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E
m meio aos inúmeros problemas cau-
sados pela tão discutida crise fi nanceira 
mundial, o meio ambiente foi um dos 

poucos a lucrar com a situação. O diretor do 
Centro de Pesquisas para Diminuição das 
Mudanças Climáticas da Universidade de 
Cambridge (Londres), Terry Barker, informou 
recentemente que a recessão pode causar, até 
2012, uma redução de 40% a 50% nas 
emissões de carbono. O 
número é maior do 
que os 35% 
ocorridos 
na Grande 
Depressão 
entre 1929 
e 1932.

Outra alternativa para 
ampliar a economia mensal das 
empresas e contribuir para o meio 
ambiente é o investimento em 
energia limpa. Segundo relatório 
divulgado pela McKinsey Glo-
bal Institute (MGI), os países 
em desenvolvimento poderiam 
investir cerca de US$ 90 bilhões 
anuais nos próximos 12 anos, em 
melhorias de efi ciência energética, com 
retornos positivos. A análise revela, ainda, que 
se gastaria ao menos US$ 2 trilhões, no mesmo 
período, para expandir a oferta de capacidade 
adicional para os 22% do consumo de energia 
que poderia ocorrer sem uma melhoria na 
produtividade da energia. 

Tal estudo comprova que medidas 
preventivas custam bem menos aos 
cofres das empresas do que as corre-
tivas. É preciso enxergar a longo prazo 
e, nessa visão mais ampla, é possível 
constatar que a falsa economia que se tem 
hoje irá gerar graves e irreparáveis prejuízos 
futuramente. No estudo da MGI, verifi cou-se, 
também, que a procura energética no grupo 
de países emergentes conhecidos como BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China) aumentará em 
65% até 2020, representando 80% do cres-
cimento da demanda mundial, da qual essas 
nações representam mais da metade — e esta 

participação crescerá para 60% em 2020, sem 
novas ações. 

O Brasil é um dos países com mais re-
cursos naturais para alternativas de energia 
limpa. Entretanto, falta empenho das empresas 
e iniciativas privadas em investir em tecnologia 
para tornar viável o uso da eletricidade por 
captação de luz solar e eólica.     

O consumo consciente é 
outro item que ganhará es-
paço na sociedade com a 
redução forçada de gastos. 
A queda nas compras fará 

com que se produza menos 
lixo, diminuindo conside-
ravelmente a quantidade 

de produtos desperdiçados 
e de resíduos materiais. A 

quantidade de lixo gerado 
por meio do consumo exa-

gerado é responsável 
por 61,5 milhões de 

toneladas por ano, 
só no Brasil, o que 

representa um 
terço de todos os 

produtos compra-
dos. Por essas razões 

é imprescindível que a 
população se conscientize 
da importância de adquirir 
apenas o necessário e evi-
tar usar sacolas de plástico 
e adotar o velho novo hábito 
da sacola de tecido.

Em meio a tantos pre-
juízos causados pela crise, 
os bens naturais serão 
poupados e medidas alter-

nativas, inteligentes e efi cientes serão criadas 
para diminuir os custos e, consequentemente, 
ajudar na conservação do meio ambiente e das 
gerações futuras. 

* Eduardo Annunciato é presidente da 
Federação Nacional das Empresas de Energia, 
Água e Meio Ambiente e secretário geral do 
Sindicato dos Eletricitários de São Paulo

R
eportagem do CN publicada na 

semana passada chama a aten-

ção para um grave problema que 

precisa ser encarado por toda a sociedade. 

O Estado não está sendo efi caz no trato com 

os menores infratores. Hoje, pelo menos 

seis crianças e adolescentes infratores da 

Comarca de Canoinhas (que engloba ainda 

Três Barras, Bela Vista do Toldo e Major 

Vieira) aguardam uma vaga em um Centro 

de Internamento Provisório (CIP) do Estado. 

A alegação é de que não 

há vagas. A Justiça apela, 

mas está sem ação. Sem 

a possibilidade de enviar 

os jovens a um presídio 

comum, resta deixá-los 

livres. Como sabem que 

o problema é crônico, 

estes jovens abusam da 

sorte, repetindo pequenos 

furtos, muitas das vezes para fi nanciar a 

compra de crack, droga altamente viciante 

e de valor baixo que tem se confi gurado na 

maior desgraça para a juventude da região.

Sem alternativas, a Justiça de Canoi-

nhas resolveu atacar o problema por outro 

lado. Na semana passada realizou a primeira 

reunião de uma série mensal com lideranças 

do município ligadas a segurança pública 

e proteção da infância e adolescência. O 

objetivo é tentar coibir a venda de drogas na 

Comarca e ressocializar jovens infratores. 

O desafi o é árduo e ambicioso. No início 

do ano foi instituído o Conselho Munici-

pal Antidrogas de Canoinhas (Comad). O 

Conselho foi dissolvido tão logo foi criado. 

Membros alegaram pressão de pessoas não 

identifi cadas como motivo para se retirar 

do Comad. Por aí dá pra se ter uma ideia do 

poder de quem alimenta o vício de centenas 

de pessoas na região e que tem em crianças e 

adolescentes a maior fatia de clientes.

De qualquer forma, o Comad será 

recomposto e em breve deve começar a 

trabalhar.

A condição dos jovens e adolescentes 

infratores se dá em um tripé que raramente 

foge dessa sequência: vício, que leva ao 

crime, que leva aos CIPs. A 

questão é que essa sequência já 

se repetiu inúmeras vezes e o 

Estado não soube acompanhar 

a demanda, tanto que há dois 

anos foi anunciada a criação 

de um CIP em Canoinhas. Até 

hoje, por problemas estruturais, 

alega o Governo, nem um tijolo 

foi edifi cado no terreno ofere-

cido pela prefeitura ao lado do local onde 

está sendo construída a Unidade Prisional 

Avançada (UPA).

Se não há espaço para colocar estes 

infratores, cabe a sociedade discutir a origem 

e não a consequência do problema. Por mais 

que o Estado tenha de ser responsabiliza-

do, não dá para fi ngir que não temos nossa 

parcela de culpa. A omissão pode ser nosso 

maior crime. Precisamos encarar, discutir e 

questionar os motivos que levam nossos me-

nores a entrar no mundo das drogas, roubar 

e furtar. Somente assim, quem sabe, podere-

mos reduzir o número de jovens da Comarca 

na fi la de espera por uma vaga em um CIP, 

que como se sabe, educa muitas vezes para o 

crime, em detrimento da recuperação.

EDITORIAL

O destino dos 

menores infratores

Se não há espaço 

para colocar estes 

infratores, cabe a 

sociedade discutir 

a origem e não a 

consequência do 

problema

Só serão publicados neste espaço, cartas ou  e-mail, com o nome completo  do autor, RG, 

endereço e telefone para contato.

Tinta suspeita
Esclarecemos que a respeito da repor-

tagem Tinta barata pode ter sido falsifi cada 
(22/05), os produtos vendidos não se tratam 
de mercadorias da marca Suvinil, eis que 
está nitidamente estampada na embalagem 
com letras garrafais a marca Sulviplus e 
Suvimax, sendo que qualquer pessoa teria 
o discernimento para identifi car o produto 
comprado. 

A empresa Natural Cores Indústria e 
Comércio Ltda esclarece ainda que diversas 
empresas adotam o mesmo som fonético, a 
saber: Suvicor, Sulvicor, Suanvinil, Suavenil, 
Sulanvinil, Suavecor, ressalvando que todas as 
empresas citadas estampam em suas emba-
lagens cores vivas, já que é um atrativo para 
a comercialização dos produtos, lembrando 
ainda que não existe domínio de cor nas cores 
estampadas nas latas.

Outrossim, os signifi cados das palavras 
mencionadas na embalagem, tais como: Acrí-

lico Premium, Excelente Cobertura e Alta 
Durabilidade, tem o propósito de confi rmar 
a qualidade do produto especifi camente no 
que tange a pintura de mourões, cercas, 
fachadas, meio-fi o, postes, etc, ressaltando 
que trata-se de produto de látex popular 
econômico.

Por fim, esclarece que já cessou a 
comercialização da marca Sulviplus apro-
ximadamente há um ano, acreditando que 
a mercadoria adquirida pela vítima não foi 
comprada em sua empresa.

Natural Cores Indústria & Comércio de 
Tintas Ltda

Há 50 anos
Parabenizo a equipe do jornal Correio 

do Norte e ao professor Fernando Tokarski 
pela coluna “Há 50 anos” - Homens que se 
destacam (5/06).

Agradeço em nome da família Zippe-
rer, pela homenagem prestada a meu pai 
Ewaldo Zipperer, que, como mostrou a 
reportagem deixou seu nome gravado na 
história de Canoinhas e na memória do povo 
canoinhense.

Rodolfo Zipperer, por e-mail

Os lucros da crise

ARTIGO

EDUARDO ANNUNCIATO “CHICÃO”

VEREADORES APROVAM 

SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA DA PAZ
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A imagem

<< O QUE PASSOU...
Emprego na indústria cai 
ao menor nível desde 2001
<<8/06
O emprego na indústria caiu 
5,6% em abril na comparação 
com o mesmo mês do ano pas-
sado e exibiu o menor registro da 
série histórica, iniciada em 2001, 
informou o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
Apenas em abril, com ajuste 
sazonal, o emprego industrial de-
clinou 0,7%. Foi a sétima leitura 
negativa na sequência, conforme 
o instituto, em um período no 
qual a redução correspondeu a 
6,6%.

Pão de Açúcar compra 
Ponto Frio
<<8/06
O Grupo Pão de Açúcar fechou 
a compra da rede Ponto Frio e 
tornou-se líder no varejo brasilei-
ro, com cerca de R$ 26 bilhões 
de faturamento. A participação 
dos controladores do Ponto 
Frio foi adquirida por R$ 824,5 
milhões, equivalente a 70,24% do 
capital total, com parte do valor 
pago com ações do Grupo.

Economia encolhe 0,8%
<<8/06
O Produto Interno Bruto (PIB), 
que mede o desempenho da 
economia brasileira, registrou 
queda de 0,8% nos três primeiros 
meses de 2009, na comparação 
com os três meses imediatamen-
te anteriores.
No quarto trimestre de 2008, 
a economia já havia encolhido 
3,6% em relação ao trimestre 
anterior, a maior queda desde o 
início da série, iniciada em 1996.

Vendas da indústria
caem 9% em abril 
<<9/06
As vendas da indústria catarinen-
se recuaram 9% em abril ante o 
mesmo mês de 2008, e 6% no 
acumulado do ano, segundo a 
Federação das Indústrias (Fiesc). 
De acordo com o levantamento, 
realizado com 200 médias e 
grandes empresas, no acumu-
lado de janeiro a abril deste ano 
os setores que mais registraram 
queda no faturamento real (já 
descontada a infl ação) foram o 
de produtos metálicos (-32%), 
cristais e vidro (-31,1%), metalur-
gia básica  (-25,1), produtos de 
madeira (-16,5%), veículos auto-
motores, carrocerias e autopeças 
(-16,3%), artigos de plástico 
(-15,3%) e produtos químicos 
(-13,4%). 

Confronto na USP
<<9/06
Uma manifestação de funcioná-
rios e estudantes de USP, Unesp 
e Unicamp acabou em confronto 
com a Polícia Militar, no campus 
Butantã da USP (zona oeste). 
PMs usaram bombas de efei-
to moral, balas de borracha e 
cassetetes. Os alunos, pedras e 
tijolos.

Primeiros corpos do Voo 
447 chegam ao continente
<<9/06
Os 16 primeiros corpos de ocu-
pantes do voo AF 447 resgatados 
por Marinha e Aeronáutica che-
gam a Fernando de Noronha-PE, 
dando início ao procedimento de 
reconhecimento. Mais 25 corpos 
chegaram ontem.

Défi cit fi scal se aproxima 
de US$ 1 trilhão nos EUA
<<10/06
O défi cit orçamentário dos Esta-
dos Unidos atingiu 
US$ 189,7 bilhões em maio, 
levando o rombo acumulado no 
ano fi scal iniciado em outubro 
para perto de US$ 1 trilhão, 
segundo informou o Departamen-
to do Tesouro daquele país. Em 
maio de 2009, o défi cit fi scal foi 
de US$ 165,9 bilhões.

BC reduz juros a 9,25%
<<10/06
O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central 
decidiu reduzir a taxa básica 
de juros (a Selic) em 1 ponto 
percentual, passando de 10,25% 
ao ano para 9,25%. É a menor 
taxa desde que a Selic passou a 
ser usada como meta da polí-
tica monetária, em 5 de março 
de 1999. Foi a quarta redução 
consecutiva.

Redução do IPI prorrogada
<<11/06
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva já decidiu prorrogar no-
vamente a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para a compra de veículos. 
No entanto, o governo deverá 
aguardar o fi nal deste mês para 
revalidar a medida.

Gripe suína é pandemia 
<<11/06
A Organização Mundial de Saúde 
declarou a gripe suína uma pan-
demia. É a primeira vez, em 41 
anos, que a OMS declara essa 
situação.

 MILITARES recolhem os primeiros destroços do Airbus 330 que caiu no Oceano Atlântico no dia 31 de maio; 228 morreram

Boa vaga
Com a candidatura do ex-senador José Eduardo Dutra a presidência do Par-
tido dos Trabalhadores (a eleição acontece em julho), uma boa vaga fi cará 
aberta: a presidência da estatal BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. 
É um emprego de peso. Nas altas rodas do Palácio do Planalto, comenta-
se que o PMDB fl uminense está de olho grande no cargo. Assessores do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva afi rmam que o sucessor de Dutra terá 
um perfi l extremamente técnico. Será que o PT perderá mais esta para o 
PMDB?

Fim do contrabando em MP
O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), 
anunciou que não serão mais aceitas emendas em medidas provisórias 
que não tratem do tema destes projetos. As emendas, conhecidas como 
“contrabando”, serão rejeitadas com base em uma nova interpretação feita 
por Temer, segundo a qual as alterações feitas pelo Congresso só podem 
ser feitas dentro do tema da MP. A mesma tática foi usada pelo presiden-
te da Câmara para fl exibilizar o trancamento da pauta da Casa por estas 
propostas.  A rejeição das emendas “inadequadas” será feita por Temer 
quando não for instalada uma comissão mista de deputados e senadores 
que teria este papel. Esta comissão quase nunca é instalada. O presidente 
da Câmara assegurou ao autor da emenda do “contrabando” o direito de 
recorrer ao plenário da Casa para que a proposição seja considerada. A 
decisão do presidente da Câmara dos Deputados é uma resposta a questio-
namentos levantados pelos líderes do DEM, Ronaldo Caiado (GO), e do 
PPS, Fernando Coruja (SC). Eles questionaram os “contrabandos” em 
MPs já votadas e pediam que a Mesa declarasse as emendas inválidas. A 
nova regra vale apenas para as Medidas Provisórias editadas a partir de 10 
de julho de 2009.

PAC Dragagem
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou na terça-
feira, 9, no Palácio do Buriti, em um ato concorrido com a presença de mi-
nistros de estado, governadores, prefeitos e deputados, o PAC da Dragagem. 
A mãe do PAC, Dilma Roussef, não pode estar presente por recomendação 
médica. Mesmo assim o presidente fez questão de levantar a bola de sua 
preferida para a sucessão presidencial. São recursos do Governo Federal que 
serão investidos em 109 municípios de 18 Estados para combater enchentes 
e inundações. Santa Catarina receberá R$ 525,2 mihões para serem aplicados 
nos seguintes municípios: Araranguá, Balneário Camboriú, Balneário Piçar-
ras, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Camboriú, Concórdia, Criciúma, Gaspar, 
Ilhota, Itajaí, Itapema, Joinville, Luiz Alves, Navegantes, Pomerode, Rio do 
Oeste, São Francisco do Sul, São João Batista, Tijucas, Timbó, Tubarão e 
São João Batista.

Terceiro mandato
A Proposta de Emenda à Constituição
 nº. 373, apresentada pelo deputado
 Jackson Barreto (PMDB-SE, foto), 
que aprova a segunda reeleição para 
presidente, governadores e prefeitos, 
começa a ganhar corpo na Câmara dos
 Deputados. O alto clero da Casa está
 discretamente trabalhando para que a
 medida seja aprovada. Não será 
nenhuma surpresa se a proposta 
for aprovada em tempo recorde na Câmara dos Deputados e no Senado Fede-
ral antes do prazo fatal que é setembro de 2009.
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142
dispositivos da Constituição Federal 
seguem pendentes de regulamentação 
mesmo 21 anos depois de sua promulgação. 
Entre eles o que atribui as funções do vice-
presidente e o que normatiza greves no 
setor público.



4 VARIEDADES Canoinhas, 12 de junho de 2009POLÍTICA

Última reunião para preparação do Plano Pluarianual 2010-2013 
reuniu oito localidades; reunião para elencar prioridades será marcada

Política
MATÉRIA-PRIMA
Queda de braço

 > p. 5

 JUSTIÇA
Empenho para legalizar terrenos

> p. 6

As prioridades de 
Pinheiros para o PPA

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Na quarta-feira, 3, a prefeitura 
de Canoinhas promoveu a úl-
tima reunião de uma série de 
seis realizadas em diferentes 
pontos da cidade para discutir 
e apresentar propostas que 
devem ser inseridas no Plano 
Plurianul 2010-2013 (PPA), Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária 

Anual (LOA).
Moradores das localidades 

de Pinheiros, Rio dos Pardos, 
Serra das Mortes, Barra Mansa, 
Taquarizal, Sítio dos Corrêa, 
Campo dos Pontes, Colônia 
Rio Preto e demais localida-
de vizinhas, participaram da 
reunião que aconteceu em 
Pinheiros.

Participaram da audiência 
pública, o prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB), secretários 
e vereadores.

A prefeitura deve marcar 
para os próximos dias uma 
audiência pública que analisará 
todas as reivindicações, sele-
cionando as propostas que se-
rão elencadas para o PPA. Com 
as propostas eleitas, projeto de 
lei é elaborado e enviado para 
a Câmara de Vereadores. O 
PPA estipula o orçamento que 
a prefeitura terá para os próxi-
mos quatro anos e as obras e 
projetos nos quais o dinheiro 
deve ser aplicado.

Proposta da empresa Reunidas para 

que Irineópolis entre na rota composta 

por Canoinhas e Porto União para 

transporte de pacientes que dependem 

de tratamento em Florianópolis tem 

gerado polêmica entre o prefeito Wan-

derlei Lezan (PMDB) e vereadores. 

Para desmistifi car possíveis dúvidas 

com respeito à atuação da Câmara 

na questão, no esclarecimento feito 

pela secretária municipal da Saúde, 

Nilda Galvão (PMDB), durante o 

programa Boletim da Câmara na Mi-

lenar FM, no sábado, 6, o vereador 

Geraldo Orlonski (PSDB), enfatizou 

que, “em momento algum essa Casa 

se manifestou, afi rmando que a Reu-

nidas iria transportar pacientes”. Para 

ele, há necessidade da celebração de 

um contrato entre a administração do 

município e a empresa Reunidas. “O 

legislativo não tem esse poder nem 

competência alguma para fazer isso 

que estão dizendo por aí. Tem gente 

querendo espalhar boatos para o povo, 

com a intenção de jogar a população 

contra a Câmara, ao contar que o le-

gislativo quer que os pacientes viajem 

de ônibus”, lamentou. 

Orlonski citou a proposição feita 

pelo diretor-presidente da Reunidas, 

Reni Caramori, quando usou a tri-

buna durante o espaço reservado à 

Palavra Livre, na sessão ordinária da 

Câmara, no dia 6 de abril deste ano. 

Ele propôs à administração municipal, 

o transporte de pacientes para trata-

mento de saúde em outras cidades, e 

que hoje está sendo feito por veículos 

da prefeitura. Ele explicou que “a 

Reunidas propõe fazer o transporte 

que a prefeitura faz, porém, com mais 

conforto. Lá em Florianópolis, temos 

uma equipe que faz o traslado da rodo-

viária para os pontos de atendimento 

há quatro anos. Criamos esse serviço 

especial, pela necessidade de atender 

a demanda das prefeituras de Santa 

Catarina”, revelou. Caramori destacou 

que a empresa implantou um horário 

especial saindo de Florianópolis, para 

transportar os pacientes de Canoinhas, 

Irineópolis e Porto União. Canoinhas 

já acatou a proposta. “Para que esse 

serviço especial atenda Irineópolis, 

será agendada uma reunião para 

breve com a administração municipal 

visando a assinatura de um contrato 

para selar a parceria entre o município 

e a Reunidas”. 

Vereador Alcione Adami (PP) 

lembrou que os dirigentes da Reuni-

das apareceram na Câmara por acaso. 

“O prefeito tinha agendado uma 

reunião com os senhores Reni Cara-

mori e Wilmar Wolff, e não apareceu 

para recebê-los na prefeitura. Ele se 

escondeu, e nós fi zemos as honras da 

Casa para não fi car feio para o muni-

cípio. Nessa oportunidade, para não 

perder a viagem, decidiram esclarecer 

aos vereadores e o público presente 

à sessão, sobre as tratativas em 

andamento com o prefeito”.  Mais 

uma vez Adami criticou a postura 

prefeito, pedindo para que ele “não 

se esconda de seus compromissos, 

não desligue o celular, nem mande 

a secretária inventar outro compro-

misso qualquer no horário marcado 

com as pessoas”, concluiu.

CONTRAPONTO
Lezan disse ontem que a propos-

ta da Reunidas está sendo avaliada e 

uma decisão deve ser tomada dentro 

de uma semana. O prefeito afi rmou 

que a questão não compete a Câmara 

e sim ao executivo. “Se Canoinhas e 

Porto União aderirem não tem por-

que Irineópolis também não aderir”, 

adiantou. Lezan deve se reunir com 

a secretária de Saúde de Canoinhas, 

Telma Bley, na próxima semana, para 

discutir o assunto.

Convênio leva vereadores a 

criticar prefeito de Irineópolis

Lúcio Colombo
IRINEÓPOLIS
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> Frase da semana

Queda de braço

POLI EM DISCUSSÃO
Quem aposta que a Polialiança que elegeu Luiz Henrique da Silveira (PMDB) 
está fadada ao fracasso em 2010 deve repensar a questão. Adiantando o pleito, 
LHS convocou líderes partidários na quarta-feira, 10, para discutir os critérios 
para compor a chapa majorítária que pretende dar sequência a seu governo. A 
composição da reunião dá uma ideia do que vem por aí. Da esquerda para a 
direita, Jorge Bornhausen (DEM), Raimundo Colombo (DEM), LHS ao cen-
tro, Leonel Pavan (PSDB), Eduardo Pinho Moreira (PMDB) e Dário Berger 
(PMDB).
A presença de Dário reforça a aposta em uma pesquisa para defi nir qual o 
nome de maior potencial dentro do PMDB, Dário ou Pinho Moreira. Pavan, 
no entanto, já deixou claro que pretende colocar água neste choppe. O PSDB 
deve cobrar apoio do PMDB para uma chapa encabeçada por Pavan. O DEM 
também quer pesquisa, mas para defi nir entre Colombo e Pavan quem tem maior 
densidade. Há consenso entre PSDB e DEM de que o PMDB deve apoiar uma 
chapa majoritária formada por um tucano e um democrata. 

Quais as chances de uma coligação PP-DEM-PSDB?

As Gerências de Saúde e Educação da Regional 

de Canoinhas fi caram pelo menos 20 dias sem 

telefone. Culpa do Governo do Estado, que não 

pagou a conta, afi rmam fontes ligadas aos ór-

gãos. A assessoria de imprensa da SDR admite 

que as Gerências fi caram pelo menos por uma 

semana sem telefone, por conta da incorporação 

do Besc pelo Banco do Brasil. O pagamento 

seria automático, mas não foi realizado porque o 

sistema não teria reconhecido o desconto. 

Fator surpresa
Na possibilidade de um impasse em reeditar a Polialiança, PSDB 

e DEM já admitem dialogar com o PP. Certamente querem apenas o 
apoio dos progressistas. Não cogitam apoiar uma chapa encabeçada por 
um dos membros do casal Amim, por exemplo. Se a verticalização for 
mantida, a desestruturação da Polialiança facilitaria uma coligação entre 
PMDB e PT, já que os dois partidos, até o momento, estão juntos na 
esfera política nacional. Com a possibilidade de o PT romper com o PP 
e coligar com o PMDB, Ideli Salvatti (PT) teria de repensar seus planos, 
já que os peemedebistas certamente vão impor Dário ou Pinho Moreira, 
oferecendo a vice para a senadora.

20 DIAS SEM TELEFONE

A discussão entre o presidente da Câmara de 

Canoinhas, Célio Galeski (DEM) e o vereador 

Beto Passos (PT) esta semana por conta da lega-

lização do lote de terras denominado Serrajão, 

mostra que muito além de uma questão pontual, 

já passou há tempos a lua de mel do primeiro 

ano de legislatura.

Os vereadores novatos, entre os quais Beto se 

inclui, não engoliram a manobra para retirá-los 

da disputa pela presidência da Casa, na primeira 

sessão do ano. Tanto que sucessivas reuniões têm  

ocorrido quase todas as semanas entre os nova-

tos. O objetivo é um só: impedir que os planos 

dos veteranos, que já defi niram os nomes para 

assumir a presidência da Câmara pelos próximos 

três anos, se concretizem.

Para isso, os novatos tentam uma manobra 

para mudar o regimento interno, amarrado de 

tal forma absurda, que só benefi cia quem está no 

poder. Os novatos contam com um aliado impor-

tante. Tarciso de Lima (PP), que conhece muito 

bem os meandros do poder, já estuda uma forma 

de alterar o regimento.

A mudança, no entanto, pode se tornar desne-

cessária caso o bloco novato consiga atrair Gil 

Baiano (PSDB), hoje no bloco veterano, aparen-

temente por afi nidade com Galeski.

De qualquer forma, a possibilidade de Wilson 

Pereira (PMDB) assumir a presidência no pró-

ximo ano é cada vez mais remota. Se a tentativa 

de conseguir a maioria, feita pelos novatos, 

fracassar, Tarciso entra em cena e tira da cartola 

o elemento surpresa. Entenda-se por surpresa, 

mais uma proposta para mudar o regimento inte-

no. Mais uma mudança que privilegia interesses 

pessoais.

SALÁRIOS MANTIDOS

“Já lhe dei o direito de falar”
do vereador Célio Galeski (DEM) impedindo o vereador Beto Passos (PT) de usar 
a palavra depois de discussão na sessão de segunda-feira, 8. O regimento interno 

da Câmara não permite que um vereador se manifeste sem inscrição prévia 

Estacionamento Rotativo
A prefeitura conseguiu a aprovação do Tribunal de Contas ao 

processo licitatório para contratar empresa que explore o estaciona-
mento rotativo de Canoinhas. O edital foi reaberto e encerra dia 8 
de julho.

> SEM CHANCE: João Rosa Müller (PP) é ta-
xativo em rechaçar uma eventual candidatura 
a deputado. Ainda está às voltas com o paga-
mento de contas da campanha a prefeito.

> PROGRESSISTAS: O PP reúne ama-
nhã, em almoço no Restaurante Laffayet-
te, as executivas regionais. Esperidião 
Amin, Eni Voltolini, Joares Ponticelli e 
Hugo Biehl confi rmaram presença.

> CONFIRMADO: Ex-presidente da Repúbli-
ca Fernando Henrique Cardoso vai estar dia 
1.º de outubro em Canoinhas. A palestra será 
no Centro de Eventos A Firma. A promoção é 
do curso de Administração da UnC, com apoio 
de várias entidades.

> LEVANTE: Vereadores Laudecir Gon-
çalves (o Barriga) e Marcos Rogério de 
Paula, de Três Barras, não pouparam crí-
ticas à secretária da Câmara. Presidente 
Francisco Farias disse que vai apurar.

> IRINEÓPOLIS: Vereadores não têm 
poupado críticas ao Executivo. Esta sema-
na o presidente Geraldo Orlonski (PSDB) 
questionou verba de R$ 230 mil reservada 
para o turismo e mais R$ 230 mil para a 
construção de um centro administrativo.

> IRINEÓPOLIS II: “Hoje é mais importan-
te (centro administrativo) do que comprar 
uma área para o parque industrial que vai 
gerar emprego e renda para os jovens”, 
tascou Orlonski.

Cartórios
“A desorganização no preenchimento de vagas nos 

cartórios era motivo de constantes reclamações recebi-
das pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, disse o 
corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, 
ao apresentar na terça-feira, 9, ao pleno do CNJ duas 
minutas de resolução sobre os serviços extrajudiciais no 
País. Uma disciplina as regras para ingresso nos cartórios 
e a outra declara vagos todos os cargos ocupados em de-
sacordo com as normas constitucionais de 1988, ou seja, 
sem concurso público. “A sociedade brasileira espera há 
mais de 20 anos por essa medida. Estamos obedecendo 
a Constituição”, afi rmou Dipp. As resoluções foram 
aprovadas pela maioria dos conselheiros.

Com a publicação dos textos, os notários e tabeliães 
que ingressaram nos cartórios sem concurso após 1988 
deverão perder seus cargos. Estima-se que mais de 5 mil 
pessoas estejam nessa situação. Já em relação à realização 
dos concursos, todos os cartórios deverão seguir as 
mesmas normas quando da realização das provas para 
ingresso nos cartórios. Segundo a resolução que deixa 
as serventias vagas, caberá aos Tribunais de Justiça ela-
borar a lista das delegações vagas, no prazo de 45 dias, 
assim como encaminhar esses dados à Corregedoria 
Nacional de Justiça.

O governador Luiz Henrique garantiu esta sema-

na que não permitirá que haja qualquer tipo de 

redução salarial para o funcionalismo estadual. 

Havia uma preocupação com a questão salarial 

da polícia estadual, em função de uma recente de-

cisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O STF 

publicou na semana passada acórdão sobre uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) por 

meio da qual o governo garante que está mantido 

o que já foi concedido através da lei 254.
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Juíza da 2.ª Vara diz que não pode legalizar terras irregulares se o poder público não decretar ‘interesse social’

Empenho para legalizar terrenos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A discussão sobre a legalidade 
da área popularmente conheci-
da como Serrajão, entre a Vila 
Zugman e o bairro Jardim Dona 
Amélia 2, iniciada na Câmara de 
Vereadores, despertou o interes-
se da Justiça.

Na segunda-feira, 8, a juíza 
Dra. Janine Stiehler Martins se 
reuniu com vereadores, prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB) e 
profi ssionais ligados a área de 
habitação do município para 
discutir a possibilidade de lega-
lizar esta e outras áreas ocupadas 
irregularmente no município.

Durante a reunião, Janine 
apresentou o projeto Lar Legal, 
resolução do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina que dispõe de 
modo rápido e efi caz da regula-
rização do registro de imóveis 
urbanos e urbanizados loteados, 
desmembrados, fracionados ou 
não.

Janine frisou, no entanto, 
que nem todos os casos se 
encaixam no Lar Legal e que 
particularmente a situação do 
Serrajão é delicada considerando 
que existe um proprietário legal 
do lote: a empresa Lavrasul. Na 
semana passada, segundo Janine, 
um dos moradores teve negado 
o pedido de usucapião (direito 
que um cidadão adquire, relativo 
à posse de um bem móvel ou 
imóvel, em decorrência do uso 
deste bem por um determinado 
tempo) porque foi comprovado 
vínculo empregatício entre o 
morador e a Lavrasul. “Existem 
ex-funcionários da empresa e 
pessoas que jamais trabalharam 
para a Lavrasul ocupando a área, 
ou seja, são diferentes casos”, 
explica Janine.

A juíza da 2.ª Vara e diretora 
do Foro afi rmou que a Justiça 
está disposta a legalizar as áreas 
ocupadas, mas para isso é im-
prescindível o papel do poder 
público. Ela pede que o muni-
cípio torne áreas de interesse 
social os territórios em questão. 
“O objetivo da medida é impedir 
especulação imobiliária”, explica 
Janine. Áreas de interesse social 
são intransferíveis, ou seja, a par-
tir do momento em que a Justiça 

determinar que a propriedade 
é do reclamante, ele não pode 
vender o terreno.

PARTICULARIDADES

Segundo Janine, lotes que 
são do poder público ou que não 
tem ninguém reclamando a pos-
se, mas estão ocupados, tornam 
o trabalho de legalização muito 
mais fácil. Dessa forma, o caso 
do Serrajão é mais complicado, já 
que a empresa Lavrasul reclama 
a propriedade da área.

Caso diferente do Morro da 
Fumaça, propriedade pertencen-
te à Paróquia Santa Cruz. Em 
conversa com o pároco padre 
Remígio Sitta, a juíza conseguiu 
seu consentimento para repassar 
a área para as famílias que mo-
ram há anos no local.

De acordo com a juíza um 
processo de usucapião seria ar-
rastado e poderia levar anos para 
uma conclusão. Para se ter uma 
ideia, o processo de usucapião 
mais antigo que tramita no Fó-
rum de Canoinhas data de 1962.

No mesmo dia em que a juíza 
conversou com os vereadores, 
moradores do Serrajão acompa-
nharam a sessão da Câmara na 
qual vereador Beto Passos (PT) 
repassou as informações dadas pela 
magistrada. Passos, um dos vere-
adores que levantou a questão na 
Câmara há duas semanas, afi rmou 
aos moradores que o debate sobre a 
legalização dos terrenos está sendo 
encaminhado. “Uma força-tarefa 
está empenhada em solucionar a 
questão”, afi rmou. Logo em se-
guida, o presidente da Casa, Célio 

Questão gera atrito entre vereadores
Célio Galeski (DEM) contestou Beto Passos (PT) e ouviu revide na sessão de segunda-feira, 8

CANOINHAS Galeski (DEM) contestou Passos. 
“Não podemos passar falsas es-
peranças. Não sei se a Lavrasul e a 
prefeitura vão entrar em um acordo. 
Não sei se vai levar um ano, três 
meses. Não se iludam”, disse.

Passos rebateu a declaração 
de Galeski. “Não dei falsas espe-
ranças. Os moradores sabem que 
não falo só aqui na Câmara, eu 
fui lá”, se referindo à visita que 
fez ao Serrajão junto com uma 
equipe da Casan, para estudar a 
possibilidade de estender a rede 
de água para a área. Passos foi 
além e provocou os nove colegas 
ao lembrar que uma comissão, 

composta pelos dez vereado-
res, foi formada para discutir a 
questão, mas até agora nenhuma 
reunião foi realizada. “Às vezes 
as coisas não acontecem somente 
no Executivo, no Legislativo 
também”, alfi netou.

Vereador Wilson Pereira 
(PMDB) falou logo em seguida 
e foi incisivo ao defender a posse 
das terras para quem já habita o 
Serrajão, cobrando uma posição 
mais radical do Executivo. “A 
Lavrasul recebeu uma área cen-
tral para montar a empresa, não 
custa nada ceder ao município (o 
terreno)”, sublinhou.

JANINE (em pé): objetivo do decreto de interesse social é evitar especulação imobiliária por parte dos benefi ciados
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Processo de modernização avança nas escolas do município

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Região
RIGESA

Seminário discute educação

ambiental

> p. 8

Três Barras quer 
abolir quadro negro

Uma marca da educação tradi-
cional poderá sumir das salas de 
aula das escolas da rede pública 
de ensino de Três Barras se 
a indicação n.º 105/2009, de 
autoria do vereador Francisco 
Altamir Farias (PTB), for apro-
vada pelo Legislativo municipal. 
Farias propõe a substituição 
dos quadros negros, utilizados 
com giz, por quadros brancos,  
utilizados com pincéis, situação 
que, de acordo com o edil, vai 
melhorar a qualidade de ensino 
no município.

O vereador explica que a 
medida se baseia na evolução que 
o processo educacional enfrenta 
nos últimos anos e que este pode 
ser o primeiro passo do muni-
cípio no sentido de melhorar 
a tecnologia usada nas salas de 
aula, contribuindo, também, para 
a saúde de alunos e professores. 
“Nós temos muitas crianças e 
muitos professores que têm aler-
gia ao pó liberado pelo giz e, com 
a adoção dos quadros brancos, 
a qualidade de vida deles dentro 
da sala de aula também tende a 
melhorar”, esclarece.

Segundo a secretária muni-

cipal da Educação, Simone El-
Kouba Dequech, este é um dos 
assuntos que foram debatidos 
em reunião com o prefeito Elói 
Quege (PP), na terça-feira, 9. 
Simone esclarece que ainda não 
está completamente inteirada do 
projeto em trâmite na Câmara, 
mas que um levantamento das 
necessidades da educação no 
município está sendo realizado 
para avaliar os investimentos 
no setor.

PALAVRA DE PROFESSOR

Para professores e alunos 
que sofrem com as alergias 
provocadas pelo giz escolar, a 
possibilidade de troca traz alívio. 
A vereadora Dionice Guimarães 
(PP) uma das apoiadoras da 
indicação de Faria, professora 
da rede estadual de ensino, afi r-
ma que, embora seja simples, a 

adoção do material melhora o 
aspecto do ambiente escolar e 
a qualidade em sala de aula. “O 
investimento é baixo para uma 
medida que pode beneficiar 
em muito professores e alunos. 
Acaba a sujeira, a irritação das 
crianças que têm alergia, as guer-
rinhas de giz também”, alerta.

INVESTIMENTO

Desde o ano passado, os 
alunos do Ensino Fundamental 
do município utilizam apostilas 
da rede Positivo, uma das mais 
conceituadas do País. A inclusão 
gradual do material escolar é 
uma das estratégias para melho-
rar a qualidade da educação do 
município, que, de acordo com 
a secretária de Educação, deverá 
se completar nos próximos anos 
e trazer resultados promissores 
para o setor.

QUADRO branco evita sujeira do giz e facilita trabalho dos professores, apontam especialistas em educação

“Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu 

embriagado de harmonia.” (William Shakespeare)

Feliz Aniversário
08/06 - Marlon Kaminski  
10/06 - Ronilto Schiessl
11/06 - Rodrigo Wagner 

11/06 - Alexandro Damaso da Silveira 

Parabéns !!!
Na segunda-feira, 8, com-
pletou seus 10 anos MAR-
LON KAMINSKI. Seus pais 
Albino e Arlete e sua irmã Ana 
Claudia lhe desejam muitas 
felicidades e que todos os 
seus sonhos se realizem.

Felicidades!
ZIZO DE JESUS KALESK E MARIA DE LURDES, completaram 25 anos 

de feliz união na terça-feira, 9.  Pedimos a Deus que conserve esta união por 
muitos e muitos anos. Seus fi lhos: Eliane, José Luciano, Lucineli e Rosange-
la, seus genros: Antonio, Nelson e Maico, netos: Thamires, Thaina e Maico.

Festa
Neste domingo na comunidade de Lagoa do Sul com animação 

do grupo MARCAÇÃO. Participe!
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Evento promovido pela Rigesa capacita cerca de 215 professores 

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Seminário discute 
educação ambiental

“Não dá para desanimar, não 
dá para ficar acomodado com 
o conhecimento que se tem. É 
preciso sempre se aprimorar, se 
reciclar”. Essa é a justificativa 
que o gerente de comunicação da 
Rigesa, Antonio Tsunoda, dá para 
a realização do 9.º Seminário de 
Educação Ambiental promovido 
pela empresa para a capacitação 
de professores das redes muni-
cipais, estaduais e particulares 
nas cidades onde a Rigesa man-
tém unidades de produção.  Na 
fábrica de papel de Três Barras, 
o seminário aconteceu desde a 
segunda-feira, 8, até a quarta-
feira, 10, reunindo educadores do 
Planalto Norte de Santa Catarina 
e do Sul do Paraná, que, segundo 
Tsunoda, lecionam em algum dos 
18 municípios da região em que a 
Rigesa está presente.

Usando mecanismos lúdicos 
para capacitar professores para a 
educação ambiental continuada 
nas escolas, o Seminário recorre 
ao mesmo tema das duas edições 
anteriores, Planeta Terra. Neste 
ano, de acordo com Luciane 
Akemi, integrante da equipe da 
Organização Não Governamen-
tal (ONG) Sociedade de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Educação 
Ambiental (SPVS), de Curitiba, 
que mais uma vez coordena as 
atividades, foram estudadas as 

conexões e interações existentes 
no planeta. Luciane explica que 
a motivação para a continuidade 
do trabalho que há anos é reali-
zado em parceria com a Rigesa 
é o fornecimento de instrumen-
tos para que o professor possa 
aperfeiçoar a prática ambiental 
dentro da escola e, assim, levar 
sua mensagem adiante. “A cada 
ano nós trabalhamos questões 
fundamentais dentro dos temas 
propostos, buscando abordagens 
que sejam interessantes para o 
professor transmitir aos alunos”, 
explica.

OS PREMIADOS

Na segunda edição do Prê-
mio Rigesa de Educação Ambien-
tal, duas escolas foram premiadas 
na unidade de Três Barras da 

fabricante de papéis. A Escola de 
Educação Básica Santa Cruz, de 
Canoinhas, venceu na categoria 
com mais de um ano de aplicação 
com o projeto Bosque da Erva-Mate 
e, na categoria para projetos com 
o mínimo de quatro meses de 
aplicação, a Escola de Educação 
Básica Colombo Machado Salles 
foi a contemplada, com o projeto 
Atitude Já.

Além do reconhecimento 
pelo trabalho realizado na co-
munidade escolar, as instituições 
receberam equipamentos eletrô-
nicos para uso de alunos e pro-
fessores. O Projeto Aprendendo 
com a Árvore (Paca), carro-chefe 
da Rigesa no segmento da educa-
ção ambiental, está em seu 14.º 
ano de existência, abrangendo 
cerca de 50 mil alunos na região.

Ação começou no Dia Mundial do Meio Ambiente

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Praça Emiliano Uba 

é adotada por alunos 

Centenas de estudantes toma-
ram as ruas de Três Barras na 
sexta-feira, 5, para comemo-
rar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, mas, um grupo de 
alunos da Escola de Educação 
Básica General Osório e da 
Escola de Educação Básica 
Colombo Machado Sal les 
resolveram fazer mais do que 
uma passeata. Revoltados com 
a situação de degradação en-
frentada pela praça Emiliano 
Uba, revitalizada em 2008, 
tomaram uma atitude: adotar 
a praça e tomar as rédeas de 
sua preservação para resgatar o 
ambiente natural da pracinha.

De acordo com a vereadora 
Dionice Guimarães (PP), que 
defendeu o projeto do grupo na 
Câmara de Vereadores de Três 
Barras, a medida é fundamen-
tal para que o patrimônio seja 
conservado e que a verdadeira 
motivação pela qual foi criado 
o local seja mantido. “Foram os 
próprios alunos que tomaram 
a iniciativa de cuidar da praça, 
que originalmente deveria ser 
utilizada por famílias e crianças, 
mas hoje é o local de encontro 
de pessoas que se reúnem para 
beber e deixar os rastros no 
gramado”, esclarece.

A vereadora explica que os 
alunos deverão se revezar em 
turnos para preservar a limpeza 
do ambiente e, também, orien-
tar as pessoas que o poluírem. 
Para isso, uma das primeiras 

ações do projeto, realizado 
em parceria com a prefeitura 
do município e com a Rigesa, 
é a implantação de lixeiras que 
propõem a separação dos ma-
teriais para a reciclagem que, 
posteriormente, será realizada 
pelos próprios alunos.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o projeto de ado-
ção para a conservação am-
biental da praça evidencia os 
resultados que os projetos 
ambientais  desenvolvidos 
nas escolas, como o Projeto 
Aprendendo Com a Árvore 
(Paca) trazem não só para o 
ambiente escolar.

O coordenador do Paca, 
Nízio José Zibetti, afirma 
que a iniciativa dos alunos em 
preservar aquele ambiente é 
muito positiva tanto para os 
alunos quanto para as pes-
soas que frequentam a praça, 
porque tenta mobilizar todos 
pela consciência do bom uso 
dos ambientes públicos.“O 
envolvimento das pessoas é 
lento, silencioso, mas dá re-
sultado”, diz.

Zibetti explica que o pro-
jeto, que existe há 14 anos, 
hoje está presente em 176 
escolas de 17 municípios do 
Planalto Norte e Sul do Para-
ná, construindo a consciência 
ambiental das crianças que, 
com informação, podem se 
transformar em uma juventu-
de mobilizada pela preserva-
ção ambiental.

ALUNOS com a faixa do novo projeto ambiental de Três Barras
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PROFESSORES e diretores participantes do 9.º Seminário de Educação Ambiental que durou três dias em Três Barras
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TSUNODA abriu o evento: “É preciso sempre se aprimorar, se reciclar”
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MS lança plano para 
combate contra drogas 

Cálculo biliar

R$ 117,3 milhões serão investidos em prevenção e tratamento

COM AGÊNCIAS

Saúde
PREVENÇÃO

Vacinação contra poliomielite 
começa na próxima semana

> p. 10

O Ministério da Saúde (MS) inves-
tirá R$ 117,3 milhões na ampliação 
do acesso às ações de prevenção e 
tratamento do uso nocivo de álcool 
e outras drogas na rede de atenção 
e saúde mental do Sistema Único 
de Saúde (SUS) até o próximo ano. 
Em Santa Catarina, Florianópolis, 
Joinville e Blumenau receberão um 
novo Centro de Atenção Psicosso-
cial (Caps) e 48 leitos de referência 
para tratamento de álcool e drogas. 
Atualmente, o Estado tem seis Caps, 
além disso, três Caps (já existentes, 
mas ainda não cadastrados) serão 
credenciados em Santa Catarina para 
o fortalecimento da rede de saúde 
mental como um todo. O Governo 
Federal também oferecerá 80 cursos 
presenciais para quatro mil profi ssio-
nais da rede de saúde e apoio social 
de todo o Brasil, com ênfase em 
saúde infanto-juvenil, álcool e outras 
drogas. Desse total, 15 cursos serão 
aplicados na região Sul. 

EXPANSÃO DO CONSUMO 

O MS decidiu atuar emergen-
cialmente para controlar um cenário 
epidemiológico em expansão do con-
sumo de drogas, como álcool, crack, 

solventes e cocaína (pasta base, crack e 
merla), inalantes drogas sintéticas, en-
tre outras. Apesar disso, a droga mais 
difundida no mundo ainda continua 
sendo o álcool. No Brasil, o consumo 
abusivo demonstra tendência de cres-
cimento. É o que apontou a pesquisa 
de Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel 2008), 
realizada por amostragem com 54 

mil pessoas residentes nas capitais dos 
Estados e no Distrito Federal.

Em 2008, 19% dos entrevista-
dos declararam ter consumido álcool 
de forma abusiva em algum tipo de 
situação nos últimos 30 dias. Em 
2007, haviam sido 17,5%, e em 2006, 
o primeiro ano do Vigitel, foram 
16,1%. O consumo é mais frequente 
nas faixas etárias mais jovens, con-
forme demonstrou a pesquisa.

Cálculos biliares são pequenas pedras que se formam na vesícula 

biliar, órgão localizado no lobo inferior direito do fígado onde a bile 

se concentra e de onde é lançada sob a infl uência de um hormônio 

intestinal. 

A bile produzida no fígado consiste na mistura de várias substâncias, 

entre elas o colesterol, responsável por cerca de 75% dos casos de 

formação de cálculos. Alguns deles se alojam na vesícula biliar e 

não causam sintomas. Outros fi cam presos no duto biliar e bloqueiam 

o fl uxo da bile para o intestino. Essa obstrução provoca a cólica 

biliar que se caracteriza por dor intensa no lado direito superior 

do abdome ou nas costas, na região entre as omoplatas. A crise de 

cólica persiste enquanto a pedra permanecer no duto. No entanto, 

muitas podem voltar para a vesícula ou ser empurradas para o 

intestino. Quando isso ocorre, a crise dolorosa diminui.

:: SINTOMAS
Alguns cálculos na vesícula podem ser assintomáticos, mas outros 
provocam dor intensa do lado direito superior do abdome que se irra-
dia para a parte de cima da caixa torácica ou para as costelas. A dor 
normalmente aparece meia hora após uma refeição, atinge um pico de 
intensidade e diminui depois. Pode vir ou não acompanhada de febre, 
náuseas e vômitos. 

:: CAUSAS 
Muitos fatores podem alterar a composição da bile e acionar o gatilho 
de formação dos cálculos na vesícula. Alguns fatores que aumentam 
o risco são: 
Dieta rica em gorduras e carboidratos e pobre em fi bras; 
•Vida sedentária que eleva o LDL (mau colesterol) e diminui o HDL 
(bom colesterol); 
•Diabetes; 
•Obesidade; 
•Hipertensão (pressão alta); 
•Fumo; 
•Uso prolongado de anticoncepcionais; 
•Elevação do nível de estrogênio o que explica a incidência maior de 
cálculos biliares nas mulheres; 
•Predisposição genética.

:: ADVERTÊNCIA
Consulte um médico se os sintomas dolorosos de cálculo biliar se 
manifestarem e, especialmente, se forem seguidos de febre, náuseas 
e vômitos. 
O tratamento pode ser feito à base de medicamentos que diluem o 
cálculo se ele for constituído apenas por colesterol. Nos outros casos, 
a cirurgia por laparoscopia, que requer poucos dias de internação 
hospitalar, é a conduta mais indicada. Tratamento por ondas de cho-
que para fragmentar o cálculo representa também uma possibilidade 
terapêutica.

:: RECOMENDAÇÕES
•Faça uma dieta rica em fi bras e com pouca gordura. Alimentos gordu-
rosos podem elevar o nível do colesterol; 
•Procure manter o peso ideal para seu tipo físico. Isso ajuda a controlar 
o nível do colesterol e a prevenir diabetes e hipertensão; 
•Largue o cigarro; 
•Discuta com seu médico a conveniência de tomar pílulas anticoncep-
cionais ou fazer reposição hormonal, se você tem histórico familiar de 
cálculo na vesícula.
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Vacinação contra poliomielite 
começa na próxima semana
Cinco mil crianças devem ser imunizadas em Canoinhas; em todo o País a meta é de 17 milhões

Gracieli Polak
CANOINHAS

Data of ic ia l  marcada pelo 
Ministério da Saúde (MS), 
a  campanha de  vac inação 
contra a paralisia infantil em 
todo o País começa no sába-
do, 20. Mas, nas localidades 
do interior de Canoinhas, a 
partir da segunda-feira, 15, 
as crianças de zero até cinco 
anos já podem tomar as goti-
nhas que previnem contra a 
poliomielite.
Segundo a enfermeira da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
Iolanda Ruthes da Silveira, 
coordenadora da campanha 
de vacinação em Canoinhas, 
equipes de profissionais de 
saúde deverão cumprir uma 
rota pelo interior do municí-

pio para que todas as crianças 
sejam imunizadas contra o 
vírus, identificado no Brasil 
pela última vez em 1981. Na 
segunda-feira, 15, a campanha 
começa nas escolas de Paiol 
Novo, Taquarizal, Campo dos 
Buenos, Campina dos Ribei-
ros, Sítio dos Correia e Campo 
das Pontes. No decorrer da se-
mana, a equipe percorre diver-
sas escolas (confira programação 

no boxe) e no sábado, 20, toda 
área urbana do município.

COMPLETE A CARTELA

Iolanda explica que crianças 
com vacinas em atraso poderão 
regularizar suas carteirinhas 
durante a campanha contra a 
poliomielite. “Os pais devem 
levar as carteirinhas de vacina-
ção para que, se houver alguma 
vacina em atraso, ela seja colo-

Saúde forma 

turma de curso 

técnico em 

enfermagem
A Escola de Formação em 
Saúde (Efos) da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
realizou na quarta-feira, 10, 
a solenidade de formatura da 
turma de Canoinhas do curso 
técnico em enfermagem com-
plementar oferecido pela ins-
tituição. O evento ocorreu no 
Auditório da Escola Almirante 
Barroso. O curso gratuito, com 
duração de sete meses, tem 
como objetivo complementar 
os conhecimentos dos auxi-
liares de enfermagem, aprimo-
rando os serviços oferecidos à 
população. 

cada em dia”, explica.
Nas últimas campanhas, de 
acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, houve cobertura total das 
crianças em idade de receber 
a dose. Neste ano, a meta do 
MS é imunizar 17 milhões de 
crianças em todo País. Em 
Canoinhas, cinco mil crianças 
com idade entre zero e cinco 
anos não completados deverão 
receber a gotinha.VACINAÇÃO, que começa pelo interior, será antecipada em Canoinhas

 SERVIÇO

> SEGUNDA-FEIRA, 15 
Paiol Novo 
Taquarizal 
Campo dos Buenos 
Campina dos Ribeiros 
Sítio dos Correia
Campo dos Pontes 

> TERÇA-FEIRA, 16 
Entre Rios 
Santa Emídia 
Rio da Ilha 
Serra das Mortes 
Pinheiros 

> QUARTA FEIRA, 17
Taunay 
Boa Vista 
Matão 
Cachoeira 
Paula Pereira 
Anta Gorda 
Rio do Pinho 
Santa Leocádia 
Santo Antonio do Wossgrau 
Santa Haide 

> QUINTA-FEIRA, 18
Serrito 
Fartura
Fartura do Meio 
Posto da Fartura 
Erval Bonito 
Campo das Moças 
Estação Paciência 
Lageado 

> SEXTA-FEIRA, 19 
Encruzilhada 
Rio do Tigre 
Dranka 
Bonetes de Cima 
Valinhos 
Rio d’ Areia de Baixo 
Rio Pretinho 
Barreiros 
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UTI: HSC quer 
terceirizar médicos
Difi culdade em contratar levou diretoria a propor terceirização ao 
Conselho do Hospital; decisão será anunciada na próxima semana

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) do Hospital Santa 
Cruz (HSC) só depende da 
contratação de médicos para 
ser colocada em funciona-
mento. A difi culdade está em 
encontrar médicos interessados 
em trabalhar na Unidade. “Já 
ofereci R$ 20 mil (por mês) e 
não houve interesse”, explica 
o representante da comunida-
de na administração do HSC, 
Agenor Christófoli. Hoje o 
Hospital funciona com uma 
Unidade Intermediária (UI). 
Casos extremamente graves são 
transferidos, geralmente, para 
Joinville e Jaraguá do Sul.

A difi culdade em se encon-
trar médicos interessados levou 
a diretoria do HSC a propor na 
noite de quarta-feira, 10, em 
reunião com o Conselho Ad-
ministrativo do Hospital, que 
os médicos da UTI sejam tercei-
rizados. A proposta ainda está 
sendo avaliada pelo Conselho e 
uma resposta será anunciada na 
próxima semana.

Christófoli frisa que se a 
proposta for aceita, somente os 
médicos serão terceirizados. Os 
enfermeiros e demais profi ssio-
nais que trabalharão na UTI se-
rão contratados pelo Hospital.

Tentativa semelhante já foi 
feita no Pronto Atendimento 
Municipal, que funciona anexo 
ao HSC, mas é de responsabi-
lidade da prefeitura. Em 2007, 
todo o atendimento médico do 
PA foi terceirizado. Por cerca 
de dois meses, os médicos do 
PA eram contratados pela GD 
Prestadora de Serviços Médicos, 
do Rio Grande do Sul.

CREDENCIAMENTO

Desafi o maior que a con-

tratação de médicos, o creden-
ciamento pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), que entre as 
exigências pede que a UTI te-
nha ao menos um médico em 
tempo integral, aparentemente 
é problema resolvido. Segundo 
Christófoli, a Secretaria Estadual 
de Saúde já se comprometeu 
a repassar, temporariamente, 
subsídios para manter a UTI. 
A expectativa é de que o SUS 
leve pelo menos seis meses para 
credenciar a Unidade. Na mais 
otimista das hipóteses, desde 
que o impasse com a contrata-
ção de médicos seja resolvido 
em breve, a UTI do HSC será 
ofi cialmente inaugurada no fi nal 
de julho, prevê Christófoli.

CHRISTÓFOLI  (E) durante apresentação da nova UTI para a comunidade; previsão é de inaugurar em julho
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VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CENTRO - CANOINHAS - 

CEP 89460-000, Telefone: (0xx47)3622-4715

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO
Prazo 20 dias

Processo nº  RT 00289-2008-021-12-00-8
Exeqüente: Davi Dobrychlop
Executada: EBV - Limpeza, Conservação e Serviços Especiais 
Ltda.
 
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nos termos do parágrafo 3° do art. 880 da 
CLT, fi ca citada a empresa EBV - Limpeza, Conservação e Ser-
viços Especiais Ltda, cujos representantes legais se encontram 
em lugar incerto e desconhecido, para, no prazo de 48 horas 
(quarenta e oito) horas, pagar ou garantir a execução, sob pena 
de penhora, a importância de R$ 15.174,16 (quinze mil, cento e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo principal de 
R$ 12.337,89 (doze mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e 
nove centavos), INSS de R$ 897,68 (oitocentos e noventa e sete 
reais e sessenta e oito centavos), IRRF de R$ 971,48 (novecen-
tos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), despesas 
de jornal de R$ 129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos), custas processuais de R$ 337,45 (trezentos e trinta e 
sete  reais e quarenta e cinco centavos) e despesas de honorários 
periciais de R$ 500,16 (quinhentos reais e dezesseis centavos) 
valor atualizado até 18/05/2009, devendo incidir sobre os mes-
mos, juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, 
tudo conforme decisão proferida no processo supra.
E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, é 
passado o presente EDITAL, que será afi xado no quadro próprio 
na sede desta Vara, bem como publicado na imprensa local.
Canoinhas/SC, 08 de junho de 2009

DR. LAURO STANKIEWICZ
Juiz do Trabalho

CONVITE 

DE MISSA

Familiares da querida ROSÂNGELA MARIA 
MAYER, convidam parentes e amigos para 
missa de 1.º ano de seu falecimento, a ser 
realizada hoje, dia 12 de junho, às 19 horas 

na Igreja Matriz Cristo Rei. Por mais este 
ato de fé, a família agradece.
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Luiz Henrique 
inaugura asfalto

Os merecidos elogios à constru-
tora A. Mendes, pela excelência 
da pavimentação asfáltica do 
acesso secundário de Irineópolis, 
com  o primeiro trecho de dois 
quilômetros já concluído (foto). 
Nesta obra foram investidos um 
total de R$ 1.493,655,09, sendo 
R$ 193,655,09 de contrapartida do 
município e R$ 1,3 milhão do Go-
verno do Estado.  Placas de sina-
lização, pintura da pista e tachões 
(olho de gato), tudo muito bem 
feito e pronto para a inauguração 
ofi cial, que deverá ser no dia 22 de 
julho (aniversário de Irineópolis), 
pelo governador Luiz Henrique e 
os secretários de Estado, Mauro 
Mariani, da Infraestrutura e Ed-
milson Luiz Verka, da regional de 
Canoinhas.  

Karatê é destaque 
estadual

Especialista em vencer disputas de Kumitê, 
a determinada Polyana, 10 anos, (foto), ao 
subir no tatame, transforma-se numa peque-
na máquina de fazer pontos. Em sua breve 
trajetória como karateka, ela já coleciona 
seis medalhas de ouro, sete de prata e uma 
de bronze. A maioria em competições pelo 
campeonato catarinense. Em campeonatos 
disputados com os colegas de academia, em 
nível municipal, ela conta que participou de 
apenas três, conquistando três medalhas.  

Karatê  é destaque estadual 2

Por seu turno, Matheus, 9 anos, 
motivado pela garra e força de 
vontade e o talento da irmã, 
também é um campeão nato, e 
diz que pretende se tornar um 
grande campeão e participar de 
competições  pelas seleções 
catarinense e brasileira. Em 
2008, disputando seis etapas 
do Campeonato Catarinense, 
em várias cidades, levou quatro 
medalhas de ouro, duas de prata 
e quatro de bronze. 
   Os pais de Matheus e Polyana, 
Marlene Litka e Sérgio Plugge, 
assistem os treinos e as aulas 
dos fi lhos na academia e viajam 
juntos para as várias etapas do 
Campeonato Catarinense e outras 
competições fora do município. Na 
maioria das vezes, o pai banca 

todas as despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação.
    “Não temos o apoio ofi cial nesta ta-
refa que não é fácil”, observa Plugge. 
Para ele, agora que a administração 

municipal decidiu estruturar a CME, 
“espero que na gestão do presiden-
te eleito, Luiz Cláudio Lopes, se 
faça o mínimo básico necessário 
para que nossos atletas tenham um 
tratamento digno e torço para que 
o setor de esportes do município 
seja melhor organizado. Temos um 
arsenal imenso de atletas de talento 
em várias modalidades, que não 
recebem nenhuma assistência por 
parte de quem tem o dever de fazê-
lo”, afi rma. Marlene Plugge sugere 
que a prefeitura de Irineópolis tome 
como exemplo o que faz a DME de 
Porto União. “Lá eles dão transporte 
grátis, pagam a inscrição de atletas, 
fi lhos de famílias carentes, forne-
cem material esportivo e tratam 
os atletas com o maior carinho”, 
salienta. 

O prezado casal Nelci e Nilson 
Grellmann, expert na arte de 
bem receber, recepcionaram 
seleto grupo de amigos e fami-
liares para festejar os 22 anos 
do fi lho Jefferson, na aconche-
gante residência da belíssima 
fazenda Manduri, no município 
paranaense de São Mateus do 
Sul. Almoço com churrasco à 
moda gaúcha, no melhor estilo 
do anfi trião “colorado”, regado 
com chope Skin. Foi um dia 
agradável, do qual participaram 
famílias inteiras de fazendeiros 
das localidades vizinhas. 

Níver na fazenda

No registro para a coluna, a partir da es-

querda, o irmão do aniversariante, Jairo, 

a mãe Nelci, Jefferson e o pai Nilson

Nesta data (22 
de julho) ou na 
semana do ani-
versário do mu-
nicípio, deverá 
marcar presença 
na cidade, o se-
cretário de Es-
tado, Paulo Ro-
berto Bauer, da 
Educação, que 
vai inaugurar com 
Luiz Henrique, a 
nova quadra de esportes coberta da 
Escola de Educação Básica Horácio 
Nunes (foto). Também estarão aqui 
para  assinaturas de vários convê-
nios  de suas pastas com Irneópolis,  
os secretários de Estado, da Saúde, 

Bauer inaugura nova quadra

Luiz Eduardo Cherem (Dado), e do 
Turismo, Cultura e Esporte, Gilmar 
Knaesel. Esses atos de governo 
deverão ser confi rmados em breve 
pelo secretário regional, Edmilson  
Luiz Verka. 

Grandiosa Festa em louvor a 
São João Batista

NA IGREJA MATRIZ DE TRÊS BARRAS
DIAS 20, 21 E 28 DE JUNHO

PROGRAMAÇÃO:
Dia 20 - Sábado:
19h30: Abertura ofi cial da festa, com a queima de fogos e da fogueira
20h30: Dança da quadrilha e apresentações artísticas. 
Noite dançante com muita animação.
Dia 21 - Domingo:
10 horas – Missa festiva em honra ao padroeiro
12 horas – Almoço com churrasco, galinhas assadas e completo serviço 
de bar e cozinha
14 horas – Reinício das festividades com pescaria, cama elástica, piscina 
de bolinha, castelo infl ável e outras atrações.
14h30 – Tarde dançante com ótimas músicas.
16 horas – Coroação da Rainha da Festa e sorteio das rifas.
A festa será abrilhantada pelo grupo Piazitos Fandangueiros.
Dia 28 – Domingo:
A partir das 14 horas, GRANDE BINGO.

Agenda
- Amanhã, baile em comemoração ao 
Dia dos Namorados, na ADC Rigesa. 
Animação da banda Kanoa e Andrio 
e André. Ingressos à venda na lan-
chonete e secretaria do clube.

Parabéns 
especial

- Edison Wiese - 13/06
- José Francisco de Sou-

za – 12/06

Esteve de aniversário 
na terça-feira, 9, CE-
ZANE GONÇALVES 
PENTER. A você, 
muitas felicidades 
pela passagem desta 
data. Aqui vão os 
parabéns de toda sua 
família e amigos.

Registramos aqui o 2° aninho do 
garotão MIGUEL VINÍCIUS, que ani-
versaria hoje. Felizes estão seu pais, 
Andressa e Luis Carlos pela data.

Contagiante é a alegria de Márcia 
e Jucemar que comemoraram na 
quarta-feira, 10, o 1° aninho de 
sua fi lha AMANDA MAYARA. A 
pequena recebeu todo o carinho 
e mimos a que tem direito.
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Em Canoinhas média do preço segue até 10% maior que em Porto União, a apenas 70 quilômetros da cidade

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Não vai ser dessa vez que os 
canoinhenses verão o preço dos 
combustíveis baixarem nos pos-
tos de gasolina.

Anúncio do ministro da 
Fazenda Guido Mantega na 
segunda-feira, 8, estabelece que 
a gasolina terá redução de 4,5% 
no preço, e o diesel, de 15%. Mas 
só parte da queda na refi naria 
será repassada ao consumidor, 
e somente no diesel, porque o 
governo também aumentou a tri-
butação sobre esses derivados.

A expectativa da Fazenda 
é que o preço da gasolina não 
mude nos postos e ele embolse 
a diferença via tributação. Para 
o diesel, mesmo com aumento 
da carga fiscal, o governo es-
pera redução média de 9,6%. 
É a primeira redução de preços 
praticada pela estatal desde abril 
de 2003.

Os novos preços já estão 
em vigor, mas não necessaria-
mente serão praticados pelos 
postos da forma esperada pelo 
governo. No Brasil, o mercado 
é livre. A Petrobras fi xa o preço 
na refi naria, mas distribuidoras e 
revendedores (postos) determi-
nam seus preços em função do 
mercado local. A liberdade gera 
distorções a poucos quilômetros 
de distância. Em Canoinhas, por 
exemplo, há pouca variação de 
preço da gasolina, que vai de R$ 
2,65 a R$ 2,69 o litro, dependen-
do do posto. Em Porto União, a 
70 quilômetros de Canoinhas, o 
litro da gasolina sai entre R$ 2,41 
e R$ 2,49. 

A última alteração feita pela 
Petrobras na gasolina e no die-
sel aconteceu em maio do ano 
passado. Na ocasião, a gasolina 
subiu 10%, e o diesel, 15%. 
Quando foram realizados os 
reajustes, o governo reduziu a 
Cide (tributo cobrado sobre o 

Asfaltos como o que dá acesso a 
Bela Vista do Toldo e ao distrito de 
Marcílio Dias foram construídos 
com recursos da Cide. 

Assim como em maio, hou-
ve preocupação com a infl ação: 
a alíquota da Cide da gasolina 
não chegou ao nível anterior à 
redução de maio, segundo nota 
da Fazenda, para evitar elevação 
do preço do combustível ao 
consumidor.

No Brasil, cerca de 60% da 
carga é movimentada por meio 
de caminhões que usam diesel, e a 
redução do combustível deve ter 
impacto na infl ação, reduzindo 
pressão nos preços.

A redução de preços ocorre 
cerca de dois meses e meio depois 
de o presidente da Petrobras, José 
Sergio Gabrielli, ter rechaçado, 
em audiência no Senado, redução 
de preços. Na ocasião, Gabrielli 
chegou a dizer que a gasolina 
estava mais barata do que água 
mineral. No dia seguinte, em nova 

audiência, na Câmara, ele mudou 
o tom e afi rmou que as reduções 
aconteceriam ainda em 2009.

Em tese, os preços dos de-
rivados vendidos pela Petrobras 
no Brasil deveriam acompanhar 
o custo de importação, para 
amenizar o poder de mercado da 
empresa. Na prática, a política de 
preços da estatal não é tão clara. 
O preço do petróleo já estava 
em queda havia vários meses, 
mas a Petrobras se recusava a 
cobrar menos pelos derivados, 
alegando que havia muita oscila-
ção e que a política da empresa é 
não repassar essa volatilidade ao 
mercado.

Gabrielli disse essa semana 
que a decisão de reduzir os preços 
foi técnica, não política.

Em maio de 2008, quando 
houve o último aumento de 
derivados no Brasil, o barril de 
petróleo tipo Brent estava cotado 
a cerca de US$ 110. Esta semana 
variou perto de US$ 68.

Preço da gasolina cai, 
mas não para consumidor

consumo de combustíveis) para 
evitar impacto nos preços.

Agora, com queda na arreca-
dação por causa da crise, voltou 
a aumentar as alíquotas. Com 
isso, espera arrecadação extra de 
R$ 1,7 bilhão neste ano.

TRIBUTO

Os recursos da Cide, divididos 
com Estados e municípios, de-
vem, entre outras destinações, ser 
usados em melhoria das estradas. 

9,6%
é a redução no preço 

do diesel que deverá 

ser repassada ao 

consumidor

GASOLINA: postos mantêm preços
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Rural

Trator Solidário mais 
perto dos agricultores

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

Evento facilitará condições de aquisição na terça-feira, 16

 RECORDE

Brasil deverá colher 2.ª 

maior safra da história

> p. 15

Na terça-feira, 16, pequenos 
produtores rurais de Canoi-
nhas e região enquadrados na 
linha de crédito do Programa 
Nacional da Agricultura Fami-
liar (Pronaf) terão mais uma 
chance de adquirir maquinário 
e implementos agrícolas a juros 
baixos, por meio do  programa 
Mais Alimentos, do Governo 
Federal. A fabricante de tratores 
e maquinários agrícolas New 
Holland trará para Canoinhas 
sua caravana especializada na 
negociação de implementos 
voltada para o Mais Alimentos, 
a partir das 10 horas, no Parque 
de Exposições Ouro Verde. 

O Mais Alimentos, criado 
em julho de 2008 pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrá-
rio (MDA), tem a proposta de 
ampliar a oferta de alimentos no 
País, por meio do aumento da 
produção e da produtividade da 
agricultura familiar. Com base 
nisso, uma de suas ações é a 

facilitação da compra de tratores 
de até 75 cv de potência para pe-
quenos produtores, adquiridos 
com juros baixos e abatimento 
do valor real de mercado. 

A expectativa do Programa 
Safra Mais Alimentos é vender 
60 mil tratores e 300 mil outras 
máquinas e implementos agríco-
las até 2010 para produtores que 
se enquadram dentro do Pronaf, 
através de uma linha de crédito 
facilitada. Para ter acesso ao cré-
dito, os agricultores devem pro-
duzir em assentamentos rurais 
da Reforma Agrária ou deverão 
estar enquadrados em uma das 
três faixas de renda mais baixas 
estabelecidas pelo Pronaf. 

INCENTIVO NO CAMPO

Na região de Canoinhas, 
o primeiro trator financiado 
pelo programa foi entregue em 
novembro, para o agricultor 
Hélio Holzapel, da localidade 
de Rio Preto, interior de Irine-
ópolis, que, com a aquisição do 
maquinário, planejava expandir 
a produção agrícola em sua 

propriedade. Para ele, que con-
seguiu comprar um trator novo 
em condições especiais de preço 
e fi nanciamento, a oportunidade 
foi excelente.

Holzapel adquiriu seu ma-
quinário com descontos nego-
ciados pelos fabricantes com 
o Governo, que chegam a 15% 
sobre os atuais preços médios 
das máquinas no mercado. Além 
disso, a taxa de juros ao ano é de 
2% numa perspectiva de fi nan-
ciamento de 10 anos e prazo de 
carência de até três anos, com 
limites individuais de R$ 100 mil 
por benefi ciário e com os paga-
mentos vinculados aos preços.

De acordo com o MDA, 
os produtores que queiram ad-
quirir um trator pelo Programa 
Mais Alimentos devem possuir 
uma renda anual de R$ 110 mil 
e se enquadrar no Pronaf. Os 
produtores beneficiados pelo 
programa podem adquirir um 
trator com taxas de juros de 
5,5% ao ano, com limite de oito 
anos para pagar e dois anos de 
carência. 

HOLZAPEL recebendo as chaves do seu trator: nova oportunidade para agricultores da região de Canoinhas
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:: Empreendedor Rural em Canoinhas
Na quinta-feira, 3, no auditório da Associação dos Servidores Mu-
nicipais de Canoinhas (Asemca) aconteceu a abertura do Programa 
Empreendedor Rural. O curso, que é oferecido gratuitamente aos 
agricultores da região de Canoinhas, é promovido pelo Sindicato 
dos Produtores Rurais e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), com apoio da Secretaria Regional de Canoinhas (SDR), e 
visa desenvolver o espírito empreendedor do produtor rural.

:: Comitê Regional avalia ações
O Comitê Regional da Agricultura e Meio Ambiente de Canoinhas 
se reuniu na quarta-feira, 10. Em discussão, o Programa Revitali-
zar, do qual se destaca Major Vieira, onde mais de R$ 500 mil em 
propostas de fi nanciamentos já foram encaminhadas ao Banco do 
Brasil. O Programa Terra Boa também recebeu avaliação positiva 
na reunião. Todos os municípios da Regional, com exceção de Três 
Barras já retiraram quotas extras de calcário para atender os pro-
dutores rurais interessados. O assunto que gerou maior discussão 
na reunião foi o novo Código Ambiental de Santa Catarina. 

:: Produtor em dívida
Os produtores rurais que tem débitos inscritos em Dívida Ativa da 
União (DAU) têm até o fi nal deste mês para manifestarem interesse 
em refi nanciarem suas dívidas. Quem teve seu passivo transferido 
para a União deve ligar, com a maior brevidade possível, para os 
telefones 4003 0494 se estiver nas capitais, e 0800 8800 494 nas 
demais localidades. Os descontos vão de 33 a 70% das dívidas.
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Brasil deverá colher 2.ª maior safra 
Produção chegará a 134,1 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

A safra de grãos 2008/2009 
deve alcançar 134,1 milhões 
de toneladas, de acordo com o 
nono levantamento divulgado 
na segunda-feira, 8,  pela Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), em Brasília. Os 
dados mostraram queda de 6,9% 
na colheita, quase 10 milhões de 
toneladas a menos, mas a área 
plantada aumentou de 47,4 para 
47,6 milhões de hectares. De 
acordo com o presidente da Co-
nab, Wagner Rossi, a estiagem 
no Sul e o excesso de chuvas 
no Nordeste, comprometeram 
a colheita. “Mesmo diante das 
adversidades climáticas, o Brasil 
vai colher a segunda maior safra 
da história”.

A região Sul, responsável 
por 39,8% da produção nacio-
nal foi a área mais afetada pelo 
clima, com diminuição de 10,2% 
da produção, estimada agora 
em 53,5 milhões de toneladas. 
No Centro-Oeste a safra será 

COM ASSESSORIA de 48 milhões de toneladas, no 
Sudeste 16,7 milhões toneladas 
e Norte com 3,8 milhões de 
toneladas.  No Nordeste, as chu-
vas nos Estados do Maranhão, 
Piauí e Bahia, comprometeram 
a produção, que será 4,9% 
menor, com 11,9 milhões de 
toneladas.

A Conab avaliou 14 culturas 
e apenas o arroz registra cres-
cimento. Com mais de 80% da 
colheita concluída, a produção 
será recorde, alcançando 12,7 
milhões toneladas. O melhor re-
sultado até então foi registrado 
na temporada anterior, com 12 
milhões de toneladas. Já a pro-
dução de feijão se mantém es-
tável em 3,5 milhões toneladas. 

QUEDA LATENTE

A produção de milho deve 
cair de 58,6 para 49,8 milhões de 
toneladas, diminuição de 15%, a 
mais afetada na safra. Somente 
no Sul a safra do cereal será 6,1 
milhões de toneladas menor 
que a anterior. No Nordeste, as 

chuvas frustraram as previsões 
de índices recordes de produtivi-

dade para estados como o Ceará. 
Ainda assim, a colheita do grão 

crescerá 6,8% na região, totali-
zando 4,6 milhões toneladas.

SAFRA de milho deve cair de 58,6 para 49,8 milhões de toneladas, diminuição de 15%, a mais afetada da temporada
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Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

S
empre que você se deparar 
com uma lista de notáveis 
de Três Barras, pode ter cer-

teza de que a base de sua educação 
invariavelmente passou pelo maior 
colégio da cidade. Inaugurado 
em 24 de maio de 1939, portanto 
antes mesmo de Três Barras se 
dar por cidade (à época distrito de 
Canoinhas), a Escola de Educação 
Básica General Osório é símbolo 
da educação tresbarrense. Por ali 
passaram gerações de famílias 
inteiras como é o caso dos Sou-
za. De seis irmãos, somente José 
Francisco de Souza ainda está na 
escola, mas na condição de pro-
fessor e bibliotecário. José fez o 
ginasial na General Osório entre 
as décadas de 1960 e 1970. Tem 
boas lembranças daquela época. 
Ele conta que havia separação en-
tre meninos e meninas na hora do 
recreio. Cada sexo tinha seu lado. 
Somente as aulas eram mistas. 
Antes de entrar na sala, os alunos 
precisavam fazer fi la e ai daquele 
que não estivesse com o unifor-
me impecável composto de saia, 
camisa e gravata para as meninas 
e camisa, calça de tergal, sapatos 
e meias pretas para os meninos. 
“Tinha de voltar para casa e trocar 
de roupa”, conta José.

Nelide Maria Figueiredo é a 
diretora da qual José mais lembra. 
“Ela era rígida, não dava para sair 
da linha”, conta entre risos.

Em 1980, depois de formado 
no Colégio Comercial, José conhe-
ceu o outro lado do ensino. Voltou 
ao General para ministrar aulas de 
geografi a e história.

Ele conta que as aulas se es-
tendiam até os sábados, dias em 
que geralmente eram realizadas as 
horas cívicas, com apresentações 
culturais como teatros e declama-

O GENERAL septuagenário que NUNCA PAROU DE ENSINAR
Aos 70 anos, Escola de Educação Básica General Osório educou gerações de famílias, instituindo o modelo tresbarrense de educação junto com a escola Colombo Machado Salles; hoje cerca de 600 alunos estudam na escola

ções de poesias.
Sobre a mudança radical do 

perfi l dos alunos, hoje muito mais 
ousados e à vontade com os pro-
fessores, José se lembra do que 
sempre ouvia do pai. “Ele sempre 
dizia que o estudo nos garantiria 
um futuro brilhante”, reafi rman-
do o papel decisivo da família no 
empenho do aluno e respeito pelo 
professor.

PROFESSORAS

Jamile Uba, que trabalhou 
como professora do General Osó-
rio entre 1954 e 1979 concorda 
que a desestruturação das famílias 
contribuiu decisivamente para 
os problemas enfrentados hoje 
pelos professores para ensinar. 
Quando trabalhou no General, 
os alunos tinham grande respeito 
pelos professores. “Recordo que 
os professores cobravam dos 
alunos até a frequência nas missas 
de domingo”, conta. Além das 
fi las, mencionadas por José, antes 
de entrar em sala, Jamile lembra 
das orações, obrigatórias antes 

do inicio da aula. “Acho que hoje 
estão proibidas né?”, pergunta. De 
fato, a pluralidade religiosa tornou 
as orações obsoletas dentro das 
salas de aula.

Abigail Bishop, que ministrou 
aulas de ciências e foi orientadora 
de atividades complementares do 
General entre 1949 e 1978, tam-
bém diz que tem boas lembranças 
do Colégio. Como atividades com-
plementares subentenda-se cultura 
em geral. Havia ainda um pelotão 
da saúde, capitaneado por Abigail. 
Alunos aprendiam noções básicas 
de enfermagem para cuidar dos 
colegas quando eventuais ferimen-
tos ocorriam. Foi Abigail, também, 
a responsável pela publicação dos 
jornaizinhos da escola, publicações 
sazonais que traziam informações 
da General. O carinho que ela tem 
pela escola se traduz em cadernos 
de recordação que coleciona, nos 
quais têm registrado assinaturas 
e recadinhos de seus ex-alunos, 
hoje homens e mulheres dividi-
dos nas mais variadas profi ssões 
e ocupações.

JOSÉ DE SOUZA, hoje professor e bibliotecário, foi aluno do General Osório

FACHADA do colégio que fi ca no centro de Três Barras: inaugurado em maio de 1939, General Osório é um dos mais tradicionais estabelecimentos de ensino da cidade

> CURIOSIDADES

• O primeiro diretor do General Osório foi 
Júlio Cantizano, natural de Biguaçu-SC
• Os desfi les de 7 de setembro saíam da 
escola e se encerravam no Estádio do 
Três Barras Esporte Clube (no Campo de 
Instruções Marechal Hermes)
• As horas cívicas aconteciam no sábado 
pela manhã, quando cantavam-se hinos, 
declamavam-se poesias e eram sorteados 
ingressos para o cinema de domingo
• Os piqueniques e as sessões de cinema 
no dia 12 de outubro eram tradicionais
• Abigail Bishop era a responsável por 
organizar as formaturas do Colégio, que 
eram realizadas, geralmente, no cinema 
da Lumber
• O uniforme tinha o emblema da escola 
bordado no bolso da camisa branca
• O deputado federal Chico da Princesa 
estudou na General Osório da 1.ª a 8.ª 
série
• Hoje cerca de 600 alunos estudam na 
General Osório, que recebeu reforma 
completa recentemente
• O General é um dos últimos colégios da 
região a oferecer ensino fundamental e 
médio mistos

Afinal, quem foi 

General Osório?
Manuel Luís Osório, ou simplesmente general 

Osório, é patrono da Arma de Cavalaria do Exército 
Brasileiro.

Nasceu em Nossa Senhora da Conceição do 
Arroio, atual cidade de Osório, no Rio Grande do 
Sul, em 10 de maio de 1808 e faleceu no Rio de 
Janeiro em 4 de outubro de 1879.

Com apenas 14 anos, ingressou no Batalhão 
da guerra pela independência, combatendo os 
portugueses que eram contra as decisões de Dom 
Pedro 1.º. Foi vitorioso na Batalha do Tuiuti em 24 
de maio 1866, quando o Brasil estava em guerra 
com o Paraguai.  A data coincide com a inauguração 
da escola, daí o nome dado pelo governo getulista. 
Osório é considerado um dos heróis da Guerra do 
Paraguai. Chegou a barão, visconde, marquês, 
marechal do Exército e ministro da Guerra.

UMA das fotos mais antigas do então Grupo Escolar General Osório - 1939 TURMA de alunos que estudava no primário entre os anos de 1939 a 1942

TURMA de alunos de 1946 posando uniformizados em frente ao colégio BAILE de formatura, realizado nos anos 1950, organizado por Abigail Bishop

ALUNOS do ginasial nos anos 1960 na escadaria que dá acesso ao colégio

PROFESSORES durante comemoração pelos 50 anos da escola
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UnC Virtual oferece 
educação a distância
Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A Universidade do Contestado 
(UnC) lançou ofi cialmente na noi-
te de terça-feira, 9, a UnC Virtual, 
que vai gerir os cursos de educa-
ção a distância da instituição.

Segundo o diretor acadê-
mico da UnC, Argos Gumbo-
wsky, desde 2004 a instituição 
é credenciada para oferecer 
ensino a distância. “Preferimos, 
no entanto, não nos lançarmos 
como kamikazes (referência aos 
soldados japoneses que aceita-
vam pilotar aviões que jogavam 
contra alvos inimigos), pensan-
do somente em rentabilidade 
rápida. Planejamos cuidadosa-
mente, não somos um simples 
escritório numa esquina ou num 
prédio comercial. Temos um 
nome a zelar”, discursou.

A princípio, a UnC Virtual 

vai oferecer seis cursos de gradua-
ção a distância, todos tecnólogos, 
e quatro cursos de pós-graduação 
nas áreas de Direito e Business e 
Educação (veja ao lado).

As matrículas já estão abertas 
e podem ser feitas pelo site www.
eadplenounc.com.br. Os alunos 
da UnC Virtual têm direito a 
todos os benefícios e vantagens 
que tem um estudante das aulas 
presenciais da universidade.

Segundo o diretor-presidente 
da UnC Canoinhas/Porto União, 
Hamilton Wendt, com a educação 
a distância, a UnC contribui com 
a democratização do ensino su-
perior. Ele citou dados como o 
de que apenas 22% da população 
brasileira possui ou está cursando 
ensino superior, quando a meta 
mínima estipulada pelo País é de 
25%. “Com a UnC Virtual qual-
quer pessoa, de qualquer canto 
do Brasil, poderá estudar em um 

curso superior”, sublinhou.
Tanto Gumbowsky quanto 

Wendt frisaram a qualidade como 
trunfo da UnC Virtual.

DIFERENCIAL

Os alunos matriculados na 
UnC Virtual receberão livros 
e DVDs para acompanhar as 
aulas. Num segundo momento, 
receberão aparelhos de MP4. 
Os estudantes de pós-graduação 
poderão ainda adquirir por preço 
abaixo do mercado, aparelhos de 
netbook.

Segundo a coordenadora de 
educação a distância da UnC, 
Dra. Liamara Scortegagna, “a 
tecnologia é uma ferramenta para 
facilitar o processo de ensino/
aprendizagem”. Ela colocou 
como desafi o para a UnC tirar da 
educação a distância o estigma de 
segunda categoria e mostrar que 
é “uma coisa boa”.
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IGP: Perícia será 

concluída em 25 dias
Acidente envolvendo três veículos deixou seis mortos na BR-116

Edinei Wassoaski

MONTE CASTELO/MAFRA

O Instituto Geral de Perícias 
(IGP) de Mafra deve anunciar 
em 25 dias o resultado da perícia 
a ser realizada nos três veículos 
envolvidos no acidente que 
deixou seis mortos na noite de 
quinta-feira, 4, na BR-116, trecho 
próximo de Monte Castelo, a 46 
quilômetros de Canoinhas. O 
IGP deve aguardar até o limite do 
prazo (30 dias) para apresentar 
a perícia porque está sobrecar-
regado de trabalho, segundo 
informou um dos peritos do 
Instituto. A Polícia Rodoviária 
Federal diz que já entregou os 
croquis com as versões para o 
acidente, que foi um dos maiores 
já registrados na 116.

A tragédia envolveu um 
caminhão Scânia bitrem e um 
ônibus de turismo com mora-
dores de Caçador. Um terceiro 
caminhão, Volvo, se envol-
veu parcialmente no acidente. 
Segundo a PRF, o caminhão 
bitrem e o Volvo chegaram a 
se tocar. O motorista do Volvo 
acabou cruzando a pista simples 
e só parou quando bateu forte 
numa árvore. Sobrou quase nada 
da cabine. O motorista morreu 
na hora.

A mesma Scânia bitrem, que 

foi para a contramão, possivel-
mente para evitar a batida com o 
Volvo, acertou em cheio o ônibus 
de turismo, ocupado por 20 estu-
dantes do Senac de Caçador. O 
ônibus saiu da pista e tombou. 
Outras quatro vítimas morreram 
com o impacto: os dois motoris-
tas do ônibus, um passageiro e o 
condutor da Scânia. Mais tarde, 
uma professora morreu no hos-
pital. Foi a sexta morte.

Outras 20 ficaram feridas 
foram hospitalizadas. Durante 

a semana, a maioria recebeu alta 
médica e os que permanecem 
internados não correm risco 
de morte. A temperatura estava 
abaixo dos 10ºC na hora do aci-
dente. No escuro, gritos de dor 
e desespero dentro do ônibus. 
Motoristas que passavam pelo 
local começaram a parar. Segun-
do um bombeiro, os faróis dos 
carros foram usados para ilumi-
nar o local. Somente na manhã 
de sexta-feira, 5, o trânsito pelo 
local se normalizou.

Cinco motoristas 

detidos dirigindo 

embriagados
Na semana em que a Lei Seca, que 
pune com prisão motoristas fl agrados 
dirigindo embriagados, completou 
um ano, a Polícia Militar deteve cinco 
motoristas dirigindo embriagados em 
Canoinhas. 

Um deles chegou a ser detido 
duas vezes, na mesma noite. Foi na 
sexta-feira, 5. O primeiro flagrante 
aconteceu na rua Vidal Ramos. O 
condutor de um Kadett, de 33 anos 
estava em visível estado de embria-
guez alcoólica. Segundo a Polícia, ele 
nem conseguiu soprar no bafômetro. 
O rapaz teve apreendida a carteira de 
habilitação e o carro foi entregue a uma 
pessoa próxima dele.

Pouco depois, no entanto, o mes-
mo homem foi detido na rua Coronel 
Albuquerque, dirigindo o Kadett. Desta 
vez, no entanto, ele foi levado para a 
cela da Delegacia de Polícia Civil.

Na tarde de sábado, 6, na rodovia 
Wendelim Metzger, em Marcílio Dias, 
um Corsa, placa de Itaiópolis, bateu no 
pilar do centro de ciências agrárias da 
UnC. O condutor de 25 anos estava 
embriagado e foi preso em fl agrante.

Ainda na tarde de sábado, na ave-
nida Expedicionários, um Kadett, con-
duzido por um rapaz de 32 anos, bateu 
contra uma motocicleta, conduzida 
por um rapaz de 19 anos, que sofreu 
vários ferimentos e teve de ser levado 
ao Pronto Atendimento Municipal. O 
motorista do Kadett estava embriagado 
e foi conduzido a Delegacia.

Já na tarde de domingo, 7, na rua 
Emilio Massaneiro, no bairro Boa Vista, 
um Chevette bateu contra um muro. 
O condutor de 25 anos bateu contra 
uma motocicleta que estava estacio-
nada. Como o motorista se recusou a 
fazer teste de bafômetro, os policiais 
preencheram atestado de alcoolemia 
contra ele.

Ainda na tarde de domingo, na 
rua Vidal Ramos, um Elba, placas de 
Curitiba-PR, conduzida por um rapaz 
de 33 anos e um Chevette, conduzido 
por um rapaz de 25 anos se envolve-
ram em um acidente. O motorista da 
Elba estava embriagado e resistiu à 
ação policial, mas acabou sendo do-
minado e levado a Delegacia.

A ação da Polícia foi tão expres-
siva devido ao recebimento de um 
novo aparelho de teste de bafômetro, 
destinado pela Secretaria de Seguran-
ça Pública ao 3.º Batalhão de Polícia 
Militar na semana passada.

MP pede que 

Sabatke continue 

no presídio
O juiz da 3.ª Vara da Comarca 
de Canoinhas, Dr. Fernando de 
Castro Faria, ouviu durante audi-
ência realizada na segunda-feira, 
8, uma das testemunhas do caso 
BV Financeira. Luiz Augusto Sa-
batke, ex-representante da BV em 
Canoinhas, presente à audiência, 
é acusado de forjar contratos a fi m 
de receber por fi nanciamentos na 
prática inexistentes.

Durante a audiência, o Ministé-
rio Público pediu a manutenção da 
prisão preventiva de Sabatke até 
que tenha um veredicto.

O MP alertou que além das 
seis ações penais, há pelo menos 
sete inquéritos policiais correndo 
contra Sabatke. “O Ministério Públi-
co está convicto de que a conduta 
do réu consistia em verdadeira 
habitualidade criminosa, fazendo 
o réu da prática de crimes de es-
telionato seu verdadeiro modo de 
vida”, assinalou o promotor Marco 
Antonio Schütz de Medeiros. Ele 
lembra ainda que Sabatke estava 
foragido e só foi preso por conta de 
uma operação policial realizada em 
São Paulo em julho de 2008. “Por 
isso, entendemos inexistirem ele-
mentos que assegurem que, solto, 
o réu não tornará a delinquir nem 
mesmo que não tornará a fugir”, 
assinalou.

O juiz ainda não se manifestou 
sobre o pedido. Enquanto isso, Sa-
batke segue detido preventivamente 
no Presídio Regional de Mafra.

Motorista 

armado foge
Um homem de 50 anos fugiu de uma 
abordagem da Polícia na madrugada 
de sábado, 6. O veículo Parati, que ele 
conduzia, foi abordado na avenida Ex-
pedicionários. O motorista arrancou em 
alta velocidade, mas foi interceptado na 
rua Emilio Scholtz, no bairro Tricolim. 
Dentro do carro foi encontrado um 
revólver calibre 32 e quatro munições 
intactas. Como ele não possuía porte 
de arma, foi levado para a Delegacia.

Morte súbita
O policial aposentado João Maria 
de Carlos, 62 anos, morreu na rua, 
no centro de Canoinhas, enquanto 
conduzia sua bicicleta na terça-feira, 
9. Segundo o Corpo de Bombeiros, 
ele sofreu um enfarte fulminante e 
morreu na hora.

Aposentado 

perde R$ 10 mil
Um aposentado de 72 anos procurou 
a Polícia na terça-feira, 9, para de-
nunciar um suposto roubo. Ele disse 
que sacou R$ 10 mil de uma agência 
bancária do centro de Canoinhas e ao 
sair do banco foi abordado por um su-
jeito desconhecido que espirrou algo 
em seu rosto. A partir de então ele não 
teria visto mais nada. Pouco depois se 
deu conta de que havia sido roubado. 
A Polícia investiga o caso.

ACIDENTE EM MONTE CASTELO

Woginhak dá 

trabalho em 

audiência
Leandro Woginhak, preso há um mês 
acusado de praticar vários furtos, deu 
trabalho a Polícia durante audiência em 
que foi ouvido no Fórum de Canoinhas 
na sexta-feira, 5. Segundo a Polícia, um 
comparsa de Woginhak havia deixado 
um telefone celular no banheiro para 
que o acusado pudesse se comunicar 
de dentro da prisão. Ele cumpre pena 
no Presídio de Mafra. A Polícia desco-
briu o esquema e acabou fl agrando o 
acusado com o celular. Woginhak fi cou 
conhecido depois que o CN publicou 
reportagem com denúncias de supostos 
abusos cometidos pelos policiais que o 
prenderam em 11 de abril deste ano.

TRÂNSITO fi cou obstruído por 12 horas por conta dos destroços do acidente
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O ciclista Antonio Neveston 
Alves, 63 anos, conhecido como 
Nene Pitoco, morreu na noite 
de quarta-feira, 10, depois de ter 
sido atropelado por uma cami-
nhonete S-10, placas de Guara-
puava-PR, na qual viajavam dois 
casais com destino a Caxias do 
Sul-RS. A Polícia não divulgou o 
nome do motorista, mas afi rma 
que ele prestou socorro à vítima. 
Teste de bafômetro não atestou 

alcoolemia.
O atropelamento aconteceu 

na SC-302 (BR-280), na altura da 
Pedra Branca, em Canoinhas.

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria, a caminhonete vinha no sen-
tido Porto União a Canoinhas, 
enquanto Alves estava na pista 
contrária. Familiares da vítima 
chegaram ao local do acidente 
ainda quando o corpo estava 
estendido no asfalto. Houve 

tumulto e revolta. Alves morava 
no bairro Industrial 1 e ganhava 
a vida como pintor de paredes.

A causa do acidente será 
investigada pela Polícia Civil.

O acidente marcou o início 
da Operação Corpus Christi, da 
Polícia Rodoviária, que aumen-
tou a fi scalização nas rodovias 
por conta do feriadão prolon-
gado. A operação termina no 
domingo, 14.

Ciclista morre atropelado na SC-302
Acidente marcou início da Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)
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PRECISA-SEUAB-UFSC 

seleciona tutores

Empregos

Pólo de Canoinhas abriu nove vagas

CONCURSOS
l Ministério Público
Prazo: até 30 de junho
Cargos: vários cargos
Vagas: 72
Salário: até R$ 3044,46
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: R$ 60 para cargos 
de Nível Médio e R$ 80 para cargos de 
Nível Superior
Inscrições: através do site www.acafe.
org.br.

l  IFC - Inst. Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia
Prazo: até hoje
Cargos: técnicos administrativos e 
professores  
Vagas: 138
Salário: até R$ 3542,75
Escolaridade: 2.º e 3.º Graus
Taxa de Inscrição: de R$ 33,40 a R$ 58,60, 
conforme o cargo escolhido
Informações: através do site 
www.ifc.ieses-sc.org.br

l Instituto Brasileiro de Geo-

gra( a e Estatística (IBGE)
Prazo: 23 de junho
Cargos: agentes de pesquisa e ma-
peamento
Vagas: 3,5 mil (3 em Canoinhas)
Salário: R$ 700 (mais benefícios)
Escolaridade: Ensino Médio
Taxa de inscrição: R$ 16,20
Inscrições: através do site www.con-
sulplan.net

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.

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

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

MÊCANICO 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: En-
sino fundamental completo. Experi-
ência na função Disponibilidade para 
viagens.

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

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.

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

NECESSITO de desenhista de Auto-
Cad. Informações: 3622-2004 ou na rua 
Doze de Setembro, 120.

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

Estão abertas as inscrições para 
tutores presenciais nos cursos 
de Ensino Superior à Distância 
e Especialização oferecidos pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) em todo País, 
inclusive Canoinhas. As vagas 
são para portadores de diploma 
de ensino superior na área de 
atuação dos cursos oferecidos, 
no caso de Canoinhas, graduação 
em Matemática, Física, Ciências 
Biológicas e Especialização em 
Formação de Professores de Ma-
temática e Gestão de Bibliotecas 
Escolares. 

De acordo com Simone 
Rodrigues, do Pólo de Educa-
ção à Distância da Universidade 
Aberta do Brasil em Canoinhas, 
os tutores selecionados serão 
vinculados a UFSC e, como 
tutores da Universidade, têm 
oportunidades muito boas de 
crescimento junto à instituição. 
“Esta é uma ótima oportunida-
de para os interessados, porque 

além de mantê-los atentos a tudo 
que acontece na universidade, 
enriquece o currículo acadêmi-
co”, diz.

BIBLIOTECONOMIA

Simone acredita que não 
haverá difi culdade em encontrar 
candidatos para a maioria das 
vagas oferecidas, mas, como a 
exigência é o diploma de Ensino 
Superior na área de atuação, a 
Especialização em Biblioteco-
nomia poderá ser um problema. 
“Nós não temos conhecimento 
de profi ssionais dessa área aqui 
na cidade”, relata.

As inscrições podem ser rea-
lizadas até a segunda-feira, 15, no 
site da instituição, no endereço 
eletrônico www.ead.ufsc.br. Para 
os candidatos selecionados, a 
carga horária semanal é de 20 
horas e a remuneração R$ 600 
para o cargo de tutor presencial, 
condizente com o cargo de bol-
sista da UFSC.

PROCURO serviço de diarista. Fone: 
9105-5637 com Amália.
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Participe enviando um e-mail 

para o endereço 

cnorte@newage.com.br ou 

telefonando para o número 

(47) 3622-1571. Não é ne-

cessário se identifi car.

A vez e 

a voz do 

povo!

GERAL

Convênio 
polêmico

Leitor de Irineópolis manda carta 
elogiando a prefeitura da cidade 
pelo respeito demonstrado aos 
munícipes que necessitam de trans-
porte para Florianópolis, para tratar 
de problemas de saúde. “Há alguns 
dias a empresa Reunidas procurou 
a administração a fi m de fi rmar con-
vênio com o intuito de transportar os 
pacientes para Florianópolis para 
tratamento de saúde. A proposta 
não foi boa se nossa administração 
levasse em consideração somente 
valores. Ao contrário, foi levado 
em consideração o bem-estar dos 
pacientes, pois eles necessitam de 
apoio, atenção e extremo respeito, 
visto que não estão indo a Florianó-
polis a passeio, mas sim, em situa-
ção extremamente delicada. Hoje 
a administração recebe críticas por 
este convênio não ter sido fi rmado, 
críticas de pessoas que não sabem 
o que é estar doente e necessitar de 
assistência no momento mais delica-
do de suas vidas, pessoas que não 
têm nenhum familiar nesta situação 
e que julgam nunca precisar deste 
serviço.
Sinto-me orgulhoso por contar com 
uma administração, uma Secretaria 
de Saúde e um Conselho Municipal 
de Saúde que tem, acima de tudo, 
respeito pelas pessoas. Falo em 
meu nome e em nome de todos que 
necessitam desse transporte”.

Trotes em 
Major 
Vieira

Funcionário da prefeitura 
afi rma que, nos últimos 
meses, uma série de 
ligações suspeitas foi 
feita para órgãos públicos 
da cidade, com pedidos 
de socorro ou de créditos 
para celular. “É sempre 
uma história bastante 
convincente e envolvente 
e as pessoas acabam 
ajudando. Nós suspeita-
mos que essas ligações 
estão sendo realizadas 
de dentro de presídios, 
porque fi ca evidente que 
este é um golpe realizado 
por pessoas de fora”, 
conta.
A orientação da prefeitura 
é para que as pessoas 
que receberem tais li-
gações as encaminhem 
para a Polícia Militar e 
não atendam aos pedidos 
de créditos para celular.

Almeida 
Cardoso

Moradores da rua Almeida Car-
doso estão revoltados com o 
descaso da Secretaria de Obras 
da prefeitura de Canoinhas. Eles 
garantem que há anos a rua não 
recebe manutenção adequada. 
Recentemente, segundo os mo-
radores, a rua foi patrolada, mas 
nenhum material foi colocado, o 
que resulta em muito barro quando 
chove, impedindo até motoristas 
de chegarem até suas garagens, 
e muito pó quando sai sol. “Espe-
ramos o bom senso da prefeitura 
em arrumar a rua, já que ela é a 
que mais usa”, afi rma morador, 
lembrando que a Secretaria de 
Obras está sediada na rua. Os 
moradores ainda desafi am o pre-
feito a transitar pela rua em dias de 
chuva. Eles afi rmam que já fi zeram 
diversos pedidos a prefeitura e a 
resposta é sempre a mesma – que 
há ruas piores na frente. “Mas o 
talão do IPTU não espera, tem de 
ser pago em dia”, protestam.

RESPOSTA DA PREFEITURA: 
Vão ser colocadas pedras assim 
que o tempo fi rmar e dentro da 
programação.

Mais sobre o 
mesmo

Mais um leitor liga para reclamar 
contra o uso do veículo Blazer, da 
prefeitura de Três Barras, pelo vice-
prefeito. Ele afi rma que o vice-prefei-
to usa o carro para se locomover fora 
do horário do expediente, inclusive 
nos finais de semana. A mesma 
pessoa garante que o vice-prefeito 
usa o carro para fazer visitas políticas 
e levar os fi lhos para a escola. “É 
vergonhoso”, sublinha.

RESPOSTA DA PREFEITURA: “O 
vice-prefeito e secretário municipal 
de Viação, Obras e Serviços, Se-
bastião Altavir Ferreira, esclarece 
que utiliza o veículo Blazer apenas 
a serviço da municipalidade e ja-
mais fez uso do mesmo para visitas 
políticas ou para buscar ou levar 
seus fi lhos à escola”. 

Leitor manda e-mail para re-
clamar do que chama de “caos 
das cidades grandes”, que está 
tomando conta de Canoinhas. 
“O engarrafamento que está 
se formando nos horários dito 
‘de pico’, 12, 13 e 18 horas, 
está deixando a população ‘nos 
nervos’. Todo mundo sabe que é 
difícil manter o controle nesses 
horários, ainda mais, por que em 
alguns cruzamentos no centro 
da cidade não há semáforos ou 
qualquer outro tipo de sinaliza-
ção, dificultando ainda mais o 
tráfego dos motoristas, ciclistas 
e pedestres, transformando a 
pacata cidade de Canoinhas em 
um caos de cidade grande! Sem 
falar do transporte público que 
está lamentável, além de ser 
outro foco de congestionamento 
nos cruzamentos do centro da 
cidade, principalmente em torno 
da praça Lauro Müller, o estado 
de funcionamento dos mesmos 
e em relação ao próprio conforto 
e segurança para com os passa-
geiro, é péssimo. A quantidade 
de gás carbônico (entre outros 
poluentes) que é liberado pelos 
escapamentos dos ôn ibus e 
carros em geral, é absurda, e 
já existe leis que proíbem esse 
tipo de veículo de circular nas 
vias públicas sem nenhum tipo 
de catalisador ou filtro! Não sei 

aonde iremos parar, pois andar 
à pé ou de bicicleta, daqui a 
pouco tempo não será possível, 
pois não há respeito no trânsito 
para estes, de carro não haverá 
mais espaço, pois nossas ruas 
não foram projetadas ade-
quadamente e não possuem 
sinalização e organização nos 
cruzamentos e utilizar o trans-
porte públ ico, nem pensar, 
com o estado que os ônibus 
se encontram, favorecendo o 
aquecimento global com suas 
‘belas nuvens pretas’! Provi-
dências devem ser tomadas e 

rápido, precisamos de novos 
ônibus para o transporte públi-
co, os quais se encaixem nos 
padrões de sustentabilidade, 
vias de acesso rápido somente 
para caminhões e ônibus, sina-
lizações nos cruzamentos da 
cidade, como também melhorar 
a pavimentação de algumas 
ruas, não só no centro da cida-
de, mas também nos bairros e 
interior de Canoinhas. Espero 
que algo seja feito com relação 
a nossa cidade para melhorar o 
bem-estar social da população 
e do planeta!”

Trânsito: caos de cidade grande

Moradora do Alto das Palmeiras liga para reclamar uma providência quanto a situação 
deixatória da antiga Sociedade Palmeiras. “O mato tomou conta, é um perigo para 
as crianças, estudantes da escola Felícitas que passam direto por ali. É um caso 
sério. Não dá para entender como chegou nessa situação”, assinala.

Casan
Morador da rua Basílio Humenhu-
ck reclama da Casan, que abriu um 
buraco na quinta-feira, 4, fechou de 
modo relaxado, fazendo com que 
vaze água a noite toda. Para pio-
rar, um caminhão caiu no buraco, 
encalhou e deixou a estrada em 
estado ainda pior.

Decadente
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Campeonato Interiorano 
chega às finais no domingo
Competição reúne mais de 800 atletas; público das semifi nais foi de mais de mil pessoas

Gracieli Polak
CANOINHAS

Mais de quatro meses de com-
petições em diversas localidades 
no interior do município culmi-
nam no domingo, 14, com os 
campeões do 4.º Campeonato 
Interiorano de Futebol, nas três 
modalidades em que é disputado. 
Atletas aspirantes, veteranos e da 
categoria principal travam os úl-
timos confrontos da competição 
que reuniu mais de 800 atletas de 
todo o interior de Canoinhas, em 
um total de 75 jogos, 63 deles re-
alizados nos campos dos clubes 
competidores.

Organizado pela Fundação 
Municipal de Esportes (FME), 
pela Liga Esportiva Canoinhen-
se e pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural, o 
Campeonato Interiorano faz 
parte do Programa Esporte e 
Lazer no Campo e, de acordo 
com José Júnior de Carvalho, 
da FME, vem alcançando gran-
de sucesso nas comunidades do 
interior do município. Seguin-
do uma fórmula já tradicional, 
as equipes se enfrentam nos 
finais de semana nos campos 
próprios, reunindo um público 
razoável em todas as etapas da 
disputa. “Tem localidades em 

que mais de mil pessoas com-
pareceram aos jogos. O público 
participa mesmo, vai torcer”, 
conta Júnior.

A competição que foi ini-
ciada com 14 equipes em cada 
uma das categorias, no Estádio 
Municipal Ditão, se despede 
dos gramados do interior e 
mais uma vez, à semelhança 
da fase semifinal, vem para a 
cidade.

DOMINGÃO NO DITÃO

Depois de duas vitórias de 
peso nas semifi nais, União São 
João e Mirassol disputam o título 
na categoria veterano. O jogo 
acontece às 13h15min e abre a 
série de fi nais, que terá novamen-
te União São João e Mirassol, 
desta vez na disputa da categoria 
aspirante, às 14h30min.

Somente na disputa pela cate-
goria titular há variação nos clubes 

participantes. Desta vez, União São 
João e Mirassol saem de cena para 
que Souza e Souza e Avaí disputem 
o título de campeão, às 16 horas. 

Todos os jogos acontecem 
no Estádio Municipal Ditão, que 
a partir das 8h15min estará com 
a bilheteria aberta. Os jogos de 
disputa do 3.º lugar acontecem pela 
manhã. A entrada custará R$ 3 para 
ambos os sexos e crianças menores 
de dez anos não pagam.

O 1º Passeio Ciclístico da UnC foi 
um sucesso. Mais de 200 pessoas 
participaram do evento na tarde de 
domingo, 7. Foram 20 quilômetros 
percorridos no trajeto UnC/Centro 
– UnC/Marcílio Dias – UnC/Cen-
tro, com direito a duas paradas para 
retomada de fôlego e água. Durante 
todo o percurso um carro de som 
divulgava dicas de segurança para os 
ciclistas. O passeio foi acompanhado 
por duas viaturas da Polícia Militar, 
ambulância do Corpo de Bombeiros 
e equipes de acadêmicas do curso de 
Enfermagem da Universidade do 
Contestado que realizaram aferição 
de pressão nos participantes duran-
te as paradas. Ao fi nal do passeio, 

DISPUTA pelas semifi nais empolgou o público de mais de mil torcedores que lotou o Ditão na tarde de domingo, 7
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1.º Passeio Ciclístico da UnC reúne mais de 200 pessoas

CANOINHAS
muitos brindes foram sorteados 
aos participantes e dois felizardos, 
Karlu Aparecida Nunes e Laércio 
Drehmer, foram contemplados com 
o sorteio de duas bicicletas. 

Crianças menores de 10 anos 
participaram do Passeio em trajeto 
especial, próximo a UnC/Centro, e 
também foram contemplados com 
brindes. A organização preparou um 
espaço direcionado às crianças com 
a equipe de acadêmicos do curso 
de Pedagogia que organizou uma 
extensão da brinquedoteca próximo 
ao local da largada do passeio.

O pequeno Luis Carlos, de 5 
anos, recebeu um prêmio de parti-
cipação por ser o mais novo ciclista 
participante do passeio, assim como 
César Afonso Kohler, 65 anos, que 

recebeu premiação por ser o ciclista 
com idade mais avançada.

Cauã F. dos Passos, de apenas 
4 anos, também recebeu premiação 
com a bicicleta mais maluca. Com 
auxílio da família, Cauã transformou 
sua bike em um barquinho e fez uma 
homenagem a Canoinhas.

A equipe de organização já anun-
ciou que está previsto para setembro 
o 2.º Passeio Ciclístico da UnC, com 
data a ser divulgada. O evento foi 
uma realização da Universidade do 
Contestado – campus de Canoinhas 
juntamente com a Fundação Munici-
pal de Esportes. 

PASSEIO realizado no domingo, 7, premiou ciclistas de várias categorias
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COMUNICADO DO 
PROCON

O Procon de Canoinhas comuni-
ca aos clientes das casas Bahia, 
que estão com o pagamento em 
atraso ou parcelas a vencer, que  
já podem efetuar o pagamento 
munidos do carnê no Bradesco, 

agência de Canoinhas.
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Quatro clubes brasileiros 
sobrevivem na Libertadores
Grêmio, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras estão classifi cados para as quartas-de-fi nal

Quatro grandes clubes brasi-
leiros disputam três das quatro 
vagas da fase semifi nal da Copa 
Libertadores da América na 
próxima semana. Grêmio, São 
Paulo, Cruzeiro e Palmeiras deci-
dem seu futuro na competição e 
tentam uma vaga na disputa pelo 
título de melhor clube do mundo, 
chance dada somente ao vence-
dor da maior competição das 
Américas. Mas o caminho para a 
glória ainda é longo. Na quarta-
feira, 17, Palmeiras e Nacional, 
do Uruguai, e Grêmio e Caracas, 
da Venezuela, fazem as primeiras 
partidas de volta, defi nitivas para 
a escolha dos semifi nalistas.

No primeiro jogo das quar-
tas, Palmeiras e Nacional, empa-
taram em 1 em 1 no Palestra Itá-
lia, resultado que decepcionou os 
torcedores do Verdão, confi antes 
da vitória em casa que garantiria 
vantagem na conquista pela vaga 
na próxima fase. Em situação 
dramática, agora o clube vai até 
o Estádio Centenário tentar a 
sorte e torcer para que o clube 
uruguaio também não sinta as 
vantagens de jogar em casa.

Também na quarta-feira e 
vindos de um empate, Grêmio 
e Caracas travam a batalha fi nal 
pela segunda vaga na semifi nal.  

Demonstrativo 
Financeiro da 
Liga Esportiva 
Canoinhense 

JOGOS DA SEMIFINAL DO 

CAMPEONATO INTERIORANO 

DE FUTEBOL

Ingressos vendidos (público 
pagante 1022 ingressos) – R$ 

3066,00
Bebidas (bruto) – R$ 6740,00

Bebidas (líquido) – R$ 3380,00
Cachorro quente (líquido) – R$ 50

Espetinho (líquido) – R$ 50
Pipoca (líquido) – R$ 50

Lucro líquido apurado 
– R$ 6596,00

Juventino Santos Sobrinho, 
presidente da Liga esportiva 

Canoinhense

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

O time gaúcho foi a Caracas, jo-
gou no Estádio Olímpico e não 
fez bonito, mas também não fez 
feio: conseguiu empatar com o 
time venezuelano, mesmo sob 
a pressão da torcida que lotou 
a casa do adversário. Agora, 
em casa, o Grêmio joga com a 
vantagem de ter a torcida perto, 
novamente no Estádio Olímpico, 
desta vez em Porto Alegre.

DISPUTA BRASILEIRA

Na quinta-feira, 18, dois bra-
sileiros se enfrentam em busca da 
última vaga. São Paulo e Cruzeiro 
jogam no Morumbi que, se de-
pender da disposição  da torcida 
paulista, deverá estar lotado. Na 
segunda-feira, 8, quando os in-
gressos foram colocados à venda, 
mais de dez mil entradas foram 
vendidas, mesmo com o tricolor 

em desvantagem no confronto. 
No primeiro jogo, no Mineirão, 
em Belo Horizonte, o Cruzeiro 
venceu por 2 a 1 e agora precisa 
de apenas um empate para chegar 
mais perto do título.

A outra partida das quartas 
será entre Defensor Sporting, 
do  Uruguai, e  Est. La Plata, da 
Argentina, também na quinta-
feira,18.

NO PALESTRA ITÁLIA, Palmeiras só empata com o Nacional; artilheiro Keirrison foi mal e chegou a ser vaiado
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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

Avaliaçăo CN: Filme:               ****

> O Lutador (The Wrestler)

Ciara

Fantasy Ride

A diva Ciara, uma das preferidas do 
público gay, acaba de lançar o terceiro 
álbum de sua meteórica carreira. Quem 
aprendeu a gostar da cantora pelas ba-
ladas dançantes pode se decepcionar 
um pouco. O legal são as participações 
de Justin Timberlake, Ludacris, Chris 
Brown, Young Jeezy, The-Dream, e 
Missy Elliott. Só feras. Prova de que a 
morena tem bala na agulha. (EW)

Nando Reis

Drês

Com músicas ainda mais refl exivas, o 
ex-titã Nando Reis dá show com Drês. 
O álbum é composto por canções 
inéditas e por uma versão de Eu Nasci 
Há Dez Mil Anos Atrás, sucesso de 
Raul Seixas escrito em parceria com 
Paulo Coelho e que está incluída na 
trilha sonora da novela Caminho das 
Índias, da Rede Globo. Entre as músi-
cas inéditas destaque para Só pra Só, 
composição feita por Nando para sua 
fi lha Sophia. (EW)

  Há uma cena particular-
mente simbólica em O Lutador. 
Randy “Carneiro” Robinson 
(Mickey Rourke, Globo de 
Ouro de melhor ator) está em 
seu primeiro dia de trabalho 
como atendente de um açougue. 
Famoso lutador de luta livre 
que se vê obrigado a abandonar 
os ringues depois de sofrer um 
enfarte, Randy encara o novo 
desafio como mais uma luta. 
A câmera o acompanha pelas 
costas, ouvem-se gritos e palmas 
ao fundo. Quando 
ele abre as corti-
nas, percebe que 
um ringue e um 
açougue têm mui-
tas diferenças.

O Lutador é 
um filme sobre 
marginais no fim 
da linha. Randy é 
o lutador que teve 
sua fase áurea nos 
anos 1980, mas que 
20 anos depois caiu 
na marginalidade. Sem 
dar a atenção que a fi lha reclama-
va na infância, tenta recuperar 
o amor dela depois do fatídico 
enfarte. Ignorado pela única 
familiar, vê em uma prostituta 
(Marisa Tomei, ótima) a única 
chance de redenção. Cassidy 
é outro personagem marginal. 
Começa como a clássica stripper 
que se prostitui para sustentar 
o fi lho, que teve solteira. Aos 
poucos vai se revelando um 
personagem tão errante quanto 
Randy. Os dois têm em comum 
os erros do passado que voltam 
para assombrar, cobrando uma 
dívida que eles não estão prepa-
rados para pagar.

O Lutador me fez lembrar 
de Perdidos na Noite, de 1969, um 
dos meus clássicos favoritos. 
No fi lme, John Voigt vive um 

caipira que tenta a sorte na cos-
mopolita Nova Iorque e investe 
na carreira de michê. Descobre 
que nem a prostituição é um 
mercado certo e acaba caindo 
na marginalidade tendo como 
única companhia um asqueroso 
personagem tão marginal quan-
to ele interpretado por Dustin 
Hoffman.

John Schlesinger, diretor 
de Perdidos na Noite, no entanto, 
tem um estilo bem linear de dire-

ção. Darren Arono-
fsky, de O Lutador, 
tem poucos fi lmes 
no currículo, mas 
transparece uma 
maturidade na di-
reção concernen-
te a dinossauros 
como Copolla e 
Scorsese. Aro-
nofsky tem um 
poder de con-
cisão incrível, 
algo raro em 
se tratando de 

cinema. Ao fi lmar a ascen-
são e queda de Randy, ele se 
comporta como um espectador 
do dia a dia do lutador. Cenas 
aparentemente casuais e sem 
importância formam um painel 
que delineia claramente o que 
o diretor quer mostrar. Com O 

Lutador, nasce mais um gênio 
do cinema. As interpretações? 
Bem, não se tem muito que fa-
lar depois de se usar o adjetivo 
genial. Rourke nasceu para o 
papel de Randy. Marisa Tomei 
está inspiradíssima. Por conta da 
dupla e da direção de Aronofsky, 
O Lutador nasce imortal.

O cinema marginal pode ser 
duro e triste, mas atrai justamen-
te pela piedade que desperta. 
Quando se tem elenco e direção 
brilhantes, conhecemos um clás-
sico. (EW)

do 

 é 
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Sem 

fsky, de
tem po
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cinema. Ao fi lma
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u Aniversariantes
12/06 - Sandra Mara Dalbo
13/06 - Alison Duarte Cavalheiro
13/06 - Cliceide Penkal
14/06 - Antonio Cezar Damaso
15/06 - Arilton Piloto
14/06 - Rosangela Raimann 
15/06 - Guilherme e Beatriz Bayerl
16/06 - Amadeu Pereira Coutinho
16/06 - Janine Ribas Riske
16/06 - Alfredo Paulo
16/06 - Evaldo Baukat Filho
16/06 - Ana Paula Czcowtwsk
16/06 - Marli Terezinha F. Kryczyk 
17/06 - Aroldo Mews
17/06 - Olinda Agudas
17/06 - Zenildo Balvick
17/06 - Rodolfo Durau
18/06 - Olinda Kohler Benda

- CLARICE FERNANDES 

ALVES fez a festa na quarta-

feira, 10. Parabéns!

Carmen Maria Pangratz recebeu os pa-

rabéns pela passagem do seu aniversário 

na quarta-feira, 10. Muita paz, saúde e 

felicidades são os desejos de familiares e 

amigos. Parabéns!

No sábado, 6, Victoria Luiza Scheubauer de Lima 

completou idade nova. Sua avó, Tereza, seus pais 

e irmãos, dão os parabéns. Felicidades!

Ruprechet Loeffl er completou 92 anos 

de idade no sábado, 6. Seus amigos 

e familiares desejam muitos anos de 

felicidade e saúde. Parabéns!

Adilson José da Silva e sua noiva, Sandra Natalia 

Alves Pereira, passam mais um dia dos namora-

dos juntos. Felicidades ao casal!

Suelen e Fernando comemoram cinco anos de 

namoro no domingo, 21. “Amar é encontrar na 

felicidade do outro, a própria felicidade”. Para-

béns para o casal!

Guilherme Luis faz aniversário na segunda-

feira, 15. Felicidade, saúde e paz são os dese-

jos de seus familiares e amigos. Parabéns!

No sábado, 

6, o grupo 

Casados para 

Sempre, pro-

movido pela  

Igreja Batista 

Nacional de 

Canoinhas, 

realizou sua 

formatura na 

Associação 

Atlética Ban-

co do Brasil 

(AABB). 

Parabéns!

Na quarta-feira, 10, Sailon Noernberg comple-

tou mais um ano de vida. Sua família deseja 

felicidades, paz e sucesso!

Hoje é dia de festa para Daniel Artner, 

que completa idade nova. A família Voigt 

deseja feliz aniversário, muita paz, saúde 

e alegria. Parabéns!

Os coordenadores de cursos da Universidade do Contesta-

do (UnC) Campus Canoinhas-Porto União, empossados na 

segunda-feira, 1, posam para a coluna. Sucesso e determinação 

para o trabalho que se inicia!

Diogo Friedri Bojarski e Elaine Cristina Guebert 

trocaram alianças de noivado ma sexta-feira, 5. 

Parabéns para o jovem casal!

No sábado, 6, 

Cirlene Ferreira 

de Souza e Marcos 

Kraus, ambos alu-

nos da Associação 

de Pais e Amigos 

dos Excepcionais 

(Apae) se uniram 

em matrimônio. Os 

amigos e familiares 

desejam aos recém-

casados muita feli-

cidade nesta nova 

etapa de suas vidas. 

Parabéns!
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CLASSIFICADOS GRÁTIS

3622-1571

IMÓVEIS

DIVERSOS

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.

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 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.

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

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

VENDE-SE uma 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.

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.

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 aproxima-
damente 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.

ALUGA-SE sala comercial na rua Rui 
Barbosa, nº 1000, ao lado do Bom Dia 
Atacado. Tratar pelo fone: 3622-0409.

VENDO lote no Jardim Esperança com 
405 metros, rua Alfredo Back, próximo 
ao colégio Aroldo Carneiro de Carvalho, 
terreno plano, bonito, a 300 metros do 
asfalto. Valor: R$ 29 mil. Tratar: 3624-
2763 ou 8407-4724.

VENDO computador Pentium 2.2 MHZ, 
marca DELL, com 1GB de memória, 
gravador de CD, monitor 15’, teclado, 
mouse, caixa de som amplifi cadas, pro-
gramas a escolher, garantia e nota fi scal 
por apenas R$ 590. Facilito com cheque. 
Tratar: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE 2 camas: 1 solteiro e outra 
de casal, 2 fogões à gás: 1 de 4 bocas 
e outra de 6 bocas e uma mesa com 6 
cadeiras. Fone: 3622-8290.

VENDE-SE casa de madeira na rua 
José João Mayer, na Água Verde, próxi-
ma a 5ª Roda. Valor: R$ 50 mil. 
Fone: 3624-2285.

VENDE-SE lote na BR-280, em frente 
a Ervateira Canoinhas com 1.206m². 
Fone: 3624-2285.

ALUGA-SE apartamento mobiliado, 
com sala, cozinha, banheiro, garagem, 
1 quarto e varanda. Rua: Augusto Haag, 
107, bairro Alto da Tijuca, a 700 metros 
da UnC, no asfalto para Marcílio Dias. 
Fone: 3622-2429.

VENDE-SE casa com 140m² de alvena-
ria, construída em amplo terreno com 
excelente localização, próximo ao Felíci-
tas.  Com 3 quartos, escritório, salas de 
jantar e estar com espaços integrados e 
demais dependências. Possui ainda, jar-
dim de inverno, garagem para 2 carros, 
canil. Vizinhança tranquila. Rua: Alois 
Stueber,108 - centro. Valor: R$ 125 mil. 
Fone:  3622-3447. 

VENDE-SE por preço de ocasião R$ 35 
mil à vista. Duas casas de alvenaria em 
São Cristovão, na rua Canoinhas, uma 
com um ponto comercial com 105m², a 
outra com 72m², ambas no mesmo ter-
reno. Fone: 3622-8559, falar com Lúcio 
ou 3622-2429, falar com Sebastião.

VENDE-SE uma área de 12 alqueires 
de terra na Floresta, município de 
Papanduva, a 2 km da BR-116, no valor 
de R$ 130 mil. Fone: (41) 3032-1021 ou 
(41) 9641-3126.

VENDE-SE casa de alvenaria de 112 
m² na rua José Martins, 184, no Alto do 
Mussi, em Três Barras. Casa nova, toda 
murada. Fone: 9976-9624.

VENDE-SE um terreno rural com 4,4 
hectares com 8 mil pés de pinus com 3 
anos e meio, na localidade de Arroios, 
em Canoinhas. Valor: R$ 60 mil. Fone: 
3622-5961.

VENDE-SE terreno de 4,8 hectares 
com 2 mil pés de eucaliptos com 7 anos 
e 3 mil pés de pinus na localidade de 
Ribeirão Raso, em Canoinhas. 
Valor: R$ 60 mil. Fone: 3622-5961.

VENDE-SE ponto comercial com ótima 
freguesia, estoque completo, com freezer, 
balcão, assador de carne e caixa, no Jar-
dim Esperança, na rua Feres João Sphair, 
nº 730. Fone: 3622-6854 ou 9612-8454.

VENDE-SE aquecedor movido a 
querosene, digital, eletrônico. Fone: 
3623-4274.

VENDO 2 balanças com 2 lugares cada. 
Preço a combinar. Fone: 3623-5130, c/ 
Michel.

PROCURO alguém que esteja solitária, 
em busca de alguém para amar. Procuro 
uma mulher bem sucedida e legal para 
viver um grande amor, acima de 30 anos. 
Se você se encaixa neste perfi l, escreva 
para: Homem Solitário, rua Jacob Treml, 
nº 215, Canoinhas-SC, CEP 89460-000.

PROCURO casamento. Sou solteiro, 
aposentado, tenho 57 anos, procuro 
mulher com mais de 30 anos que seja 
solteira ou viúva. As interessadas pode-
rão escrever para: Homem Alegre, rua 
Antonio Grosskopf, nº 329, Canoinhas-
SC, CEP 89460-000.

TORPEDOS
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VEÍCULOS MOTOS

CAMINHÕES

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

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

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

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.

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 - Automático, 
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.

VENDO suspensão de ar com compres-
sor, 2 cilindros, solenóides, controle re-
moto, relógios, botões de acionamento, 
bolsas Goodyear, a melhor do mercado. 
Fone: 9603-7209.

VENDO som automotivo. 1 rádio Pion-
ner, caixa para 3 subs, sendo 2 dutados 
e 1 selado, 3 sub 12’ Pionner 400WRMS, 
2 cornetas selenium titânio, 1 módulo 
Boss Blade, 1 módulo Boss 200WRMS, 
1 bateria de som 115A, 1 carregador de 
bateria, cabos. Fone: 9603-7209.

VENDE-SE Santana Evidence, ano 
1998, modelo 20M1. Completo: Ar-
condicionado, vidro elétrico, trava elétri-
ca, direção hidráulica. R$ 18 mil. Ganha 
documentação. Tratar: 9195-7448.

VENDO Fusca, 1974, pneus novos, 
distribuição eletrônica, documentos em 
dia, interior inteiro. Lindo Fusca! Ótimo 
estado de conservação. Valor: R$ 3,5 
mil. Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDO Vectra GLS, ano 1994, motor 
2.0, 8 válvulas, cor prata, vidro e trava 
elétrica, ar-condicionado, direção hi-
dráulica, volante escamoteável, alarme, 
completo, em perfeito estado. Valor: R$ 
12,9 mil. Financio ou troco por terreno. 
Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE Gol CL 1.6, álcool, ano 
1992, único dono. Preço: R$ 9,8 mil. 
Fone: 3622-0253 ou 9955-9387.

VENDE-SE Ômega GLS 2.2, 93/94, 
bordô, som, ar, alarme, insufi lme, 
travas elétricas, pneus novos, carro 
impecável, todos os equipamentos 
funcionando. Fone: 9603-7209.

VENDO moto XLR, branca, ano 1998, em 
bom estado. Valor: R$ 3 mil à vista. Fone: 
3622-4378, falar com Valdecir Marro.

VENDE-SE Cargo 815 baú, 2005, prata, 
novíssimo, à vista ou fi nancio em até 60 
meses. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE caminhão 2213 traçado, 
ano 1994 e um 1313, ano 76. Preço a 
combinar. Fone: 3624-2285.

VENDE-SE MB 710 baú, 2003 (fi -
nancio), branco. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.

VENDE-SE MB 1620 Truck 2006, bran-
co, ótimo, à vista ou fi nancio em até 60 
meses. Aceita troca. Fone: 3622-5352 
ou 9192-4950.

VENDO Honda New Civic LXS Okm, 
1.8, Flex 2009, preto. À vista ou fi nancio  
em até 60 meses. Aceita troca. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950.

VENDO Ecosport XLT 1.6 Flex 2005, ver-
melha, à vista ou fi nancio em até 60 meses. 
Aceita troca. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDO Golf 1.6, 2001 – prata, ar, dire-
ção, trio elétrico. Valor: R$ 24 mil. Fone: 
9923-0015 ou 3622-3392 c/ Marcelo.

VENDE-SE L200 Sport HPE cab. Dup. 
4x4, turbo aut. 2006, prata, diesel, 
completa – à vista ou fi nancio em até 60 
meses – aceita troca. Fone: 3622-5352 
ou 9192-4950.

VENDE-SE Corolla Fielder 1.8 aut. 
2007, prata, completo, à vista ou 
fi nancio em até 60 meses. Aceita troca. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Ranger XLT Limited cab. 
Dup. 4x4, turbo, eletr. 2007, preta, 
diesel, 25.000 km, original. Oferta: R$ 
75,4 mil. À vista ou fi nancio em até 60 
meses, sem troca. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.

VENDE-SE um Palio ED 97, 1.0, cinza, 
trava elétrica, alarme, insufi lme, por   
R$ 4,1 mil e mais 26x de R$ 419 ou 
troco por carro 1.5 ou 1.6. Fone: 3624-
2362 ou 9949-7349.

Publicação de classifi ca-
dos será aceita somente 

até às 18 horas 
de terça-feira. 

TROCA-SE um Gol Bola, 16v, 1.000, 
ano 2000, cor cinza, roda esportiva, tra-
va elétrica, por um carro de menor valor 
acima do ano 90, carro 1.6 + presta-
ções para assumir. Fone: 9115-4021.

VENDE-SE Caravan Comodoro, ano 
91, cor vermelha, 4 cilindros, gasolina, 
vidro e trava elétrica, direção hidráulica, 
bom estado de conservação. Fone: 
3627-3044.
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Na comunidade 
Santo Antônio, 

no bairro Alto da Tijuca

À partir das 11 da manhã: 
venda de frango assado
Início da festa: 14 horas

Às 18 horas: Acendimento da fogueira

A festa será animada pela equipe técnica 

Som e Luz

Aniversário de 
casamento

Dia 14 do andante será, para a 
família Mussi uma data festiva e 
de grande signifi cado, pois trans-
correrá o 35.º aniversário de casa-
mento de nossos diletos amigos sr. 
Abrahão Mussi e D. Nura Mussi.
De família tradicional em Canoi-
nhas, os aniversariantes gozam 
de largo prestígio e conceito social 
que se aliam as amizades que 
gangrearam em nossa terra.
Correio do Norte associa-se as 
alegrias do casal desejando-lhes 

PUBLICADO EM  13 DE JUNHO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

CN

GRATINADO DE ABOBRINHA E PALMITO

felicidades.

Paulo Wiese
Ocorreu ontem pelas 22,45 horas 
o falecimento do cidadão Paulo 
Wiese, chefe de tradicional família 
canoinhense e muito estimado em 
nossos convívios sociais.
Paulo Wiese que viveu conosco 
mais de 40 anos, sempre se 
destacou pela sua honestidade e 
caráter inquebrantável.
Descansou agora depois de algum 
tempo acamado em seu leito de 
dor.
Correio do Norte associa-se aos 
inúmeros pêsames e envia a 
família enlutada respeitosas con-
dolências.

Churrascaria 
Sabiá

Numa feliz iniciativa de seu 
propr ie tár io ,  senhor  Mi l ton 
Zaguini,  foram inauguradas 

em data de 11 do corrente as 
novas instalações da Churras-
caria Sabiá, à rua Cel. Vidal 
Ramos.
Correio do Norte convidado se fez 
representar ao ágape, levando óti-
ma impressão da organização, de 
ambiente sumamente familiar, mo-
delar no gênero, cuja necessidade 
já era gritante para Canoinhas.
Correio do Norte agradece a 
gentileza do convite e deseja ao 
proprietário grandes recompensas 
futuras.

Cine Teatro 
Vera Cruz 
apresenta:

Hoje às 20 horas – impróprio até 
14 anos

UM CERTO CAPITÃO LOCKHART
Com James Stewart, Catthy 

O’Donnel, Artur Kenedy, 
Walace Jord

“Um sensacional fi lme faroeste”

Na foto produzida 

em data imprecisa, 

a família de Paulo 

Wiese (sentado). 

Entre os fi lhos, 

Wiegando (em pé, o 

primeiro da direita 

para a esquerda), 

Adolar (o segundo) 

e Darcy Wiese (o 

quarto em pé). As 

informações e a foto 

são do acervo do 

professor Fernando 

Tokarski. Contri-

buições podem ser 

enviadas para o 

endereço fernan-

dotokarski@yahoo.

INGREDIENTES
• 2 colheres (sopa) de margarina
• 2 dentes de alho picados
• 1 colher (sopa) de farinha de 
trigo
• 1 e 1/2 litro de leite
• 1 pitada de noz moscada
• 1 lata de creme de leite
• 2 abobrinhas cortadas em rodelas 
grossas
• 500g de palmito cortado em 
rodelas
• 50g de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça a marga-
rina e doure o alho. Dissolva a fari-
nha de trigo em um pouco do leite 
e acrescente à panela. Sem parar 
de mexer, acrescente aos poucos 
o restante do leite e cozinhe até 
engrossar. Junte a noz moscada e 
o creme de leite. Desligue o fogo e 
deixe esfriar um pouco. Em um re-
fratário levemente untado, distribua 
a abobrinha e o palmito. Cubra com 
o creme, polvilhe o queijo e leve ao 

GRANDIOSA
FESTA JUNINA
AMANHÃ - 13/06

forno preaquecido a 220º durante 20 
minutos ou até dourar.

DICA: Se preferir, substitua a abobri-
nha por brócolis.

TEMPO DE PREPARO: até 30 min 
RENDIMENTO: 8 
CALORIAS: 306 

IMAGEM | Centenas de fi éis acompanharam ontem a procissão do Corpo de Cristo em Canoinhas.      

Além de rezar, os participantes doaram cobertores que serão destinados ao Hospital Santa Cruz
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CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a partir 
das 18 horas

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Festa Junina do Cine

CLUBE PALÁCIO, Major Vieira
Quando? Amanhã
O que? Chiquito e Bordoneio

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

GALPÃO MISSIONEIRO
Quando? Amanhã
O que? Inverno Mix

SBO
Quando? Domingo
O que? Banda Maresia

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Lover’s Day
Quando? Amanhã
O que? Meeting Crew.com

FESTA JUNINA
Quando? Amanhã
Onde? Na comunidade Santo An-
tonio, no Bairro Alto da Tijuca, em 
Canoinhas

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Todas no domingo
Em Canoinhas

- Santo Antonio dos Wossgrau: ani-
mação do grupo Piston de Ouro
- Rio d’Areia de Baixo: animação do 
grupo Quero-Quero
Em Bela Vista do Toldo

- Lagoa do Sul: animação do grupo 
Marcação

PRÓXIMOS EVENTOS:
:: 17/06 – Festa da Tequila, no V12 
Music Bar
:: 20/06 – Groove Sessions, no V12 
Music Bar
:: 21/06 – Festa no Km 16, em Irineópo-
lis. Animação do grupo Manotaço
:: 21/06 – Grupo Redomão, na SBO
:: 26/06 – Mulheres Convidam, no V12 
Music Bar
:: 26/06 – Show Nacional com o grupo 
Maria Fumaça, na Channel 311
:: 28/06 – Grupo Talagaço, na festa 
de São João Batista, no Salto d’Água 
Verde, em Canoinhas
:: 28/06 – Festa no Pulador, em Major 
Vieira
:: 03/07 – Grupo Candieiro, na 1ª 
Festa do Colono, em Major Vieira, de 
3 a 5/07
:: 03/07 – Sextaneja ACD com Banda 
Kanoa, no V12 Music Bar
:: 04/07 – Private Vibe, no V12 Music Bar
:: 05/07 – Banda Limite Zero no Centro 
Comunitário, na Festa do Colono, em 
Major Vieira
:: 10/07 e 11/07 – 1º Femuscan – Fes-
tival de Música de Canoinhas
:: 10/07 – Impulse Bacardi, no V12 
Music Bar
:: 11/07 – Baile com os 4 Gaudérios no 
Clube 16 de Abril, em Itaiópolis
:: 11/07 – Show nacional com Inimigos 
da HP, na Firma
:: 11/07 – Festa Junina na igreja São 
Francisco, em Canoinhas
:: 11/07 – DM’ Boys ao vivo, no Cine
:: 12/07 – Os 4 Gaudérios na festa da 
Igreja do Perpétuo Socorro, no bairro 
Jardim Esperança, em Canoinhas
:: 19/07 – Festa na localidade do Rio 
do Pinho, em Canoinhas, com Canhoto 
do Brasil e Banda Vanerejo
:: 19/07 – Os Tiranos, na festa da Serra 
do Lucindo, em Bela Vista do Toldo
:: 26/07 – Festa do Colono com Os 
Caudilhos, no Salto d’Água Verde, em 
Canoinhas

Programação
Fim de semanaDia de dar presentes, 

NAMORADOS!
Data aquece comércio em todo o País

Gracieli Polak
CANOINHAS

Vitrines transbordando cora-
ções, jovens afoitos comprando 
presente para seus amados, 
planos para a comemoração do 
dia especial e a terceira data co-
memorativa mais lucrativa para 
o comércio anima consumi-
dores e lojistas em Canoinhas, 
e em todo o País. A data mais 
esperada do ano para os casais 
apaixonados só perde em volu-
me de vendas  para Natal e Dia 
das Mães, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), e movi-
menta diversos setores, como 
turismo e gastronomia.

De acordo com a Fede-
ração do Comércio de Santa 
Catarina (Fecomércio), a 
data será de movimento para 
o comércio, já que 69,60% 
dos entrevistados responde-

ram ir às compras em busca do 
presente para os amados. Segun-
do uma pesquisa realizada pela 
instituição, 67,50% dos catarinen-
ses comprometidos pretendem 
pagar à vista os presentes para a 
data especial. A pesquisa revela 
que o gasto médio está fi xado 
entre R$ 51 e R$ 100, valores 
citados por 41,10%, seguido de 
29,90% dos entrevistados que 
estimam gastos de até R$ 50, e 
17,60% que pretendem gastar 
entre R$ 101 e R$ 200.

ACERTE NO PRESENTE

Em Canoinhas, mesmo en-
tre a grande oferta de produtos, 
alguns presentes ainda são os 
preferidos dos namorados. De 
acordo com lojistas consultados 
pelo CN, cestas de chocolates, 
perfumes e roupas são os produ-
tos mais requisitados para a data, 
indicações que concordam com 

A Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc) homena-
geou na terça-feira, 2, em sessão 
especial, os 10 anos de criação 
do Programa de Microcrédito de 
Santa Catarina. 

Na sessão solene, o Banco 
do Planalto Norte de Canoinhas 
e o gerente executivo Nivaldo 
Brey Junior foram homenage-
ados. Junior foi agraciado com 
a homenagem por ser o geren-
te de Microcrédito com mais 
tempo de atividade em Santa 
Catarina - nove anos. Gilson José 
Pedrassani, diretor-presidente, 
recebeu a homenagem concedida 
a instituição.

Segundo Junior, o Banco 
do Planalto Norte já liberou 
mais de R$ 18 milhões, garan-
tindo a manutenção de 12,6 mil 
postos de trabalho e gerou 1,5 
mil empregos diretos. “Muitos 
negócios são criados com pe-

Alesc homenageia Banco do Planalto Norte

FLORIANÓPOLIS

Instituição canoinhense já liberou mais de R$ 18 milhões e gerou mais de 1,5 mil empregos em nove anos

quenos empréstimos”, afi rma. 
De acordo com Junior, 45% dos 
fi nanciamentos são concedidos 
a mulheres, “consolidando as-
sim a importância das mulheres 
na complementação da renda 
familiar”. 

Pedrassani explica que o 
programa tem como objetivo a 
inclusão social, e se consolidou 
principalmente pelo trabalho 
voluntário das pessoas que par-
ticipam do Banco do Planalto 
Norte.

Para o prefeito de Ca-
noinhas, Leoberto Weinert 
(PMDB), o microcrédito tem 
fundamental importância para 
o desenvolvimento econômico 
local e regional, pois “além 
de fomentar a economia, há 
dez anos auxilia centenas de 
pessoas a deixar o mercado 
informal, favorecendo a le-
galização e a ampliação de 
empresas que se inserem na 
cadeia produtiva”. 

NIVALDO Brey Junior recebendo homenagem das mãos do deputado e 

secretário de Desenvolvimento Sustentável, Onofre Santo Agostini

GILSON José Pedrassani recebendo a homenagem do deputado Eliseu Matos

os resultados apurados pela 
Fecomércio. Segundo a Federa-
ção, peças do vestuário ocupam 
37,10% das preferências na 
hora de comprar o presente, 
seguido por perfumes, 7,40%, 
e calçados, 7,20%. 

Na dúvida entre o melhor 
presente para comprar para 
sua alma gêmea, vale arriscar. 
“Tem de comprar uma lingerie 
também, para dar uma apimen-

tada na comemoração”, revela a 
estudante Juliana Pizzatto Tei-
xeira, envolvida com a compra 
do presente para o namorado. 

Para quem deixou a compra 
do presente para a última hora, 
é preciso correr. O comércio 
de Canoinhas fi ca aberto até 
às 18 horas, mas algumas lojas 
deverão estender o expediente, 
informa a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Canoinhas.

PRESENTE, em vitrine de Canoinhas: comércio aguarda data com expectativa
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Destaques da TV
DIRTY DACING – RITMO QUENTE
Globo * Hoje * 16 horas
A TV anda bem nostálgica ultimamente. 
Depois de O Guarda-Costas, que pas-
sou no SBT semana passada, a Globo 
reprisa outro brega que amamos odiar. 
Vale pela presença de Patrick Swaize, 
galã que hoje luta contra um câncer. 
PARA QUEM CURTE ROMANCES.

CARAMURU – A INVENÇÃO DO 
BRASIL
Globo * Amanhã * 16h30
Divertida produção que resume a 
microssérie que a Globo exibiu há 
dois anos. De modo ágil e muito bem-
humorado, o fi lme narra a chegada dos 
primeiros portugueses no Brasil. PARA 
QUEM GOSTA DE COMÉDIAS.

DIÁRIO DE UMA PAIXÃO
SBT * Amanhã * 23h15
Belo romance das antigas que conta a 
história de um amor impossível entre 
uma aristocrata e um operário nos 
anos 1940, passando pelos tumul-
tuados anos da 2.ª Guerra Mundial. 
Prepare o lenço. PARA QUEM CURTE 
ROMANCES.

PREMONIÇÃO 3
SBT * Domingo * 22h30
Aqui não tem erro. Quem curtiu as duas 
primeiras produções, vai delirar com esta 
continuação. A premissa é a mesma. Jo-
vens escapam da morte durante tragédia 
em um parque de diversões. A impiedosa 
morte, no entanto, vai caçá-los. PARA 
QUEM CURTE SUSPENSE.

ÁRIDO MOVIE
Cultura * Amanhã * 23h30
Ótimo longa nacional que narra a 
trajetória de um apresentador do 
tempo na tevê que se obriga a re-
atar os laços com a família depois 
do assassinato do pai. 
PARA QUEM GOSTA DE DRA-
MAS.

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

M U LT I M Í D I A
PRIMEIRAS CENAS DE VIVER A VIDA
Rodrigo Hilbert e Thiago Lacerda gravaram diversas cenas 

em Israel para a próxima novela das 9, da Globo

PERSONAGEM DE RODRIGO HILBERT: O ator será Felipe, um 
bon vivant que viaja pelo mundo. Na foto, o ator no Mar Morto

PERSONAGEM DE THIAGO LACERDA: O ator vive um 
fotógrafo experiente que registra todas as suas aventuras

BELEZAS NATURAIS: No Monte das Oliveiras, Rodrigo e Thia-
go Lacerda com as atrizes Thianna Bialli e Natasha Haydt

AMIZADE: Os astros contemplaram o pôr-do-sol no Mar Mor-
to. Na trama de Manoel Carlos eles serão superamigos

> GORDUCHO? 
Esse Ronaldo... O atacante do Corinthians esteve 
num jantar oferecido pelo empresário Ivan Surita, 
no restaurante “Brasil a gosto”. Ronaldo se esbal-
dou no cardápio: pastel de carne seca com abóbo-
ra, casquinha de camarão, queijo coalho na chapa, 
bolinho de arroz, canapé de banana da terra...

> MAIS ATENÇÃO!
Angélica puxando a orelha de Luciano Huck: 
no quadro em que ele “vai de táxi”, no Caldei-
rão, sempre esquece de pedir ao passageiro 
que coloque o cinto de segurança...

> VIOLÊNCIA!
Xuxa vai reforçar a segurança: a Fundação 
Xuxa Meneghel, que fi ca no sítio da Pedra de 
Guaratiba (RJ), teve a porta arrombada por 
bandidos! Levaram dois alto-falantes e um 
macaco de carro.

> VAI VER, XORORÓ? 
A panicat Sandy Capetinha fazendo ensaio nu: 
ela provou porque é considerada a sósia “en-
corpada” de Sandy Leah. A “versão capetinha” 
deve deixar muito marmanjo babando!

> O QUE É QUE A BAIANA 
TEM? 
Ninguém sabe explicar o motivo, mas Ema-
nuelle Araújo sai da Dança dos Famosos 
direto para Pelo Avesso, nova novela das 6. 
Antes, emendou Pé na Jaca, A Favorita e 
Três Irmãs...
 

> CENSURA?
Marcelo Tas acredita que o fi m do CQC ao vivo 
foi por problemas operacionais. Na verdade, 
dizem que ele andou falando demais... As duas 
últimas edições foram gravadas!
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O mundo precisa de paz, de amor, de 
entendimento, de autoconfi ança e, prin-
cipalmente, de justiça. Por isso que a 
humanidade sonha que cada um busque 
em sua vida a santidade. Sonhando que 
a paz tão almejada encampe a terra, 
irmanando pessoas, comunidades e 
nações. Sonhando que maiores edifícios 
das cidades já não eram os bancos, 
os apartamentos de luxo, os hotéis de 
quatro ou cinco estrelas, os cinemas, 
as assembleias legislativas, os palá-
cios dos governadores, apartamentos 
luxuosíssimos, supermercados... mas 
escolas, colégios, hospitais de preços 
acessíveis, creches-modelo para mi-
lhões de crianças carentes, asilos com 
música e muito carinho para os velhi-
nhos desamparados. Sonhando que as 
somas fabulosas investidas em armas 
estavam sendo canalizadas em projetos 
de alimentação, saúde, ensino, higiene 
mental e corporal, lavoura, transporte, 
erradicação das favelas. Governo e po-
líticos voltados realmente para o povo, 

sem demagogia. Sonhando que os rios 
poluídos haviam sido sanados, que a 
derrubada desenfreada de florestas 
cessara, que as chaminés das fábri-
cas já não vomitam fumaça. Sadios e 
limpos, os produtos hortifrutigranjeiros, 
sem nenhuma química venenosa e o 
trânsito, disciplinado, já não matava 
ninguém nas avenidas e estradas do 
mundo. Sonhando também que os 
assaltos a mão armada, os sequestros 
torpes, o fl agelo dos tóxicos, os roubos, 
a delinquência, a corrupção impune, as 
sufocantes dívidas para com o povo, os 
gastos supérfl uos dos órgãos governa-
mentais, as mordomias e as desigual-
dades sociais haviam sumido do mapa, 
defi nitivamente, cedendo lugar a justiça, 
aos direitos humanos. E por fi m, a parte 
mais linda do sonho foi esta: Pais, fi lhos 
e comunidades em convívio harmonio-
so, partilhando na mesma proporção, 
rezando para que a fi sionomia do ser 
humano seja um convite a participar do 
mistério de Deus.

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 curiosidade é o ponto principal da semana, ariano. 
Você tende a estar mais envolvido com assuntos 
intelectuais, querendo saber mais, aprender, conhe-
cer e trocar ideias. A semana é muito positiva para 

planejar, pois você tende a estar mais ponderado e seguro em rela-
ção ao que quer, à sua força e com muita determinação e otimismo. 
Autoconfi ança em alta.

Tente conter a ansiedade, geminiano. Você tende 
a estar elétrico e ansioso com tantos pensamentos 
e projetos. Que tal descansar um pouco em boa 
companhia, falar de suas angústias e ouvir o que o 

outro tem a dizer? Isto pode ajudá-lo a ter mais clareza em relação 
às decisões que deve tomar. De qualquer forma, você estará extre-
mamente romântico e sonhador.

Desacelere um pouco, leonino. A semana pede que 
pise um pouco no freio e que faça as coisas com 
mais cuidado. É importante estabelecer prioridades 
e analisar o que e como você deve continuar fazendo. 

Você pode perceber que é impossível dar conta de tudo ao mesmo 
tempo e irá abrir mão de algumas coisas. Mas lembre-se que a 
semana também pede namoro e diversão.

Você estará ainda mais social e comunicativo nos 
próximos dias, libriano. Sua disposição intelectual 
te levará a ler e conversar ainda mais. A semana 
promete bons momentos próximo de pessoas mais 

íntimas, com boa conversa e importantes constatações. É um mo-
mento positivo, bom para começar coisas novas e pensar em seu 
futuro. A sensação tende a ser realização e alegria.

Você estará empolgado e romântico, sagitariano. A 
semana promete movimentação, possíveis viagens 
e diversão. Mas você estará muito animado em 
relação ao amor ou a vontade de se relacionar. Só 

tome cuidado para não sonhar demais e perder oportunidades que 
estão bem diante de você. O momento é positivo para se cuidar, se 
dar atenção e fazer coisas que gosta.

Amor e comunicação em destaque, aquariano. Você 
tende a estar muito comunicativo, com vontade de 
sair e conversar. E tende a ter oportunidades para 
isso, já que a semana promete uma vida social mais 

intensa, mais contato com amigos e namoro. Neste sentido todos 
convites são bem-vindos e podem resultar inclusive em conhecer 
gente nova e interessante.

Os próximos dias prometem felicidade e empolga-
ção, taurino. Fica mais fácil perceber o que gosta e 
como conquistar seus desejos. Você tende a estar 
cheio de energia e disposição, sentindo que muitas 

oportunidades simplesmente aparecem até você. É um momento de 
sorte, em que tendem a acontecer coisas boas em seu dia a dia que 
te fortalecem e deixam feliz.

Cuidado com os excessos, canceriano. Cuide-se, 
preste mais atenção em sua alimentação e aproveite 
a semana para incluir hábitos mais saudáveis em seu 
dia a dia. Você tende a se sentir mais cansado nos 

próximos dias e isto tende a gerar esta vontade de organizar melhor 
sua rotina. Aproveite e faça isso. Bom momento para ir em médicos 
e fazer check-ups.

Sua criatividade está a mil, virginiano. Aproveite estas 
ideias brilhantes, mas tente não fi car muito ansioso 
em concretizá-las tão rapidamente. É importante ter 
foco e objetividade. Tente conciliar todas as áreas de 

sua vida. Um pouco de trabalho, estar com a família, namorar, pensar 
no futuro e cuidar de você. Somente assim sentirá que é possível 
realizar tudo que deseja.

Você estará mais voltado às outra pessoas, es-
corpiano. Especialmente com quem se relaciona 
afetivamente. Sentirá mais vontade de dar atenção 
a quem ama ou ter alguém do seu lado com quem 

possa compartilhar. Olhe para tudo que tem de bom, valorize-se e 
perceba o tanto de qualidade e talentos você tem, e tudo que pode 
compartilhar com alguém que goste e admire.

Tente não se desgastar com as pequenas coisas, 
capricorniano. Esta semana exige um pouco mais 
de atenção com os detalhes, com sua organização 
e com a necessidade de se preocupar igualmente 

com pequenas coisas. A semana é também positiva para dar mais 
atenção à sua saúde, cuidar mais de você, diminuir um pouco o ritmo 
por alguns dias e tentar descansar.

Peixes de 22/2 a 20/3
Fique de olho em possíveis contatos profi ssionais inte-
ressantes, pisciano. Pode não ser algo para se realizar 
neste momento, mas os contatos são importantes para 
seu futuro. Por sinal, o momento é interessante para 

planejar, questionar escolhas e fazer planos. Você tende a estar mais 
evidente em seu ambiente de trabalho e por isso é hora de mostrar 
todo seu talento, para ser reconhecido.

HORÓSCOPO DA SEMANA

REVERTER OS SONHOS

Fonte: Climatempo

Sol com algumas nuvens. Não chove.

HOJE:

15ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
6ºC

DOMINGO:

15ºC

Manhã Tarde Noite
7ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEGUNDA:

15ºC

Manhã Tarde Noite
7ºC

15ºC

ALMANAQUE

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva a qualquer hora.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Tobi conta a verda-
de a Das Dores, que, apesar 
de não gostar de ter sido 
enganada, fi ca penalizada 
com o rapaz. Terêncio e Zé 
Camilo passeiam pela praia. 
Otávio estranha a ausência 
de Alfredo Modesto na rádio. 
Rosinha sofre por Zeca.

AMANHÃ - Zuleika vai atrás 
de Zeca e acaba cuidando das queimaduras de sol 
de Terêncio e Zé Camilo. Mariana quer se separar 
de Antero e ele pede a Ida que arrume um quarto 
na pensão para a beata. Das Dores diz a Edith que 
desconfi a de Tobi.

HOJE - Simone checa os últimos detalhes da expo-
sição. Simone avisa a Denis que a exposição é um 
sucesso. Dafne e Gabriel se beijam. Cléo encontra 
Pelópidas e relembra de quando eram crianças. 
Simone dá o código do cofre da galeria a Edgar.

AMANHÃ - Simone comemora a salvação da 
galeria. Frederico retorna da viagem. Esther tenta 
convencer Hannah a lutar por Benjamin. Vicente 
pede a Nicholas que lhe dê aulas de sedução. Léa 
se recusa a transar com Frederico na lua-de-mel.

HOJE - Opash fi ca cismado com o comportamento 
de Laksmi. Surya joga Amithab contra Maya. Inês 
confronta Ramiro. Júlia briga com Silvia e Murilo. 
Gopal aconselha Raul a voltar para a esposa. Duda 
desconfi a das perguntas que Bahuan faz.

AMANHÃ - Bahuan lembra a Pedro que Shivani 
ainda não sabe que ele é um intocável. Zeca aponta 
Suellen para César, como mulher que o denunciou à 
polícia. Malika conta a Suellen que ela e Ana viram 
Norminha beijando um homem. Ana avisa a Indra 
que a candidata à noiva do jovem vai passar o fi nal 
de semana com eles.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Ceição conta 
o grande segredo a 
Lucas. O assassino 
de Lara Penteado se 
entrega. Lucas tem 
uma discussão com 
Ermírio. Ele vai inves-
tigar sua própria his-
tória. George Castelli 
comete um atentado 
na prefeitura.

REVELAÇÃO - SBT - 22h30min

NO AMOR

Os namorados são destemidos
Quando ousam se aproximar
Inspiram o amor no presente
Descobrem que sabem se amar.

Almejam os mesmos objetivos
Fazer a espécie perpetuar
Ultrapassam algumas barreiras
Que a razão não sabe explicar.

Namorar produz o elixir da vida
Na necessidade de se doar
É o espírito em liberdade
Sem o temor de se machucar.

Namorados poderiam ser anjos
Mas os anjos não sabem pecar
É a ação desta cumplicidade
Que faz o casal procriar.

Namorar é um pouco científi co
Na química de apaixonar
Os olhos conduzem um fl uído
Que faz o desejo afl orar.

Nisto nasce o diálogo
E a libido está em todo lugar
Todas as partes do corpo são referências
Que fazem o corpo se arrepiar
A timidez dá o tempero
Que a alma gosta de saborear.

No átimo acontece o namoro
Que até um século poderá durar
Para aqueles que crêem no amor
E vivem para o amor inspirar.

HOJE - Baruel diz a Lígia que ou ela denuncia a 
agressão ou não pode mais tê-la em sua equipe. 
Khalid diz que Tony vai morrer assim que ele chegar a 
São Paulo. Marília avisa a Téo que vai ter o fi lho. Téo 
diz a Marília que enfrentará o tráfi co de drogas.

AMANHÃ - Vânia garante a Bruno que o adora, mas 
que é capaz de matá-lo. Dulce resiste e não beija 
Orlando. André oferece a vaga que era de Nina a 
Bebel. Pedro sugere a Nina que eles contem a Bruno 
que ela está sendo perseguida e que ele a ama.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min
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Perícia deve ser concluída em 25 dias

CONVITE PARA MISSA DE 

1 ANO DE FALECIMENTO

Os familiares de NEIVA NERI MACHADO,     

convidam seus parentes e pessoas amigas 

para Missa de 1 ano de seu falecimento, que 

será celebrada 13 de junho (sábado) às 19 

horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Se você quiser me encontrar, 
Não vá mais aos lugares por onde andei ou morei.
Já não moro mais em minha casa,
Nem viajo mais por aí...
Se você quiser me encontrar, 
Pare um pouco em silêncio, pense em mim.
Se você quiser me encontrar,
Olhe bem dentro de você, sinta seu coração bater forte,
Sinta-se feliz e não procure mais por mim...
Eu estou aí...
Dentro do seu coração!
Lembre-se que as pessoas que amamos 
nunca morrem, apenas partem antes de nós.

De seu esposo Advancir e fi lhos: Aline, Marcos e Alice.

TRAGÉDIA NA BR-116

SEIS pessoas morreram no acidente que envolveu três veículos      Página 19
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