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Correio Ndo orte
O Nosso Jornal!

FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!
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Policiais de Canoinhas são condenados 
por extorquir no exercício da função

P. 19Oito foram condenados e dois absolvidos; todos pertencem à guarnição ambiental do 3.º BPM. Cabe recurso

MORADORES da Serra do Lucindo, em Bela Vista do Toldo, ajudam a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) a recuperar 

área de 316 hectares; projeto é o primeiro da região a ser financiado por créditos de carbono vindos de duas empresas da Espanha            Página 15

ECONOMIA

Fusão não muda  
planos da Sadia 
para Mafra
A informação partiu da asses-
soria de imprensa da Sadia. A 
empresa, que se uniu à Per-
digão no início da semana, diz 
que os planos são de expandir 
a marca, desde que a crise 
econômica amenize.

Página 7

REGIÃO: CRÉDITOS DE CARBONO FINANCIAM PROJETO
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P
ara quem está acompanhando as 
mudanças da Lei Rouanet, importante 
incentivo para a classe cultural no Brasil, 

pode perceber uma desarmonia entre as entida-
des benefi ciárias deste recurso. Os segmentos 
culturais que podem receber os recursos da 
Lei Rouanet acabam travando batalhas entre 
si para ver quem consegue conquistar estas 
verbas. O que os profi ssionais da área cultural 
precisam perceber é que as fontes de recursos 
semelhantes à Lei Rouanet são benefícios que 
estão disponíveis àqueles projetos que pre-
encham as exigências burocráticas. Por isso, 
estas batalhas são em vão. Cada projeto não 
briga com outro projeto para receber o recurso. 
Cada projeto briga com a sua própria elabora-
ção, conteúdo, seriedade e objetivos. 

Os benefícios dos recursos como a Lei 
Rouanet se estendem às artes plásticas, 
artes cênicas, música, literatura, audiovisual, 
patrimônio cultural, folclore, artesanato e rece-
bem verbas ‘a fundo perdido’, o que não é um 
fi nanciamento que precisa ser ressarcido. Este 
benefício promove uma corrida a estas fontes 
e os cuidados básicos para se concorrer à elas 
são deixados de lado. Não há atualização dos 
profi ssionais envolvidos com estes recursos, 
e estamos falando de recursos na casa de R$ 
800 milhões investidos em 2008 por meio da 
Lei Rouanet, que para 2009 prevê recursos na 
ordem de R$ 1,3 bilhão.

A ideia do Instituto Movimento Pró-Projetos 
SC, que está há 12 anos atuando nesta área de 
gestão de patrocínio e elaboração de projetos 
com resultados esperados, é que dentre estas 

mudanças pela qual a Lei Rouanet está passan-
do seja incluída a capacitação dos profi ssionais 
envolvidos no processo de execução de projetos. 
O ideal seria que todo e qualquer produtor cul-
tural passasse por um curso para saber como 
executar um projeto e fazer a devida prestação 
de contas e o produtor cultural ou proponente, 
que passar no curso com nota acima de 8,5  au-
tomaticamente pudesse ser incluído no sistema 
nacional de cultura - classe proponente, e desta 
forma se tornar apto a executar o processo.  

Além desta formação adequada de 
pessoas capazes de concorrer justamente à 
recursos públicos e privados voltados à cultura, 
as empresas também poderiam se adequar 
melhor à esta realidade. O Instituto acredita, 
por exemplo, que toda empresa que possuir 
verba de incentivo fi scal disponível, deveria 
investir obrigatoriamente nas cidades onde 
possui unidades de trabalho e que estas em-
presas ou órgãos públicos somente pudessem 
contratar os produtores culturais devidamente 
capacitados para realização dos trâmites.  

Preparando proponentes a agirem de 
maneira correta e adequada à burocracia das 
Leis de Incentivo e editais públicos ou priva-
dos, estaremos incentivando acesso à cultura, 
preservando o patrimônio, possibilitando a 
geração de renda e trabalho, enfi m, estaremos 
fomentando e preservando a cultura brasileira. 
E tudo isso é legal, permitido e ético perante a 
legislação Brasileira.

Marcio Godoy é diretor do Instituto Movi-
mento Pró-Projetos 

F
uncionários produzem mais se puderem 
utilizar a Internet para a diversão durante 
o expediente. A afi rmação é polêmica e 

pode desagradar a muitos chefes, mas esse é 
o resultado de uma recente pesquisa realizada 
pela Universidade de Melbourne, na Austrália. 
O estudo apontou que a navegação na Web por 
diversão aumenta os níveis de concentração e 
torna o trabalho mais produtivo.

A pesquisa aponta ainda que as pessoas 
que navegam dentro de um limite de menos de 
20% do tempo de trabalho são mais produtivas, 
rendendo cerca de 10% a mais em comparação 
com aquelas que não têm contato com a Inter-
net. Essa tendência surge num período em que 
grandes empresas fazem altos investimentos 
em Tecnologia da Informação a fi m de impedir 
o acesso de colaboradores a e-mails pessoais, 
blogs, páginas de relacionamento e sites de 
entretenimento como o YouTube. 

Esse é de fato um tema polêmico. Acre-
dito que a produtividade de quem necessita 
acessar informações e conhecimentos para 
produzir resultados deva mesmo aumentar, 
dadas as facilidades e possibilidades quase ili-
mitadas da Web e a quantidade de informações 
interessantes ao alcance do usuário. Porém, 
o desafi o do gestor e do colaborador está em 
dosar o uso dessa ferramenta para que esse 
benefício se reverta em resultados positivos 
para a empresa.

Seria até falta de sensatez defender o 
cerceamento da utilização da Internet no tra-
balho, já que bem utilizada, é uma ferramenta 
de otimização, comunicação e interatividade. 
Ela aumenta capacidades, aproxima pessoas e 
democratiza a informação e o conhecimento.

Além disso, a Internet cria um senso de 

urgência, de estar “plugado”, de ler e ser lido, 
de ver e ser visto. Todos querem estar atuali-
zados. Alguns, ao fi car uma hora sem acessar 
a rede, têm a sensação de estar perdendo 
alguma coisa. A informação de uma hora atrás 
já é antiga. Todavia, a responsabilidade deve 
estar presente no comportamento de quem 
usa a web no trabalho, pois é muito fácil, ao 
navegar na Internet, perder o foco e esquecer 
o bom senso. 

Ao gestor moderno resta a tarefa de se 
adaptar às inovações do seu tempo. O uso da 
Internet tem alguns “efeitos colaterais”, como 
o consumo acrítico de informação, a distração, 
a falta de foco e a difi culdade de transformar 
informação em conhecimento. Essa é, sem 
dúvida, uma questão delicada, já que o fun-
cionário pode se dispersar muito facilmente ao 
longo do dia, infl uenciando de forma negativa 
a obtenção das metas.

O ideal seria poder contar com a respon-
sabilidade dos colaboradores de forma que 
usem essa poderosa ferramenta nas horas 
de trabalho para agregar valor à sua atividade 
profi ssional e, nas horas de folga e após o 
expediente, para tratar de assuntos pessoais 
e se divertir. O acesso à Internet com respon-
sabilidade e bom senso pode confi rmar o que 
diz a pesquisa: trazer resultado profi ssional e 
aumento da produtividade.

 
Luiz Alberto Ferla é administrador e enge-

nheiro pós-graduado em planejamento estra-
tégico, é CEO das empresas Talk Interactive 
(www.talkinteractive.com.br) – especializada 
em comunicação digital e Knowtec (www.
knowtec.com) – especializada em inteligência 
competitiva

E
m um mercado cada vez mais glo-

balizado e competitivo, empresas e 

governos de países em desenvolvi-

mento encontraram no combate à poluição 

uma fonte alternativa para aumentar as 

suas receitas e reduzir as emissões de 

gases do efeito estufa, responsáveis pelo 

aquecimento do planeta.

Isto é possível devido ao Protocolo de 

Quioto, documento assinado pela maioria 

dos países da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1997, como mecanis-

mo de controle da interferência humana 

no clima do mundo. O 

protocolo prevê uma 

redução, até 2012, de 

5,2% na emissão de 

gases do efeito estufa, 

em relação aos níveis 

registrados em 1990.

Pelo acordo, os 

países que não estão 

dispostos a reduzir a po-

luição podem comprar 

o excedente de outras nações. A operação 

de compra e venda é simples: indústrias 

e países que não conseguem reduzir a 

quantidade de poluentes que despejam no 

ar precisam adquirir créditos de carbono. 

Por outro lado, as empresas e nações que 

poluem menos do que a cota estabeleci-

da pelo Protocolo de Quioto ganham o 

direito de negociar a diferença no mercado 

internacional.

Para facilitar as transações, foi criada 

uma moeda, o crédito de carbono. Uma 

tonelada métrica de CO2 (dióxido de 

carbono) equivale a um crédito de carbo-

no, que pode ser negociado no mercado 

internacional, como qualquer ação de uma 

empresa.

Em 2006, as transações envolvendo 

créditos de carbono atingiram US$ 25 

bilhões, sendo que os principais negocia-

dores foram países da Europa e o Japão. 

Os Estados Unidos, considerado o maior 

poluidor do mundo, e a Austrália não 

participam do acordo.

Parecendo algo distante da nossa re-

alidade, a emissão de créditos de carbono 

chega agora a Bela Vista do Toldo. Como 

mostra a reportagem publicada na página 

15, duas empresas espanholas 

estão investindo seus crédi-

tos na localidade de Serra do 

Lucindo, interior de Bela Vista 

do Toldo. A escolha do local, 

feita por uma ONG de Rio do 

Sul-SC, não poderia ser mais 

propícia. Conforme denúncia 

certifi cada pelo Ibama ano 

passado, Bela Vista do Toldo é 

uma das cidades mais visadas 

por quem vê na preservação ambiental 

um obstáculo para somar lucros. Uma 

devastação impressionante foi certifi cada 

na localidade de Serra dos Borges, bem 

próxima da Serra do Lucindo.

O fato de empresas europeias terem 

voltado os olhos para a cidade, demonstra 

o que já sabemos há tempos. O Brasil não 

se preocupa com o patrimônio ambiental 

que detém. Por mais poluidores e irres-

ponsáveis que sejam, os estrangeiros ainda 

conseguem se impressionar com o que fa-

zemos com nosso meio ambiente. Ajudas 

como a relatada na matéria, portanto, são 

importantes e imprescindíveis.

EDITORIAL

Preservação ambiental

Parecendo algo 

distante da nossa 

realidade, a emis-

são de créditos 

de carbono chega 

agora a Bela Vista 

do Toldo

Utilização da internet no trabalho: 
uma questão de bom senso

ARTIGO

LUIZ ALBERTO FERLA

Profi ssionalização a favor da cultura
ARTIGO

MARCIO GODOY
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REUNIÃO realizada na quarta-feira, 20, abrangeu nove localidades

As prioridades 
do Campo 
d’Água Verde

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Na quarta-feira, 20, no Salão Pa-
roquial da Igreja São Francisco, 
no distrito Campo d’Água Verde, 
moradores dos bairros Água Ver-
de, Industrial 2, das localidades de 
Salto d’Água Verde, Forquilha, São 
Lourenço, Arroios, Rio da Veada, 
Palmital e Laranjeiras, que compõem 
o distrito,  discutiram e apresentaram 
reivindicações para a elaboração do 

Plano Plurianual 2010-2013, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei  Orça-
mentária Anual 2010. Participaram da 
reunião o prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB), secretários e vereadores.

A próxima audiência está marca-
da para quinta-feira, 28, na Câmara 
de Vereadores, com início às 19 
horas, abrangendo o centro, Alto 
das Palmeiras, Piedade, Boa Vista, 
Tricolin, Jardim Esperança, Cohab 1, 
Loteamento Santa Cruz, Industrial 1, 
Sossego e demais bairros vizinhos.
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Adelmo Alberti (PSDB) faz um balanço dos primeiros 150 dias de mandato e critica atravessadores que negociam fumo

Política
MATÉRIA-PRIMA

Alberti abre para Verka 
na estadual

 > p. 5

‘Desvio de fumo’ mingua arrecadação

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Adelmo Alberti (PSDB) hoje 
goza de posição privilegiada 
como prefeito de Bela Vista do 
Toldo. Bem aceito na cidade, 
o prefeito ainda infl uencia em 
decisões regionais. Na entrevista 
a seguir, concedida no novo e 
amplo gabinete, Alberti faz um 
balanço dos 150 primeiros dias 
de segundo mandato, fala sobre 
arrecadação e política. Acom-
panhe.

A experiência de um primeiro man-
dato ajuda muito no segundo?

Sim. Há demandas do primeiro 
mandato que estamos concluin-
do agora, especialmente na área 
de pavimentação. Iniciamos o 
segundo mandato pavimentan-
do duas ruas e agora estamos 
iniciando mais três. O primeiro 
mandato foi para conhecer a 
máquina, como funciona a ad-
ministração. Hoje já temos este 
conhecimento, tanto que cria-
mos uma Secretaria de Planeja-
mento, para trabalhar projetos. 
Na área de educação já temos 
dois projetos, um para amplia-
ção da escola do Rio Bonito, que 
está em fase de licitação, e da 
comunidade do Rio dos Poços, 
que vai sofrer um processo de 
descentralização com os alunos 
que iremos absorver do Estado. 
Estamos preparando a escola 
para absorver estes alunos até 
2010. Todo ano queremos ab-
sorver 100 alunos do Estado, 
já que a meta é que até 2012 
todos os alunos de ensino fun-
damental estejam matriculados 
em escolas municipais.

A pavimentação é prioridade?

Sim, mas estamos trabalhando 
em outras áreas também como 
a da saúde, na qual estamos 
licitando uma unidade de saúde 
na localidade de Lagoa do Sul. 
Estamos fazendo também, um 
acerto fi nal para a construção 
de um centro de especialidades 
médicas em parceria com o Go-
verno do Estado, com quem já 
empenhamos recursos da ordem 
de R$ 1,5 milhão.

A nova sede da prefeitura já está 
estruturada?

Estamos nos estruturando. Hoje 
estão aqui (na nova prefeitura) as 
Secretarias de Desenvolvimento 
e Bem-Estar Social, Administra-
ção, Planejamento e a estrutura 
do gabinete.

As demais estão em prédios alu-
gados?

Não. A Secretaria de Educação 
está no prédio da antiga prefei-
tura, a de Obras também está 
em prédio próprio. Somente a 
Secretaria de Agricultura está em 
prédio alugado.

Quanto foi possível economizar com 
esta mudança?

Mais de R$ 3 mil em aluguéis.

A Câmara aprovou na semana pas-
sada a suspensão do pagamento 
de vale-combustível para vereado-
res e secretários que viajarem em 
veículo próprio em compromissos 
ofi ciais. No entanto, fi cou mantido 
o pagamento para as suas viagens. 
Por quê?

Sim. Esta Lei foi criada em 2006. 
A nossa assessoria jurídica fez 
uma pesquisa para ver da possi-
bilidade de eu ser ressarcido, já 
que viajava com meu carro. O 
Tribunal de Contas segue este 
modelo. Eles pagam ¼ do valor 

do litro de gasolina por quilô-
metro. Aí criamos esta Lei (em 
Bela Vista do Toldo). Só que a Lei 
fi cou aberta, todos que fi zessem 
o requerimento tinham direito ao 
ressarcimento. Agora, somente 
o prefeito ou alguém que estiver 
substituindo o prefeito, quando 
em viagem ofi cial, pode ser res-
sarcido. A Lei foi aprovada por 
unanimidade, embora eu tivesse 
deixado aberta a questão. Só que 
se fosse cortado o subsídio para 
o prefeito, nós compraríamos um 
veículo para o gabinete.

Todas as prefeituras estão recla-
mando da queda na arrecadação. No 
caso de Bela Vista do Toldo, chama 
a atenção o fato de a maioria das 
pessoas aqui viver da agricultura.

O problema está relacionado 
ao desvio de fumo. Nos anos 
anteriores tivemos muito fumo 
vendido a atravessadores sem 
nota fi scal. Pelo menos 30% do 
fumo foram vendidos assim, pro-
vocando uma queda de 15% na 
arrecadação de ICMS. Quem ga-
nhou com isso foi Major Vieira, 
porque como o fumo não sai sem 
nota da região, os atravessadores 

vendiam para compradores de 
Major Vieira que tiravam as notas 
por lá. Este ano estamos sendo 
rigorosos na fi scalização a fi m de 
coibir situações como essas.

A estiagem tem prejudicado muito 
a cidade?

Sim, tivemos perda muito grande, 
especialmente nas safras de soja e 
milho. Acreditamos que o fumo 
vai superar as expectativas, por-
que as empresas estão pagando 
bem, o que estimula a emissão 
de notas fiscais. Há casos de 
produtores que vão pagar dívidas 
da safra do milho com o dinheiro 
que conseguiram com o fumo.

Como o senhor está encarando o 
projeto de recuperação ambiental 
que está sendo empreendido na 
Serra do Lucindo (leia matéria na 
página 15)?

É um projeto muito interessante, 
inclusive estamos conversando 
com os membros da ONG para 
fazer uma parceria já que temos 
uma área de araucária próximo 
da sede do município. Nossa in-
tenção é fazer do local um parque 
ambiental.

Civilização  espiritual
A civilização material não é, em abso-
luto, desnecessária ou sem valor. Não 
é algo que se opõe à natureza divina. 
Contudo, não estimula a sua manifes-
tação. Afi nal, a manifestação da natu-
reza divina só pode ser proporcionada 
pela civilização de cunho espiritual. O 
ser humano só consegue encontrar a 
verdadeira alegria e satisfação quando 
leva uma vida harmoniosa, amando, 
adquirindo conhecimentos, experimen-
tando alegrias e doando-se sempre 
de maneira correta. O século 21 será, 
portanto, o século da civilização es-
piritualista. Mas, enquanto a ciência 

se restringir à pesquisa da matéria e 
dos fenômenos materiais, o alcance 
de conhecimentos por meio dela será 
limitado. Para obtermos conhecimentos 
mais elevados, é imprescindível alcan-
çarmos intuitivamente a compreensão 
do que seja a Vida do ser humano. Por 
essa razão, em se tratando de estudos 
sobre a Vida, muitas são as dúvidas 
que a ciência não consegue esclarecer. 
A verdade é que a Vida não se origina 
da matéria. Todas as formas de matéria 
são projeção da mente. (Extraído dos 
livros “Entrada para o mundo de 
Deus” – Prof. Masaharu Taniguchi 
e “Caminho da Paz pela Fé” – 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
Diante de uma situação muito difícil e pe-
nosa, talvez você pense: “Não sou capaz 
de enfrentá-la”. Mas saiba que essa é a 
chance de você dar um grande salto. 
O ser humano não consegue nenhum 
progresso enquanto se limita a enfrentar 
apenas pequenas barreiras, facilmente 
transponíveis. Mas, quando enfrenta a 
difi culdade e realiza o que lhe parecia 
impossível, alcança grande sucesso. 

(Prof. Seicho Taniguchi)

ALBERTI: “Há demandas do primeiro mandato que estamos concluindo agora”
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Alberti abre para 

Verka na estadual

BRIGADOS?
Depois de a discussão entre os vereadores Beto Passos (PT) e Paulo Glinski 

(DEM) ter ido parar nos jornais, os dois trataram logo de colocar panos quentes 

na questão, tanto que não se importaram nem um pouco em serem fotografados 

juntos durante jantar que comemorou os 60 anos do Rotary em Canoinhas, 

realizado na sexta-feira, 15, na Band Grill.

Glinski ressalta que a discussão se deu no campo das ideias e é para isso que 

a Câmara, de fato, serve.

Na verdade, Glinski emergiu politicamente centrado em polêmicas. Como 

um mestre do xadrez, sabe aproveitar uma boa polêmica e emplacar mídia 

gratuita.

Passos, por sua vez, é um admirável comunicador, cresceu no rádio e, também, 

centrado em polêmicas. Como dois tucanos não se bicam (sem trocadilhos, 

por favor), é evidente que teremos muitos momentos de tensão ao longo dessa 

legislatura, invariavelmente envolvendo um dos dois ou os dois.

Para onde foram os assentos do Besc de Canoinhas?

Prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti 
(PSDB), não poupa críticas a gerência regional 
da Fundação do Meio Ambiente (Fatma) em Ca-
noinhas. “Nossos investimentos estão parados, 
não conseguimos promover o crescimento do 
município porque a Fatma não deixa”, protesta 
o prefeito. Segundo Alberti, a situação não é 
isolada e prefeitos da região já pensam em pedir 
mudanças no comando da gerência.
João Sampaio, que gerencia atualmente a 
estatal, é afi lhado político do deputado Antonio 
Aguiar (PMDB).

Gasoduto em Canoinhas
Vereador Paulo Glinski (DEM) apresentou indicação destinada 

ao deputado Paulo Bornhausen, para que interceda junto a SC-Gás,  
para que seja lançado edital para elaboração de projeto que  deverá 
incluir Canoinhas na rede de distribuição de gás natural.  

“Precisamos lembrar que as empresas de ponta  procuram se 
instalar nas proximidades do gasoduto, portanto é uma ação estraté-
gica”, explicou o vereador, justifi cando sua indicação.

Quando superintendente do Desenvolvimento Econômico, Oscar 
Liebl e empresários locais participaram de audiência pública para discu-
tir o assunto em Mafra, em 2007. Na ocasião, o assunto morreu porque 
nenhuma empresa da região se interessou em investir na rede de gás.

FATMA

 

Depois de afi rmar no início do ano para o CN 

que pleitearia representar o PSDB regional na 

disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa 

em 2010, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adel-

mo Alberti, desistiu do intento em favor de Ed-

milson Verka. Alberti admite que seria incômodo 

renunciar ao mandato de prefeito logo no segundo 

ano do segundo mandato. “Sou jovem ainda, pos-

so me candidatar para a frente”, conformou-se. 

A sábia atitude de Alberti confi rma o que poucos 

políticos tem - senso de oportunidade.

De qualquer forma, Verka vai enfrentar uma 

tempestade para homologar sua candidatura. 

Antonio Aguiar (PMDB) já está colocando suas 

armas em jogo para coibir qualquer candidatura 

concorrente na região. A derrubada de Verka se 

dará, certamente, por meio do vice-governador 

Leonel Pavan (PSDB), que por sinal, assume o 

Governo em maio de 2010, quando Luiz Henrique 

se licencia para concorrer a uma vaga no Senado. 

Aguiar sabe do respeito que Verka tem por Pavan 

e vai tentar fazer uso desta infl uência para tirar o 

secretário regional da jogada.

Facilidade que Aguiar não terá ao tratar de 

pelo menos dois outros casos que despontam neste 

momento. Beto Passos (PT) já demonstrou não 

estar em lua de mel com o deputado e é capaz 

de lançar candidatura só para ver o deputado 

se coçar. Por outro lado, há veteranos também 

na disputa. Depois de 12 anos governando Três 

Barras, Luiz Shimoguiri (PP) quer arriscar uma 

disputa estadual. Para isso conta com apoio dos 

deputados oposicionistas a Aguiar, além do clã 

Amin. Mesmo com bons apoios, Shimoguiri já 

manifestou desejo de migrar para o PTB, nulo 

em Canoinhas, mas com boa representatividade 

em Três Barras. Seria um sinal de rompimento e 

desaprovação do mandato de Elói Quege (PP) em 

Três Barras?

Pode ser. No momento, a única certeza que 

se tem é que Aguiar terá muitas difi culdades em 

garantir candidatura única.

MINHA CASA, MINHA VIDA

> R$ 100 MIL: Foram liberados pelo Con-
selho de Desenvolvimento Regional para 
que a UnC possa contratar palestrantes 
para a Semana da Administração, progra-
mada para setembro.

> COGITADO: A UnC está sondando o 
ex-presidente Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB) para palestrar. Opositores aos 
tucanos na cidade já estão incomodados.

> BERLINDA: Está marcado para a 
próxima semana a votação do processo 
que pede a cassação do governador Luiz 
Henrique da Silveira (PMDB).

> PSH: Vereador Beto Passos (PT) voltou 
a falar das 60 casas do Programa de Sub-
sídio a Habitação. As obras estão parali-
sadas há meses no Campo d’Água Verde. 

> CONVITE: A Câmara dos Vereadores 
de Três Barras convidou o ex-prefeito Luiz 
Shimoguiri (PP) para trabalhar na Casa. O 
ex-prefeito ainda não respondeu.

> PULGAS: A última da SDR é que uma 
invasão de pulgas está impedindo o 
reinício das obras da nova sede da E.E.B. 
Rodolfo Zipperer.

> CORREÇÃO: Vereador Marcos de Pau-
la, de Três Barras, liga para dizer que não 
criticou o prefeito, mas sim um secretário 
de sua administração.

Delegado de férias
A pressão sobre o delegado de Comarca de Ca-

noinhas, Rui Orestes Kuchnir, adiantada pela coluna na 
semana passada, o fez sair de férias no fi nal de semana. 
Kuchnir protesta contra um inquérito que estaria sendo 
conduzido por dois escrivães (?), sob a tutela do delegado 
regional Getúlio Scherer. A primeira questão que provoca 
estranheza é que escrivão não deve conduzir inquéritos e 
sim comissários, como a coluna erroneamente divulgou na 
semana passada. A segunda questão é que o investigado é 
inimigo declarado dos escrivães.

De qualquer forma, o confl ito está na esfera política 
e tem gente graúda dando guarida aos escrivães. Caso Ku-
chnir seja convenientemente transferido nos próximo dias, 
dá pra se imaginar quem ganhou a queda de braço.

ACâmara dos Deputados aprovou esta semana 
medida provisória que altera o programa Minha 
Casa, Minha Vida, destinado ao fi nanciamento 
de construção de moradias populares. Pela MP, 
será possível fi nanciar também terrenos e, o 
que mais nos interessa, moradores de municí-
pios com menos de 50 mil habitantes também 
poderão se inscrever. A agência da Caixa de 
Canoinhas, no entanto, ainda não sabe nada 
sobre a aplicação do programa.

Ponto de Cultura
Depois de um frio e tenebroso inverno de estagnação, o ponto 

de cultura, concluído há meses anexo ao posto da Polícia Rodoviária 
de Canoinhas, enfi m será inagurado. O ato está marcado para 15 
de junho. O atraso se deve a uma obra mal feita que fez com que o 
prédio tivesse de ser reformado antes da inauguração.

“Feliz daquele que sabe debater”
do vereador Beto Passos (PT), ironizando o bate-boca com o compa-

nheiro Paulo Glinski (DEM).

-

> Frase da semana
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<< O QUE PASSOU...
Brasil vende 18,1% a menos
<<18/05
As exportações brasileiras soma-
ram US$ 49,4 bilhões nos 91 dias 
úteis, do início do ano até sexta-
feira, 15. O resultado representa 
uma queda de 18,1% em relação 
aos US$ 58,4 bilhões registrados 
em igual período de 2008, que 
teve 88 dias úteis. No mesmo 
período, as compras brasileiras 
de produtos estrangeiros conta-
bilizaram US$ 41,6 bilhões, com 
redução de 23,4% na compa-
ração com importações de US$ 
52,6 bilhões em 2008.

Fusão da Sadia e Perdigão
<<19/05
Nasce a BRF (Brasil Foods), 
gigante da indústria alimentícia 
formada a partir da megafusão 
entre Sadia e Perdigão. A empre-
sa surge com faturamento anual 
de R$ 22 bilhões, 119 mil funcio-
nários, 42 fábricas e mais de R$ 
9 bilhões em exportações por 
ano. A BRF dá origem à décima 
maior empresa de alimentos das 
Américas, segunda maior indús-
tria alimentícia do Brasil.

Dilma passa mal
<<19/05
A ministra da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, passou mal em reação 
ao tratamento de quimioterapia 
preventiva contra câncer, segun-
do um primeiro diagnóstico dos 
médicos.
Ela se sentiu mal à tarde. No fi m 
do dia, queixando-se do aumento 
da intensidade da dor nas pernas, 
foi a um hospital e tomou analgé-
sico intravenoso. Dilma trata um 
câncer no sistema linfático.

Lula reduz valor pago por 
impacto ambiental
<<19/05
Decreto do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva reduziu o valor da 
compensação ambiental a ser 
pago por empreendimentos, 
como a construção de rodovias e 
hidrelétricas, por seus impactos 
no meio ambiente. A nova regra 
prevê um teto para a cobrança 
-de 0,5% sobre uma parcela do 
valor da obra- e atenua o custo da 
exploração de petróleo no pré-sal.

Deputado estava bêbado 
ao atropelas e matar dois
<<19/05
O deputado estadual do Para-
ná Fernando Carli Filho (PSB), 
estava bêbado no momento em 
que se envolveu em um acidente 
de trânsito em Curitiba, matando 
dois jovens. Exame de dosagem 
alcoólica feito pelo Instituto Médi-
co Legal na amostra de sangue 
colhida após a batida mostrou que 
o político tinha 7,8 decigramas de 
álcool por litro de sangue, o que 
equivale a cerca de quatro taças 
de vinho.

Obama determina corte de 
emissões de CO2 de carros
<<20/05
O presidente dos EUA, Barack 
Obama, anunciou um plano para 
tornar os carros mais efi cientes 
e para reduzir o uso de combus-
tíveis. É a primeira regra federal 
americana de combate às emis-
sões de gases de efeito estufa. 
As novas regras cortarão em 30% 
a poluição no setor de automó-
veis até 2016. Ao lançar o novo 
plano, Obama estava cercado por 
executivos da indústria automo-

bilística dos EUA, do Japão e da 
Europa.

MA tem 8 mortes 
provocadas por enchentes
<<6/05
O Maranhão confi rmou a oitava 
morte provocada pelas fortes 
chuvas que atingem o Estado nas 
últimas semanas. Ainda segundo o 
boletim da Defesa Civil, o Maranhão 
registra 155.853 pessoas afetadas 
de alguma maneira pelas chuvas.

Mais de 11 mil casos
 de gripe suína
<<20/05
Um total de 11.034 pessoas foram 
contaminadas pela gripe suína 
em 40 países e 85 morreram em 
consequência da doença, infor-
mou a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). O Brasil pressiona 
a OMS para ter acesso ao vírus 
da doença.

Mais fácil separar
<<20/5
A Câmara dos Deputados apro-
vou com 374 favoráveis e 15 
contrários, proposta de emenda 
constitucional que acaba com a 
fi gura da separação judicial, facili-
tando o divórcio de casais.

Poluição custa R$ 14 por seg
<<21/5
Os custos da poluição, pela 
primeira vez, foram mapeados 
fora das fronteiras de São Paulo. 
Estudo mostra que são R$ 14 
gastos por segundo (R$ 459,2 mi-
lhões anuais) para tratar sequelas 
respiratórias e cardiovasculares 
de vítimas do excesso de partícu-
la fi na.

POLICIAL inspeciona donativos supostamente desviados de Ilhota-SC e vendidos por um empresário de Rio Negrinho-SC

Recursos para a agricultura
O Governo do Estado encaminha nesta semana à Assembleia Legislativa 
cinco Medidas Provisórias, totalizando cerca de R$ 1 bilhão. Os recursos 
serão destinados ao Programa de Recuperação Ambiental e de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural (Microbacias), saneamento, pavimentação de rodo-
vias, modernização das unidades hospitalares e do transporte coletivo.

Microbacias 2
Um dos melhores projetos na área ambiental, social e econômica para 
a população rural catarinense – o Microbacias 2 – ganhou fôlego para a 
continuação dos seus trabalhos em Santa Catarina. A Secretaria Especial 
de Assuntos Internacionais do Governo Federal anunciou o fi nanciamento 
de R$ 70 milhões do Banco Mundial para que o Estado possa contratar os 
recursos para prorrogar o Programa Microbacias para os próximos três anos. 
A informação foi repassada pelo deputado federal Valdir Colatto (PMDB/
SC), articulador da agilização do processo em Brasília, ao secretário exe-
cutivo estadual do Programa Microbacias, Athos de Almeida Lopes, que 
comemorou a notícia.

A doença de Dilma
Na tentativa de afastar a incógnita introduzida pela doença de Dilma 
Rousseff  na equação de 2010, lideranças petistas discutem desde o iní-
cio da semana dados preliminares de pesquisa feita pelo instituto Vox 
Populi para o partido, na qual a ministra da Casa Civil ultrapassa pela 
primeira vez a barreira dos 20% de intenção de voto. Levantamentos 
encomendados pela oposição teriam chegado a número semelhante. 
Como o discurso oficial sempre foi o de que essa marca deveria ser 
atingida até o final do ano, o resultado é apresentado como superior à 
expectativa.
Duas outras conclusões preliminares animam o PT: menos de metade 
dos entrevistados já entendem Dilma como “a candidata do Lula”; e a 
liderança folgada do próprio presidente na pergunta espontânea.

O deputado e o castelo
De Edmar Moreira no Conselho de Ética: “Todo mundo no meu ex-partido 
sabia desse castelo. Várias vezes fui intimado, contra minha vontade, a convi-
dar os que hoje me acusam a conhecer o tal castelo”. O ex-partido vem a ser 
o DEM. 

CPI da Petrobrás
O governo avalia que ACM Jr. (DEM-BA), indicado pela oposição para pre-
sidir a CPI da Petrobrás, não será um incendiário na condução dos trabalhos. 
Considera-se que a proximidade com empreiteiras detentoras de contratos 
com a estatal enquadrará o senador. 
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é o novo número de mortos da ditadura militar 
que governou o Brasil entre 1964 e 1985. O 
número consta de um estudo elaborado pelos 
próprios parentes das vítimas e lançado em 
forma de livro.  A obra acrescenta 69 novos 
casos aos já conhecidos e admitidos pelo 
Governo Federal.
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Fusão não muda planos 
da Sadia para Mafra
Empresa, que se uniu a Perdigão, diz que previsão é de investir

Edinei Wassoaski
MAFRA

Região
O DESTINO DO NOSSO LIXO

Lixo pode produzir até 

energia elétrica

> p. 8

“Todos querem o perfume das fl ores, mas poucos sujam as 
suas mãos para cultivá-las”. (Augusto Cury)

Feliz Aniversário
17/05 - Maria Ilete Krauss 

17/05 - Davina V. Gomes dos Santos 
18/05 - Vitalina Kachimarek 

20/05 - Pedro Junior de Lima 
22/05 - Lais Ferreira Pauluka

FORMATURA!

No sábado, 16, MARIZETE KRAUSS DE CASTRO,
KARINA PAZDA MILCHESKI e NOELI DAMASO DA SILVEIRA LEITE

colaram grau em Pedagogia. Parabéns pela conquista!

Hoje é dia de festa para LAIS 
FERREIRA PAULUKA.
Quantos sonhos... Quantas 
realizações... Tantos motivos 
para sorrir... Todo novo dia 
é um grande dia, mais um 
motivo para comemorar. Seja 
feliz, neste dia e em todos os 
outros da sua vida. Para-
béns! Desejo de sua família 
e amigos!

NOITE CULTURAL
Na sexta feira, 15, foi realizada a 1.ª Noite Cultural na Sociedade 

Recreativa Esportiva Bela Vista, organizada pela direção da E.E.B. 
Estanislau Schumann em parceria com a Secretaria de Educação, 

Esporte, Cultura e Turismo, com diversas apresentações. 

Música gospel: Ana Claúdia Schiessl, Soraia Mielke, Helen Susane 
Vieira Guimarães e Dislaine Rogalski.

Interpretações musicais: Andrei Jessé Leal Padilha; Vande, Aldair e 
Cléverson; Roni e Ronaldo; Willian e Givanildo.

Grupo de Dança NEM: Juliana T. Krull e João Pedro Alberti.
Grupo de Dança E.E.B. Estanislau Schumann.

Banda Ácqua, da E.E.B. Luis Davet, de Major Vieira.
Poesia: Eliane Tadra.

Música em libras: profesora Sandra e seus alunos, 
da E.E.B. Estanislau Schumann.

Agradecemos à participação e a colaboração de todos 
que se fi zeram presentes.

A fusão entre Sadia e Perdigão 
não muda os planos da primeira 
em relação aos investimentos 
anunciados em 2007 para Ma-
fra. Essa é a informação que a 
assessoria de imprensa da Sadia 
repassou ao CN na terça-feira, 
19, dia em que a fusão foi anun-
ciada. Segundo a assessoria, os 
planos da empresa são de inves-
tir ainda mais, mas não há uma 
especifi cação de quando nem de 
quanto será investido em uma 
unidade de abate de suínos e ou-
tra de aves, em Mafra. A previ-
são inicial era de investir R$ 600 
milhões, que foi suspenso de-
pois que a empresa perdeu mais 
de R$ 2 milhões especulando no 
mercado fi nanceiro por meio 
de derivativos (pagamentos fu-
turos negociados com base no 
comportamento fi nanceiro de 
determinado produto).

A assessoria da Sadia es-
clarece que as empresas fica-
rão separadas ao menos pelo 
próximo ano. Neste período, 
condicionada pela situação da 
crise econômica, pode haver 
o início da construção dos 
frigoríficos.

MAIOR DO BRASIL

A Brasil Foods (BRF), cria-
da a partir da compra da Sadia 
pela Perdigão, é a terceira maior 
exportadora do País, depois de 
Vale e Petrobras, com presença 
em mais de 110 países, e almeja 
se tornar a maior exportadora 
de carne processada no mundo 
nos próximos anos.

Para o negócio ser confir-
mado, é necessária aprovação 
do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), do 
Ministério da Justiça. O órgão 
é responsável por avaliar se há 
concentração de mercado, com 
eventuais prejuízos aos concor-
rentes e aos consumidores.

Segundo reportagem do 

jornal Valor Econômico, o 
negócio é visto como um dos 
maiores desafios ao órgão 
antitruste tanto pelo tamanho 
da nova empresa quanto por 
envolver diversos mercados no 
setor de alimentos, o que au-
menta bastante a complexidade 
da análise.

A união já faz da BRF a 
maior produtora e exportadora 
mundial de carne de frango, 
uma das principais processado-
ras de carne de porco e a maior 
abastecedora de al imentos 
industrializados no País. A pre-
visão de faturamento anual da 

companhia é de R$ 22 bilhões.
A composição do capital da 

empresa, segundo os executi-
vos, será de 68% de acionistas 
da Perdigão e 32% da Sadia. Há 
alguns meses, a Sadia fez uma 
oferta hostil pela Perdigão. 

Segundo analistas, o negó-
cio ajudará a Sadia a se livrar 
das especulações negativas 
que vinham aumentando por 
conta dos resultados desfa-
voráveis nos últimos meses. 
A dívida bruta da empresa 
evoluiu de R$ 8,5 bilhões para 
R$ 9,4 bilhões de dezembro 
para março.

EXECUTIVOS da Brasil Foods exibem camisa do Corinthians com a marca da empresa
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Quando em outubro de 2003 
o então prefeito de Canoinhas, 
Orlando Krautler (DEM) decidiu 
terceirizar o serviço de coleta e 
tratamento do lixo orgânico pro-
duzido no município, não faltou 
quem questionasse os gastos que 
isso geraria para a cidade. Muitos 
mudariam de opinião caso visitas-
sem o aterro sanitário da Serrana, 
empresa responsável pela coleta 
e tratamento de lixo urbano em 
Canoinhas, Mafra, Três Barras, 
São Bento do Sul, Jaraguá do 
Sul, Campo Alegre e Itaiópolis, 
situado às margens da BR-280, a 
um quilômetro de Mafra.

A complexidade, fruto de 
uma extensa lista de exigências 
legais, impressiona. A partir do 
momento em que as mais de dez 
carretas diárias de lixo entram 
no aterro, o lixo precisa ser tra-
tado como algo extremamente 
perigoso. É dessa forma que os 
órgãos ambientais fi scalizam o 
funcionamento dos aterros.

A complexidade do sistema 
começa logo no local escolhido 
para montar o aterro. Mesmo 

Aterro Sanitário situado em Mafra recebe resíduos de sete municípios, incluindo Canoinhas e Três Barras

Edinei Wassoaski
MAFRA

Lixo pode produzir até energia elétrica

sem curso d’água, o local tem 
de ser protegido por uma densa 
camada de argila sobre a qual é 
sobreposta uma geomembrana, 
espécie de capa extremamente 
resistente sobre a qual ainda é 
colocada outra camada de argila. 
Sobre esta segunda camada, vai 
o lixo que é compactado cons-
tantemente.

Para se ter uma ideia do po-
tencial da estrutura, uma gota de 
água levaria 13 anos para chegar 
ao subsolo caso a ultrapassasse. 
Toda esta estrutura está sete 
metros acima do chão e tem 
vida útil. Em 20 anos, aproxi-
madamente, tudo terá de ser 
inutilizado. A superfície terá de 
ser recuperada e um novo aterro 

será construído ao lado.

POLUENTE

Segundo o engenheiro sa-
nitarista Marcio André Savi, o 
processo de compactação do 
lixo é tão complexo quanto o 
destino que se dá ao chorume, 
espécie de lodo que sai do lixo. 
Por isso, este lodo é drenado para 

reservatórios, que o destinam 
para uma estação de tratamento. 
Nesta estação, o lodo é separado 
do líquido e retorna ao aterro em 
estado sólido. O efl uente (água) 
é tratado em outras três lagoas, 
em diferentes estágios, antes de 
ser devolvido ao meio ambiente, 
por meio do rio São Lourenço, 
que passa ao lado do aterro.

A drenagem do chorume, já 
trouxe ideias lucrativas aos enge-
nheiros da Serrana. Isso porque 
é possível retirar gás metano 
deste resíduo. A queima do gás 
metano o transforma em CO2, 
que pode ser usado para produ-
ção de energia elétrica. A ideia é 
usar o próprio lixo para fornecer 
energia para o aterro. A Serrana 
planeja ainda vender o excedente 
para empresas da região.

VISTA AÉREA do Aterro da Serrana em Mafra; espaço tem vida útil de 20 anos, quando outro aterro terá de ser formado
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OMS eleva para 11.034 total 
de casos de gripe suína no mundo
No Brasil cai o número de suspeitas; Santa Catarina está livre da doença

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Saúde
GERIATRIA

De bem com a vida 

na 3.ª Idade

> p. 10

PIONEIROS

UnC forma primeira turma 

de generalistas 

> p.  11

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) informou, na 
quarta-feira, 20, que houve 
um aumento de quase 800 
casos de influenza A (H1N1), 
a gripe suína, no mundo. Se-
gundo a entidade, até ontem 
hav ia  11 .034 ocor rênc ias 
confirmadas da doença, com 
85 mortes e números que 
crescem gradativamente dia-
riamente. A doença já atingiu 
41 países, de acordo com os 
levantamentos da OMS e pro-
vocou mortes no México , nos 
Estados Unidos, no Canadá e 
na Costa Rica.

No México, que já con-
tabilizou 75 óbitos causados 
pela doença, houve mais três 
mortes confirmadas relaciona-
das à doença desde o relatório 
da OMS de quarta-feira. Nos 
EUA mais duas mortes foram 
confirmadas nas últimas 24 
horas. No Brasil, a situação é 
inversa a constatada no restan-
te do mundo. Até o momento, 
foram confirmados oito casos 
da doença, em cinco Estados: 

três casos no Rio de Janeiro, 
dois em São Paulo e um em 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. Os casos 
confirmados saíram de um 
total de 289 descartados pelo 
órgão depois da realização dos 
testes laboratoriais, enquanto 
outras 16 suspeitas são moni-
toradas. 

EM RISCO

Para o Ministério da Saú-
de (MS), qualquer pessoa que 
apresentar febre alta de maneira 
repentina (acima de 38ºC) e tos-
se, podendo estar acompanhada 
de alguns sintomas, como dor 
de cabeça, dores musculares e 
nas articulações ou dificuldade 
respiratória pode ser conside-

rada um caso suspeito, desde 
que tivesse mantido contato 
próximo nos últimos 10 dias 
com uma pessoa classificada 
como caso suspeito de infecção 
humana pelo novo subtipo de 
Influenza ou tenha vindo de 
alguma área com maior risco 
de infectação. 

Até ontem o MS acompa-

nhava 17 casos que se enqua-
dravam nessa condição, nos 
Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Amapá, Amazona, Goiás, Ron-
dônia e Sergipe.

Santa Catarina, que já teve 
um caso confirmado, atual-
mente não apresenta nenhum 
caso suspeito.

17
casos suspeitos 

estão sendo 
acompanhados
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Terceira idade avança cada vez mais

Com a chegada dos 30 anos, o con-
sumo de produtos e tratamentos 
antienvelhecimento aumenta, prin-
cipalmente entre as mulheres, mas, 
raramente, se vê uma pessoa com 
esta idade consultando um geriatra. 
O envelhecimento, embora seja um 
processo natural dos seres vivos ain-
da assusta e faz com que as pessoas 
se preocupem mais com o aspecto 
físico condicionado pela idade, pro-
cesso evidenciado pela expansão 
dos tratamentos estéticos, sem se 
preocupar com os aspectos clínicos 
agravados pelo avançar dos anos, 
mesmo com o crescimento latente 
da expectativa de vida brasileira.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE), em duas décadas a 
população de idosos do Brasil será 
correspondente a 13% do número 
total de brasileiros, o que corres-
ponde a 30 milhões de pessoas. Em 
duas ou três décadas, você poderá 
estar incluso nessa faixa populacio-
nal e, para chegar a uma terceira 
idade saudável, é preciso começar 
a se preparar desde cedo, não só 
com cremes antirrugas. Segundo o 
médico geriatra João Danilo Rudey, 
um dos primeiros a atuar na área em 
Canoinhas, a preparação clínica para 
o envelhecimento deve começar aos 
30 anos de idade, muito antes do 
que a maioria das pessoas imagina. 

Rudey explica que o geriatra é o 
profi ssional que estuda o envelheci-
mento e seus efeitos no corpo, pro-
move o envelhecimento saudável, 
previne e trata as doenças da velhice, 
por isso não cuidam, necessariamen-
te, somente de pessoas com idade 
avançada. Ainda segundo ele, a pre-
paração para o envelhecimento deve 
começar muito antes de chegar aos 
60 anos, idade em que a população 
é enquadrada na terceira idade. “É 
fundamental que as pessoas come-
cem a se preparar desde cedo para 
chegar bem à velhice. Mudar alguns 

hábitos, fazer exercícios, ter uma ro-
tina saudável, cuidar das doenças, ter 
um acompanhamento completo da 
transformação do seu corpo. Isso se 
faz de ano em ano, mudando hábitos, 
avaliando as condições e encontran-
do as melhores soluções para ter mais 
qualidade de vida”, afi rma.

VELHICE SAUDÁVEL

O geriatra explica que a explo-
são do crescimento populacional da 
terceira idade faz com que um novo 
perfi l seja delineado tanto do ponto 

de vista epidemiológico quanto 
social, o que cria a necessidade de 
planejamento das pessoas para 
chegar saudável à idade madura. 
“É possível chegar à terceira idade 
com saúde. Idoso não é sinônimo 
de doença. É claro que com o enve-
lhecimento se abrem muitas portas, 
surgem mais problemas, mas nada 
que não possa ser prevenido com 
um estímulo de vida saudável. O 
envelhecimento não é uma desculpa 
para se chegar à terceira idade de 
uma maneira debilitada”, explica.

Preparação para envelhecimento deve começar aos 30 anos, recomenda geriatra de Canoinhas

Gracieli Polak
CANOINHAS

3.ª IDADE avança cada vez mais, preparação clínica deve começar aos 30 anos
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RUDEY: “É fundamental começar a se preparar cedo para chegar a 3.ª Idade”
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PSICONEUROIMULOGIA

UnC forma primeira 

turma de generalistas

CANOINHAS

Curso de Farmácia engloba ainda as áreas de bioquímica, 
indústria e alimentos; formatura acontece no próximo dia 30

Trinta de maio é o grande dia para 36 

formandos do Curso de Farmácia da 

Universidade do Contestado (UnC) 

Canoinhas. Eles integram a 1ª turma 

generalista, ou seja, contemplando 

as áreas de farmácia, bioquímica, 

indústria e alimentos. Segundo a 

coordenadora do curso, professora 

Juliane Seleme Brehmer, são dez as 

turmas que contemplam esta nova 

grade curricular. “O nosso curso é 

o único no Brasil que apresenta esta 

modalidade em regime especial”, 

afi rma. Em Canoinhas, são ao todo 

300 alunos somente no curso de 

Farmácia, que unido aos cursos 

oferecidos em Caçador e Concórdia, 

pela UnC, integram o maior curso 

de Santa Catarina.

Por ser aplicado em regime es-

pecial (concentrado em uma semana 

por mês) a UnC recebe alunos de 

diversas localidades do Brasil. “Hoje 

temos alunos de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande 

do Sul cursando junto aos catarinen-

ses”, afi rma. 

Os acadêmicos do curso de 

Farmácia têm a sua disposição oito 

laboratórios que possuem equi-

pamentos de última geração e um 

corpo docente formado por pro-

fessores mestres e doutores. A UnC 

possui convênio com Laboratórios 

de Análises Clínicas, Indústrias de 

medicamentos e Farmácias de ma-

nipulação em diversas cidades do 

Estado, para oferecer estágios aos 

seus alunos.

A UnC abre 50 novas vagas para o 

curso de Farmácia no Vestibular de in-

verno 2009 pelo sistema Acafe. As ins-

crições podem ser feitas no site www.

acafe.org.br até o dia 8 de junho.

Uma área recente da medicina – A psiconeuroimulogia, que estuda 
a relação entre pensamentos, emoções, comportamento e o sistema 
imunológico do homem, confi rma cientifi camente o que diversas tradi-
ções esotéricas sempre defenderam: somos o refl exo do nosso mundo 
mental.

Sentimentos positivos como o amor, a fi delidade e a esperança são 
características que estimulam nossa capacidade de autocura.

O cérebro de uma pessoa depressiva libera grande quantidade de 
neurotransmissores e peptídios, os quais também “deprimem” as células 
do sistema imunológico. Qual é a reação entre a alma de uma pessoa, 
seus pensamentos, emoções, comportamento e o sistema imunológico, 
responsável fundamental de sua saúde?

Durante décadas foram concentrados esforços internacionais em 
desvendar detalhadamente os segredos das células imunológicas (as 
responsáveis pela defesa do organismo como os glóbulos brancos). 
A conclusão dos especialistas, no fi nal, foi de que o sistema imunoló-
gico, depois do cérebro, é o sistema mais complicado do corpo e se 
desenvolveu, a partir de sua relação com inúmeros germes hostis, uma 
precisão letal.

Do resto – assim se pensava – ele era autônomo. Todas as células 
entendiam tão bem o seu serviço que nenhuma delas precisava de 
conselhos de ninguém. De acordo com essa linha de raciocínio, pen-
samentos, emoções e tudo que acontecia na cabeça não tinha nada a 
ver com o sistema imunológico.

Esse conceito estava em completa consonância com o paradigma 
racionalista – cartesiano da ortodoxa medicina alopática. Até pelo menos 
400 anos o dualismo corpo/alma era axioma segundo o qual as moléstias 
surgem apenas por causa de deslizes no plano físico e não tem relação 
alguma com a consciência. Quem acreditava que uma doença podia ser 
causada por infl uências psicológicas, sociais ou até mentais conseguia 
no máximo sorrisos de desdém por parte dos médicos ortodoxos.

A psiconeuroimunologia postula algo fascinante: tudo o que acon-
tece no cérebro é observado pelo sistema imunológico.  

Somos o que pensamos

PRIMEIRA turma de farmacêuticos generalistas que colam grau em 30 de maio
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Parabéns!
A querida Dionice Guimarães será 
homenageada na próxima semana 

pelo seu aniversário, que será na 
quinta-feira, 28. Tudo de melhor que 

a vida puder lhe oferecer é o que 
desejam familiares e amigos.

Felicidades
Amanhã, completa mais um ano, Eliane Antunes de Oliveira. Seus 

pais desejam felicidades e sucesso sempre.

Homenagem aos enfermeiros e técnicos em Enfermagem pela passagem 
dos seu dia nesta semana,  pois eles colaboram todos os dias para um 
melhor atendimento a população de Três Barras.

Solange de 
Lorena Peters

Hoje, aos 83 anos, 
vemos nos seus cabelos 
branquinhos, marcas de 
um passado... Sonhos que 
fi caram... Restos de lem-
branças... Mas vemos tam-
bém muita força, luz, fé e 
firmeza. Por isso, desejo 
muita saúde, paz e felici-
dade. São os desejos de 
Renilce Palhano a Solange, 
que aniversariou na terça-
feira, 12.

Bingo da Apae
Grande Bingão da Apae no dia 30 de maio, no Ginásio de Esportes. 

O 1° e 2° prêmio são 2 motos Sundow Hunter e mais 30 excelentes 
prêmios como geladeira, TV 29’, computador, entre outros. As cartelas 
estão a venda na Apae e o valor é R$ 10 a cartela.

Dia do Enfermeiro

REGIÃO

Câmara antecipa devolução de 
dinheiro para a prefeitura 
Na sessão ordinária da segunda-feira, 11, a 

Mesa Diretora da Câmara Municipal, presidida pelo 
vereador Geraldo Orlonski (PSDB), tendo na 1.ª 
secretaria a vereadora Eleni Baum Baggenstoss 
(PSDB), e na 2.ª secretaria, o vereador Alcione 
Adami (PP), com o aval dos demais vereadores, 
propuseram a devolução de recursos fi nanceiros 
aos cofres da prefeitura de Irineópolis, destinados à 
compra de equipamentos para a Secretaria Municipal 
da Saúde implantar a emissão de receitas médicas 
e odontológicas digitalizadas. Orlonski destacou 
que a implantação da receita médica digitalizada 
no município de Irineópolis, se refere à Lei número 
1.378/2008, sancionada pelo poder executivo muni-
cipal em 15 de agosto de 2008. O Projeto de Lei do 
Legislativo Número 001/2008, de autoria de Orlonski, 
foi aprovado por maioria absoluta em 2.ª votação na 
sessão do dia 12 de agosto de 2008. 

Foto 1

Geraldo Orlonski, presidente da Câmara Municipal 
de Irineópolis

Asfalto no acesso ao Km 5                                                                                                                                              
Praticamente pronto o primeiro trecho da pavi-

mentação asfáltica da estrada de acesso ao KM 
5, em Irineópolis. Trata-se do acesso secundário à 
cidade, compromisso do governador Luiz Henrique 
em ato político realizado dias antes da primeira 
eleição do atual prefeito, em frente ao comitê de 
campanha, onde agora está o Bar da Rose, na rua 
Paraná. Chovia muito e o governador desceu do 
helicóptero no campo de futebol da então Chácara 
Unterstell, onde o recebemos com guarda-chuva 
para conduzi-lo ao carro. 

Ao contrário de alguns politiqueiros travestidos 
de peemedebistas, que só sabem reclamar do 
Governo do Estado, o governador Luiz Henrique, é 
sim, um homem de palavra. Além dos dois primeiros 
quilômetros que serão inaugurados em breve, LHS 
assinará a ordem de serviço para a conclusão da 
obra – 3,2 quilômetros de asfalto.                                                                                                                                       

E mais. Só para refrescar a memória de uns e 
outros que fingem não se lembrar de seus acordos, 
mesmo com a idade que tem, o governador Luiz 
Henrique é muito mais lúcido, brilhante, coerente e 
cumpridor de sua palavra do que alguns futriqueiros 
que o classificam de senil.

Condição 
O presidente da Câmara informou que a Se-

cretaria Municipal da Saúde justifi ca a demora na 
implantação do sistema. Ela informou que não dispõe 
dos equipamentos necessários. Orlonski explica que 
a devolução do recurso à prefeitura, se deve à neces-
sidade da administração municipal comprar quatro 
novos computadores e uma impressora, destinados 
à digitalização das receitas médicas e outros impres-
sos na Secretaria Municipal da Saúde. Entretanto, o 
presidente da Câmara comunicou à secretária muni-
cipal da Saúde, Nilda Galvão, de que só vai repassar 
o recurso à prefeitura, depois que os equipamentos 
forem comprados. 

Centro Cultural                                                                                                                                        
    

                                                                     

O prefeito de Três Barras, Elói Quege, está prepa-
rando com carinho e cuidado especial, o cerimonial e 
as atrações culturais para a inauguração em breve do 
Centro Cultural de Três Barras (foto). O prédio cons-
truído no distrito de São Cristóvão (Alto do Mussi), é 
uma autêntica obra-prima de arquitetura. Foi iniciado 
ainda na administração de Luiz Schimoguiri e sua 
inauguração pelo prefeito Elói será em grande estilo.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     

Basquete nos Jesc
Embora não tenha se classifi cado para a fase 

regional dos Jogos Escolares de Santa Catarina, que 
serão realizados em Canoinhas, a valente equipe de 
Basquetebol da Escola de Educação Básica Horácio 
Nunes, defendeu com bravura as cores do município 
de Irineópolis. O jovem professor Fábio Bortoli, técnico 
da equipe, enfrentou com seus pupilos, as feras do 
basquete de Porto União, sob a batuta do consagra-
do treinador Cordovan de Mello. Parabéns gurizada.  
Bola pra frente!

Agachados, a partir da esquerda, os atletas Murilo, 
Caio, Murilo Treto, Caio 2, e Matheus. Em pé, a partir 
da esquerda, o professor Fábio, Lucas, Pablo, Bruno, 
Paulo e Iago 

Psicopata e louco são dois casos muito diferentes um do outro. Psicopata é aquele 

indivíduo que está excessivamente antenado com a realidade das pessoas... justamente 

para manipular melhor as suas vidas

  ”“
Aula do Dr. Castanho, médico psiquiatra, personagem do ator Stênio Garcia na novela global “Caminho das 

Índias” a um grupo de estagiários em sua clínica.
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Tinta barata não garante 
qualidade e pode ser falsificada
Polícia está à procura de vendedores de marcas que usam Suvinil para esquentar produto

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Um comerciante de Canoinhas 
viu uma boa oportunidade na 
quarta-feira, 20, quando quatro 
homens se aproximaram dele 
para oferecer duas latas de tinta, 
supostamente subprodutos das 
Tintas Suvinil. As duas latas 
de 20 litros cada, das marcas 
Suvimax e Sulviplus imitam a 
aparência das latas da marca 
Suvinil e foram oferecidas a R$ 
100 cada. Em lojas de material 
de construção da cidade, uma 
lata de 18 litros da tinta Suvinil, 
custa em média R$ 280. Ciente 
da pechincha, o rapaz comprou 
as latas dos supostos vendedores 
que haviam dito que os produtos 
eram excesso de um pedido que 
estavam entregando em lojas da 
região.

Casualmente, pouco depois 
um amigo do rapaz que é repre-
sentante comercial das Tintas 
Suvinil, esteve em sua loja e viu 

as latas. Imediatamente, o repre-
sentante informou o amigo de 
que ele havia sido vítima de um 
golpe. A Suvinil nunca fabricou 
estas marcas.

MIGRANTE

Segundo o representante 
comercial da Suvinil, Valdinei 
de Brito, a falsificação de Tintas 
Suvinil não é novidade. Já foi 

pauta de reportagem de tevê e 
já rendeu prisão para um casal 
em São Paulo. Segundo ele, o 
crime maior está em usar os 
dados técnicos da Suvinil para 
“esquentar” o produto. Na 
lata, há a descrição do produto 
com dados da Suvinil. A maior 
dificuldade em se prender esses 
supostos criminosos está no 
fato de eles migrarem de região. 
“A cada passo surgem novos 
casos em localidades diferen-
tes”, esclarece.

Segundo Brito, a tinta con-
tida nas latas não passa de cal. 
Depois de utilizada, a tinta 
tende a escorrer, provocando 
prejuízo a quem adquirir o 
produto.

O comerciante vítima dos 
supostos golpistas registrou 
boletim de ocorrência na De-
legacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar está alerta 
com ordem de deter os supostos 
golpistas, mas até ontem eles 
não haviam sido localizados.

Homem é morto 

a pauladas 

em Mafra
Um homem de 49 anos foi morto 
a pauladas na zona rural de Ma-
fra, no início da tarde de sábado, 
16. O assassinato de João Maria 
Cardoso aconteceu na localidade 
Rio da Areia, a cerca de 30 km 
do centro.

O autor do crime, Valdemiro 
Roberto, de 59 anos, chamou a 
Polícia Militar e permaneceu no 
local. Ele foi preso em fl agrante.

A suspeita, segundo a PM, é 
que os dois tenham brigado após 
uma bebedeira. Valdemiro não 
soube explicar porque cometeu 
o assassinato.

Ele foi levado à delegacia e 
detido no Presídio de Mafra. O 
corpo de João foi levado para o 
Instituto Geral de Perícias (IGP) de 
Canoinhas somente na segunda-
feira, 18, já que no fi m de semana 
não havia médico na unidade 
canoinhense. Segundo o IGP de 
Canoinhas, há uma escala entre 
o legista de Canoinhas e Porto 
União. No fi m de semana passado 
o plantão era do médico de Porto 
União, mas como a Polícia de 
Mafra teve difi culdades para con-
seguir os documentos da vítima, 
o corpo passou o domingo no IGP 
de Mafra, cujo legista já foi nomea-
do, mas está em treinamento.

Segundo o IGP de Canoi-
nhas, o corpo do homem foi libe-
rado ainda na segunda-feira, 18.
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LATAS imitam estética utilizada nas embalagens de produtos da Suvinil
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Rural

Nem todos perdem com  
a crise na suinocultura

Gracieli Polak
CANOINHAS

Preço abaixo do mercado preocupa criadores; produção integrada 
é opção para quem vende os animais para frigorífi cos

BELA VISTA DO TOLDO
Região recebe primeiro projeto 

fi nanciado por crédito de carbono
> p. 15

Há cerca de cinco meses, o qui-
lograma da carne suína rendia ao 
seu criador aproximadamente R$ 
3. Hoje, o preço pago não chega 
aos R$ 2 e dá prejuízo para quem 
vende o animal “terminado”, 
pronto para o abate. Nos açougues 
e mercados, a variação é mínima.

 Em crise desde outubro do 
ano passado, o mercado da carne 
suína enfrenta uma sucessão de 
pequenos problemas que hoje 
preocupam, principalmente, 
os criadores que dependem da 
reação do mercado para voltar a 
lucrar – ou não amargar prejuízo. 
A situação é tão preocupante 
que, no mês passado, uma co-
missão de criadores realizou 
uma mobilização para que uma 
política de preços seja aplicada 
ao setor, para garantir a compra 
por um valor mínimo. De acordo 
com a Associação Brasileira dos 
Criadores de Suíno, o custo de 
um quilograma do animal termi-
nado é de R$ 2,10, superior ao 
valor pago aos criadores, embora 
não haja redução no preço para 
o consumidor fi nal.

No meio da crise que afeta 
o mercado, no entanto, alguns 
setores sobrevivem e sentem 
menos os humores do mercado, 
caso da Fricasa de Canoinhas, 
que investe na produção de 
derivados da carne suína.A 
perspectiva de crise, que che-
gou a assustar, hoje já levanta 
outras opiniões. De acordo com 
Antoninho Iagher, da Fricasa, 

embora haja retração no setor, 
o momento não é preocupante. 
“A crise mundial tem assustado, 
mas agora estamos mais otimis-
tas, porque o mercado começa a 
reagir. Hoje a crise ainda preocu-
pa porque há no Brasil excesso 
de produção. É muito produto 
para pouca gente, mas há alguns 
nichos que não sofrem tantas 
variações”, afi rma.

Iagher explica que a média 
anual de consumo da carne suína 
no Brasil é 12 quilogramas por 
pessoa, média muito inferior ao 
dos países nórdicos, como a Di-
namarca, onde a média é superior 
a 70 quilogramas anuais. A carne 
suína, mais consumida no mun-
do, no Brasil sofre um processo 
inverso de popularização e perde 
espaço na mesa, em larga escala, 
para a carne bovina e de frango. 
“Investir em cortes nobres, di-
ferenciados, ou em embutidos 
faz com que o produto tenha 

um maior valor agregado e sinta 
menos as variações do mercado”, 
explica. Para os produtores do 
animal vivo, a solução é outra.

INTEGRAÇÃO

Para o criador Glicério Wag-
ner, que administra uma granja 
no interior de Bela Vista do 
Toldo, o mercado de suínos só 
é uma alternativa interessante 
para o produtor que tem uma 
parceria bem estabelecida com 
a empresa abatedora. Segundo 
Wagner, houve perda nos lucros 
desde o período em que a crise 
foi defl agrada, mas o sistema em 
que seus animais são criados fez 
com que a diminuição no capital 
não fosse tão sentida. “Como 
eu crio leitões para que a Fricasa 
termine, eu não sinto muita dife-
rença, mas, se estivesse vendendo 
o animal terminado, para o abate, 
com certeza já teria abandonado 
o negócio”, diz.

Brasil tem 3.º cigarro mais caro
Estudo da Fundação Getúlio 
Vargas divulgado esta semana 
revelou que o preço do maço 
de cigarros no Brasil é um dos 
mais altos do mundo. Em abril, 
antes da elevação das alíquotas 
de impostos sobre o produto, o 
Brasil era o sexto no ranking de 

cigarros mais caros do mundo. 
Agora, depois dos aumentos de 
preços praticados pela indústria 
- entre 20 e 25% - o País passou 
à terceira posição, num ranking 
de 22 países. E isso num merca-
do em que são vendidos quatro 
bilhões de maços por ano.

Prazo para pagamento da 

contribuição sindical termina hoje
O produtor rural tem até 
hoje para efetuar o paga-
mento da Contribuição Sin-
dical Rural, que existe desde 
1943 e é cobrada de todos os 

produtores rurais - pessoa 
física ou jurídica - sendo 
obr ig atór ia  mesmo para 
aqueles que não são filiados 
a sindicato.

Compensação ambiental será 

de até 0,5%, decreta Governo
Uma das questões institucionais 
que mais restringia o investi-
mento produtivo no Brasil, a 
compensação ambiental, foi 
solucionada pelo governo na 
semana passada. Na sexta-feira, 
15, foi publicado no Diário Ofi -
cial da União (DOU) o decreto 
6.848, que limita em 0,5% do 
total investido em um empre-
endimento o valor que deve ser 
destinado à compensação dos 
eventuais danos causados por 
ele ao meio ambiente.

O decreto dispõe que esse 
percentual será calculado a 
partir dos Estudos de Impacto 
Ambiental e seus Relatórios 
(EIA/RIMA), excluindo-se 
desse cálculo os investimen-
tos feitos pela empresa “nos 
planos, projetos e programas 
exigidos no procedimento de 
licenciamento ambiental”. Os 

encargos e custos incidentes 
sobre o fi nanciamento do em-
preendimento, além de custos 
com apólices e prêmios de 
seguros, também fi cam de fora 
do cálculo.

O decreto acaba com uma 
pendência jurídica que vem 
desde 2000, quando foi insti-
tuído o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. 
Essa lei determinava que o 
empreendedor deveria apoiar 
a implantação e manutenção 
de unidade de conservação por 
meio do pagamento mínimo 
de 0,5% dos custos totais do 
empreendimento. Ficava a cri-
tério do licenciador a fi xação do 
percentual a ser pago a título de 
compensação, sem a defi nição 
de um limite para o pagamento 
nem tampouco a explicitação 
da metodologia de cálculo.

IAGHER: “A crise mundia tem assustado, mas agora estamos mais otimistas”
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Região recebe primeiro projeto 
financiado por crédito de carbono

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Serra do Lucindo, no interior de Bela Vista do Toldo, terá uma área de 316 hectares recuperada

E
ntre as várias resoluções 
contidas no Protocolo 
de Quioto, ratificado 

em 1999, com a participação de 
várias nações, estava o controle 
de emissão de gases de efeito 
estufa (GEE). Foi a partir daí 
que os países passaram a traba-
lhar com metas de emissão de 
poluentes. Assim, aqueles países 
ou indústrias que não conse-
guem atingir as metas, tornam-
se compradores de créditos de 
carbono. Por outro lado, aquelas 
indústrias que conseguiram 
diminuir suas emissões abaixo 
das cotas determinadas, podem 
vender o excedente de “redução 
de emissão” ou “permissão de 
emissão” no mercado nacional 
ou internacional. 

Essa negociação não se 
restringe aos países de origem 
das empresas, mas pode ser feita 
no mercado internacional. Foi 
dessa forma que duas empresas 
espanholas optaram por pagar 
sua dívida com o meio ambiente 
em Bela Vista do Toldo.

Os recursos para execução 
do projeto são oriundos da 
venda de créditos de carbono, 
através de uma parceria fi rmada 
entre a Apremavi e a Fundació 
Natura, da Espanha. Esses 
créditos foram oferecidos pela 
Fundació Natura no mercado 
voluntário para compensação 
de emissões de CO2 para duas 
empresas espanholas, através 
da plataforma “ZeroCO2” e os 
recursos gerados, estão sendo 
repassados para a Associação 
de Preservação do Meio Am-
biente e da Vida (Apremavi), 
sediada em Rio do Sul-SC, que 
está desenvolvendo as atividades 
previstas no projeto.

Desta forma, desde abril 
deste ano, a Apremavi está tra-
balhando na localidade de Serra 
do Lucindo, interior de Bela 
Vista do Toldo. O projeto de 
ação climática, visa o sequestro 
de carbono. Ele prevê a preser-
vação e a restauração de uma 
área total de 316 hectares de 
Mata Atlântica. Destes, apro-
ximadamente 150 hectares de 

fl oresta primária e 136 hectares 
de fl oresta secundária em estágio 
avançado de regeneração, que 
serão conservados, 20 hectares 
de fl oresta secundária em estágio 
médio de regeneração a ser res-
taurada através do enriquecimen-
to ecológico e 10 hectares de área 
desprovida de vegetação a ser 
refl orestada. “A escolha de Bela 
Vista foi justamente pelo fato 
das fl orestas nativas dessa região 
estar sofrendo bastante pressão 
do setor fl orestal e também pelo 
fato dessa área ter sofrido uma 
grande exploração indiscrimi-
nada no passado. O objetivo 
agora é mostrar que a fl oresta 
preservada, também pode gerar 
recursos”, diz o presidente da 
Apremavi, Edegold Schäffer.

Dividido em duas fases, a 
primeira prevê o plantio de 22 
mil mudas de árvores nativas, a 
reabertura de estradas, a constru-
ção de cercas em volta da pro-
priedade e a construção de uma 
sede que servirá de alojamento 
para funcionários da Apremavi, 
estudantes e pesquisadores. A 
segunda fase prevê atividades de 
educação ambiental com os mo-
radores das comunidades do en-

torno e também com as escolas 
municipais, além da implantação 
de trilhas ecológicas nas fl orestas 
da propriedade, visando à imple-
mentação do ecoturismo em Bela 
Vista do Toldo e região. 

PROJETO VAI ENTRAR NA 
SEGUNDA FASE

As atividades de restaura-
ção do projeto tiveram início 
em abril deste ano com a lim-
peza e o preparo de aproxima-
damente 10 hectares de áreas 
para plantio. Esse trabalho 
se estendeu durante as três 
primeiras semanas. Na última 
semana de abril, foram realiza-
dos os serviços de reabertura 
de estradas e a construção de 
bueiros. Já na semana de 4 a 
8 de maio foi feito um grande 
mutirão para o plantio de ár-
vores. O mutirão contou com 
a participação de 16 pessoas, 
entre funcionários da Apremavi 
e moradores da comunidade da 
Serra do Lucindo. 

Nos quatro dias de mu-
tirão foram plantadas 11 mil 
mudas de aproximadamente 50 
diferentes espécies nativas da 
Mata Atlântica. Para facilitar a 

visualização das mudas durante 
o processo de limpeza e ma-
nutenção futura, foi colocada 
uma estaca de madeira em cada 
muda plantada. 

Os materiais para a cons-
trução do alojamento e das 
cercas, também já estão no local 
e a execução das obras, deverá 
começar nos próximos dias.

O terreno na Serra do Lu-
cindo, onde o projeto está sen-
do desenvolvido, foi adquirido 
pela Apremavi no ano de 2006, 
também através de recursos do-
ados pela Fundació Natura. 

Em 2007 foram feitos os 
estudos para calcular a quan-
tidade de CO2 que seriam 
captados pela floresta existente 
no terreno e também pelas 
árvores que seriam plantadas 
nas áreas limpas. Esses estudos 
contaram com a participação de 
um representante da Fundació 
Natura, um representante da 
Universidade da Cataluña na 
Espanha, um representante da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), por meio do 
então professor João de Deus 
Medeiros, além de represen-
tantes da Apremavi. Segundo 

os estudos realizados, as 22 mil 
mudas de árvores nativas que 
estão sendo plantadas dentro 
do projeto, captarão 15 mil to-
neladas de CO2 num prazo de 
20 anos. 

Em setembro de 2008, 
Schäffer e a secretária executiva 
Maria Luiza Schmitt Francisco, 
estiveram na cidade de Barce-
lona onde visitaram a Fundació 
Natura e acertaram os últimos 
detalhes do projeto.

Segundo Schäffer, outro fa-
tor importante do projeto e que 
deve ser ressaltado, é o apoio 
que a Apremavi está recebendo 
dos moradores da comunidade 
da Serra do Lucindo e também 
do poder público municipal. O 
prefeito Adelmo Alberti (PSDB) 
também já manifestou interesse 
em criar um Parque Natural 
Municipal no entorno da cidade 
de Bela Vista do Toldo, para o 
qual, quer o apoio da Apremavi. 
Segundo Alberti, o projeto é 
inédito e vai marcar a história 
de Bela Vista do Toldo. “É a 
primeira vez que temos algo 
deste vulto na área ambiental 
em toda a região. Queremos 
estabelecer outras parcerias com 
a Apremavi”, afi rma.

A Apremavi já deu início ao 
processo para transformar a área 
da Serra do Lucindo em uma Re-
serva Particular do Patrimônio Na-
tural (RPPN). A expectativa é de 
que ainda este ano o processo de 
criação da RPPN esteja concluído.

ASSOCIAÇÃO QUER REPETIR 
PROJETO EM PAPANDUVA

A Apremavi possui outra área 
de 260 hectares no município de 
Papanduva, que também está sen-
do transformada em uma RPPN. 
“Nesta área também pretende-
mos realizar um projeto de carbo-
no, mas no momento, ainda não 
encontramos um fi nanciador para 
o projeto. Por enquanto ainda não 
é muito fácil conseguir vender 
créditos de carbono. No Brasil, 
apenas grandes empresas estão 
conseguindo isso. Esses projetos 
são bastante demorados pra sair, 
pois dependem de estudos e cál-
culos da quantidade de carbono 
que serão captados e neutrali-
zados”, explica Schäffer.

CÁLCULOS de carbono feitos por especialistas da Apremavi CAMINHÕES com 22 mil mudas foram descarregados

POPULAÇÃO local ajudou no plantio das mudas de árvores PLANTIO, depois de pronto; mais mudas devem ser plantadas
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já foram plantadas na 

Serra do Lucindo
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Leia Canoinhas 

realiza segunda

reunião deste 

ano letivo

Na terça-feira, 19, na sala de reuniões 
da prefeitura, foi realizada a segunda 
reunião do projeto Leia Canoinhas 
deste ano letivo. O objetivo principal 
do projeto, formar leitores assíduos 
e apaixonados por livros, deverá ser 
seguido à risca também nesta edição 
e, no encontro, foram defi nidas as 
datas da Feira Municipal do Livro: de 
3 a 7 de agosto, no salão de festas da 
Igreja Matriz Cristo Rei, onde serão 
expostos e comercializados livros de 
livrarias de Canoinhas e de outros 
municípios. 

Instituições 

podem fi rmar 

termo de adesão 

com Prouni 

até hoje

Foi prorrogado até hoje o prazo 
para as instituições de educação 
superior interessadas em partici-
par do Programa Universidade 
para Todos (ProUni) fi rmarem o 
termo de adesão, por meio de suas 
mantenedoras. As instituições que 
já aderiram devem emitir o termo 
aditivo para a oferta de bolsas 
no processo seletivo do segundo 
semestre de 2009, exclusivamente 
por meio do Sistema do ProUni 
(SisProuni).

Dez anos 

do curso de 

Direito da UnC 

Canoinhas

O curso de Direito da Univer-
sidade do Contestado (UnC) 
Canoinhas completou, nesta 
semana, dez anos de existência 
com uma série de comemo-
rações visando reunir pessoas 
que foram importantes ao cur-
so desde sua implementação, 
como diretores, coordenadores, 
professores e profi ssionais do 
Direito.

U
m tabuleiro, dezesseis 
peças para cada jogador, 
uma infinidade de pos-

sibilidades. O confronto se dá 
olhos nos olhos e com um jogo 
milenar os alunos da Escola Básica 
Municipal José Grosskopf  apren-
dem mais que uma nova forma de 
raciocínio: conhecem na prática a 
ser solidários e a compartilhar o 
conhecimento que têm.

Toda sexta-feira, no entreturno 
das aulas, os estudantes se reúnem  
no anfi teatro da escola, para praticar 
xadrez. Sem a orientação de um 
professor, sem o monitoramento 
da classe, os alunos mais velhos que 
conhecem o funcionamento do jogo 
se dedicam a ensinar aos menos 
experientes os mecanismos que já 
dominam e, aos poucos, começam a 
formar uma legião de enxadristas. 

Novo como a escola, que 
em maio completou um ano nas 
novas instalações, o projeto foi 
desenvolvido e começou a ser 
aplicado ainda neste ano, pequeno 
em proporção, mas, de acordo 
com a diretora da instituição, Izane 
Maria Pereira, com a possibilidade 
de crescer cada vez mais devido 
ao interesse dos alunos. “Aqueles 
que sabiam começaram a jogar 
e, diante do interesse dos outros 
alunos, se dispuseram a ensinar e 
adotaram os colegas”, explica.

O projeto que nasceu por meio 
dos estudantes é, de acordo com a 
diretora, a concretização da linha 
pedagógica adotada na escola, que 
procura estimular o voluntariado, 
a solidariedade e o corporativismo 
entre alunos, famílias e sociedade. 
“Nós trabalhamos com o desen-
volvimento de princípios que é 
importante estimular nas crianças 
e, principalmente, dar suporte para 
que eles cresçam tão participativos 
quanto o são hoje”, diz.

Para Sandra Graciliano de Araujo 
Karvat, orientadora educacional da 
José Grosskopf, o apoio a esse tipo 
de ação independente dos alunos é 
fundamental para que eles se desen-
volvam como pessoas e, consequente-
mente, tenham mais aproveitamento, 
também, nas aulas. “Sempre fui a fa-

E.B.M. José Grosskopf investe na solidariedade e na cooperação entre alunos e comunidade para ensinar algo além do currículo básico

vor de colocar os alunos para trabalhar 
juntos, para que eles aprendam cada 
um com suas limitações. Se você colo-
ca dois alunos para fazer um trabalho e 
os dois têm muitas difi culdades, você 
acaba criando um novo problema. Se 
você coloca um aluno bastante de-
senvolvido, nota dez, com outro não 
tanto, aquele aluno mais problemático 
aprende o conteúdo e o outro aprende 
a compartilhar seu conhecimento. É 
uma experiência maravilhosa e ótima 

para todos”, defende.

ESCOLA DE TODOS

À semelhança dos alunos, as 
mães também se reúnem uma vez 
por semana para trocar experiências. 
O Clube de Mães, bastante atuante 
de acordo com a direção da escola, 
funciona da mesma forma que os 
projetos de que participam os alunos: 
com ajuda mútua. “Quem sabe pintar 
ensina para as outras. Elas se reúnem 

e aquelas que sabem algum ofício 
compartilham suas experiências”, 
conta Izane.

Cooperação que possibilitou 
a construção da horta que deu 
reforço para a merenda escolar 
e produziu alimentos sufi cientes 
para a distribuição para a comu-
nidade escolar. Cooperativismo e 
educação que, segundo a diretora, 
possibilita a abertura da quadra co-
berta e da estrutura escolar para os 

moradores da região usufruir fora 
do horário de aula, situação que, 
até agora, não causou nenhum 
problema, muito menos dano à 
escola. Assim como a propriedade 
de alunos e comunidade não é da-
nifi cada, a coruja que fez sua casa 
no pátio da escola também não é 
incomodada, vivendo em harmo-
nia com os alunos que respeitam 
o bosque que cresce lentamente 
no pátio.

A ESCOLA
Fundada em 1956, a es-

cola do bairro Água Verde 
começou a funcionar em uma 
sala cedida por um morador 
da localidade, de maneira 
improvisada. Em 1957, mudou 
para uma sede própria, com 
o nome de Escola Municipal 
José Grosskopf, em home-
nagem a um dos pioneiros 
da região, pai de Guilherme 
Grosskopf, que fez a doação 
do terreno para a construção 
da unidade escolar. Desde sua 
criação, atende aos anseios 
da comunidade de propiciar 
estudo de qualidade ao alcan-
ce das crianças.

Em maio do ano anterior 
trocou de endereço e agora 
ocupa uma grande área que 
aos poucos é arborizada. Pré-
dio novo, quadra de esportes 
coberta, estrutura adequada 
e bom relacionamento entre 
a comunidade escolar e a 
população são diferenciais da 
instituição de ensino que hoje 
tem 291 crianças matriculadas 
do pré-escolar até a oitava 
série, nos dois períodos em 
que funciona.

De uma picada feita à foice 
e facão surgiu uma das 
comunidades mais repre-
sentativas de Canoinhas, 
o bairro Água Verde, nos 
limites urbanos do muni-
cípio. Hoje a região abriga 
ervateira, aviário, coope-
rativas e outras empresas 
agrícolas, mas, no entanto, 
está localizada a cerca de 
três quilômetros do centro 
da cidade, segundo infor-
mações da prefeitura.

O DISTRITO

Gracieli Polak
CANOINHAS

NOTAS DA EDUCAÇÃO

XEQUE-MATE no individualismo

ALUNO foi semifi nalista na Olímpiada Nacional de Língua Portuguesa

ESCOLA desenvolve diversas atividades como horta, jardim e bosque com árvores nativas; projetos ligados à cultura e lazer; inclusão social; cursos para mães dos alunos; além de esportes como xadrez e tênis de mesa no entreturno das aulas
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Na quinta-feira, 14 e na sexta, 15, 
representantes das 14 cidades que 
compõem o Território do Planal-
to Norte se reuniram no campus 
de Marcílio Dias da Universidade 
do Contestado (UnC), em Ca-
noinhas, para deliberar mais uma 
etapa do processo de implantação 
do programa Territórios da Cida-
dania, do Governo Federal, em 
toda região. Nessa etapa, segundo 
a consultora técnica da Agência 
de Desenvolvimento Regional 
Integrado do Planalto Norte 
Catarinense (ADR-PLAN), Fran-
cielle Cristina Gaertner, coorde-
nadora do fórum deliberativo que 
media o Território do Planalto 
Norte, se discutiu a nova pro-
posta de colegiado territorial, que 
será composto pelas entidades da 
sociedade civil de base regional, 
poderes públicos municipais e 
demais representantes da socie-
dade civil.

Segundo o presidente do 
Sindicato da Agricultura Fami-
liar de Canoinhas (Sintraf) João 
Grein, a realização das plenárias 
é essencial para que os assuntos 
pertinentes ao Território sejam 
debatidos. Grein afi rma que a 
defi nição das cinco ações priori-
tárias já é um grande passo, inclu-
sive para a defi nição do colegiado 

que deverá gerir o programa no 
Planalto Norte. “As propostas 
foram feitas e agora é preciso de-
bater o que existe de mais urgente 
para toda a região”, afi rma.

COLEGIADO

Na plenária dos dias 14 e 15, 
de acordo com a ADR-PLAN, 
ainda foram deliberadas e discuti-
das as seis ações prioritárias den-
tro da matriz de ações propostas 
pelo Governo Federal, além de 
três ações que não estavam na 
matriz de ofertas, mas que são 
necessidades latentes dos muni-

cípios da região.  Em junho, au-
diências públicas serão realizadas 
para a defi nição das entidades que 
farão parte do colegiado e, dire-
tamente, defi nirão o andamento 
das ações do programa.

Segundo a ADR-PLAN, o 
colegiado territorial será formado 
por entidades de base regional, 
que abrigará 36 entidades, além 
de quatro representantes por 
município, dois de poder público 
e dois de sociedades civis, além 
de entidades federais e estadu-
ais, formando um total de 120 
entidades. 

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2009

CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO 
EM AMPLITUDE MODULADA (AM E FM).

A Câmara de Vereadores do Município de Canoinhas torna 
público pelo presente Edital, para conhecimento de Pessoas 
Jurídicas interessadas, que fará realizar a partir da publicação 
deste Edital, no horário das 08:00 às 17:00 h.,  CREDENCIA-
MENTO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE 
RÁDIODIFUSÃO DE FREQUENCIA MODULADA (AM E FM), 
conforme regras constantes da integra deste edital, publicada no 
site www.pmc.sc.gov.br link governo/licitações, no mural publicado 
na Câmara de Vereadores de Canoinhas e quadro de publicações 
da Prefeitura Municipal de Canoinhas. 

Canoinhas, 21 de maio de 2009.

Célio Galeski
 Presidente 

PARTIDO PROGRESSISTA 
DE BELA VISTA DO 
TOLDO FORMA UM 

           NOVO DIRETÓRIO

No dia 16 de maio do decorrido ano, mais uma vez a democracia 
falou mais alto na Cidade de Bela Vista do Toldo e aproximadamente 
83 fi liados do Partido Progressista (PP) foram à Câmara Municipal 
da referida cidade para confi rmar seu voto e aprovar a formação da 
nova chapa do PP, que tem por intuito ampliar o número de adeptos 
ao Partido e promover uma renovação nas suas próprias estruturas. 

Diante do novo contexto social e político da sociedade contem-
porânea, as renovações são necessárias, e hoje, mais do que nunca, 
o povo exige mudanças sólidas no sistema político, mudanças essas 
que visem benefi ciar toda a população e não uma minoria.

A partir dessa ótica, o Partido Progressista de Bela Vista do Toldo, 
liderado por Eraldo Schiessl, agradece a presença e a participação de 
todos aqueles que participaram dessa mobilização e votaram a favor 
da nova diretoria formada. 

120 ENTIDADES deverão ter representatividade no Território do Planalto Norte

GERAL

Gracieli Polak
CANOINHAS

Território do Planalto 

Norte tem 2.ª Plenária
Evento reuniu 14 municípios que compõem a região
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7 policiais militares são 
condenados por concussão
Outros dois foram absolvidos; fl agrante ocorreu em setembro de 2004

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ACIDENTE NA SC-303 | No início da noite de quinta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros de 
Três Barras atendeu a um acidente na SC-303, nas proximida-

des da Ervateira Linzmeier, envolvendo um Citröen, placas de Três Barras, conduzido por um homem de 59 anos, e um Fusca, 
placas de Três Barras, conduzido por um homem de 31 anos. O motorista do Citröen nada sofreu. Já o motorista do Fusca 
sofreu vários ferimentos na cabeça e tórax. Ele foi levado para o Hospital de Três Barras, mas não corre risco de morte.

Envolvido com 

jogo do bicho 

é detido no 

centro
A Polícia Militar deteve na tarde 
de segunda-feira, 18, no centro 
de Canoinhas, um motoqueiro 
abordado para uma averiguação 
de rotina. 

Por demonstrar nervosismo, 
os policiais pediram que o rapaz 
de 21 anos mostrasse o que 
havia dentro de uma sacola que 
carregava.

Dentro da sacola os policiais 
encontraram várias provas do 
envolvimento do motoqueiro com 
a prática do jogo do bicho. Além 
de dinheiro, havia duas listas 
com o roteiro a ser percorrido 
na coleta do jogo do bicho na 
forma decodifi cada, 20 bolsas 
para recolhimento de jogo do 
bicho, boletos bancários, tabela 
de conversão de jogos, 24 resul-
tados de jogos de bicho datados 
do mesmo dia e alguns blocos 
carbonados. 

O rapaz foi detido e o mate-
rial foi apreendido e conduzido a 
Delegacia de Polícia Civil.

Festa com 

menores no 

Boa Vista
Pelo menos sete pessoas maio-
res de idade que promoviam 
uma festa no bairro Boa Vista na 
noite de segunda-feira, 18, foram 
detidos acusados de fornecer 
bebida alcoólica para menores. 
Havia ao menos oito menores 
no local. A Polícia Militar foi cha-
mada por vizinhos da residência 
onde acontecia a festa, por conta 
do barulho. O Conselho Tutelar 
foi chamado para atender os 
menores. Os maiores de idade 
foram levados para a Delegacia 
de Polícia Civil.

Acidente deixa 

criança de três 

anos ferida
No início da noite de segunda-
feira, 18, um veículo Vectra, 
placas de Canoinhas, conduzido 
por Luiz Fauri Nunes, colidiu de 
frente com um caminhão Merce-
des-Benz, placas de Chapecó-
SC, conduzido por Vanderlei 
Guarda. 

Ainda no Vectra estava uma 
criança de 3 anos que acabou 
batendo a cabeça e sofreu um 
corte. O motorista do Vectra tam-
bém sofreu ferimentos e ambos 
foram socorridos pelos bombei-
ros e encaminhados ao Pronto 
Atendimento Municipal. No mo-
mento, eles passam bem.

Inquérito está 

apurando 

denúncia feita 

pelo CN
Por ordem do comandante do 
3.º Batalhão de Polícia Militar 
de Canoinhas, tenente coronel 
Ricardo Assis Alves, o major 
Marcelo Magnabosco da Silva 
abriu inquérito policial militar para 
apurar denúncia publicada pelo 
CN em 17 de abril deste ano.

A reportagem ouviu morado-
res do bairro São Cristovão, em 
Três Barras, que denunciavam 
supostos abusos policiais durante 
operação que resultou na prisão 
de Leandro Woginhak, acusado 
de vários delitos.

Durante a semana, foram 
ouvidos parentes de Woginhak, 
vizinhos do acusado e o repórter 
do CN, Edinei Wassoaski, que 
redigiu a matéria.

Não há previsão para a con-
clusão do inquérito.

Acusado de 

pedofi lia é 

encontrado 

enforcado em 

Três Barras
Ribamar Rogério Rattman, 53 
anos, foi encontrado morto, enfor-
cado, na ponte próxima a Secre-
taria de Educação de Três Barras 
na manhã de segunda-feira, 18. 
Aparentemente a Polícia acredita 
em suicídio.

Segundo o comissário Luis 
Rosa Peres, Rattman havia sido 
denunciado dias antes pela mãe de 
uma menor de idade que teria sido 
molestada por ele. A Polícia esteve 
na ofi cina de bicicletas que Rattman 
mantinha no bairro João Paulo 2.º 
e encontrou material pornográfi co 
no estabelecimento. Ainda segun-
do Peres, Rattman teria admitido 
ter mostrado fi lmes pornográfi cos 
para a menina. No computador de 
Rattman, foram encontradas fotos 
da adolescente nua. O inquérito 
que apurava o caso, no entanto, 
não havia sido concluído antes da 
morte do acusado.

Veículo Fiat Uno 

atropela cavalo
Um cavalo foi atropelado por um 
Fiat Uno na noite de quinta-feira, 
14, na BR-280, proximidades 
da empresa Procopiak. O rapaz 
de 20 anos que conduzia o car-
ro sofreu várias escoriações e 
contusão na região frontal. Uma 
jovem que viajava no banco do 
carona também sofreu escoria-
ções, contusões e ferimentos na 
face. Outros dois ocupantes do 
carro nada sofreram. O cavalo 
fi cou bastante ferido e teve de 
ser sacrifi cado.

Oito policiais militares que per-
tencem a guarnição ambiental do 
3.º Batalhão de Polícia Militar de 
Canoinhas foram condenados na 
semana passada por terem sido 
flagrados tentando extorquir o 
agricultor Edinor Todt, em setem-
bro de 2004. Outros dois policiais 
foram absolvidos. Dos oito, sete 
foram condenados por concussão 
(extorsão cometido por funcioná-
rio público durante o exercício da 
função). O outro foi condenado 
por prevaricação (omissão).

O processo se arrastou na 
Vara da Justiça Militar, que fun-
ciona em Florianópolis, pelos 
últimos cinco anos entre con-
denações e recursos. A decisão 
publicada na segunda-feira, 11, 
pelo juiz de direito Dr. Getúlio 
Corrêa, não é defi nitiva. O ad-
vogado dos militares, Jair Carlos 
Marcolla, de Balneário Cambo-
riú, não quis se pronunciar sobre 
as condenações, mas afirmou 
que vai recorrer. Em alguns casos 
ele já pediu progressão de regi-
me. Em outro, Marcolla entrou 
com pedido de prisão domiciliar 
já que o condenado depende de 
uma cadeira de rodas. Recen-
temente, o militar sofreu um 
acidente de trânsito.

As penas variam entre seis 
meses e cinco anos. Dos oito 
condenados, nenhum deles cum-
prirá pena em regime fechado. 
Seis deles foram condenados 

a cumprir a pena em regime 
semiaberto (apenas pernoitam 
na cela do Batalhão). Os outros 
dois cumprirão pena em regime 
aberto (apenas precisam compa-
recer uma vez por dia para assinar 
documento no 3.º BPM).

A condenação, no entanto, 
não representa a expulsão dos 
militares da corporação. Para isso, 
será necessária a formação de um 
Conselho de Disciplina que de-
cidirá pelo destino dos militares 
na corporação.

TOCAIA

A ação que fl agrou a suposta 
extorsão em Marcílio Dias em 
setembro de 2004 teve con-
tornos espetaculares. Policiais 
militares armaram uma tocaia 
para fl agrar os colegas. Houve 
resistência e durante tiroteio um 
dos suspeitos levou um tiro na 
cabeça. Outro policial, que parti-

cipou da tocaia, levou um tiro no 
braço. Os acusados conseguiram 
fugir e foram presos em frente 
ao Hospital Santa Cruz, para 
onde levavam o colega baleado. 
Nenhum os feridos sofreu se-
quelas dos tiros.

PREJUDICADOS

Luciane Wünsche, esposa de 
um dos policiais inocentados no 
processo que apurou as denún-
cias, assim como o marido, não 
comemorou a sentença emitida 
na semana passada. Ela conta 
que Alvacir viaja duas vezes por 
mês para Florianópolis a fi m de 
se submeter a um tratamento 
psiquiátrico, resultado do abalo 
sofrido pelo processo. “Fomos 
prejudicados e com certeza va-
mos processar o Estado por 
causa desse equívoco”, diz se 
referindo a acusação da qual o 
marido foi absolvido.

CONDENADOS cumprirão pena na cela do 3.º BPM; advogado vai recorrer
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PRECISA-SEBombeiro 
Militar de SC 
abre concurso 
para oficial

Empregos

20 vagas são para quem tem curso Superior

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$ 2,9 mil 
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: não informada
Informações: através do site 
www.univali.br/concurso 

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.

VENDEDOR EXTERNO: Ensino mé-
dio completo. Possuir veiculo (carro 
ou moto). Desejável  experiência em 
venda de móveis modulados.

VENDEDORA EXTERNA: Com cartei-
ra de habilitação categoria B e Ensino 
Médio Completo. Disponibilidade para 
viagens.

ENGENHEIRO MECÂNICO: Forma-
ção superior completa e experiência 
na função. 

TÉCNICO EM ALIMENTOS: Forma-
ção técnica na área. Desejável expe-
riência na função.

MECÂNICO SOLDADOR: Experiência 
na função.

ELETRICISTA INSTALADOR OFI-
CIAL: Ensino fundamental completo. 
Experiência na função. Disponibilidade 
para viagens. Possuir curso ou treina-
mento em NR10 (com certifi cado).

AJUDANTE DE ELETRICISTA:
Ensino fundamental completo. Ex-
periência na função. Disponibilidade 
para viagens.

INSTALADOR DE ALARMES: Com 
experiência em instalação de alarmes 
comerciais, industriais e residenciais.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Para 
atuar na instalação, limpeza, e ma-
nutenção de persianas. A empresa 
oferece treinamento.

Interessados entrar em contato pelo 
fone: 3622-0500, ou comparecer a 
Rua: Paula Pereira, 250 – 1º andar 
munido dos documentos pessoais 
e carteira de trabalho.

VAGAS 
FEMININAS:

- Auxiliar de cozinha (somente 
para fins de semana, com expe-
riência)
- Babá para pernoitar (acima de 
18 anos)
- Babá para pernoitar (acima de 
18 anos, cuidar de gêmeos)
- Confeiteira (acima de 20 anos, 
com experiência)
- Confeiteira/Salgadeira (acima de 
25 anos, com experiência)
- Costureira (acima de 30 anos, 
com experiência)
- Diarista (com experiência, terça-feira 
e quinta-feira, período: 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 (residir 
com senhora idosa, centro de 
Canoinhas)
- Empregada doméstica (residir 
em Joinville-SC)
- Empregada doméstica para per-
noitar (acima de 35 anos, interior 
de Papanduva)
- Empregada doméstica para per-
noitar (centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica para per-
noitar (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 ma-
deira (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
CANOINHAS

DOU AULAS particulares de matemáti-
ca e física, formação em matemática.
Fone: 3622-8462.

PRECISA-SE de um rapaz que saiba 
montar portão de elevação. Fone: 
3624-0200, c/ Daniel.

PRESTO serviço de motorista particu-
lar. Fone: 9918-3649.

Na quinta-feira, 14, o Corpo de 

Bombeiros Militar de Santa Cata-

rina lançou edital de abertura do 

concurso público para contrata-

ção de 20 oficiais para o quadro 

funcional da entidade que, desde 

2003, se desmembrou da Polícia 

Militar do Estado. As 18 vagas para 

homens e duas para mulheres são 

destinadas para candidatos com 

idade entre 18 e 27 anos, portado-

res de diploma de Ensino Superior, 

entre outros requisitos. 

Segundo o tenente-coronel 

Altair Lacoviski, comandante do 

9.º Batalhão, em Canoinhas, o con-

curso lançado na semana passada 

é apenas o primeiro de uma série 

de três que continuará em 2010 e 

2011 para a admissão de 60 novos 

oficiais para a entidade. “Todas as 

vagas já estão aprovadas e esses 

concursos vêm para satisfazer a 

necessidade de oficiais da cor-

poração, que hoje é grande e vai 

crescer ainda mais nos próximos 

anos”, afirma.

Lacoviski explica que, dos 

futuros bombeiros, é certo que 

alguns sejam destinados para o Ba-

talhão de Canoinhas, porque esta 

é a política da instituição, mas que 

ainda não é possível precisar nú-

meros. Atualmente, o 9.º Batalhão 

possui em seu quadro funcional 

quatro oficiais, mas, de acordo 

com o comandante, esse número 

deverá ser ampliado.

NA INTERNET
As inscrições estão abertas 

até  segunda-feira, 15 de junho, no 

site da Associação Catarinense das 

Fundações Educacionais (Acafe – 

www.acafe.org.br) ao custo de R$ 

100, com isenção do valor para 

doadores de sangue, de acordo 

com a Lei estadual. Os candidatos 

aprovados e classificados iniciarão 

o Curso de Formação de Oficiais 

no segundo semestre de 2009.



21 VARIEDADES Sexta-feira, 22 de maio de 2009

ESCOLA TÉCNICA DAMA 
REALIZA 4.ª SEMANA DA 

ENFERMAGEM

De 11 a 15 de maio a Escola 
Técnica Dama realizou a 4.ª Sema-
na da Enfermagem, com o tema A 
enfermagem e o saber cuidar.

O Seminário aconteceu no Sa-
lão Nobre da E.E.B. Santa Cruz, com 
a participação dos alunos dos cursos 
técnicos em Enfermagem, Nutrição e 
Dietética, Higiene Dental, Farmácia, 
Especializações em Enfermagem do 
Trabalho e Instrumentação Cirúrgica. 
Também participaram do evento, 
profissionais da área da saúde e 
acadêmicos do Curso de Enferma-
gem da UnC, convidados pela Escola 
Técnica Dama. 

No dia 11, a abertura foi feita 
pelos alunos do Curso Técnico em 
Enfermagem - turma 8, com uma 
apresentação teatral contando a 
história da precursora da Enferma-
gem, Florence Nightingale. Logo 
após foi iniciada a semana de pa-
lestras, com o tema: “Generalidade 
em Oncologia”, com o Cirurgião do 
Aparelho Digestivo, Mestre e Doutor 
em Princípio de Cirurgia, Dr. Vagner 

Trautwein.
Na terça-feira, 12, a terapeuta 

holística Noeli Terezinha Olescovicz 
abordou os Métodos Terapêuticos 
Alternativos.

Já na quarta-feira, 13, “Hiper-
tensão e Diabetes”, foi o tema da 
palestra da enfermeira especialista 
em Saúde da Família e auditoria da 
Saúde, Luzia Wrublevski.

Quinta-feira, 14, “Qualidade em 
Serviços”, foi o assunto abordado 
pelo especialista em Qualidade, 
Zeno Benedito Ribeiro da Silva.

Encerrando o evento, na sexta-
feira, 15, o tema foi “Saúde da Mu-
lher”, com a médica ginecologista 
e obstetra, Dra. Mônica Kerges 
Bueno.

A Escola Técnica Dama agra-
dece todos os palestrantes, a co-
ordenadora do curso, enfermeira 
especialista, Carla Adriana Flenik 
Ribeiro da Silva, como também o 
apoio da Fricasa Alimentos S.A. para 
a realização de mais esse grande 
evento.

Av. Expedicionários, nº 855
Campo d’Água Verde - Canoinhas/SC
Fone: (47) 3622-3988
e-mail: secretaria@escolatecnicadama.
com.br

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!

Secretaria de Obras trabalha nos 
bairros Piedade e Jardim Santa Cruz

Farmácia 
24 horas

Leitora de Irineópolis manda uma 
reclamação em forma de carta. 
“Vejo como minha cidade é um 

modelo na coleta seletiva, como 
nossas ruas são trafegáveis, 

enfi m, Irineópolis tem realmente 
muita coisa boa pra se come-

morar. Quem aqui reside sabe 
do que estou falando. Mas hoje 
pela manhã, uma coisa que eu 
já sabia, veio me perturbar no-

vamente: Os plantões de nossas 
farmácias são vergonhosos, não 

existem! Há dias havia conver-
sado com alguns dos donos de 
farmácia e eles disseram que o 
plantão já estava acontecendo. 

Mas aí seu fi lho fi ca doente à 
noite e... Cadê a farmácia aber-
ta? Cadê o farmacêutico? Você 

liga, toca campainha e nada! 
Fico indignada. Quatro farmácias 

na cidade e nada. 
Uma senhora do interior do mu-
nicípio, após trabalhar o dia in-

teiro doando seu precioso tempo 
para o bem comum (numa festa 

de igreja) esteve conversando 
comigo e me contou que seu 

fi lho de 5 anos adoeceu. Ela o 
trouxe ao hospital horas da noite 
para consultar e foi às farmácias 
(todas) para comprar o medica-

mento e nada! Sabe o que ela 
teve que fazer? Ir até Canoinhas 

comprar um remédio.
Apenas quero ressaltar que o 

farmacêutico da Jessifarma aten-
de a qualquer dia e hora em que 
você procurar. Mas ele tem vida, 

família e amigos. Precisa sair, 
viajar, passear. E os outros nun-

ca estão quando ele não está.
Será que eles não querem 

perder o sono ou já estão com as 
contas pagas?”

Som alto
Leitora liga para reclamar da 

poluição sonora no município. 
“Não existe Lei, ninguém respei-

ta”, protesta.
Pela Lei, a qualquer hora do dia, 

se houver incômodo sonoro, a 
pessoa que está com o volume 

do som alto demais pode ser 
punida.

Aniversário
Moradores da rua Antonio 

Massaneiro, no bairro Campo 
d’Água Verde, registram um triste 

aniversário. Há seis anos a pre-
feitura não passa uma máquina 

na rua, deixando a via em estado 
vergonhoso.

Carlos 

Wilmar
Uma joia que foi cuidada 

com muito amor e carinho, 

que só as joias raras re-

cebem, e foi o momento de 

devolvê-la, pois a tua missão 

já foi cumprida, agora é o 

momento de se juntar com 

outras joias para embelezar  

o reino do céu.

CONVITE PARA 
MISSA DE 2 ANOS DE 

FALECIMENTO

Os familiares do saudoso CAR-
LOS VILMAR KORNITZ 

HENKE, convidam parentes e 

pessoas amigas para missa de 

2 ANOS de seu falecimento, 

que será celebrada dia 27/05/09 

-  quarta-feira, às 19 horas, na 

Igreja Matriz Cristo Rei. A 

família agradece a solidariedade 

de todos os que comparecerem.

Duque de 
Caxias

Não bastasse a rua Du-
que de Caxias estar 
transformada em uma 
verdadeira peneira, a 
Casan abriu dois buracos 
tapados somente com 
terra e brita. Os buracos 
foram abertos há mais de 
um mês e nada de serem 
fechados.

Serviço pela metade em Marcílio Dias
Moradores do distrito de Marcílio Dias ligam para reclamar da prefeitura. 

Segundo eles, a Secretaria de Obras descarregou montes de terra 
nas ruas e abandonou. Além disso, faltam pedras e muitas ruas fi cam 

intransitáveis quando chove.

Duas recla-
mações pu-
blicadas pelo 
CN receberam 
resolução da 
Secretaria de 
Obras  es ta 
semana. Fo-
ram designa-
das equipes 
para efetuar 
serviços nos 
bairros Pieda-
de e Jardim 
Santa Cruz.
No bairro Piedade está sendo cons-
truído uma rede de tubulação em 
toda a extensão da rua Frohlinde, no 
bairro Preciosíssimo Sangue 2 (foto), 
uma reivindicação esperada há mais 
de 20 anos e denunciada em matéria 
de capa do CN. Os tubos que estão 
sendo usados na canalização são de 

50 centímetros 
de espessura. 
A equipe da Se-
cretaria deixa 
pronto para que 
cada morador 
providencie a 
canalização de 
sua proprieda-
de, interligando 
a fossa séptica 
com fi ltro na rede 
de tubulação da 
via, que também 

servirá para escoar a rede pluvial. 
No Jardim Santa Cruz os trabalhos 
estão voltados para a recuperação das 
ruas, com patrolamento, limpeza das 
valas e revestimento com pedra brita 
em todas as vias do bairro.
Segundo a Secretaria o próximo bairro 
a ter suas ruas recuperadas é o Jardim 
Esperança.

GERAL
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Copa UnC FME de futsal é decidida hoje
Jogos acontecem no ginásio do Sagrado, a partir das 19h30min; fi nal será defi nida entre CN e Santa Cruz

Gracieli Polak

CANOINHAS

Um dos campeonatos que mais 
crescem na cidade chega hoje ao 
fi nal de sua segunda edição. A 
taça da Copa UnC FME de Fut-
sal, competição organizada pela 
Fundação Municipal de Esportes 
(FME) com o apoio da Univer-
sidade do Contestado (UnC), 
responsável pela movimentação 
de diversos setores trabalhistas 
na formação de equipes esporti-
vas conhece hoje seus campeões 
e premia as melhores equipes, 
os jogadores de destaque e os 
atletas de melhor conduta dentro 
das quadras.

Os jogos fi nais acontecem 
no ginásio da Escola de Edu-
cação Básica Sagrado Coração 
de Jesus, a partir das 19h30min, 
com entrada gratuita. Na cate-
goria máster, o primeiro lugar 
será disputado entre Acrec e 

Palmeirinha e, na categoria livre, 
Correio do Norte e Santa Cruz 
decidem quem fi ca com o troféu 
de campeão.

A competição, que começou 
em 3 de março, reuniu 20 equi-
pes na categoria livre e seis na 
categoria master. No total, cerca 
de 400 atletas se envolveram na 
disputa que chega ao fi m na noite 
de hoje. De acordo com Gérson 
Dobrochinski, da Fundação Mu-
nicipal de Esportes, realizadora 
da competição, a Copa teve tama-
nha adesão dos atletas da cidade 
porque é um evento esportivo 
sério que, mesmo sendo recente, 
atrai participantes de diferentes 
faixas etárias. “A Copa UnC FME 
é uma competição bem organiza-
da, completamente gratuita, vol-
tada para todo mundo que gosta 
de praticar esportes. A parceria 
entre a FME e a UnC possibilitou 
a gratuidade de inscrições e o 
resultado tem sido muito bom, 

tem entusiasmado muita gente, 
como o Campeonato Quaren-
tão”, afi rma.

PARA MAIORES DE 40

No sábado, 16, a primeira 
rodada do 1.º Campeonato de 
Futebol Suíço Quarentão mo-
vimentou os atletas que estão 
com os dois pés na meia-idade. 
Segundo Dobrochinski, a reali-
zação da competição atende às 
necessidades dos atletas que já 
passaram dos 40 anos, mas agora 
não tem competições voltadas 
para eles. “Esta é uma faixa etária 
com poucas opções e a realização 
desse evento vem ao encontro 
da vontade de participar. Só deu 
jogo bonito, com muita gente na 
torcida, bastante participação”, 
explica.

Os jogos do Quarentão acon-
tecem nos sábados, no campo da 
Sede Ana e Vitória, no bairro São 
Marcos.

CORREIO DO NORTE disputa o primeiro lugar contra o Santa Cruz

Três eventos movimentam o 
fim de semana dos motociclis-
tas de Canoinhas e Três Barras. 
Eles participarão da 4.ª etapa 
do Campeonato Paranaense 
de Velocross, que acontece em 
Campo do Tenente-PR.

Também neste fim de se-
mana acontece disputa promo-
cional de velocross e motocross 
em São Mateus do Sul-PR.

Ainda na cidade de Jaborá-
SC, acontece a 2.ª etapa do 
Campeonato da Limasc – Copa 
Oeste.

No fim de semana passado, 
motociclistas de Canoinhas 
participaram da etapa de ve-
locross realizada em Porto 
Vitória-PR, durante a Festa do 
Lambari. Rodrigo Farias ficou 
em 2.º lugar na categoria Força 

Pilotos de Canoinhas participam de eventos

Livre Nacional. Jeferson Vaz 
ocupou o 4.º lugar também na 
categoria Força Livre Nacio-

nal. Já Marcio Bianchini ficou 
em 6.º lugar na categoria Vx2 
Especial.

UnC promove 1.º Passeio Ciclístico
A Fundação Municipal de Esportes e a UnC Canoinhas 
promovem no próximo domingo, 31, o 1.º Passeio Ciclís-
tico UnC, com início marcado para às 9 horas. A saída 
será em frente à UnC centro, passando pela UnC Marcílio 
Dias, retornando à UnC Centro. O lema deste Passeio é 
Pedale Seguro – Dicas para prevenção de acidentes. As 
inscrições são gratuitas. Haverá sorteio de duas bicicletas 
e outros brindes. Haverá também premiações especiais 

para a escola  com maior número de inscritos, ciclista 
mais idoso e bicicleta mais maluca. Para as crianças até 
9 anos haverá um percurso especial. Uma volta em torno 
da UnC centro. Este evento conta também com o apoio do 
Grupo Cicloturistas do Iguaçú e Projeto Escola Aberta da 
E.E.B. Santa Cruz.

Outras informações entrar pelos telefones 3622 9917, 
3622 9981 ou 3622 5341.
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Saem os semifinalistas 
da Copa do Brasil
Primeiros jogos acontecem na próxima semana

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Corinthians e Vasco, Internacio-
nal e Coritiba. Um destes clubes, 
nas próximas semanas, levanta a 
taça do segundo mais importante 
campeonato nacional e garante 
uma vaga na Copa Libertadores 
da América. 

Na terça-feira, 19, a torcida 
conheceu seu primeiro semifi na-
lista. O jogo ruim não impediu 
a festa da torcida do Coritiba 
presente no Couto Pereira, que 
reclamou, mas no fi m saiu em 
festa. O time paranaense bateu 
a Ponte Preta por 1 a 0 e garan-
tiu uma vaga nas semifi nais da 
competição.

Na noite da quarta-feira, 
20, o Internacional venceu o 
Flamengo por 2 a 1, no Beira-
Rio, e garantiu sua vaga nas 
semifinais. O gol da vitória e 
da classificação colorada veio 
justamente pelos pés de um ex-
flamenguista, Andrezinho,que 
em uma com cobrança de falta 
impecável assegurou a vitória aos 
44 do segundo tempo, frustran-
do a torcida fl amenguista que 

esperava pela presença do time 
na semifi nal da Copa.

Na partida no Maracanâ, 
também na quarta-feira, 20, os 
tricolores do Fluminense lotaram 
o maior estádio do País para 
torcer pelo time das Laranjei-
ras, mas, nem toda torcida fui 
sufi ciente para segurar o Timão, 
ainda embalado pela conquista 
do Paulistão. O empate em 2 
a 2 garantiu a classifi cação do 
Corinthians para a próxima fase, 
depois da vitória por 1 a 0 na 
partida de ida. Dos três cariocas 
que disputavam um lugar ao sol, 
somente um sobreviveu.

O Vasco, jogando em Salva-

dor, levou um susto do time da 
casa logo no primeiro minuto do 
primeiro tempo. O Vitória marcou 
logo no início e alimentou esperan-
ças de chegar às semifi nais, mas, 
três minutos depois, o time carioca 
também marcou seu gol, empatou 
a partida e sustentou, com tranqüi-
lidade, a vantagem conseguida no 
primeiro jogo, quando goleou o 
adversário em casa. 

Na próxima semana Interna-
cional e Coritiba fazem uma das 
partidas, enquanto  Corinthians e 
Vasco disputam outra vaga. Datas 
e mandos de campo ainda não fo-
ram defi nidos pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Termina Copa 

Sesi 2009

A Cia Canoinhas de Papel venceu 

a última modalidade em disputa 

pela Copa Sesi 2009. Goleando a 

equipe da Rigesa por 5 a 0, a Cia 

levou o título da modalidade futebol 

de campo, em jogo realizado no 

sábado, 16.

A Cia venceu as três modalida-

des em disputa na Copa – futebol 

sete livre, futebol máster e futebol 

de campo, o que lhe dá o direito de 

disputar a fase regional dos Jogos, 

marcada para 20 e 21 de junho, em 

Joinville. Como a Cia não tem atle-

tas para disputar simultaneamente 

as três modalidades, a empresa 

cedeu a vaga do futebol de campo 

para a equipe da Rigesa.

Na mesma semana do encerra-

mento da Copa começou a 26.ª edi-

ção (e não 9.º conforme noticiado 

erroneamente pelo CN na edição 

passada) dos Jogos do Sesi.

O atleta tresbarrense Olivé-
rio Ferreira Souza (Vero) voltou 
a vencer pela categoria “Ca-
deirante” no Circuito Adulto de 
Corridas de Rua de Curitiba. A 
prova aconteceu no domingo, 
17, e Souza terminou o percurso 
de 10 Km em 46 minutos e 27 
segundos.  A vitória garantiu ao 
atleta a soma de mais 100 pontos 
na competição e marcou a estreia 
da sua nova cadeira de rodas. “A 
diferença de peso desta cadeira 
com a anterior é de 10 quilos, o 
que lhe deu melhores condições 
de competir”, explicou Giovani de 
Cristo Bade, técnico de Souza e 
da Associação Canoinhense de 
Atletismo. 

Atualmente, Souza lidera o 
campeonato com 200 pontos. 
Outra atleta destaque em Curitiba 
foi Milena Ferreira que obteve 
uma vitória na categoria Juvenil 
Feminino (17 a 19 anos) e tam-
bém está na liderança.  O atleta 
Amadeu Coutinho Junior chegou 
em terceiro lugar na categoria 
Adulto (21 a 25 Anos) e reinicia 
a busca por uma melhor posição 
no campeonato. 

Também participaram da 
prova os atletas André Bedri-
tchuk, Rafael Oliveira, Jonas 
Pires de Camargo, Emerson da 
Silva Pontes, Paulo Moreira dos 
Santos, Juliano Dziado, Rodrigo 
Brey e Giovani Bade. A prova, ba-
tizada pelos organizadores como 
a “Corrida da Comunicação”, foi 
patrocinada pela Gazeta do Povo, 
Amil e a empresa Cavo. Reuniu 
mais de 2,5 mil atletas e teve 
dois percursos diferentes: um de 
10 Km válido pelo Campeonato 
de Corridas de Rua e outro de 
5 Km realizada para estimular 
os corredores de 16 a 19 anos a 
iniciarem suas participações nas 
provas de Rua. 

Souza recebeu dos orga-
nizadores o convite extraofi cial 
para participar da Maratona de 
Curitiba que acontecerá no mês 
de novembro. Caso seja con-
fi rmada a sua presença, Souza 
terá o acompanhamento dos pro-
fi ssionais da SMEL de Curitiba, 
translado para a prova e retorno 
para aonde estiver acomodado 
durante o período da prova.  

OLIVÉRIO venceu novamente

Atletismo de 

Três Barras é 

destaque em 

Circuito de 

Rua Adulto de 

Curitiba

CIA CANOINHAS faturou todas as modalidades disputadas na Copa Sesi

RIGESA fi cou em 2.º lugar no futebol de campo e vai para os regionais

Genoma 

Colorado obtém 

mais 4 vitórias 

pelo Estadual de 

Núcleos
A Escolinha de Futebol Genoma 
Colorado de Três Barras obteve, no 
sábado, 16, mais quatro vitórias pelo 
Campeonato Estadual de Núcleos. 
As partidas contra as equipes de 
Balneário Camboriú aconteceram na 
casa do adversário e foram válidas 
pela terceira rodada da competição. 
Os tresbarrenses fi zeram 36 gols e 
sofreram apenas um.

Pela categoria Pré-Mirim, Três 
Barras aplicou 9 a 0 sobre Balneário 
Camboriú. Na categoria Mirim, os 
tresbarrenses golearam os adver-
sários pelo placar de 11 a 0. Já 
pela categoria Infantil, o Genoma 
Colorado voltou a golear Balneário 
Camboriú, mas, desta vez, por 12 
a 0. A rodada foi fi nalizada com a 
vitória de Três Barras por 4 a 1 na 
categoria Juvenil. 

ANDREZINHO do Internacional festeja o gol da vitória contra o Flamengo
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Mande um 

e-mail para a coluna:
dropscn@terra.com.br

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

1.

3.
2.

4.  

5.

Sutilmente                                                               Skank

Meteoro                                                       Luan Santana

Paga Pau                                       Fernando & Sorocaba

Chora Me Liga                               João Bosco & Vinícius

Agenda                                        Ornela Di Santis e Belo

Rota 
89 FM 

volume 
4

CD 1

Bem mais atual que a coletânea 
número 14 lançada pela Jovem 

Pan e comentada aqui na Drops 
semana passada, a Rota 89 FM 
traz hits que já estão bombando 

nas baladas de todo o País. 
Bem variado, o álbum traz mes-
tres das pistas como Guru Josh 

e Ian Carey. Tem ainda novas 
versões para clássicos como 
Every Breath, com Dennis de 

Last. (EW)

Em Brasília, 19 horas:

Eugênio Bucci
Editora Record

294 págs

      Para quem gosta de política 
e jornalismo, mas, sobretudo para 
quem gosta de um discurso impecá-
vel, Em Brasília, 19 horas, é um livro 
que propõe discussões complexas 
ao fazer seu leitor repensar as rela-
ções de poder a que a informação 
está sujeita.

Eugênio Bucci, doutor em Co-
municação e um dos profi ssionais 
mais respeitados do País, assumiu a 
presidência da Radiobrás em 2003, 
à medida que Lula iniciava seu pri-
meiro mandato. A luta pelo direito à 
informação dentro de uma empresa 
de comunicação governamental é o 
mote deste seu livro, que revela os 
bastidores do poder e da comunica-
ção em Brasília. 

Fiel ao princípio de que a Ra-
diobrás caberia apenas o dever de 
informar – e não prestar assessoria 
ou propaganda ao Governo - Bucci 
delineia as frágeis linhas que se 
mesclam na esfera governamental, 
construindo um relato dos quatro 
anos em que se manteve no cargo, 
sem esquecer de criticar figuras 
importantes do governo Lula, bem 
como ele próprio. A batalha pela 
informação isenta no teatro de 
poderes faz com que o livro fi gure 
entre as leituras obrigatórias para 
quem não pretende fi car a mercê 
de tudo que é notícia na mídia, 
construído, claro, com a linguagem 
impecável de Bucci, que só por ela 
já faria a leitura válida.

  Logo nas primeiras cenas 
de A Caçada, o cinegrafi sta Duck 
(o ótimo Terrence Howard) diz 
que as partes mais ridículas dessa 
história são reais. O fi lme, de 
fato, foi concebido a partir de 
acontecimentos que chocaram 
o mundo, ocorridos na Bósnia 
na década passada. Baseado em 
artigo publicado na revista Es-
quire por cinco jornalistas que 
em 2000, cinco anos depois do 
término da guerra que matou 
centenas de muçulmanos, deci-
diram se unir e tentar caçar um 
dos mais sanguinários terroristas 
do país, um dos responsáveis 
diretos pela Guerra, mas que 
pouco aparecia na mídia. Os 
jornalistas reais não cumpriram 
o intento, mas aí surge um fi lme 
para honrar a classe.

A fi cção entra quando Si-
mon Hunt (Richard Gere), 
um premiado repórter de tevê 
comete um desatino e em plena 
rede nacional pragueja contra 
a guerra, o que resulta na sua 
demissão. Mergulhado no álcool 
e na depressão, Simon reen-
contra seu antigo cinegrafi sta 
(Duck) cinco anos depois da 
Guerra (aí está a semelhança 
com a realidade), justamente 
em Sarajevo (capital da Bósnia). 
Animado pelo reencontro, con-
vida o colega a se aventurar nas 
montanhas bósnias para tentar 
encontrar o sanguinário Raposa. 
Óbvio que o colega topa e leva 
junto um jornalista recém-saído 
de Harvard, sedento por aven-
tura e que começou a trabalhar 

com ele porque é parente do 
vice-presidente da rede de tevê 
(sim, o nepotismo está em toda 
a parte).

Embora convencional e até 
piegas em certos momentos, A 
Caçada tem vislumbres de ge-
nialidade como na cena em que 
são capturados por um temível 
assassino de aluguel, quando 
Simon furta US$ 20 da mesa de 
um restaurante e quase mata os 
colegas por causa desse pequeno 
deslize e ainda quando chega a 
um vilarejo e ensina ao novato 
– “Vamos fazer o que um bom 
jornalista faz quando chega a um 
lugar desconhecido... Procurar 
um bar”.

Os efêmeros momentos de 
discussão sobre a profi ssão de 
jornalista, o confl ito entre um 
acadêmico e dois jornalistas que 
aprenderam na pele os meandros 
da profi ssão, são o diferencial do 
fi lme, mas não o salvam de um 
fi nal convencional até a medula. 
Valeria uma revisão.  (EW)

Avaliaçăo CN: Filme:               ***

> A Caçada (The Hunting Party)

Green Day

21st Century 

Breakdown

Os estadunidenses do Green Day 
conseguem fi car melhores a cada novo 
álbum. 21st Century Breakdown é o CD 
mais maduro da carreira da banda que 
gosta de polêmicas envolvendo política 
e guerra (em 2004 lançaram o CD Ame-
rican Idiot em protesto contra as guerras 
promovidas por George Bush). Aqui, 
as músicas dialogam entre si, acompa-
nhando um casal e as transformações a 
partir da crise. Destaque para 21 Guns e 
The Static Age. Vale a pena ouvir. (EW)

> Brothers & Sisters

    Comecei a ver a primeira 
temporada de Brothers & Sisters 
e fui pescado logo no segundo 
episódio. Roteiro acima da 
média, elenco extraordinário 
e personagens verossímeis 
dão o tom do seriado que já 
está na terceira temporada e 
almeja vida longa pelos fãs 
que conquistou. Aqui no Bra-
sil é exibido pelo Universal 
Channel.

O foco são os conflitos 
da família Walker. Kitty é uma 
jornalista republicana que co-
menta política na tevê. Trans-
ferida de Nova York para Los 
Angeles, volta a morar perto da 
família. Com a morte do pai se 
vê obrigada a morar com a mãe, 
interpretada magistralmente 
por Sally Field (“Eles gostam 
de mim!”, quem esquece dessa 

frase, dita por ela ao ganhar o 
Oscar?) e conviver diariamente 
com os quatro irmãos – uma 
executiva esforçada, um advo-
gado gay, um ex-combatente 
da guerra do Afeganistão vi-
ciado em drogas e o gerente 
da empresa da família que está 
prestes a entrar em falência. 
Tem ainda o tio que segura as 
pontas de toda a família, espe-
cialmente os conflitos da irmã 
Nora (Sally).

Caso você goste de tra-
mas bem elaboradas, dramas 
consistentes e interpretações 
acima da média, este é o seria-
do pelo qual você vai se apai-
xonar. Os Walker são como 
qualquer família – esquisitos, 
divertidos, briguentos e egoís-
tas, mas não conseguem viver 
um sem o outro.  (EW)

A guerra entre a chapa-bran-

ca e o direito à informação no 

primeiro Governo Lula
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u Aniversariantes

22/05 - Helena Olsen

22/05 - Irineu Leme

22/05 - Terezinha Ribeiro da Rosa 

Gevieski

22/05 - José Carlos Treml

22/05 - Irmã Mirian Rosana Fuck

22/05 - Claudia Maria Witt

24/05 - Ana Maria Soares

24/05 - Valdir Nowak

23/05 - Marli Terezinha Costa

23/05 - Eliane Antunes

25/05 - João Agostinho de Oliveira

25/05 - Margarida Ostroski de Aquino

25/05 - Marcos Antonio Holler

25/05 - Leonardo Braz Oliveira

25/05 - Marlon Arendarchuk

26/05 - Cristovão José Griten

26/05 - Patricia Juliana de Oliveira

26/05 - Nelzita Leffer da Cruz

27/05 - Marcelo (Inviolável Segurança)

28/05 - Erico Celso Jurgensen

Os médicos João Danilo Rudey e Marcela Zaniolo Voigt 

trocaram alianças de noivado no domingo, 17. Muitas 

felicidades ao casal!

No sábado, 16, o jovem casal, José Ilson e 

Caroline, se uniu em matrimônio. Todos os 

familiares desejam muita felicidade e harmonia 

para esta união. Parabéns!

Bárbara Louize completa cinco 

aninhos hoje. Seus irmãos, Gabriel e 

Thiago, e sua mãe, Beatriz, desejam 

muitas felicidades para a garotinha!

Cristovão José Griten completa ida-

de nova na terça-feira, 26. Janaína e 

Ellen dão os parabéns e desejam um 

feliz aniversário!

Amanhã é dia de festa para Monique, 

alegria da vida dos papais Ana e 

Frank, que, com familiares e amigos, 

desejam muitas felicidades para a 

garotinha. Parabéns!

Monaliza Cruz de Matos comemo-

rou mais um aninho na terça-feira, 

19. Seus padrinhos, Célio e Jacira, 

desejam felicidades para a linda 

garotinha. Parabéns!

Fábio Cardoso e Silmara Ferreira se casam 

hoje. Filhos de Carmita e Abílio Cardoso, e 

Janete e Osmar Ferreira, os noivos recebem os 

parabéns de toda a família. Felicidades!

A jovem Liana Leal de Barros 

comemorou a passagem de mais um 

ano ontem. Pra ela, seus pais, Nazir 

e Dilaci, e seus irmãos, Diana e 

Diogo, desejam muitas felicidades. 

Parabéns!

Segunda-feira, 25, é dia de festa 

para Diego Lucas Wendt. Seus pais, 

Clarice e Moacir, suas irmãs, Daiane 

e Larissa, desejam toda felicidade do 

mundo e dão os parabéns!

A turma do curso de manicure e pedicure do Sistema Nacional do Comércio 

(Senac) de Canoinhas, que encerrou suas aulas nesta semana, recebe os para-

béns e desejos de muito sucesso para todas.

Omar e Jozeane se casam amanhã, na 

Igreja da Aparecida. Muita felicidade 

e a harmonia para o jovem casal!

Mayra Cecília completa seu primeiro 

aninho amanhã. Parabéns!
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IMÓVEIS

DIVERSOS

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 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 alvena-
ria com 2 quartos, 2 salas, copa e 
cozinha, toda murada com jardim, 
churrasqueira, lavanderia fechada, 
garagem para 2 carros, terreno 13x30 
na rua Antonio Nicolazzi, 661. Valor: 
R$ 98 mil ou R$ 23 mil + fi nanciamen-
to. 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 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 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.

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, garagem 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.

VENDE-SE apto em obra, com apro-
ximadamente 120m², sendo 1 suíte 
e mais 2 qtos, 1 banheiro social, sala 
estar/jantar com sacada, cozinha, área 
de serviço e garagem. Localização: rua 
Emílio Scholtz.  Tratar: (47) 8827-4860 
ou 3622-2410.

ALUGA-SE apartamento com 50m² na 
rua Paula Pereira, 1001, em frente a 
AABB. Valor: R$ 350. Fone: 3622-5961 
ou 8432-0680.

VENDE-SE 2 fogões à gás, um de 6 
bocas e outro de 4 bocas. Ambos em 
bom estado. Fone: 3623-0760.

ALUGA-SE betoneira, 400 litros. 
Fone: 3624-0200.
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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 Pálio Fire, mod. EX 2002, 
excelente, 5 pneus novos, IPVA 2009 
pago, revisado a qualquer prova. Troco 
menor valor. Fone: 9975-1799.

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 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 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.

VENDE-SE Vectra, ano 97, ótimo esta-
do. Fone: 3624-0200.

VENDE-SE Pickup Fiorino, ano 1995, 
cor preta, gasolina, 1.0 - pneus em bom 
estado, carro de procedência. Valor R$ 
9,5 mil. Aceita proposta. Fone:3627-2217.

VENDE-SE Gol 89 CL prata, 1.6, com 
manual e nota fi scal. Impecável. Valor: 
R$ 8,5 mil. Fone: 9147-0733.

VENDE-SE Vectra CD 1999 - Automáti-
co, completo, ar-condicionado, bancos 
de couro, teto solar. Fones: 3622-4048 
ou 9996-5430.

VENDE-SE Fiesta Flex, cor prata, 
modelo 2008, 4 portas, trava elétrica e 
alarme, com limpador e desembaçador 
traseiro, ar quente, direção hidráulica, 
vidros elétrico e seguro total. Tratar com 
Francisco pelo fone 3622-2288.  

VENDE-SE moto CG 150 KS, 2006, 
com 7 mil km, estado de nova. Valor: 
R$ 4,6 mil. Fone: 9176-8380 c/ Valdecir.
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CHEGADA da 1.ª Cavalgada do Monge João Maria, na localidade de Santa Emídia, no dia 3 de maio

A Agência do Banco 
Inco amplia as suas 

instalações
É simplesmente notável 

a capacidade humana que se 
observa quando a energia, a 
clarividência e a abnegação se 
dinamizam num trabalho perse-
verante que só tem a culminar na 
senda do progresso o consecuti-
vo desenvolvimento.

É o caso do Banco do Co-
mércio e Indústria do Estado de 

PUBLICADO EM  23 DE MAIO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

CN
PAVÊ DE LEITE EM PÓ

ImagemImagem

Santa Catarina S.A. estabelecimento 
de crédito dos mais conceituados 
em Santa Catarina, com agências, 
fi liais e correspondentes em todo o 
Brasil. Cresce e amplia-se dia a dia, 
tornando-se uma potência econô-
mica que honra e orgulha o nosso 
Estado. Dirigido por homens da 
têmpera de Genesio de Miranda Lins 
e Irineu Bornhausen, o Banco Inco, 
é um empreendimento que nasceu 
da capacidade realizadora de seus 
diretores, banqueiros e industriais, 
experimentados homens de visão 
administrativa. 

A Agência de Canoinhas está 
agora ampliando as suas insta-
lações e remodelando o prédio, 
sob a competente direção de Luiz 
Miranda, homem de invulgar sim-
patia, durante o pouco tempo que 
se encontra entre nós, conquistou 
a estima e a admiração de todos 
os canoinhenses, fortalecendo a 
confi ança que o Banco Inco tem 
merecido do seu povo.

Prédio da “Sociedade Agrícola Três de Maio”, da comunidade polaca de 

Canoinhas. Nele também funcionava uma escola e eram apresentadas 

peças teatrais. Construído na rua Curitibanos, em razões da lei de nacio-

nalização a entidade foi compulsoriamente extinta em 1942 e o prédio 

transformado em cadeia pública e abrigo para indigentes e desabrigados 

de enchentes. A foto é do acervo do professor Fernando Tokarski, que 

também forneceu as informaçoes. Contatos e contribuições podem ser 

feitos através do e-mail fernandotokarski@yahoo.com.br

INGREDIENTES
• 1/2 xícara (chá) de leite
• 2 xícaras (chá) de leite em pó
• 1/2 xícara (chá) de açúcar
• 3/4 de xícara (chá) de sumo de 
limão
• 1 lata de creme de leite sem soro 
gelado (reserve o soro)
• 1 colher (sopa) de raspas de casca 
de limão
• 1 pacote de biscoito de coco
• 200 g de bolinhas de chocolate 
branco e preto

MODO DE PREPARO
No liquidifi cador, bata o leite, o leite 
em pó, o açúcar e o sumo de limão. 
Misture o creme de leite e as raspas 
de casca de limão. Leve a geladeira 
por 30 minutos. Umedeça os biscoi-
tos no soro.
MONTAGEM
Em um refratário, alterne camadas 
de biscoitos umedecidos, camada 
de bolinhas de chocolate e camadas 

do creme de leite em pó.

DICA: Você pode usar o biscoito de 
sua preferência ou sobras de bolo.

Tempo de preparo: até 30 min
Rendimento: 12 porções 
Calorias: 357 por porção 

De parabéns, a Direção do 
Banco Inco e principalmente o 
sr. Luiz Miranda pela iniciativa 
que honra a nossa cidade, reve-
lando o seu espírito progressis-
ta em prol do engrandecimento 
que dignifi ca não só o ramo que 
explora, mas a classe comercial 
e industrial de Canoinhas.

Convite
A Escola Técnica de Co-

mércio de Canoinhas, da Asso-
ciação Profi ssional dos Contabi-
listas, tem o prazer de convidar 
as autoridades e o povo em 
geral para as festividades de 
inauguração do prédio onde 
funcionará o curso, à rua Major 
Vieira, próximo ao Clube Canoi-
nhense, hoje, às 16 horas.

Neste ato serão homena-
geadas todas as pessoas que 
hajam contribuído para a con-
cretização deste ideal que é a 
existência de um Curso Técnico 
de Comércio nesta cidade.

Contando com a presença 
de todos, agradece antecipa-
damente.

A DIRETORIA.

Falecimento
Faleceu dia 18 do corrente, 

o nosso conhecido concidadão 
sr. Gustavo Schoroeder com 
89 anos de idade e 50 de re-
sidência nesta cidade. Perde 
Canoinhas o seu mais antigo 
morador.

Pêsames a família.

Cine Teatro Vera 
Cruz apresenta:

Hoje – às 20 horas 
- Impróprio até 14 anos

CASEI-ME COM UM XAVANTE
Um fi lme nacional

Com Pagano Sobrinho, Maria 
Vidal, Luely Figueiró e outros
“Não é Cinemascope, mas faz 

rir de verdade!”
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CHANNEL 311
Quando? Hoje
O que? Festa de 10 anos do curso de 
Direito da UnC
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 porções

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

CABANHA SERRA ALTA COUNTRY BAR
Quando? Amanhã
O que? Banda Kanoa

V12 MUSIC BAR
Quando? Amanhã
O que? Festa da Academia Corpo e 
Movimento

PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO 
VERDE
Quando? Domingo
O que? Campeonato de Som Auto-
motivo e Rebaixados a partir das 10 
horas

LAGEADO - Canoinhas
Quando? Domingo
O que? Festa do Padroeiro com ani-
mação do grupo Marcação

RODEIO EM SÃO PASCOAL
Quando? Hoje, amanhã e domingo

2º Encontrão Jovem
Quando? Domingo
Onde? Igreja do Perpétuo Socorro. 
Início às 8 horas, almoço a R$ 5. Telefo-
nes para mais informações e confi rma-
ção de grupos: Cristiano – 3622-8130 
ou 9938-3083, Gilberto - 9139-8064 e 
Paulo - 3622-6454 ou 9924-2131.

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 29/05 – Show nacional com Tchê 
Garotos, na Channel 311
:: 30/05 – Baile de Rodeio com o grupo 
Os Caudilhos no CTG Os Vaqueanos, 
em Papanduva
:: 30/05 – 1 ano de Private Vibe, no 
V12 Music Bar
:: 31/05 – Festa da Igreja Matriz Divino 
Espírito Santo, em Major Vieira
:: 31/05 – Grupo Kanoa na festa em 
Arroios, em Canoinhas
:: 05/06 – Limited House, no V12 
Music Bar
:: 06/06 – Festa Junina no Salão da 
Igreja Matriz Cristo Rei de Canoinhas 
e Encontro Regional de Violeiros – 
haverá sorteio de um violão para os 
participantes
:: 07/06 – Festa em louvor a Santo 
Antonio, em Erval Bonito
:: 07/06 – Os Serranos, na SBO
:: 10/06 – “Eu tô bebendo todas” - 1.º 
Bailão Universitário do Salão de Molas 
com o grupo Talagaço e sorteio de uma 
geladeira carregada de cerveja
:: 12/06 – Dia dos Namorados, no V12 
Music Bar
:: 13/06 – Festa Junina, na capela do 
bairro Alto da Tijuca
:: 14/06 – Grupo Marcação, na festa em 
Lagoa do Sul, em Bela Vista do Toldo
:: 20/06 – Groove Sessions, no V12 
Music Bar
:: 21/06 – Festa no Km 16, em Irineópo-
lis, animação do grupo Manotaço
:: 26/06 – Mulheres Convidam, no V12 
Music Bar
:: 28/06 – Grupo Talagaço, na festa 
de São João Batista no Salto d’Água 
Verde, em Canoinhas

Programação
Fim de semanaROTARY CLUB Canoinhas 

comemora 60 ANOS

Gracieli Polak
CANOINHAS

Entidade se pauta no companheirismo e no serviço a comunidade

N
a sexta-feira, 15, um jantar co-
memorativo reuniu membros e 
amigos do Rotary Club Canoi-

nhas que, na segunda-feira, 11, completou 
60 anos de atuação na região. A entidade, 
criada em 1905 por quatro norte-ameri-
canos, pautada no companheirismo e na 
multiplicação das boas causas, se tornou 
conhecida em todo o mundo e hoje está 
presente em mais de 190 países, agre-
gando aproximadamente 1,2 milhão de 
pessoas no mundo, 44 em Canoinhas. 

Fundado em 1949 pelo Rotary Club de 
Joinville, de acordo com Cilas Lourival Zie-
mann, que traçou um histórico da entidade 
durante a cerimônia de comemoração dos 
60 anos, o Rotary Club de Canoinhas, nas-
ceu em um quadro desafi ador na pequena 
cidade que ainda não tinha muitas ruas cal-
çadas e era marcada por inúmeras limitações 
estruturais, mas, a partir disso, cresceu e se 
dedicou aos ideais que norteiam o clube, 
sem se esquecer de voltar sua atenção aos 
problemas regionais e aos ideais que moti-
vam a participação no Rotary. “O resultado, 
o signifi cado das inúmeras campanhas, mo-
bilizações, das atividades individuais e con-
juntas pouco ou quase nada representariam 
se, em todo o tempo e em todo o espaço 
desses 60 anos, não houvesse um marcante 
idealismo a impulsionar as múltiplas inicia-
tivas levadas a efeito”, afi rmou. 

DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI

Esse idealismo, de acordo com o 
atual presidente da entidade, Leonardo 
Knop , faz com que a entidade seja bas-
tante atuante na comunidade e, portanto, 
seja reconhecido por diversos setores da 
sociedade. “O nosso grupo é o maior do 
nosso distrito e bastante preocupado com 
os ideais que norteiam o Rotary, bastante 
unido, bastante atuante”, defi ne.

Membro há 32 anos da comunidade 
rotaryana, Antoninho Iagher explica que 
a entidade é responsável pela realização 
de diversas ações em diferentes ramos 
da sociedade “A gente não se envolve 
com política, assim como não ajudamos 
fi nanceiramente ninguém. Nós nos mo-
bilizamos para arrecadar fundos, para 
poder ajudar quem precisa, muitas vezes 
com campanhas de vacinação ou então 
com cadeiras de rodas , uma das ações 
mais desenvolvidas aqui (em Canoinhas)”, 
explica.

Novos membros ao lado de Antonio e Marilu Aguiar

Público presente a festa, atento ao corte do bolo Presidentes do Rotary ao lado do bolo comemorativo

Os 44 membros do Rotary Club Canoinhas durante a comemoração em jantar festivo na Band Grill
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CAÇA-PALAVRAQUADRINHOS

FLORES  - HEMISFÉRIO - PRIMAVERA - AUSTRAL - SETEMBRO 
- VEGETAÇÃO - EXUBERANTE - REPRODUZEM - OCEANO - 

AQUECER - AMENAS - ESTAÇÃO - CHUVAS - FREQUENTES 
- RAIOS - TROVOADAS

M U LT I M Í D I A

A vida de Duda (Tânia Khalill) se 
complica tanto que a moça fi ca mais 
dura, deixando o romantismo de lado. 
Primeiro, ela reencontra Raj (Rodrigo 
Lombardi), que garante estar feliz 
com a esposa. Não bastasse isso, o 
indiano ainda devolve um relógio que 
ela lhe deu de presente. O pior, no 
entanto, está por vir. Seu fi lho, Antônio 
Niraj (Leonardo de Oliveira), adoece e 
é hospitalizado. 
Duda leva o bebê ao pediatra que, 
num primeiro momento, acha que o 
caso não passa de refl uxo (a volta do 
alimento do estômago para o esôfa-
go). Ele receita um remédio e manda 
o menino para casa. Mas a situação 
piora. Antônio passa a vomitar tudo 
que ingere. 
Desesperada, Duda o leva ao hospital, 
onde os médicos não conseguem lhe 
dar um diagnóstico preciso. Chiara 
(Vera Fischer), então, decide que é 
hora de Raj (Rodrigo Lombardi) saber 
que tem um fi lho no Brasil correndo 

>> FILHO DE DUDA 
ENTRE A VIDA E A 

MORTE

risco de morte. Ela liga para Opash 
(Tony Ramos), que não dá bola para 
o neto e só oferece dinheiro para que 
ela procure os melhores especialistas. 
Claro, com a condição de Raj continu-
ar longe dessa história. Duda fi ca tão 
revoltada, que jura não facilitar mais 
nada para o amado e sua família.

>> WANESSA 
CAMARGO EM HIGH 
SCHOOL MUSICAL

O trio de gatinhos desembarca no Brasil neste fi m de semana para shows, 
respectivamente, no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, e em São Paulo, 
no Estádio do Morumbi. Esta é a primeira turnê dos músicos pela América do 
Sul e eles se dizem bem ansiosos para conhecer o País. 
“Temos muitas pessoas incríveis em nossas vidas que são brasileiras. Por 
isso, já conhecemos a comida e a cultura do País”, disseram os artistas que 
declararam também que são fãs de coxinha e pão de queijo. 
A banda começou com Nicholas Jonas, que teve seu talento musical descoberto 
com apenas seis anos. Kevin e Joe seguiram os passos de Nick e, em 2005, 
os três se juntaram para formar “Jonas Brothers”.

>> JONAS BROTHERS NO BRASIL

A mais nova loira vai estrear no 
cinema na adaptação brasileira do 
musical High School Musical. Pelo 
menos é o que conta a coluna de 
Ancelmo Gois, do jornal O Globo, 
de segunda-feira,18. Como na vida 
real, Wanessa vai interpretar uma 
cantora em High School Musical - O 
Desafi o. 

>> NICOLE E LEWIS 
HAMILTON PERTO 

DO ALTAR

O casamento entre a líder do grupo 
Pussycat Dolls e o piloto de F-1 não 
deve demorar muito para acontecer. 
Isso porque Nicole revelou à revista 
Hello! que está pronta para ofi cializar 
a união com o amado: “Se eu pretendo 
me casar? É claro! E as outras Dolls 
poderiam ser as damas de honra. Mas 
primeiro eu preciso fi car noiva. Julho 
seria uma ótima ocasião para isso”.

CN INFORMA 
Os carnês de pagamento das Casas 

Bahia podem ser pagos em quaisquer 
lotéricas da cidade. A empresa não 
informou esta possibilidade à repor-
tagem do CN, na semana anterior, e 
somente forneceu telefones para in-

formações, constantemente ocupados.
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Hoje quantos pais desejariam saber profun-
damente se o fi lho pródigo se reconciliou 
para o resto da vida na volta para a casa 
do Pai? Este foi um gesto de muita gratidão. 
Será que ele saiu só uma vez? Ou várias 
vezes como é o caso de muitos fi lhos que 
saem da casa do Pai  e retornam, ao ponto 
de muitos pais perdendo as 
contas de quantas vezes perdeu 
o fi lho, lutou por sua recupera-
ção, mas sem sucesso. O fi lho 
pródigo está no Evangelho 
de Lucas. Quantos pais que 
estão confusos não sabem se 
estão fazendo certo ou errado 
ao ponto de não querer mais o 
fi lho em casa. 
Sabemos que tem muitos pais 
sofrendo por negligência de outros pais e 
de outros fi lhos que não se prezam e não 
se conscientizam na venda da desgraça que 
está sendo a destruição do ser humano. 
Quanto pais que no meu modo de pensar, 
refl etir e desabafar, falam da seguinte ma-
neira: Deus Pai! Não permita que eu me 
arrebente, que em me desintegre, que eu 
morra. Preciso livrar-me dos fardos que são 
meus segredos. Preciso gostar de quem 

gosta de mim, e amar ainda mais quem não 
me quer como um bom pai. Eu necessito 
sair do atalho, da curta permanência, do 
desvinculo. Preciso partir para o defi nitivo, 
separa-me do que não é certo, e voltar às 
origens do amor. Senhor, eu não quero mor-
rer ainda. Não sei se é cedo ou tarde, mas 

não me deixe só no espaço. 
Quero mudar, reformular. Não 
me deixe cair na gravidade, 
estando na gravidez do pecado. 
Preciso voar nas asas do amor 
e percorrer ruas, se for o caso 
pedindo perdão. Senhor, per-
mita que meus olhos úmidos, 
umedeçam seu coração. Que 
cada manhã seja o início de 
mais um dia de entrega. Que 

cada noite nos encontre ainda mais unidos 
no amor. Faze, Senhor, de nossa vida, que 
quiseste unir, uma página cheia de ti. Faze, 
Senhor, de nossos fi lhos o que tu anseias. 
Ajuda-nos a educá-los e orientá-los por teus 
caminhos. Que nos esforcemos no consolo 
mútuo. Que façamos do nosso amor um 
motivo para amar-te mais. Que possamos 
dar o melhor de nós mesmos para sermos 
felizes no lar. Amém!

Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

A missão da semana é ponderar, ariano. É neces-
sário encontrar um meio termo entre suas vontades 
e valores e aquilo que os outros esperam de você. 
Além disso, reveja suas ações no passado bus-

cando atitudes mais fi rmes e ponderadas no momento presente. 
É válido rever algumas opiniões e agir somente baseado em seus 
valores e princípios.

Contenha-se, geminiano. Você pode mudar de opi-
nião nos próximos dias e por isso é melhor não tomar 
grandes decisões. Até porque você tende a estar com 
excesso de expectativas e sem tanta clareza do que 

é melhor para você nesta fase. O momento pede que se ajuste ao 
que o presente pede mas sem tomar grandes atitudes que tenham 
a ver com o futuro. Por isso, seja cauteloso.

Cuidado com os excessos, leonino. Encontre saídas 
criativas para as situações que te preocupam. E 
nada de extremos. O caminho ideal é o do meio 
neste momento. É hora de priorizar o trabalho, as 

obrigações e as responsabilidades, sendo necessário ter atenção 
para não negligenciar com coisas sérias. Evite também todo tipo de 
desperdício. O momento pede foco e atenção.

Você terá de rever algumas decisões, libriano. E 
existe a possibilidade de mudar de ideia em relação 
a alguma delas. Especialmente no que diz respeito 
aos sentimentos e ao amor. O momento pede 

mais profundidade em suas relações e a busca por satisfazer seus 
sentimentos mais verdadeiros. Lembre-se de cuidar dos assuntos 
cotidianos e de sua saúde.

Organize-se, sagitariano. Você precisa deixar sua 
vida mais organizada para diminuir o estresse e o 
cansaço. As preocupações podem ser minimizadas 
com um pouco de paciência e com sua atenção vol-

tada para assuntos menos desgastantes. O amor está em evidência 
e a semana promete diversão, especialmente no que diz respeito aos 
relacionamentos afetivos.

Pode haver um pouco de confl ito entre fazer o que 
quer e o que sua família espera de você, aquariano. 
O ideal é encontrar um ponto de equilíbrio, conside-
rando todas as opiniões que tiver a respeito do que 

deseja fazer. Mas lembre-se que o momento é de expansão e que 
seguindo sua intuição e criatividade tudo tende a fi car melhor. Bom 
momento para curtir o lar.

A semana pede jogo de cintura, taurino. É positivo 
encontrar tempo para se dedicar a você, ao grupo 
e ao descanso. A semana pede um pouco de reco-
lhimento para repor suas energias e cuidar de sua 

saúde. Contenha também os gastos, evitando descontar o excesso 
de energia desta forma. Mas se agradar é bastante positivo. Se dê 
algo que seja importante para você.

A sensibilidade está no ar, canceriano. Você tende a 
estar ainda mais romântico e sensível nos próximos 
dias. E isso é uma grande oportunidade para entrar 
em contato com suas emoções e sentimentos. O 

momento é positivo para você perceber se seus planos correspondem 
as suas atitudes e avaliar o que realmente é importante em sua vida 
neste momento.

Hora de reavaliar suas crenças, virginiano. E isto vale 
também para seu planos em relação ao futuro. Mas o 
momento é mais intelectual, pedindo que se aguarde 
o melhor momento para tomar decisões e atitudes 

efetivas. A sensação pode ser de nebulosidade e incerteza. Busque 
ajuda se for necessário e olhe para dentro, percebendo seus valores, 
vontades e sentimentos.

Dê mais atenção aos assuntos pessoais, escorpiano. 
A semana pede a prioridade para sua vida pessoal. 
Portanto, dê mais atenção a você, sua casa, sua fa-
mília e seus relacionamentos afetivos. Com um pouco 

de fl exibilidade você conseguirá dar conta das responsabilidades e 
do trabalho mas sem perder o foco de sua vida pessoal. Tente se 
divertir mais no dia a dia.

Um amor do passado pode retornar, capricorniano. 
Pelo menos em seus pensamentos. E você deve 
dar atenção a isso para conseguir resolver qualquer 
pendência que ainda possa existir e seguir sua vida 

adiante, dando mais atenção ao momento presente sem repetir antigos 
erros. Evite ações muito impulsivas e discussões em família. Melhor 
ser diplomático nesta fase.

Peixes de 22/2 a 20/3
Você tende a estar ainda mais sonhador e romântico, 
pisciano. Seus ideais e aspirações estarão muito 
evidentes e você pode passar suas ideias com mais 
sensibilidade e emoção. Isto ajudará a conquistar o 

apoio e a compreensão de outras pessoas. Contenha seus gastos, 
é importante guardar para concretizar seus sonhos mais adiante. A 
semana é positiva para cursos e estudos.

HORÓSCOPO DA SEMANA

PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO

Fonte: Climatempo

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

HOJE:

23ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
10ºC

DOMINGO:

23ºC

Manhã Tarde Noite
9ºC

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEGUNDA:

23ºC

Manhã Tarde Noite
7ºC

23ºC

ALMANAQUE

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

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

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Rosinha conta para 
Eleutério que Zefa vai casar e 
ele fi ca incomodado com a no-
vidade. Ricardo diz para Ani-
nha que eles poderão passear 
pelo Rio de Janeiro depois que 
conseguirem anunciantes para 
a rádio. Zefa diz que não vai 
deixar que Rosinha cuide de 

Maria Rita. Antero tenta mais uma vez convencer 
Maria Rita a não ir para o convento e ela estranha 
seus comentários.

AMANHÃ - Zeca consegue pegar Maria Rita e 
deixa Mariana enlouquecida. Terêncio e Zé Camilo 
impedem que a beata vá atrás de sua fi lha. Maria 
Rita se desespera e pede que Zeca a deixe ir para 
casa. Terêncio e Zé Camilo voltam para a fazenda 
e contam o que aconteceu para Eleutério.

HOJE - Dafne fica 
furiosa com Vicente, 
mas acusa Gabriel de 
ter sumido com ele. 
Vicente acorda em 
uma praia, na Guiana 
Francesa. Judith e 
Nicholas se divertem 
com a situação. Dez 
noivas invadem a 
cerimônia com seus 
convidados e Dafne 
resolve não sair da 
igreja, mas Gabriel a 
coloca no ombro e a leva para fora.

AMANHÃ - Vicente tenta se explicar para Dafne, 
mas ela o expulsa de sua casa. Dafne surpreende 
Bianca ao dizer que vai procurar Gabriel. Vicente 
volta para casa, destrata Léa e deixa Frederico 
irritado. Léa avisa Judith da volta de Vicente e a 
vilã fala para Nicholas ser convincente ao contar 
sua versão.

HOJE - Ravi e Camila estão felizes com o casa-
mento, mesmo sabendo da insatisfação de suas 
famílias. Tarso evita falar com Tônia, para ajudá-la a 
se desligar dele. Opash reclama com Raj e Amithab 
sobre as despesas que teve com o casamento de 
Ravi. Melissa pega o GPS de Ramiro sem que ele 
perceba, e pede ajuda a Guto para obter a relação 
de endereços do aparelho.

AMANHÃ - Ravi e Camila passam a noite de 
núpcias em seu novo quarto. Yvone convence 
Raul a trocar de motorista. Castanho combina um 
encontro entre Cadore e Cidinha. Melissa encontra 
um endereço estranho na relação que tirou do GPS 
de Ramiro.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

AMANHÃ - Xavier e Fausto amarram Lucas e 
Vicky no cativeiro. Lucas tenta reanimar a moça. 
Fausto leva Beatriz ao cativeiro para mostrar uma 
surpresa. Ermírio pede a Caio que acabe com a 
perseguição contra Lucas. Sádica, Beatriz tenta 
estrangular Victória.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

TÉDIO

A insegurança transpira medo

Preocupa sentimentos ausentes

Macula uma individualidade oculta

Que inculca abandonar o presente

Derruba-se sôfrego doente

Criador dos motivos para correr

E ainda a esmo sem rumo

Explora a inutilidade do próprio ser

O tédio alimenta seu coração

Com as emoções que o fazem sofrer

Convertendo-o no sentido doente

Que a fé não encontra para o reer-

guer

A razão lhe morre aos pedaços

E lamentar-se lhe causa prazer

Alimenta em sua mentira a certeza

Que os devaneios fazem convalescer

Carrega na sua loucura a incerteza

De que se quer mesmo viver

O infi el coração abriga na alma

A autocomiseração de se perder

Tímido ao encontrar-se só

Na nostalgia que debilitou o ser

Audacioso na desilusão

Que debilita a inspiração de vencer

Intolerante mas persistente no nada

Embriagado no que não se pode 

beber

Derruba-se naquilo que o consome

E a fé não se faz perceber.

HOJE - Figueroa é assassi-
nado e Tony é levado como 
refém. Tony pergunta a Guri se 
ele mandou matar sua família. 
Guri manda executar Tony, que 
sobrevive. Drogado, Alberto 
agride Marília. Lígia assume 
para Marília que ama Tony. 
Rudi tem uma overdose.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min
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BELA VISTA

‘Desvio de 

fumo’ mingua 

arrecadação

Prefeito diz que notas fi scais são 
emitidas por Major Vieira. Queda 
de ICMS chega a 15%.        P. 4

REGIÃO

Suinocultura 

enfrenta crise e 

fantasma da gripe
                                             P. 14

GOLPE?

Tinta barata 

pode ter sido 

falsificada

Polícia de Canoinhas investiga 
marcas suspeitas de falsifi cação. 
Preço é 70% mais barato.  P. 13

LIXO PODE GERAR ENERGIA | Aterro sanitário da Serrana, em Mafra, que recebe lixo de sete cidades,  

incluindo Canoinhas e Três Barras, se prepara para produzir energia elétrica
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