

Nacional. Diderot Cordeiro Filho fi cou 
na 5.ª colocação na categoria 55cc. Já seu 
pai, Diderot Cordeiro, fi cou em 5.º lugar 
na categoria Open Nacional.

 Leandro Quilante abandonou a prova 
por problemas mecânico.

Neste fi nal de semana, ocorrerá a etapa 
de Motocros e Velocross na cidade de Por-
to Vitória-PR, na Festa do Lambari.

Os treinos ocorrerão a partir das 14 

horas de amanhã e as provas acontecem 
no domingo. Estarão presentes pilotos de 
Canoinhas e região.

E vem mais competição por aí. A 
4.ª Etapa do Catarinense de Velocross 
ocorrerá no mês de junho, na cidade de 
Lages-SC.

Já nos dias 23 e 24 de maio, ocorrerá a 4.ª 
Etapa do Campeonato Paranaense de Velo-
cross, na cidade de Campo do Tenente-PR.

2.ª Copa STX Sundown de Velocross em Imbituva

ENCERRAMENTO DOS JOGOS DO SESI de 2008 quando a Rigesa sagrou-se campeã geral
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MEMBROS da Associação de Velocross de Canoinhas DIDEROT Cordeiro Filho (Dinho) fi cou na 5.ª colocação na categoria 55cc
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para agora para a 4ª etapa que será 
realizada em junho, na cidade de 
Lages,  com disputas de ranking 
e rating no mês de junho.

 

ESPORTES

Libertadores entra 
nas quartas de final
São Paulo se classifi ca sem participar das oitavas

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

O caminho para conquistar a 
Taça Libertadores da América 
está cada vez mais curto para 
os clubes brasileiros. São Paulo, 
Palmeiras e Grêmio já estão clas-
sifi cados para as quartas de fi nal, 
e, até o momento do fechamento 
desta edição, o Cruzeiro estava na 
batalha pela quarta vaga brasilei-
ra, em jogo contra o Universidad 
do Chile, no Mineirão.

Na terça-feira, 12, o goleiro 
do Palmeiras, apelidado pela torci-
da de “São Marcos”, fez milagres 
em campo novamente e garantiu 
a classifi cação do clube paulista 
para a próxima fase. O Palmeiras, 
que disputou a vaga contra o tam-
bém brasileiro Sport, perdeu por 1 
a 0 na Ilha do Retiro, mas, como 
tinha vencido em casa, a decisão 
foi para os pênaltis e a estrela de 

A equipe de Tênis de Mesa da 
ADC Rigesa/prefeitura de Três 
Barras, participou da 3ª Etapa do 
Campeonato Catarinense de Tê-
nis de Mesa na cidade de Itajaí no 
fi nal de semana passado, no qual 
conquistou excelentes resultados. 
Com destaque para a dupla adul-
ta mista Mauren Gauloski e Van-
derlei Pereira, que fi caram em 3.º 
lugar na competição eliminando 
a dupla campeã de 2008.

Mais uma vez a equipe da 
ADC Rigesa/ PMTB terminou 
a competição  em 5.º lugar no 
Troféu Efi ciência.

A competição organizada 
pela Federação Catarinense reu-
niu 180 atletas de 16 cidades, nas 
disputas de ranking e duplas. 

 A equipe tresbarrense se pre-

A 
FATMA – FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DO PLANALTO NORTE – CER/PN
ADEMIR JOSÉ MULLER, residente na Localidade de SANTA LEOCÁDIA   
Município de CANOINHAS SC, inscrito no CPF nº 670.218.329-15, comunica 
que requereu a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, , APROVEITAMENTO 
DE MATERIAL LENHOSO DERRUBADO PELA AÇÃO DA NATUREZA em 
Área Rural, em sua propriedade situada na localidade de SANTA LEOCÁDIA, 
Município de TRÊS BARRAS SC.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da 
data de publicação, e o licenciamento será concedido se atendida a legislação 
ambiental.  
   
ADEMIR JOSÉ  MULLER                                     Vanderlei Ecker                    
CPF/CNPJ              Eng. Florestal
670.218.329-15                 CREA 065623-7 

Tenistas participam da 

3.ª etapa do catarinense

 RESULTADOS
> RANKING 

Mirim 
Igor Sudoski- 2º lugar 
Allan Casa - 3º lugar 

> DUPLAS Masculino 
Pré-mirim  - 3º lugar 

 Silvio Dumas 
Alisson Ferreira 
Mirim - 3º lugar 

Allan Casa 
Igor Sudoski 

Juvenil - 3º lugar 
Ângelo Leandro 
Rodrigo Correa 

Adulto Misto - 3º lugar 
Maurin Gauloski 
Vanderlei Pereira      

TENISTAS da equipe de Tênis de Mesa da ADC Rigesa/prefeitura, em Itajaí

Marcos brilhou mais forte. O 
goleiro, de 36 anos, defendeu 
três das cobranças do Sport e 
garantiu a vitória e a classifi cação 
do Verdão, por 3 a 1.

Na quarta-feira, 13, o Grê-
mio venceu por 2 a 0 o Univer-
sidad San Martín, do Peru, no 
Olímpico, em um jogo que mais 
servia para cumprir tabela do que 
para  provar a superioridade do 
time gaúcho que, fora de casa, 
havia batido o Universidad por 
3 a 1 e praticamente garantido a 
vaga para a próxima fase. O time, 
que vem de sete vitórias seguidas 
na competição agora aguarda o 
duelo contra o Caracas, da Ve-
nezuela, que ainda não tem data 
marcada, mas, provavelmente 
acontecerá na quarta-feira, 27, 
na casa do adversário.

GRIPE SUÍNA NOS CAMPOS

O brasileiro São Paulo e 

o Nacional, do Uruguai, estão 
automaticamente classifi cados 
para as quartas de final. A 
Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol), que 
organiza a competição, emitiu 
nota ofi cial divulgando que os 
dois times, que respectivamente 
enfrentariam Chivas e São Luís, 
do México, não necessitariam 
participar dos confrontos. A 
epidemia mexicana da Gripe 
A, doença que fi cou conhecida 
como gripe suína, fez com que 
a Conmebol  estipulasse ape-
nas uma partida para defi nir os 
classifi cados, eliminando o jogo 
no México. 

A Federação Mexicana de 
Futebol não concordou com a 
decisão da entidade e decidiu 
se retirar da competição. As 
datas das próximas rodadas da 
Libertadores ainda não foram 
confi rmadas pela Conmebol.

O município de Três Barras 
confi rmou presença em cinco 
modalidades na Fase Classifi ca-
tória dos 26.º Jogos Escolares de 
Santa Catarina que acontecerá 
em Canoinhas entre os dias 19 
a 22 de maio. A participação 
será nas modalidades de Futsal 

Fase municipal dos 26.º Jogos Escolares de 

Santa Catarina começa terça-feira
Competição reúne atletas de toda a região; Canoinhas sedia, mas já garantiu classifi cação

CANOINHAS
masculino e feminino, Handebol 
masculino e feminino, Voleibol 
masculino e feminino, Xadrez 
masculino e Tênis de Mesa mas-
culino e feminino.

 Três Barras será re-
presentada na competição por 
atletas de 11 a 14 anos das es-
colas João Pacheco de Miranda 
Lima (Caic), General Osório e 

Guita Federmann. Além de Três 
Barras, estão nos jogos os mu-
nicípios de Bela Vista do Toldo, 
Irineópolis, Major Vieira e Porto 
União. Canoinhas não participa 
da fase porque como sede da 
fase regional dos Jogos, marcada 
para a primeira semana de junho, 
é automaticamente classifi cada 
para todas as categorias. 

GRÊMIO bate San Martín e confi rma vaga nas quartas de fi nal da Libertadores da América
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Wando Sckudlarek é exemplo de superação e ecletismo. De telegrafi sta no passado, já foi enfermeiro, fotógrafo, 
consertador de relógios e rádios e hoje se aventura em novas mídias digitalizando discos por puro prazer

Edinei Wassoaski
PORTO UNIÃO

O telegrafista inquieto

S
abe aquele personagem de um 

seriado antigo chamado Profi s-

são: Perigo? Angus MacGyver 

era literalmente “o cara”, que tinha 

uma solução para tudo. Inventivo, 

sagaz, esperto, conquistou legiões 

de fãs no Brasil. A recordação não é 

por acaso quando se fala com Wando 

Sckudlarek. Aos 75 anos, mesmo 

depois de um derrame que o deixou 

com difi culdades de andar e afetou 

parcialmente sua dicção, Wando trans-

borda empolgação ao falar do que já 

fez, está fazendo ou fará.

Nascido em Poço Preto, hoje 

interior de Irineópolis, descendente de 

poloneses, neto e fi lho de ferroviários, 

foi justamente na Estação Ferroviária 

onde começou a trabalhar. Seus avós 

se fi xaram em Rio Claro, localidade de 

Mallet-PR. Seu avô paterno trabalhava 

no ramal da estação em Santa Leocá-

dia, interior de Canoinhas.

Em 1930, João, pai de Wando, 

entrou na Estação Ferroviária, no-

meado para Poço Preto, ocasião em 

que Wando nasceu. Dois anos e meio 

depois, João foi transferido para Mar-

cílio Dias, distrito de Canoinhas. Foi 

no distrito onde Wando viveu a maior 

parte de sua vida. Ainda estão frescas 

as recordações do futebol no fi m da 

tarde, das rasteiras levadas pela hoje 

Dra. Adair Dittrich, amiga de infância 

de Wando e das passagens de trem 

pela Estação, que operava em ritmo 

frenético.

Da escola, onde entrou com 

nove anos (não aceitavam crianças 

com menos de oito anos), tem boas 

recordações de Avani Dittrich, irmã de 

Adair, que dirigia a escola do distrito, 

à época já chamada de Professor Ma-

noel da Silva Quadros. “Era chamado 

de Escola Estadual, lembro que levava 

dois “es” estampados na camiseta”, 

conta.

Wando se lembra da lendária 

empresa Olsen, que no auge de seu 

sucesso chegou a criar um padrão 

de qualidade. “Os compradores dos 

Estados Unidos pediam ‘imbuia tipo 

Olsen’, com a certeza de que recebe-

riam um material de qualidade”.

A ESTAÇÃO

Wando concluiu o primário no 

Almirante Barroso e fez um ano na 

Escola Agrícola (hoje Cedup Vidal 

Ramos). A tempo, percebeu que não 

queria ser técnico agrícola e decidiu 

trabalhar como praticante gratuito 

de tipografi a. A palavra “gratuito” 

lhe rendeu dois anos de trabalho sem 

receber um tostão sequer. “Eles (a 

rede ferroviária) não contratavam 

se não tivesse aprendido o ofício na 

própria estação”, revela. Esperto, 

Wando aproveitou este período de 

fi lantropia para aprender tudo sobre 

o ofício de telegrafi sta. Foi justamente 

como operador de telégrafo que foi 

contratado assim que o período de 

gratuidade terminou.

O telégrafo é o precursor dos 

telefones. Funcionava em uma base 

de madeira e transmitia mensagens 

por meio de toques disparados em 

código Morse. “Quando vou a escolas 

mostrar como funcionava, as crianças 

não acreditam que era assim que nos 

comunicávamos”, diverte-se.

A FOLGA

Dias de folga são dias para se 

inventar. Inquieto e sedento por co-

nhecimento, Wando não perde uma 

oportunidade de arriscar algo novo. 

Foi assim que ele criou até um telefone 

de madeira no qual, jura, sua esposa 

Jurema, falou com o irmão que estava 

na Nigéria.

Mas as invenções de Wando, que 

surpreendiam a vizinhança de Marcí-

lio Dias, não param por aí. Entre os 

muitos ofícios que desempenhou em 

Canoinhas, se destacam o de conser-

tador de relógios e rádios, fotógrafo e 

até enfermeiro.

No ofício de fotógrafo, histórias 

não faltam. “Minha esposa é costurei-

ra, então fazíamos os casamentos, eu 

as fotos, ela as roupas”.

Foi assim que Wando conseguiu 

uma façanha que se tornou popular 

décadas depois. Em 1962 a fi lha de um 

Pangratz, uma das mais tradicionais 

famílias do distrito, decidiu se casar e 

contratou Wando para fazer as fotos. 

“Todos fi caram muito impressionados 

quando eu saí do casamento logo após 

o corte do bolo, fui para casa, revelei 

os fi lmes e trouxe, pouco depois, as 

fotos prontas”, conta.

A PRIMEIRA TV

Ainda no espírito pioneiro, Wan-

do teve a primeira tevê funcionando 

de Marcílio Dias. Isso porque a 

primeira a comprar um televisor foi 

a Dra. Adair. A tevê, no entanto, só 

funcionou depois que a de Wando 

resolveu exibir as primeiras imagens. 

A tevê de Wando, comprada dos Mery 

Seleme, só funcionou com uma antena 

de sete metros, mais um cabo de ferro 

de outros sete metros. Os 14 metros 

de altura fi zeram surgir as primeiras 

imagens da TV Tarobá, de Curitiba. 

“Os vizinhos se admiravam, alunos 

da escola que estavam saindo naquela 

hora invadiram minha casa para ver 

a televisão, teve um vizinho que não 

acreditou e disse que era um truque”, 

relembra.

ERA DO AUTOMÓVEL

Wando faz questão de afi rmar 

que tudo que conseguiu na vida foi 

à base de muita luta. “Ferroviário e 

policial eram as classes mais desvalori-

zadas, recebíamos menos que o salário 

mínimo”, recorda. Mesmo assim, 

com os extras que fazia e o trabalho 

rente de Jurema, Wando se permitiu 

algumas regalias como auferir o título 

de “primeiro pobre de Marcílio Dias 

a ter um carro”. “Consegui comprar 

um Chevrolet 41 em 1964. Naquela 

época somente os mais ricos do dis-

trito tinham carro”.

Pouco depois, começou a pagar 

um consórcio e teve a sorte de ser con-

templado no primeiro sorteio. Com-

prou um Fusca 65 zero quilômetro, 

deixando os vizinhos embasbacados.

RECONHECIMENTO

Depois de anos trabalhando 

como telegrafi sta, em 1978 Wando 

foi promovido a supervisor de esta-

ções. Teve de se mudar com a família 

para Porto União, onde fi cava a sede 

regional. Ainda em Canoinhas, fez um 

curso de “madureza”, um intensivo 

que dava direito ao diploma do ginasial 

e do ensino médio em um ano cada. 

Só não entrou na faculdade de Ad-

ministração (oferecido pelo Colégio 

Comercial) porque o dinheiro não 

dava para pagar a sua faculdade e a 

do fi lho mais velho, que estava prestes 

a ingressar na Tupy, em Curitiba-PR. 

“Tinha de optar entre eu e meu fi lho 

e optei por ele”.

Aposentado, pai de três fi lhos 

adultos, hoje Wando continua mo-

rando em Porto União, mas não 

esquece os amigos que deixou em 

Marcílio Dias Para passar o tempo, 

achou uma atividade moderna e pro-

dutiva, para não fugir do estigma de 

pioneiro e sedento por conhecimen-

to. Passa meses digitalizando discos 

de vinis. Em três anos, já digitalizou 

600 discos para um colecionador.

Mas o espírito de MacGyver 

não fi ca por aí. “Fiz a instalação 

elétrica de toda a minha casa”, conta 

com orgulho. O que? Ele também 

é eletricista. Melhor parar de per-

guntar senão a reportagem vai fi car 

mais extensa.

SCKUDLAREK mostrando como procedia no ofício de telegrafi sta da Rede
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u Aniversariantes
15/05 - Edegar Anônio Tyska
16/05 - Olga Batista
17/05 - Bernadete Prus
17/05 - Olga Coutinho Dobrochiski
18/05 - Iomar Bonetes
18/05 - Luis Shindler
18/05 - João Domingos de Sena
19/05 - Márcio José Kurutz
19/05 - Roséris Ap. Sabatke
19/05 - Luana Moreira de Souza
19/05 - Jaqueline Tyska
19/05 - Rosicléa Wagner Cavalheiro
20/05 - José Orlando dos Anjos
20/05 - Moacir Motter
20/05 - Icilda Galloti 
20/05 - José Orlando dos Santos
20/05 - Lucileide Ladanevski 
20/05 - Evaldo Grossel
21/05 - Marli Ferreira dos Santos 
21/05 - José Adenilso L. de Souza 
21/05 - Silvana Patruni

Caroline Schafaschek Kastchuk completou 

idade nova no domingo, 10. A linda garoti-

nha recebe os parabéns de toda a família, 

que deseja muita felicidade, saúde e paz!

Bruna Banaczek completou 14 anos. 

Sua mãe, Regina, suas tias e seus 

primos dão os parabéns e desejam so-

mente coisas boas. Feliz aniversário!

Na terça-feira, 12 de maio, Aloísio e 

Odomira completaram 58 anos de casa-

mento. Parabéns e os desejos de ainda 

mais felicidade em comum!

Evelin de Oliveira completa idade 

nova na segunda-feira, 18. Pais, 

avós e padrinhos desejam felicida-

des para a linda garotinha

Inaugurou em Canoinhas, no sábado, 9, a farmácia fi tote-

rápica ART E ERVAS, especializada em ervas medicinais, 

com o atendimento e orientação da farmacêutica Claudia R. 

Tokarski. A nova farmácia está localizada na rua Paul Har-

ris, nº 564, em frente ao chafariz da rodoviária. Parabéns e 

sucesso em seu novo empreendimento!

A Associação dos Doadores de Sangue da 

Região de Canoinhas (Adosarec) e o Centro 

de Hematologia e Hemoterapia de Santa 

Catarina (Hemosc) de Canoinhas, completa-

ram, na terça-feira, 12, sua milésima doação, 

realizada por Tereza Gondarski, da localidade 

de São João dos Cavalheiros.

Adosarec em festa: na quinta-feira, 7, Márcia Sachweh 

completou idade nova e ontem, 14, foi a vez de Cláudia 

Golanovski. Parabéns!

Parabéns! Priscila Noernberg cola 

grau em Jornalismo, hoje, pelo 

Bom Jesus-Ielusc, de Joinville.  As 

famílias Voigt e Noernberg  desejam 

sucesso!

Renato cola grau amanhã em Gestão 

de Produção Industrial. Lorete, Sa-

brina e Renatinho dão os parabéns 

pela conquista!

Ontem foi dia de festa para Sa-

brina, que completou idade nova 

e recebeu os parabéns dos pais, 

Renato e Lorete, e do irmão, 

Renatinho. Muitas felicidades!

O editor do CN, Edinei Wassoaski, 

completa idade nova hoje. Felicida-

de, saúde e sucesso são os desejos da 

equipe do Jornal Correio  do Norte. 

Parabéns!

O Café Colonial da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

de Canoinhas, em comemoração ao dia das mães foi um 

sucesso e contou com a presença de mais de 300 mulheres, 

no restaurante Band Grill.

- Marcelo Miguel Cardoso faz ani-

versário no domingo, 17. Seus pais, 

Miguel e Inês, e sua irmã, Karina, 

dão os parabéns!

- O médico pediatra Antonio Vasco 

Magalhães Telles comemorou idade 

nova na quarta-feira, 13. Muita feli-

cidade, saúde e paz. Parabéns!

A turma do curso de Excelência em Vendas do Serviço Nacio-

nal do Comércio (Senac), de Bela Vista do Toldo comemora a 

conclusão dos estudos.Parabéns!
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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 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.

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

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 + fi nanciamento. Fone: 8854-5262.

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 fi lmes, 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 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 fi nanciada pela Cai-
xa. Fone: 3622-5171, falar c/ Marcia.

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

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

COMERCIAIS

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

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

VENDE-SE 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.

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 terreno de 800m com casa 
de madeira. Localizado na rua Zilá Gar-
cindo, próximo ao supermercado Bom 
Dia 1. Fone: 3622-2410.

VENDE-SE um terreno no bairro Campo 
d’Água Verde, com 712m² próximo ao 
supermercado Bruda, na rua Otávio Ta-
balipa. Fone: 3624-1058 ou 9627-0262.

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

VENDO terreno com 11 alqueires a 7km 
do centro, próximo a Pedreirinha, no 
Parado. Ótimo para recreativa/clube de 
campo. Fone: 9126-7915.

VENDE-SE um sofá de 3 lugares, uma 
geladeira, uma bicicleta ergométrica e 
uma mesa plástica com cadeira. Fone: 
3622-6959 ou 9621-8889.

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

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 ver-
duras 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 negó-
cio. 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, 
mecânica, seminova. Valor: R$ 150. 
Fone: 8405-0298.

ALUGA-SE casa na rua Paula Pereira, 
nº 1822. Valor mensal: R$ 415. Fone: 
3622-1607.

VENDE-SE um ótimo terreno com 
chácara na localidade do Parado. Fone: 
3622-6331.

VENDE-SE casa no Parado com ponto 
comercial ao lado. Preço a combinar. 
Fone: 8824-7502.

FAÇO serviço de 

dedetização. 

Fone: 3622-6937.

VENDE-SE um teclado seminovo, cor cinza, 
Cássio. Valor: R$ 200. Fone: 3622-1607.

VENDE-SE 1/2 alqueire de terras, a 3 
km do centro, no Salto d’Água Verde. 
Preço a combinar. Fone: 9603-9175.

ALUGA-SE casa no centro de Canoi-
nhas. Vaga para moças. Fone: 9929-
1353 – Gisele.

CONFECCIONA-SE e conserta-se 
ençóis térmicos. Fone: 3622-2382, falar 
com Filomena.

VENDE-SE uma fi lmadora Panasonic 
seminova por R$ 300 ou 2x de R$ 150. 
Fone: 3622-4288 ou 8809-9996, falar 
com Tere de Paula.

VENDE-SE 1500 telhas usadas. 
Valor: R$ 450. Fone: 3623-0062.
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VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

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

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 caminhão 1113, ano 77, 
aceita-se carro no negócio. Fone: 9603-
9175.

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 fi nancio 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 fi nancio até 60 meses. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950 c/ Emiliano.

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

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

VENDO Safi ra 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 fi nanciado 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.

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, gaso-
lina, motor AP, com ar quente, limpador e 
desembaçador traseiro, tudo funcionando, 
com rodas de liga leve, insulfi lm, 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 Safi ra 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.

VENDE-SE S10 completa, cabine 
dupla, D-2.8, motor novo, ano 2000, 
impecável. Fone: (47) 3655-1027 ou 
9181-9774.

VENDE-SE caminhonete C10, ano 77, 
carroceria original, opcional boiadeira. 
Fone: 3622-6954 ou 9136-1562.

VENDE-SE caminhonete S10, ano 97, 
cor preta. Fone: 8836-8026.

VENDE-SE ou TROCA-SE por Twister, 
moto CG 150 Sport 2005 c/ 23 mil km, 
chave reserva, manual e nota fi scal, 
estado de nova. Valor: R$ 6,2 mil. Fone: 
3629-0086 c/ Beto.

TROCA-SE um Corsa Classic Flex 
2008, cinza metálico, trava e alarme de 
fábrica, por Palio 2008 ou Siena 2008. 
Fone: 3623-4274 ou 8815-0455.

VENDE-SE ou TROCA-SE por carro de 
menor valor, Gol 96 (Bola), vermelho. Fone: 
3624-0449 ou 3622-6441 c/ Jocimar.
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Trágico desastre 
enlutou família 

canoinhense
Todos os domingos e feriados, 

o sr. Romão Kawa saía a passeio 
pelas imediações da cidade, levando 
em seu automóvel, a sua família. 
Não havia quem não conhecesse 
o modo de vida e a felicidade que o 
sr. Romão Kawa proporcionava aos 
seus entes queridos. Domingo, dia 
26, à tarde, querendo estender seu 
passeio à Três Barras, rumou para 
aquele Distrito. Nas imediações 
da Xarqueada, na curva próxima à 
residência do sr. Sinésio de Paula 
e Silva, vinha o sr. Max Ziemann 
guiando o seu caminhão de uma 
viagem de volta de São João. 

PUBLICADO EM  1.º DE MAIO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

CN
PEITO DE FRANGO COM RICOTA E PROVOLONE

ESTROGONOFE DE CARNE

ImagemImagemImagem

Justamente naquela curva, o sr. 
Romão Kawa não podendo desviar 
o aludido caminhão, foi de encontro 
ao mesmo colidindo violentamente 
e ocasionando quase que morte 
instantânea à sua mãe que viajava 
no assento traseiro do automóvel, 
pois veio a falecer na madrugada 
do dia seguinte. O sr. Romão Kawa 
recebeu todo o impacto do choque 
sobre o estômago, sua esposa fra-
turou o joelho e a sua fi lha, fratura 
exposta numa das pernas. O seu 
fi lho que vinha no assento traseiro 
em companhia de sua mãe, foi por 
ocasião do choque, jogado para 
fora do carro, recebendo ligeiras 
escoriações no rosto.

Logo em seguida, o dr. Rene-
au Cubas providenciou a remoção 
de todos os acidentados para o 
Hospital Santa Cruz, tomando as 
providências que se faziam neces-
sárias a fi m de salvar os feridos. 
Com exceção da sra. dona Maria 
Kawa que faleceu na madrugada de 
segunda-feira, dada a gravidade dos 
ferimentos recebidos, o estado de 
saúde do sr. Romão Kawa inspirava 
cuidados devido o esmagamento 
de órgãos internos, provocando 
ruptura em vários deles. Apesar 
dos constantes cuidados médicos 
e aplicados todos os recursos para 
salvar a sua vida, veio a falecer na 

madrugada de ontem, às 5 horas 
da manhã.

A história de Canoinhas até 
então, ainda não havia registrado 
um desastre de automóvel tão trá-
gico, que viesse enlutar toda uma 
família. O pesar foi sentido em todo 
o município, pois a família Kawa 
além de tradicional gozava de gran-
de estima. Era o sr. Romão Kawa, 
hábil mecânico e possuía uma bem 
montada ofi cina. Bastante relacio-
nado no meio profi ssional dado a 
sua honestidade com que atendia 
os seus fregueses, exemplar chefe 
de família, dedicado amigo, exercia 
ainda as funções de adjunto de pro-
motor, tendo várias vezes assumido 
o cargo, demonstrando possuir inte-
resses pela causa pública. A prova 
disso está no gesto do sr. Juiz de 
Direito que ao tomar conhecimento 
do seu falecimento, determinou o 
encerramento do expediente no 
Fórum e em todos os cartórios da 
cidade.

Ao encerrarmos estas linhas, 
continuam hospitalizadas a esposa 
do sr. Romão Kawa, dona Dalila 
e sua Maria Luiza, que segundo 
apuramos, continuam apresentando 
melhoras.

Correio do Norte apresenta a 
família enlutada, sentidas condo-
lências.

CORINTHIANOS demonstraram seu amor pelo time, que levou o título 2009 do Paulistão, estendendo uma bandeira 

gigante na semana passada, na rua Barão do Rio Branco, no centro de Canoinhas

Da esquerda para a di-

reita vê-se Valério Sil-

va, Lauro, Augusto de 

Souza, (popular Bode), 

João (BomPeixe), 

Edgar Mayer, Frederi-

co, Pedrinho Correia, 

Alberto Casamojou 

(popular Tito), Dr 

Cubas (presidente do 

time clube), Martins, 

Ubaldo da Silva, na 2ª: 

João Silva, Marinho, 

Pavão, Eloi, Claudio e 

popular Manteiga
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INGREDIENTES
• 250 g de ricota amassada
• 2 colheres (sopa) de maionese
• 4 colheres (sopa) de queijo provo-
lone ralado grosso
• 1 dente de alho amassado
• Sal e pimenta a gosto
• Salsa picada a gosto
• 2 peitos de frango sem osso e sem 
pele (800 g)
• 4 colheres (sopa) de farinha de 
rosca
• 2 colheres (sopa) de margarina 
derretida

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, coloque a ricota, 
a maionese, o queijo provolone, o 
alho, o sal, a pimenta e a salsa. 
Misture bem até formar uma pasta. 
Corte os peitos de frango em duas 
partes cada. Com uma faca, faça um 
corte em cada parte, com cuidado 
para não chegar até o fi m. Recheie 
com a mistura de ricota, passe na 

margarina derretida e na farinha de 
rosca. Coloque em uma assadeira 
untada e asse no forno preaqueci-
do a 180ºC por 40 minutos ou até 
dourar dos dois lados. Fatie e sirva 
com salada.

DICA: Você pode empanar os peitos 
de frango na farinha de milho.

Tempo de preparo: até 30 min
Rendimento: 8 porções 
Calorias: 485 por porção 

INGREDIENTES

· 500 g de alcatra cortada em 
tirinhas
· 1/4 de xícara (chá) de manteiga
· 1 cebola picada
· 1 colher (sobremesa) de mos-
tarda
· 1 colher (sopa) de ketchup
· 1 pitada de pimenta-do-reino,
· 1 tomate sem pele picado
· 1 xícara (chá) de cogumelos 
escorridos
· 1 lata de creme de leite
· Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Derreta a manteiga e refogue 
a cebola até fi car transparente. 
Junte a carne e tempere com o sal. 
Mexa até a carne dourar de todos 
os lados. Acrescente a mostarda, 
o ketchup, a pimenta-do-reino e o 
tomate picado. Cozinhe até formar 
um molho espesso. Se neces-
sário, adicione água quente aos 

poucos. Quando o molho estiver 
encorpado e a carne macia, adi-
cione os cogumelos e o creme de 
leite. Mexa por um minuto e retire 
do fogo. Sirva imediatamente, 
acompanhado de arroz e batata 
palha.

DICA: Se juntar água ao refogar 
a carne, frite-a até todo o líquido 
evaporar.

Tempo de preparo: até 30 min 
Rendimento: 4 porções 
Calorias: 512 por porção
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CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a 
partir das 18 horas

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Boate normal

DRAGOON BAR
Quando? De terça a domingo
O que? Chope, coquetéis e por-
ções

SALÃO DE MOLAS – Major Vieira
Quando? Amanhã
O que? 2.º Baile do Vai Tomar no 
Fusca com o grupo Os Caudilhos e 
grupo Trem Bão

SBO
Quando? Domingo
O que? Show nacional com Só 
Modão e grupo Redomão de Ca-
noinhas

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? 2.º Pagode e SertanejoVio-
lada Sertaneja
Quando? Amanhã
O que? Groove Sessions

MONTE CASTELO
Quando? Hoje
O que? Grupo Rodeio na festa de 
aniversário do município no pavilhão 
da igreja matriz

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Todas no domingo
Em Bela Vista do Toldo
- Tira Fogo: festa em louvor a Nossa 
Senhora de Fátima
Em Canoinhas
- Paciência dos Neves

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 20/05 – Prévia dos 10 anos do Curso de 
Direito da UnC, no V12 Music Bar
:: 23/05 – Festa da Academia Corpo e Mo-
vimento no V12 Music Bar
:: 24/05 – Festa no pavilhão da igreja do 
Lageado, no Distrito de Felipe Schmidt, com 
o grupo Marcação
:: 29/05 – Tchê Garotos na Channel 311
:: 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
:: 07/06 – Festa em louvor a Santo Antonio 
em Erval Bonito
:: 07/06 – Os Serranos na SBO
:: 10/06 – 1.º Bailão Universitário do Salão 
de Molas com o grupo Talagaço
:: 14/06 – Grupo Marcação na festa em 
Lagoa do Sul, em Bela Vista do Toldo
:: 21/06 – Festa no Km 16, em Irineópolis, 
animação do grupo Manotaço
:: 28/06 – Grupo Talagaço na festa de São 
João Batista no Salto d’Água Verde, em 
Canoinhas
:: 28/06 – Festa no Pulador, em Major 
Vieira
:: 03/07 – Grupo Candieiro na 1ª Festa do 
Colono em Major Vieira, de 3 a 5/07
:: 05/07 – Banda Limite Zero no Centro 
Comunitário, na Festa do Colono em Major 
Vieira
:: 10/07 – 1º Femuscan – Festival de Música 
de Canoinhas
:: 11/07 – Baile com os 4 Gaudérios no Clube 
16 de Abril, em Itaiópolis
:: 11/07 – Show nacional com Inimigos da 
HP na Firma
:: 12/07 – Os 4 Gaudérios na festa da Igreja 
do Perpétuo Socorro no bairro Jardim Espe-
rança, em Canoinhas
:: 19/07 – Festa na localidade do Rio do 
Pinho, em Canoinhas, com Canhoto do Brasil 
e Banda Vanerejo
:: 26/07 – Festa do Colono com Os Caudilhos 
no Salto d’Água Verde, em Canoinhas
:: 08/08 – Show nacional com Papas da 
Língua na Firma

Programação
Fim de semana

Depois de um ano no ar, 
rádio UnC FM é inaugurada 

Destaques da TV
O GRANDE TRUQUE
SBT * Sábado * 23h15
Suspense acima da média, fi lme narra 
a épica rivalidade entre dois ilusionis-
tas que tiveram uma forte amizade 
rompida por uma tragédia. Vale pela 
produção caprichada e o fi nal surpre-
endente. PARA QUEM GOSTA DE 
SUSPENSE.

O SUSPEITO DA RUA ARLINGTON 
Globo * Sábado * 3h20
Mais suspense do bom na madrugada 
de sábado. Aqui, Tim Robbins e Jeff 
Bridges estrelam a trama. Professor 
de história conhece casal de vizinhos 
e desconfi a que eles estão planejando 
um atentado terrorista. Loucura ou 
verdade? Suspense...

CARANDIRÚ
Globo * Domingo * 23 horas
Para quem ainda não viu, vale a 
pena conhecer a trágica história do 
massacre ocorrido no maior presídio 
que o Brasil já teve. Destaque para 
as interpretações marcantes de Milton 
Gonçalves e Rodrigo Santoro. PARA 
QUEM GOSTA DE AÇÃO E DRAMA.

MORTE E VIDA SEVERINA
Cultura * Sábado * 23h30
Baseado na obra de João Cabral de 
Melo Neto e dirigido por Zelito Viana, 
o fi lme narra a triste trajetória do povo 
nordestino, tentando fugir da miséria, 
vislumbrando um mundo de sonhos na 
cidade grande. PARA QUEM GOSTA 
DE DRAMA.

Filmes e programas que irão ao ar neste fi m de semana

Gracieli Polak
CANOINHAS

Mudança de conceitos é a aposta da nova rádio que aposta em ritmos diferentes

2.º Encontrão 
Jovem dia 24

O grupo de jovens Jesus Abrin-
do Nossos Caminhos (Janc), da 
comunidade do Perpétuo Socorro, 

promete celebrar a juventude  no 
dia 24 de maio, na igreja Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, no 
bairro Jardim Esperança.

A programação, composta 
por uma série de manifestações 
religiosas, começa às 8 horas, com 

recepção e café da manhã. No 
decorrer do dia haverá palestras e 
animações, e ao meio-dia almoço 
que terá um custo individual de   
R$ 5. A bebida será vendida sepa-
radamente.

Cada participante deverá trazer 

seu próprio talher.
Te le fones  para  ma is  in -

formações e conf irmação de 
grupos: Cristiano – 3622-8130 
ou 9938-3083, Gilberto - 9139-
8064 e Paulo - 3622-6454 ou 
9924-2131.

Mudar conceitos. Este é o ob-
jetivo da mais nova emissora 
de rádio de Canoinhas, no ar 
em caráter experimental há 
mais de um ano, inaugurada 
ofi cialmente na quinta-feira, 
7, em transmissão especial 
realizada para toda a região 
abrangida pelos 2,5 quilowatts 
de potência que a antena da 
emissora alcança.

Composta por equipa-
mentos modernos e equipe 
preparada justamente para 
estabelecer um novo conceito 
de radiodifusão, a rádio da 
Universidade do Contes-
tado, UnC FM, de acordo 
com o diretor presidente da 
Fundação Universidade do 
Contestado,  Hamilton Wen-
dt, traz uma nova proposta 
para a mídia falada da região, 
hoje bastante caracterizada 
pelas infl uências sertanejas. 
“A instalação de uma rádio 
nova, com uma proposta dife-
renciada de inovação musical 
leva para o público da nossa 
região uma nova e diferente 
opção e reafi rma o compro-
misso na UnC em promover 
o desenvolvimento regional”, 
afi rmou Wendt. 

Segundo o presidente, 
por ser de direito público, 

mantida por meio de parcerias 
públicas e pela Fundação, a 
rádio se dedicará a  campanhas 
institucionais e à promoção de 
atividades voltadas para a comu-
nidade, fator fundamental para o 
desenvolvimento da região, de 
acordo com Wendt.

PROGRAMAÇÃO

A aposta da direção da nova 
rádio foi investir nas músicas que 
as outras emissoras da região não 

tocam ou raramente colocam 
no ar, justamente para aplicar a 
mudança de conceitos. Para isso, 
a grade foi desenvolvida pautada 
em programas com abordagens 
para a Música Popular Brasileira 
(MPB) e em variados estilos musi-
cais, nacionais e internacionais.

Segundo o reitor da Univer-
sidade do Contestado, Werner 
Bertoldi, a instalação da emissora 
em Canoinhas atende à demanda 
da população da região, que, pela 

própria história, busca a diferen-
ça e a contestação, agora na rádio 
que escuta.

Os estúdios da UnC FM 
estão localizados no setor de 
Marcílio Dias da UnC. Autoriza-
da para o dobro da potência em 
que está operando, a emissora 
abrange cerca de 25 municípios 
do Planalto Norte e do Sul do 
Paraná. 

A frequência da UnC FM  
é 100, 5.

UnC FM funcionou em caráter experimental por mais de um ano; hoje três locutores se revezam ao longo do dia
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QUADRINHOS

Babi Xavier, Carlos Alberto da Silva 
(Mendigo), Dado Dolabella, Danielle 
Souza (Mulher Samambaia), Danni 
Carlos, Jonathan Haagensen, Mari-
na Mantega, Mirella Santos, Pedro 
Leonardo e Théo Becker. Esses são 
alguns nomes confi rmados no reality 
show A Fazenda, segundo José Ar-
mando Vanucci, colunista de TV da 
Jovem Pan AM, de São Paulo.
Apresentado por Britto Jr., a nova 
atração da Record confi nará 14 cele-
bridades em uma propriedade rural na 
região de Itu, no interior paulista.
A Fazenda terá líder da semana, pro-
vas e desafi os, festas, apresentações 
de nomes conhecidos da música bra-

sileira e participação da audiência. As 
eliminações acontecerão às quartas-
feiras. O prêmio para o vencedor será 
de R$ 1 milhão.
Sobre os nomes apresentados pelo co-
lunista, vale um alerta. Mesmo que te-
nham assinado com a Record, isso não 
garante presença em A Fazenda.
O Poltrona - que divulgou em primeira 
mão o perfi l dos candidatos e o canal 
de vídeos virais no YouTube - apurou 
que há uma cláusula que, caso o 
nome de um deles vaze, a emissora 
tem direito de romper contrato e tirá-
los do programa.
A Fazenda está previsto para estrear 
no dia 27 de maio.

>> Conheça dez celebridades 

confi rmadas em ‘A Fazenda’

>> Vazou na 

internet

Um vídeo promocional do fi lme Do 

começo ao fi m, com quarto minutos 

de duração, vazou na internet cerca 

de três meses antes da estreia do 

novo longa-metragem de Aluizio 

Abranches (que fez Um copo de 

cólera e As três marias), prevista 

para o mês de agosto. O fi lme mostra 

a relação incestuosa entre dois 

irmãos, fi lhos da mesma mãe (Julia 

Lemmertz) e de pais diferentes. 

Criados juntos, os dois desenvolvem 

uma relação de muita proximidade, 

que acaba virando um romance. O 

vídeo, disponível no YouTube, mostra 

cenas dos irmãos ainda pequenos 

e depois já adultos, abraçados e 

dizendo que se amam. Procurado 

para comentar o assunto, Abranches 

não foi encontrado. Sua assessoria 

de imprensa também não retornou. 

Mas em um vídeo que mostra os 

bastidores das fi lmagens, disponível 

na internet, o cineasta fala sobre 

o roteiro. “São dois rapazes que 

vivem uma história de amor não só 

fraternal, mas amorosa. Eles viram 

um casal.”  Fábio Assunção também 

está no elenco, como o pai de um dos 

meninos. A fotografi a é feita pelo 

suíço Ueli Steiger, que trabalhou em 

grandes produções internacionais, 

como Godzilla, O Dia Depois de 

Amanhã e O Patriota.

Sandy faz 

sucesso no 

Canadá
A música Scandal, que tem a can-

tora nos vocais, é uma das canções 
dance mais tocadas nas rádios 

canadenses. A faixa faz parte do 
projeto Crossover formado pelo DJ 
Julio Torres e pelo violinista Amon 

Lima, da Família Lima. No começo 
de maio, Scandal foi a 13ª mais 

tocada nas rádios do país.

>> Daniela 

Mercury se 

casa em segredo
A cantora , de 43 anos, e o empre-
sário italiano Marco Scabia, de 34, 
ofi cializaram a união. Pelo menos 

é o que divulga a revista IstoÉ 
Gente. Os dois teriam se casado 
em segredo em Roma. Segundo 

a publicação, poucas pessoas 
sabiam da cerimônia. 

>> Mário 

Gomes na 

política
De acordo com o jornal O 
Globo, o ator se fi liou ao PTB 
e pretende sair candidato a 
deputado estadual pelo Rio de 
Janeiro nas próximas eleições. 
Mário Gomes quer fazer um 
centro cultural para idosos 
na Barra da Tijuca, caso seja 
eleito.
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A maioria das vezes é o que acontece 
com a maioria dos políticos. Só o vemos 
pelas costas depois de eleitos. Muitas 
vezes, fi camos nos culpando do porquê 
deles terem sido eleitos. E ficamos 
lamentando a vergonheira, trapaça é 
roubalheira. Aí pensamos sobre aonde 
estão nossas falhas, fraquezas e erros. 
Estampados em nosso rosto? Marcados 
em nossas mãos na hora de votar? Ex-
presso em nosso olhar? Talvez, mas a 
experiência humana devido negligências 
de certos políticos, parece indicar que 
nossos defeitos vão sendo escritos nas 
nossas costas, numa clara e límpida lin-
guagem. O povo está confuso: a primeira 
evidência dessa geografi a corpórea dos 
defeitos está em nossa capacidade de 
ver os defeitos dos outros, pelas costas. 
Lá onde eles nada enxergam ou admi-
tem. É incrível como a gente vê bem os 
defeitos e fraquezas dos outros. É como 
se eles andassem com uma tabuleta de 
defeitos pendurada nas costas. Frente 
a frente, apenas sorrisos, tapinhas nas 
costas ou passividade. Mas, logo após a 

passagem do fulano, já estamos pron-
tos para ler com atenção e comentar 
com um certo prazer a lista de seus 
defeitos, sempre viajando no espaço. 
É usual fazê-lo para nós mesmos ou, 
melhor ainda, para os outros, e tantos 
outros. A segunda evidência dessa 
mesma geografi a do corpo está no fato 
de que não conseguimos enxergar nos-
sos defeitos, parece que sempre esta-
mos votando errado. Não há retrovisor, 
nem espelho, por mais bem colocado 
e claro que esteja, que possa dar jeito 
nessa difi culdade. Existe solução para 
muitas difi culdades: amor e paz. Aposte 
no amor! Simples, cotidiano, alegre, 
humilde... Amor com jeito de Jesus 
Cristo! Não custa nada ter presentes 
as palavras de Jesus: “Onde estiver o 
teu tesouro, aí estará o teu coração”. 
Peça a Deus a graça de perseverar no 
caminho do amor e comprometer-se 
com ele. Acredite no amor! Invista no 
amor! Aí podemos ver nas costas paz 
e na frente amor. Lá está a felicidade. 
Paz e bem.

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

Observe seus valores, ariano. É importante perceber 
tudo de bom que tem e pode fazer, mas percebendo 
também a importância de verifi car os valores alheios. 
A semana é positiva para lidar com assuntos mate-

riais e fi nanceiros, especialmente tomando decisões a respeito. Mas 
lembre-se de rever algumas de suas ideias e opiniões, que podem 
interferir nos assuntos materiais.

Hora de se colocar, geminiano. A semana é positiva 
para agir com base em suas decisões e colocar em 
prática suas opiniões. Assuntos do passado precisam 
ser fi nalizados e a semana é positiva para isso. Por 

sinal, suas emoções fi cam mais evidentes nos próximos dias, sendo 
um bom momento para avaliar o que quer para sua vida. Cuide de 
si mesmo e de sua saúde.

Sua preocupação tende a girar em torno do que quer 
para o futuro, leonino. Mas pode haver um certo 
confl ito entre a busca de seus objetivos concretos 
e sua vida pessoal e familiar. É hora de dar mais 

atenção às relações familiares, buscando se diferenciar e analisar 
quais objetivos são realmente seus. Ainda assim, estar mais próximo 
de sua família será importante para sua segurança.

Você será levado a olhar melhor seus sonhos e ideais, 
libriano. A semana promete mudanças que podem 
mexer com seus valores e necessidades emocionais. 
Estará mais fácil perceber e avaliar seus desejos e 

vontades, especialmente nos relacionamentos afetivos. Por sinal, é 
hora de lutar mais pelo que quer e por quem você deseja, em nome 
de sua felicidade.

Cuide mais das questões práticas e organize melhor 
sua rotina, sagitariano. Você pode ter surpresas na 
área afetiva, percebendo que o outro precisa de mais 
espaço e que estará mais voltado a suas questões 

pessoais. Para lidar melhor com esta fase, faça o mesmo e cuide de 
seus assuntos pessoais. O momento é positivo para fazer qualquer 
tipo de organização, interna e externa.

Você tende a estar muito focado no trabalho nos 
próximos dias, aquariano. Mas não se esqueça que 
este momento de sua vida pede que dê mais atenção 
aos assuntos pessoais e familiares. É importante 

cuidar dos assuntos domésticos. Você tende a observar melhor as 
questões afetivas, repensando suas atitudes nos relacionamentos e 
planejando melhor o que quer deles.

Os astros te convidam a dar mais atenção aos 
relacionamentos afetivos, taurino. é hora de olhar 
atentamente suas necessidades afetivas e as das 
pessoas com quem convive. Seus sentimentos ga-

nham intensidade e você estará um pouco mais sensível. É possível 
que um assunto do passado seja retomado, fazendo com que você 
reveja alguns conceitos e valores.

Esteja mais com seus amigos, canceriano. A semana 
é positiva para eventos sociais e contato com gente, 
especialmente com quem você possa conversar sobre 
suas questões pessoais e eventualmente receber 

bons conselhos. O amor também está em destaque, sendo um bom 
período para namorar, mostrar seu romantismo e ir atrás de seus 
desejos. Ame e seja feliz.

A semana promete ser movimentada, virginiano. Muito 
contato com pessoas, possíveis viagens e muita 
agitação são o tema da semana. Para isso, será 
fundamental se organizar e estabelecer prioridades, 

especialmente no assunto trabalho, para que você consiga dar conta 
de tudo que precisa fazer. Isto signifi ca tirar um pouco o pé do acele-
rador e revisar suas metas e objetivos.

A questão da semana são seus relacionamentos 
afeitos, escorpiano. O amor está em evidência pois 
sua vontade de se relacionar, amando e sendo ama-
do, está muito presente. Mas lembre-se de cuidar de 

você, de se divertir e encontrar tempo para descansar e cuidar de 
sua saúde. Organizando-se, conseguirá dar igual atenção a amor, 
trabalho e saúde.

A semana promete muita diversão, capricorniano. 
Participar de eventos, estar com pessoas, namorar 
e bater papo são a tônica da semana. Mas para que 
você faça isso tranquilamente, é muito importante 

deixar tudo em ordem, seja em casa ou no trabalho, para sair sem 
pensar nas responsabilidades. Cuidado com discussões em família, 
seja diplomático sem perder a objetividade.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana é excelente para os estudos, pisciano. 
Conhecer coisas e até pessoas novas será divertido 
e transformador. Mas reserve um tempo para cuidar 
das coisas de casa e fi car próximo das pessoas mais 

íntimas, que podem precisar de seu apoio nos próximos dias. A 
semana é ótima para divulgação, apresentação de trabalhos e para 
fazer contatos profi ssionai.

HORÓSCOPO DA SEMANA

VER PELAS COSTAS

Fonte: Climatempo

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nu-
vens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

HOJE:

21ºC

Manhã Tarde Noite
13ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
4ºC

DOMINGO:

27ºC

Manhã Tarde Noite
8ºC

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

SEGUNDA:

29ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

25ºC

ALMANAQUE

Tempo ensolarado, com geada ao ama-
nhecer. Noite de céu limpo.

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

RESUMO DAS NOVELAS

AMANHÃ - Maria Rosa briga com Aurora por es-
pionar seu namoro com Otávio. Para não desistir de 
Maria Rita, Zeca decide pedir permissão a Antero 
para levar sua fi lha. Dona Ida resolve deixar Aninha 
viajar com Ricardo para o Rio de Janeiro. Zé Camilo 
e Terêncio fi cam abismados com o estado da casa em 
que Zeca pretende deixar Maria Rita. Rosinha não se 
conforma de ser obrigada a cuidar de Santinha. Padre 
Bento e Norberto tentam arrumar uma solução para 
a péssima situação da igreja e da prefeitura. Vadinho 
usa o discurso de Alfredo Modesto para impressionar 
Geraldo e Zé do Correio. Maria Rosa empresta roupas 
para Aninha e Aurora se surpreende ao saber que a 
menina vai viajar. Zé Camilo fi ca impressionado com 
Edith, mas ela não lhe dá atenção. Ricardo teme não 
conseguir resistir a Aninha em sua viagem. Tobi alerta 
Zeca a não deixar que Rosinha cuide de Maria Rita 
se não quiser pôr tudo a perder. Aninha conta a Maria 
Rosa o que aconteceu entre ela e Otávio. A fi lha do 
prefeito, então, pede para Aninha tomar cuidado com 
Ricardo quando estiver a sós com o publicitário no 
Rio de Janeiro.

HOJE - Frederico diz a 
Socorro que Dafne ama 
Gabriel. Xico continua sem 
pintar. Léa fi ca frustrada com 
o jantar na casa de André 
e vai embora com Cássio. 
Judith sugere que Léa con-
quiste Fred. Anselmo pede 
empréstimo a André para 
comprar um carro.

AMANHÃ - Gabriel acusa 
Bianca de ser falsa. Ernani pede a Galeno que retome 
o processo de despejo de Gabriel. Dafne tenta negociar 
seu empréstimo com Judith, mas ela não aceita. Vicente 
comunica que tem uma proposta para Dafne.

AMANHÃ - Gaby se cons-
trange por ter chegado 
com Ramiro à reunião na 
casa de Bahuan. Maya fi ca 
aflita, ao saber que Raj 
está na casa de Bahuan. 
Rani ameaça Sonya e 
pede que ela se afaste de 
Komal. Kochi tenta disfar-
çar, para que Manu não 
perceba seu nervosismo 
de se encontrar com a 
prima de Harima. Camila 

tenta ser gentil com a família de Ravi, mas é destratada 
por todos. Ramiro resolve dar um anel a Melissa, e 
ela fi ca intrigada. Tarso ganha o primeiro prêmio em 
um concurso na faculdade. Ramiro ouve Cadore falar 
sobre a conta encerrada de Raul, e conclui que Silvia 
e Murilo fi zeram o serviço. Gopal vê Yvone com Mike, 
mas ela não se intimida com o motorista. Opash e 
Pandit tentam descobrir quem ensinou Ravi a fazer seu 
casamento. Amithab conta a Opash que Shankar sabia 
o que Ravi fez, ele fi ca furioso, mas Chanti confessa a 
Opash que foi ela quem procurou por Shankar.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Beatriz pede a Fausto que deixe Victória sob 
seus cuidados. Maçarico se assusta ao saber que 
Pedro é seu fi lho. Xavier diz a Fausto que não existe 
tesouro nas terras escavadas. Ao sair do cativeiro, 
Vicky vê Fausto com Gabriel.

AMANHÃ - Vicky tenta tirar Gabriel dos braços de 
Fausto. Fausto ameaça que, se ela for embora, Ga-
briel está morto. Beatriz ameaça dar um choque de 
220 volts em Vicky. Lucas fl agra Xavier comprando 
comida para bebê.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

REPOUSO

Parou reconhecendo a vida
Cansado de tanto pulsar
Marginalizado pelo seu dono
Que não temeu o seu cansar.

Tantas bombeadas ousou
Na sua luta pra não parar
Nos seus dias sem fi m
Num sim sem deixar congelar.

Maltratado tanto foi pelo amor
Indefeso para poder se libertar
Assumiu todos os erros do ego
Em seu dono que só soube condenar.

O tempo faz o seu presente
Sentimentos que podem alegrar
Enclausurado nessa caixa humana
É no seu dono sua cama e seu lar.

A vida sempre o moveu para a vida
Que nunca o soube recompensar
Foi nos seus soluços afogado
Que lembraram de te observar
Mas já a vida o deixava
Obrigando as suas batidas cessar
Deitou-se no peito cansado
Para o sempre no seu repousar
Repousando com seu eu no seu
Que a si o seu não soube suportar.

AMANHÃ - Dulce, internada na clínica, diz para Maura 
que quer que ela e a irmã sempre fi quem juntas. Fer-
nanda grava uma cena em que sua personagem dá a 
luz. André mostra para Nina o extrato do banco com dois 
milhões e quatrocentos de reais. Silvio leva a bomba 
para dentro da chácara dos Castellamare eesconde a 
bomba e avisa Santana que está tudo pronto.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15
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Herbst vira o jogo em Mafra e 
coloca vereador na berlinda

P. 4Prefeito obteve duas vitórias na Justiça e conseguiu suspender as duas CPIs que corriam contra ele na Câmara

POLÍTICA




