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Weinert cumpre 
mais que Krautler

Página 8

Considerando obras em andamento, Weinert 
cumpriu 12% a mais do PPA que seu antecessor

CANOINHAS

Justiça emite quinta 

decisão favorável 

ao funcionalismo

Servidores públicos lutam desde 2003 
por reposição salarial de 19,36% 
aprovada pela Câmara e sancionada 
pelo prefeito.                     Página 6

GOLPE?

Supostos ciganos são 

detidos acusados de 

estelionato no interior

Segundo suposta vítima, dupla o ludi-
briou levando R$ 200 em dinheiro e 
um fardo de fumo. No dia seguinte, 
eles voltaram e queriam mais.  P.18

Levantamento feito pelo CN 

com base em dados do PPA 

2006-2009 e informações da 

Secretaria da Administração de 

Canoinhas, aponta que Leober-

to Weinert (PMDB) respeitou 

mais o planejamento que Or-

lando Krautler (DEM).

É CAMPEÃO!

O SOUZA E SOUZA sagrou-se o grande campeão do Campeonato do Interior 2009, na sua     

principal categoria (titular); a equipe de Marcílio Dias derrotou o Havaí, do Rio dos Pardos, por 2 a 0
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JUSTIÇA

Sabatke é solto por 

excesso de tempo na 

prisão preventiva

Ex-representante da BV Financeira 
continua respondendo a 20 processos 
nos quais é acusado de aplicar golpes 
contra clientes.               Página 19

RURAL

Tyson Foods busca 

criadores de frango 

no Planalto Norte

Interessados devem procurar a em-
presa. Técnicos visitam as proprie-
dades para analisar possibilidade de 
construção de aviários.   Página 14
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O envelhecimento populacional observa-
do nas últimas décadas produziu um 
aumento considerável da quantidade de 

idosos frequentando os consultórios médicos. 
Graças às mudanças dos hábitos de vida e aos 
avanços no tratamento de doenças crônicas, 
uma parcela con-
siderável desses 
indivíduos mantém 
uma boa qualidade 
de vida e necessi-
tam apenas de uma 
atitude preventiva. 
O médico geriatra 
oferece uma nova 
modalidade de che-
ck-up, voltado para 
pessoas com mais 
de 60 anos. Os exa-
mes têm por objeti-
vo o rastreamento 
de situações que comumente ocorrem nessa 
faixa etária: distúrbios de memória, instabilidade 
da marcha, risco de queda e difi culdades para 
realizar as atividades habituais, entre outras. 
A identifi cação desses quadros é feita a partir 
da avaliação médica geriátrica e de exames 
complementares. Fazendo uma avaliação 

para detectar um panorama clínico e funcional. 
Além de todas as avaliações clínicas, por meio 
dos exames, do histórico familiar e da própria 
pessoa, em alguns casos envolve a família 
nesse processo para colher mais informações, 
como mudanças de comportamento nos últi-

mos meses e até 
uma análise na re-
sidência do idoso 
para avaliar os ris-
cos do local. Segue 
abaixo algumas das 
doenças a serem 
rastreadas no idoso 
sem queixas: do-
ença coronariana, 
dislipidemia,  hiper-
tensão, diabetes, 
câncer, obesidade, 
doença da tireóide, 
infecções virais e 

DSTs, defi ciência auditiva e visual, osteoporose, 
depressão, defi ciência funcional e demência, 
alcoolismo, distúrbio de equilíbrio e risco de 
quedas, entre outras.

Dr. João Danilo Rudey é médico geriatra - 
CRM/SC 9804 - Especialização Lato Sensu

A
umento de impostos, pressão 
sobre os fumantes e campanhas 
que se multiplicam. A guerra 

contra o fumo deixa Canoinhas apreensi-
va. A cidade é a maior produtora de fumo 
do Estado e segue na liderança mais fi rme 
do que nunca. Seria o momento de recuar 
e diminuir a produção? Defi nitivamente 
não!

O que a princípio soa contraditório, 
tem uma explicação peculiar. A pressão 
sobre os fumicultores de todo o mundo 
está dando efeito. Pelo menos 1 milhão 
de toneladas de fumo 
deixou de ser produzido 
na safra passada.

A explicação está na 
forma como a fumi-
cultura se comporta no 
mundo. A Europa, por 
exemplo, decidiu retirar 
todos os subsídios que 
dava ao fumo. O s 
fumicultores europeus 
produziam o mesmo 
que o Brasil. Nos últimos anos, reduziram 
a produção e chegaram a 15% do que o 
Brasil produz. As 500 mil toneladas de 
fumo que a Europa produzia fazem falta 
para o resto do mundo. O percentual de 
fumantes no mundo diminuiu. Eram 30% 
da população, hoje são 18%, mas como 
a população mundial aumentou, estes 
18% são mais pessoas que os 30% de 
anos atrás. Ainda tem uma estabilidade de 
consumo. A grande questão, no entanto, é 
que se para frente diminuir o consumo e o 
Brasil continuar a produzir cada vez mais, 
teremos certamente um grande problema. 
Hoje, no entanto, a palavra de ordem é 

produzir o quanto puder. Estamos em um 
período precioso para o fumicultor, não 
importa o porte de sua propriedade. Hoje 
os fumicultores brasileiros estão com um 
grande poder de negociação, porque se 
plantou menos, está se colhendo menos e 
isso gera valorização do produto, mas eles 
não podem deixar se enganar com isso. 
Neste momento conseguiu-se valorizar em 
até R$ 6 por quilo de fumo, mas se cada 
um plantar cada vez mais, daqui a pouco 
diminui o preço.

É preciso que o fumicultor tenha 
alternativas, porque se hoje 
o preço do fumo está bom, 
amanhã pode não estar. É 
preciso diversifi car. A questão 
é antiga e pouca coisa foi feita 
até agora para concretizá-la. 
Lideranças políticas têm usado 
com exaustão o discurso da 
diversidade no campo, mas 
quando se deparam com a ren-
tabilidade do fumo, até hoje 
imbatível diante de qualquer 

outra cultura, fragilizam seus discursos e 
não encontram meios de viabilizar a rotati-
vidade de culturas.

Nos últimos anos, em particular no 
primeiro mandato de Leoberto Weinert 
(PMDB), a Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural fez diversas tentativas de atrair 
os fumicultores para a fruticultura, por 
exemplo, com pouco sucesso.

Meios de viabilizar alternativas para o 
campo, no entanto, precisam ser contínu-
as. Cabe ao poder público tornar atraentes 
estas culturas sob os aspectos de plantio, 
colheita e lucratividade. Discursos, infeliz-
mente, não levarão à mudança.

EDITORIAL

O fumo agoniza?

É preciso que 
o fumicultor te-

nha alternativas, 
porque se hoje o 

preço do fumo está 
bom, amanhã pode 
não estar. É preci-

so diversifi car

Avaliação periódica do idoso sem 
queixas

ARTIGO

DR. JOÃO DANILO RUDEY

E
m artigo intitulado “Von Liebig e o êxodo 
rural”, no Diário Catarinense de 18 de 
maio, o diretor de planejamento da Epa-

gri, Carlos L. Kreuz, lança mão do dito popular 
de que “o agricultor sabe produzir, mas não 
sabe vender”. Assim, para combater o êxodo 
rural, a solução dependeria do conhecimento 
de técnicas de gestão da propriedade, que 
órgãos públicos deveriam se preocupar em 
difundir. Podemos concordar parcialmente 
com o argumento, mas ressalvamos que, 
para além disso, ainda há problemas entre o 
conhecimento técnico e a realidade do meio 
rural. Além disso, falta capital social.

Segundo o agrônomo, o dito popular de que 
o agricultor sabe produzir, mas não conhece 
técnicas de vendas, tem a ver com a falta de 
conhecimentos de gestão moderna, aplicáveis à 
propriedade. Para ele, este seria o grande pro-
blema a ser resolvido. Nesse sentido, faltariam 
a muitos agricultores brasileiros e catarinenses 
o domínio sobre ferramentas administrativas 
como a contabilidade e o planejamento.

É possível concordar que estas são “fer-
ramentas” essenciais ao agricultor, e que no 
Planalto Norte muita gente não faz uso delas. 
Afi nal, sem a contabilidade o capitalismo não 
teria se desenvolvido, e se quisermos nos 
desenvolver, teremos de fazer o mesmo. Mas 
também é preciso ressaltar, pela nossa ob-
servação, que a presença da contabilidade é 
crescente na organização da propriedade rural 
de nosso território nos últimos anos.

Todavia, não é bem verdade que a questão 
de “como produzir” esteja superada. Ainda 
existem problemas nessa etapa. A tecnolo-
gia implantada na produção nem sempre é 
efi ciente. A garantia da produtividade muitas 
vezes não se confi rma no uso das tecnologias. 
Isto acontece porque há uma realidade que é 
diferente do conhecimento técnico. Por exem-
plo, muitas vezes os técnicos sugerem o uso 
da química, mas a produção orgânica é muito 

mais efi ciente. Então, o conhecimento técnico 
muitas vezes ignora a realidade.

Mesmo assim, é válido reconhecer que o 
agricultor precisa modernizar a gestão de sua 
propriedade, como numa empresa, e desen-
volvendo por consequência o conhecimento 
que permita comercializar o seu produto de 
maneira minimamente vantajosa. Nisso parece 
correta a sugestão de que os órgãos públicos 
voltados ao meio rural prestem cada vez mais 
atenção a essa advertência.

Porém, devemos destacar que, mesmo 
com o uso da gestão e do planejamento na 
pequena propriedade, o agricultor familiar vai 
enfrentar ainda as lógicas do grande mercado, 
das commodities, da especulação sobre valo-
res do produto, etc, fatores que se sobrepõem 
à ação de cada agricultor.

E uma das maneiras de encarar o desafi o 
da sustentabilidade e do combate ao êxodo rural 
é valorizar as formas de associação, coopera-
ção, solidariedade, diálogo e confi ança mútua, 
ingredientes que na sociologia chamamos de 
capital social. Por si só isso não explica nem re-
solve, mas contribui por certo. Se combatermos 
a desnecessária concorrência e o individualismo 
entre produtores rurais na nossa região, sabe-
remos agregar valor às nossas propriedades. A 
simples compra ou uso coletivo de implementos 
agrícolas é uma iniciativa importante. Alguns já 
o fazem, outros apenas concordam com a ideia, 
mas não fazem. É isso que ajuda a entender 
o desenvolvimento de muitas regiões, e que 
precisamos intensifi car no Planalto Norte.  

Alessandra Krauss, Bartolomeu Dem-
binski, Dirce E.F. Hoepfner, Dorilda de Cassia 
Sulim Padilha, Edenilson José Greffi n, Elcio 
Diomar Wardinski, Elcio Noemberg, Gislaine 
Friedrich, Ivan Valmir Arnold, Marli de Souza 
Cochen, Rogerio de Barros, Leandro Schiessl, 
Eduardo Gomes de Melo e Walter M. Knaesel 
Birkner

“O agricultor sabe produzir, mas 
não sabe vender”?

ARTIGO

VÁRIOS AUTORES
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<< O QUE PASSOU...
BB aumenta crédito para 

micro e pequenas empresas

<<15/06
Micro e pequenas empresas 
terão até R$ 11,6 bilhões a mais 
para pegar emprestado no Banco 
do Brasil. A instituição fi nanceira 
ampliou o limite de crédito para 
303 mil clientes desse segmento. 
O banco também reduziu os juros 
para os fi nanciamentos desse 
tipo de empresa. Em comunica-
do, o Banco do Brasil informou 
que a medida permitirá que os 
empresários tenham mais recur-
sos para comercialização. 

Exportação catarinense 

volta a cair em maio

<<15/06
As exportações catarinenses de 
janeiro a maio somaram US$ 2,5 
bilhões, com retração de 22,3% 
em relação ao mesmo período de 
2008. Os dados, divulgados pela 
Federação das Indústrias (Fiesc), 
mostram que os embarques do 
quinto mês do ano foram 28,5% 
menores do que no mesmo 
período de 2008. No entanto, 
na comparação maio ante abril, 
houve aumento de 14,4% nos 
embarques.

Bolsistas têm bom 

desempenho no Enade

<<15/06
Os bolsistas do ProUni tiveram 
desempenho igual ou superior 
ao de seus colegas no Enade, 
aponta o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais. 
A comparação dos formandos 
de 2007 foi feita entre os alu-
nos pagantes e os benefi ciados 
pelo programa do MEC - que dá 

bolsas em faculdades e universi-
dades privadas para estudantes 
com renda familiar per capita 
inferior a três mínimos.

Tensão no Irã

<<15/06
Com violência e protestos nas 
ruas de Teerã e centenas de ma-
nifestantes presos, o candidato 
derrotado à Presidência do Irã, o 
reformista moderado Mir Hos-
sein Mousavi, pediu a anulação 
da eleição de sexta-feira, que 
reelegeu o presidente Mahmoud 
Ahmadinejad com 62,7% dos 
votos. A eleição desencadeou 
protestos por todo o país. Sete 
pessoas morreram.

Arrecadação em queda

<<16/06
A arrecadação federal caiu em 
maio pelo sétimo mês consecuti-
vo na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Segundo 
dados divulgados pela Receita Fe-
deral, foram R$ 49,8 bilhões, queda 
de 6,06% (descontada a infl ação) 
em relação a maio de 2008. 

Depósitos na 

poupança triplicam

<<16/06
Menos de um mês após o 
governo propor novas regras na 
poupança para impedir a mi-
gração de recursos dos fundos, 
os depósitos triplicaram. Nos 
primeiros sete dias úteis de 
junho, foram R$ 2,018 bilhões, já 
descontados os saques. A média 
diária registrada no início deste 
mês foi de R$ 288,4 milhões. 
No mês passado, os depósitos 
somaram R$ 1,881 bilhão, ou R$ 
94 milhões diários.

Procuradoria vai 

investigar atos secretos

<<17/06
O Ministério Público Federal 
vai investigar os atos secretos 
editados pelo Senado nos últimos 
14 anos. A procuradora Anna 
Carolina Resende, que também 
é responsável por apurar a farra 
das passagens no Congresso, vai 
conduzir o caso.

Carga tributária chega a 

38,45% do PIB brasileiro

<<17/06
A carga tributária no Brasil, que 
é a relação entre arrecadação e 
o Produto Interno Bruto, chegou 
a 38,45% no primeiro trimestre 
deste ano, resultado de uma 
arrecadação de tributos federais, 
estudais e municipais na ordem 
de R$ 263,22 bilhões.

Fim da exigência do diploma

<<17/06
O Supremo Tribunal Federal der-
rubou por 8 votos a 1 a obrigato-
riedade do diploma de jornalista 
para o exercício da profi ssão. O 
STF julgou que o decreto-lei 972 
de 1969, que exige o documen-
to, é incompatível com a Cons-
tituição de 1988, que garante 
a liberdade de expressão e de 
comunicação.

Cheque sem fundo 

<<18/06
O número de cheques sem fundo 
em maio bateu recorde, segundo 
o indicador Serasa Experian. 
Foram registradas 25,2 devo-
luções de cheques a cada mil 
compensações, o maior número 
verifi cado desde 1991. 

Câmara fi xa jornada de motoristas
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 17, de forma conclusiva, 

o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 2660/96, do Poder 

Executivo, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) para 

proibir o motorista de caminhão ou ônibus de dirigir em rodovia por mais 

de quatro horas ininterruptamente. Após essas quatro horas, o motorista 

deve descansar pelo menos 30 minutos seguidos ou de forma descontínua. 

O texto prevê ainda que o motorista poderá prorrogar por até mais uma 

hora o tempo de direção máximo de quatro horas seguidas se for necessá-

rio para chegar a um lugar de parada adequado. Entretanto, esse tempo a 

mais não deverá comprometer a segurança rodoviária. A matéria segue para 

sanção presidencial. Esta é mais uma proposta que visa reduzir o número de 

acidentes nas estradas brasileiras, evitando que os motoristas de caminhões 

dirijam “dopados” com rebites e outras drogas.

STF derruba diploma de jornalista
O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou na quarta-feira, 17, a exi-

gência do diploma para exercício da profi ssão de jornalista. No pleno e 

por oito votos a um, os ministros atenderam a um recurso protocolado 

pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo 

(Sertesp) e pelo Ministério Público Federal (MPF), que pediam a extinção 

da obrigatoriedade do diploma. O recurso contestava uma decisão do 

Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3), que determinou a obri-

gatoriedade do diploma. Para o MPF, o decreto-lei 972/69, que estabelecia 

as regras para exercício da profi ssão, é incompatível com a Constituição 

Federal de 1988. Relator do processo, o presidente do STF, Gilmar Men-

des, concordou com o argumento de que a exigência do diploma não está 

autorizada pela Constituição. Para ele, o fato de um jornalista ser graduado 

não signifi ca mais qualidade aos profi ssionais da área. O único voto pela 

manutenção do diploma foi do ministro Marco Aurélio Mello, argumen-

tando que qualquer profi ssão é passível de erro, mas que o exercício do 

jornalismo implica uma “salvaguarda”. “Penso que o jornalista deve ter 

uma formação básica que viabilize sua atividade profi ssional, que repercu-

te na vida do cidadão em geral”, argumentou Mello.

RBS lança campanha em Brasília
Na reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, realizada na quarta-feira, 17, 

o Grupo RBS lançou na Capital Federal a campanha “Crack, Nem Pen-

sar”, que contou com a participação de oito deputados e dois senadores. A 

reunião comandada pelo deputado Gervásio Silva (PSDB), coordenador do 

Fórum Parlamentar Catarinense, os parlamentares conheceram peças publi-

citárias da campanha e receberam informações sobre a droga e os danos que 

ela causa no organismo. Estatísticas apresentadas pelo diretor-geral da RBS 

em Brasília, Paulo Tonet Camargo, e pela diretora de marketing da empresa, 

Lúcia Bastos, tomaram a atenção dos parlamentares. A campanha da RBS 

deverá ser mostrada em uma sessão solene da Câmara dos Deputados em 

homenagem aos 30 anos do Grupo RBS que será marcada oportunamente.

Ciro Gomes em Lages
O presidente do Diretório Estadual

 do PSB e prefeito de São José, Djalma 

Berger, está organizando para o dia 11 de

julho um Encontro Estadual do partido 

em Lages. Na ocasião o ex-deputado 

Francisco Küster assinará fi cha de fi liação 

no partido socialista, com a presença do 

deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE - 

foto), pré-candidato a presidência da 

República, que falará sobre o futuro do Brasil após o governo Lula.
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168
mil famílias devem ficar de fora do 
programa Luz Para Todos, do Governo 
Federal, que deve ser concluído em 2010. 
O programa tirou da exclusão elétrica 1,8 
milhão de famílias entre 2004 e 2008. Para 
2009/2010, meta é atender 1,1 milhão.

 MILHARES de pessoas participaram da 13.ª Parada Gay de São Paulo no domingo, 14; é o maior evento GLS do mundo
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Militantes se reuniram em Canoinhas, onde Hugo Biehl se declarou pré-candidato ao Governo

Política
MATÉRIA-PRIMA

Oposição renovada
 > p. 5

 VITÓRIA
Justiça manda prefeitura pagar 

reposição a servidores
> p. 6

‘Renovação’ é palavra 
de ordem para progressistas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O ex-deputado Hugo Biehl foi 
aclamado pré-candidato ao Gover-
no do Estado durante reunião do 
Partido Progressista (PP) ocorrida 
no sábado, 13, no Restaurante 
Laffayette, em Canoinhas. Biehl, 
por sinal, foi a principal liderança 
estadual do partido presente no 
evento que reuniu prefeitos, vice-
prefeitos, coordenadores regionais 
e membros das executivas munici-
pais e microrregionais do partido. 
Deputado Silvio Dreveck, que 
patrocinou o almoço, foi quem 
abriu os discursos. O evento foi 
coordenado pelo presidente do PP 
de Canoinhas, João Rosa Müller.

Em sua fala, Dreveck pregou 
o fortalecimento do PP, como 
única e expressiva voz da oposi-
ção no Estado e lançou o nome 
de Biehl como pré-candidato ao 
Governo do Estado.

Biehl falou logo em seguida e 
lembrou os projetos do governo 
Amin abandonados pela atual 
administração estadual. “Não es-
tamos aqui para condenar o atual 
governo, mas para apresentar al-
ternativas para melhorar o que aí 
está”, defendeu o ex-deputado.

Falando em eleições, afi rmou 
que não acredita que a Tríplice 
Aliança que elegeu Luiz Henrique 
(composta por PMDB, PSDB e 
DEM) tenha a mesma força das 
eleições passadas. Ao fi nal da fala, 
colocou seu nome a disposição 
do partido para concorrer na 
majoritária. “Não é possível que 

o partido que lidera a oposição no 
Estado não tenha um candidato 
a governador”, cravou.

Prefeito de Três Barras, Elói 
Quege, se queixou para as lide-
ranças estaduais do Ministério 
das Cidades, hoje ocupado pelo 
PP. Segundo ele, um projeto para 
drenar o valetão de Três Barras 
foi esquecido nas gavetas do Mi-
nistério. “Não houve empenho 
do nosso secretário”, reclamou 
se referindo a Leodegar Tiscoski, 
progressista catarinense que ocu-
pa o cargo de secretário nacional 
de Saneamento.

Prefeito de Papanduva, Luiz 
Henrique Saliba, fez um dos dis-
cursos mais exaltados, lembrando 

da necessidade de o PP coligar 
nas próximas eleições. “Temos 
de parar de ver defeitos em todos 
os partidos. Ah, que com o PT 
não dá, o PDT é contra, o PPS 
nos traiu nas eleições passadas... 
Não dá!”, vaticinou. Saliba foi 
agressivo em suas críticas ao atual 
Governo. “Temos de apontar as 
falhas de quem está no coman-
do”, afi rmou.

AUSÊNCIAS SENTIDAS

Anunciados como presenças 
confi rmadas, Esperidião e Angela 
Amin não participaram do evento 
porque estavam na Alemanha, fa-
zendo um estudo sobre trânsito. 
O ex-deputado Eni Voltolini, que 

ocupa a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de Joinville, 
teve de se ausentar do Estado às 
pressas um dia antes para resol-
ver compromissos de trabalho. 
Joares Ponticelli também não 
compareceu porque estava em 
compromissos na Assembleia.

As ausências mais sentidas, 
no entanto, foram as dos vere-
adores do PP em Canoinhas. 
Tarciso de Lima, que brigou 
com Müller durante a eleição da 
presidência municipal do partido, 
não compareceu nem mandou 
justifi cativa. O mesmo aconte-
ceu com o Miguel Gontarek e o 
ex-prefeito de Três Barras, Luiz 
Shimoguiri.

Senado aprova 

em 1.º turno 

texto-base 

da PEC dos 

Vereadores
O Senado aprovou na quarta-
feira, 17, em primeiro turno, o 
texto-base da PEC paralela dos 
Vereadores. 

A matéria foi aprovada por 
62 votos a favor e quatro votos 
contrários.

A proposta cria faixas de gas-
tos de acordo com a população de 
cada município. As despesas das 
Câmaras Municipais de localida-
des com até 100 mil habitantes, 
como é o caso de todos os da 
região de Canoinhas, não poderão 
ultrapassar 7% da receita tributá-
ria. No caso de municípios com 
mais de 8 milhões de habitantes, 
o limite para despesas é de 3,5% 
da receita tributária. A conta inclui 
os subsídios destinados aos ve-
readores e exclui os gastos com 
inativos. 

O texto ainda terá de ser vota-
do em segundo turno antes de ser 
encaminhado à Câmara. 

Os deputados aguardam a de-
cisão dos senadores para analisar 
outra PEC relacionada às Câma-
ras Municipais, a que aumenta o 
número de vereadores no País.

Senado aprova 

programa de 

habitação para 

cidades com até 

50 mil habitantes
O Senado aprovou na terça-feira, 
16, a medida provisória que cria 
o programa Minha Casa, Minha 

Vida, do Governo Federal, voltado 
para a população de baixa renda. 
O texto amplia a abrangência do 
programa para todos os municí-
pios brasileiros e reserva R$ 1 
bilhão para a construção de mora-
dias populares em municípios com 
até 50 mil habitantes. A MP ainda 
permite a inclusão da compra de 
lotes urbanos com recursos do 
plano habitacional.

Como o texto já foi aprovado 
pela Câmara, segue para sanção 
do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Os senadores preservaram 
o texto aprovado pelos deputados 
com o objetivo de acelerar a sanção 
do texto. Inicialmente, o Governo 
Federal havia restringido o pacote 
habitacional para cidades com 
mais de 100 mil habitantes, mas os 
parlamentares ampliaram o pacote 
para todos os municípios.
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BIEHL: “Não estamos aqui para condenar o atual governo”    DREVECK: “Necessidade de renovação para 2010”
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> Frase da semana

Oposição renovada

SEMANA DA PAZ
Na segunda-feira, 15, sessão da Câmara de Vereadores aprovou e instituiu a 

Lei que cria a Semana Municipal da Cultura da Paz. A sessão contou com a 

presença dos juízes Fernando de Castro Faria e Alessandra Meneguetti, além do 

prefeito Leoberto Weinert (PMDB). A semana será lembrada pelo comércio e 

pelas escolas entre 5 e 12 de outubro. Faria propôs que vitrines sejam decoradas 

com branco e que os trabalhadores usem roupas brancas, a exemplo de como 

ocorre em outras cidades que já instituiram a semana. Vereador Beto Passos 

(PT) sugeriu que projetos especiais nas escolas comecem desde já. Foi adotada 

ainda a Bandeira da Paz. Várias atividades esportivas, culturais e educacionais 

deverão ser realizadas no município durante a semana.

Preferência sexual de político interessa ao eleitor?

A Secretaria Regional de Canoinhas já confi r-

mou o repasse do antigo prédio do IML, no bair-

ro Jardim Esperança, para o Conselho de Se-

gurança (Conseg) e Associação de Moradores 

do bairro. A doação, extremamente positiva, no 

entanto, gerou atrito entre as duas entidades, já 

que a Associação discorda que o espaço acolha 

o projeto de lavanderia comunitária, idealizado 

pelo Conseg. A queda de braço promete ir longe 

e prejudicar a vinda de recursos da Alemanha 

para subsidiar o projeto.

Conflito encerrado
Delegado Rui Orestes Kuchnir volta de férias como vitorioso 

do embate travado contra dois escrivães, que conduziam inquérito 
paralelo dentro da Delegacia. Um deles se aposentou e o outro pediu 
transferência para Lages.

DOAÇÃO EM DISPUTA

A reunião do PP no sábado, 13, no Restau-

rante Laffayette mostrou que, de fato, o partido 

quer renovação. A ausência do casal Amin, por 

mais que pareça coincidência (eles estavam na 

Alemanha fazendo um estudo sobre trânsito), 

soou como uma carta branca para as lideranças 

do partido pedirem renovação. Esta renovação, 

pelo menos por enquanto, atende pelo nome de 

Hugo Biehl. Não é exatamente uma renovação, 

mas para os pepistas o fato de Biehl nunca ter se 

candidato a governador signifi ca um novo fôlego 

para a sigla.

O discurso mais coerente veio de Papanduva. 

Prefeito Luiz Henrique Saliba enfatizou a neces-

sidade de o PP não sair sozinho. Soou como uma 

voz no deserto, já que em entrevista ao CN, Biehl 

deixou claro que o PP será intransigente quanto 

a cabeça de chapa. Dessa forma, com uma mar-

gem de erro bem pequena, é possível afi rmar que 

mais uma vez os progressistas vão patinar, mas 

não sairão do lugar. A coligação hoje mantida 

com o PT é de longe o melhor caminho para o 

partido, desde que a verticalização não desfaça o 

laço que levou um bom tempo para ser atado.

Com esta postura intransigente, o PP só 

facilita para os peemedebistas, que certamen-

te abrirão os braços para o PT com gosto. Os 

pés-vermelhos, no entanto, não pensam muito 

diferente dos progressistas. Em reunião realizada 

na semana passada, as lideranças estaduais do 

partido, incluindo o governador Luiz Henrique, 

defi niram que vão priorizar a Polialiança, desde 

que os demais partidos concordem que a cabeça 

de chapa continue sendo do PMDB.

Claro que o período é de especulações, mas se 

continuar assim, com a intransigência pontuando 

as conversações, muitos candidatos serão lança-

dos em 2010.

JUDICIÁRIO

“A Câmara tem uma receita 

monstruosa”
do vereador Wilson Pereira (PMDB), justifi cando  Lei que permite a Câmara 

patrocinar selos que homenageiem personalidades do município 

Posto de saúde para Cohab 3
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) entregou esta semana or-

dem de serviço para a Construtura Célio Leandro Sarmento Ltda 
construir um posto de saúde na Cohab 3. O custo da obra será de 
R$ 151,1 mil e deve ser concluído em seis meses.

> ORÇAMENTO: Na quarta-feira, 24, às 

14h, no anfi teatro da UnC Marcílio Dias 

acontece audiência pública regional para 

discussão da Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) do Estado. Participam também 

lideranças de Mafra.

> NÃO GOSTOU: Prefeito de Três Barras, 

Elói Quege (PP), não gostou das reclama-

ções publicadas contra seu governo pela se-

ção Fala Cidadão, do CN. Protestou publica-

mente durante reunião do PP no sábado, 13.

> POSSIBILIDADE: Comissão aprovou 

esta semana no Senado o fi m dos fusos 

horários no Brasil.

> VEM AÍ: Começam na próxima sema-

nas as audiências públicas regionais para 

discutir as prioridades para o Territórios da 

Cidadania, programa do Governo Federal 

sediado em Canoinhas.

> BOMBA: Deve estourar na próxima se-

mana escândalo envolvendo um tradicio-

nal colégio de Canoinhas.

> FALOU!: Miguel Gontarek (PP) abriu 

a boca na sessão de terça-feira, 16. Foi 

para parabenizar o colega Paulo Glinski 

(DEM) que estava de aniversário.

> PAZES?: Paulo Glinski (DEM) foi citado 

por Weinert várias vezes durante seu pro-

nunciamento segunda-feira, 15, na Câmara.

Aumento
A Câmara aprovou esta semana aumento de             

R$ 100 para os agentes de saúde de Canoinhas. O 
salário passa de R$ 497 para R$ 597. O município tem 
24 agentes na ativa.

O envolvimento dos juízes da Comarca em 

causas sociais como foi o caso da Dra. Janine 

Stiehler Martins que interpelou o poder público 

para legalizar lotes irregulares do município, do 

Dr. André Happke com a questão da infância e 

do Dr. Fernando de Castro Faria com os jovens 

infratores ilustra um momento inédito na história 

da Comarca de Canoinhas. Nunca se viu um 

judiciário tão engajado como o que atualmente 

atua no Fórum da Comarca.

Protesto
Vereador Beto Passos (PT) protestou esta semana 

contra comerciantes de fora da cidade que descem de 
páraquedas por aqui vendendo de porta em porta e não 
recolhendo impostos.

Catadores
Vereador Alexey Sachweh (PPS) protestou esta 

semana contra a retirada do orçamento por parte do 
Executivo de verba para subsidiar a construção de um 
barracão para reciclagem de lixo que deveria ser doado 
a Associação de Catadores do Município. Sachweh disse 
que vai ser intransigente e propor emenda ao projeto de 
‘anula e suplementa’ enviado e aprovado em primeira 
votação esta semana na Câmara.

Despedida
Roberto Rosa está se desligando do cargo de administrador do 

Hospital Santa Cruz. A princípio, ninguém assumirá o cargo.
Em tempo: os serviços médicos da UTI do HSC devem ser 

mesmo terceirizados.
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Este é o quinto grupo de servidores que ganha ação contra prefeitura em 1.ª instância

Justiça manda prefeitura 
pagar reposição a servidores

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A juíza Janine Stiehler Martins 
da 2.ª Vara da Comarca de 
Canoinhas emitiu na semana 
passada a quinta sentença 
favorável ao funcionalismo 
público contra a prefeitura 
de Canoinhas. Os servidores 
pedem reposição salarial de 
19,36% retroativa a junho de 
2003, quando a Câmara de 
Vereadores aprovou projeto de 
Lei que concedia a reposição. 
Embora o prefeito à época, 
Orlando Krautler (DEM), te-
nha sancionado a Lei, somente 
prefeito, vice-prefeito e secre-
tários receberam a reposição.

Nesta  qu inta  ação,  19 
servidores saíram vitoriosos. 
Pelo menos outras dez ações 
correm na Justiça com o mes-
mo teor. A prefeitura recorreu 
das cinco sentenças que agora 
seguem para o Tribunal de 
Justiça do Estado.

ALEGAÇÕES

A prefeitura alega que em-
bora tenha partido do Execu-
tivo, a Lei é inconstitucional, 
porque sofreu emendas na 
Câmara. Os vereadores não 

Vereador Wilson Pereira (PMDB) 
propôs esta semana que 10% da 
receita recolhida por meio de 
multas de trânsito sejam repassa-
dos ao Instituto Geral de Perícias 
(IGP). Segundo Pereira, até pouco 
tempo, o IGP era vinculado a 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP). Com a desvinculação, o 
órgão estadual tornou-se indepen-
dente, deixando de receber obras 
de manutenção da SSP. Com isso, 
qualquer obra de infraestrutura se 
torna inviável já que a única verba 
destinada para o IGP corresponde 
a salários. “Quando acontece um 
acidente de trânsito é o IGP que 
tem de recolher os eventuais cor-
pos” justifi cou Pereira.

Vereador Beto Passos (PT) 
sugeriu ainda a contratação de 
mais um médico perito, já que 
hoje o IGP de Canoinhas dispõe 
somente de um perito. “Quando 
o médico precisa se ausentar 
não há quem o substitua”, jus-
tifi cou.

Durante passagem por Ca-
noinhas há duas semanas, o se-
cretário de Segurança do Estado, 
Ronaldo Benedet, prometeu 
mais um perito e um veículo para 
o IGP da cidade.

podem legislar sobre aumen-
to de despesas.  A defesa diz 
ainda que não foi feito estudo 
de impacto orçamentário para 
subsidiar o repasse.

A juíza derrubou todas 
as alegações, lembrando que 
a Lei é de origem executiva e 
foi sancionada pelo prefeito. 
“A própria ré admite que o 
projeto foi de sua autoria, 
tendo sido apenas alvo de 
emenda substitutiva, da qual 
não tinha obrigação de san-
cionar”, anotou a juíza em 
sua sentença.

Além de conceder a re-
posição salarial de 19,36% 
estabelecida pela Lei de 2003, 
a juíza determina que o mu-
nicípio pague os salários re-
troativos acrescidos de juros 
moratórios de 6% ao ano, 
contados da citação, e cor-
reção monetária desde a en-
trada em vigor da Lei, pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). A juíza 
determina ainda que a repo-
sição conste na próxima folha 
de pagamento dos servidores 
reclamantes.

O presidente da Comissão de 
Finanças e Tributação e coor-
denador da Comissão do Orça-
mento Regionalizado (OR) da 
Assembleia Legislativa de SC, 
deputado Marcos Vieira (PSDB), 

Audiência Pública da Alesc acontece em Canoinhas
confi rmou esta semana a Audi-
ência Pública para as Secretarias 
Regionais de Canoinhas e Mafra, 
que será realizada na quarta-feira, 
24, às 14 horas, no Anfi teatro da 
UnC, Campus Marcílio Dias.

As audiências públicas são 
realizadas em duas etapas. São 13 

reuniões: de 1.º a 5, de 22 a 26 e 
no dia 29 de junho, contemplan-
do as 36 Secretarias de Estado 
do Desenvolvimento Regional 
(SDRs). Vieira fi cou contente 
com resultado das 19 audiências 
públicas já realizadas e com a 
participação dos deputados, 

prefeitos, vereadores e secretá-
rios, independente do partido. 
“As audiências estão sendo um 
sucesso, sobretudo com os de-
putados dando demonstrações 
que a Alesc está cumprindo 
seus preceitos constitucionais”, 
observou.

CANOINHAS

PREFEITURA recorreu de todas as decisões de primeira instância; há pelo menos outras dez ações semelhantes
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Pereira propõe 

porcentagem de 

multas para IGP

CANOINHAS

Vereador quer 

criar selo para 

homenagear 

personalidades

Proposta pelo vereador Wilson 
Pereira (PMDB), alteração do re-
gimento interno da Câmara foi 
aprovada visando homenagear per-
sonalidades que fazem ou fi zeram 
parte da história do município. A 
ideia do vereador é criar selos com 
imagens históricas de Canoinhas. A 
primeira homenageada seria a Cerve-
jaria Canoinhense, na pessoa de seu 
proprietário, o lendário Rupprecht 
Loeffl er. A mudança no regimento 
foi aprovada em segunda votação 
por unanimidade. O selo deve ser 
disponibilizado nos Correios em se-
tembro. A ideia é que o lançamento 
ocorra durante a Fesmate.

CANOINHAS

Mandado de 

segurança

Os servidores públicos da 
saúde garantiram outra vitória 
contra a prefeitura de Canoinhas. 
Desde novembro de 2008, os 
funcionários públicos da área 
da saúde estão recebendo o 
adicional de insalubridade que 
havia sido cortado em 2003 pelo 
município. Agora, a defesa dos 
funcionários já prepara a execu-
ção dos atrasados.



7VARIEDADESCanoinhas, 19 de junho de 2009 REGIÃO

Palestra fará parte do Seminário de Administração da UnC

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Região
CANOINHAS

PPA 2006-2009 teve 26 das 40 
ações cumpridas

> p. 8

FHC palestra em 
outubro em Canoinhas

O ex-presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso 
vai estar em Canoinhas no dia 
1.º de outubro. Ele vai palestrar 
sobre Crise mundial e perspectivas 
no Centro de Eventos A Firma, 
que vai abrigar os cinco dias 
de atividades do Seminário de 
Administração da Universidade 
do Contestado (UnC) campus 
Canoinhas/Porto União.

Além de Fernando Henri-
que, haverão outras três palestras 
e uma apresentação cultural, que 
encerrará a semana que começa 
no dia 28 de setembro e encerra 
no dia 2 de outubro. 

Segundo o coordenador do 
curso de Administração e um dos 
coordenadores do evento, Gildo 
Cardoso, o evento está sendo 
organizado pela 5.ª fase do cur-
so com apoio da UnC, Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL), 
Associação Empresarial (Acic) 
e Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR). A SDR, por 
sinal, viabilizou a apresentação 
de um projeto que visa fi nanciar 
o evento para o Conselho de 
Desenvolvimento Regional, que 
autorizou os alunos a captarem 
até R$ 100 mil junto a empresas 
por meio do Funcultural.

Todo o dinheiro arrecadado 
com a venda de pacotes (para a 
semana toda) e ingressos será 
entregue para uma entidade 

fi lantrópica.
A abertura da Semana de 

Administração será marcada por 
palestra com tema ainda não 
defi nido do diretor de inovação 
da Nestlé, Mario Castelar. Na 
terça-feira, 29 de setembro, o 
administrador Alfredo Rocha 
falará sobre Liderança e Gestão da 
Inovação. Já na quarta-feira, 30 de 
setembro, o empresário Anacleto 
Angelo Ortigara fala sobre Em-
preendedorismo. Um dia depois da 
palestra de Fernando Henrique, 
na sexta-feira, 2 de outubro, Os 
Barbichas se apresentam para 
encerrar o evento.

PACOTES SERÃO 
DISPONIBILIZADOS NA 

INTERNET

Segundo o professor Gildo Car-
doso, os pacotes com ingressos para 
os cinco dias do evento serão dispo-
nibilizados na internet e poderão ser 
adquiridos por meio do site da UnC. 
Os preços ainda não foram defi nidos, 
mas a expectativa da organização é de 
colocar os ingressos à venda nos pró-
ximos dias. Ao fi nal do evento, quem 
participar dos cinco dias de atividades 
receberá um certifi cado. Ainda segun-
do o professor, ingressos individuais, 
por dia de atividade, também serão 
disponibilizados.

EX-PRESIDENTE Fernando Henrique vai falar sobre Crise mundial e perspectivas
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“O futuro tem muitos nomes.

Para os fracos é o inalcansável.

Para os temerosos, o desconhecido.

Para os valentes é a oportunidade”.

(Victor Hugo)

Hoje está 
comemorando 
seu aniversário, 
ROSANE M. 
KUCARZ. 
Muitas 
felicidades e 
muitos anos 
de vida, 
é o que 
desejamos! 

Parabéns!

Felicidades!
Na terça-feira 16, festejou seu aniversário

LUCINEI GOMES DOS SANTOS. 
Desejamos muitas felicidades. Parabéns! 

Neste sábado no 
pavilhão da Igreja 

de Rio Bonito – Bela 
Vista do Toldo. 

Não perca. 
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14ações não foram 
executadas, mas 
outras 14 foram 
incluídas no Plano

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

PPA 2006-2009 teve 26 ações cumpridas

O Plano Plurianual (PPA) 2006-
2009 teve 26 das 40 ações elencadas 
executadas pela primeira gestão 
Leoberto Weinert (PMDB), 5% a 
mais que o segundo governo de Or-
lando Krautler (DEM) que cumpriu 
60% do Plano. O PPA, elaborado 
sempre no primeiro ano de man-
dato de um prefeito, estabelece as 
medidas, gastos e objetivos a serem 
seguidos pela administração pública 
ao longo de um período de quatro 
anos. Essas prioridades são eleitas 
pelo povo por meio de audiências 
públicas realizadas em bairros e 
localidades. O PPA 2010-2013, 
por exemplo, deve ser fi nalizado 
nos próximos dias. Sete audiências 
públicas já aconteceram para elen-
car as prioridades que serão eleitas 
pelos vereadores.

Em relação ao PPA 2006-
2009, três obras estão em anda-
mento, 11 foram cumpridas com 
valores acima do previsto e 12 
com valores abaixo do previsto no 
PPA. Outras 14 ações não foram 
realizadas (veja quadro ao lado).

No entanto, outras 14 ações 
foram incluídas no PPA, como 
a construção de uma quadra de 
skate no valor de R$ 20,8 mil na 
área de esportes. Na área de ação 
social três ações foram incluídas – 
ampliação do Centro de Educação 
Especial no valor de R$ 98,3 mil, 
construção de uma creche no va-
lor de R$ 154,7 mil e a aquisição 
de um carro no valor de R$ 25,9 
mil. Outras quatro ações na área 
rural foram incluídas – abertura 
de poços artesianos (R$ 48,9 mil), 
compra de veículo e moinhos 
moedores de pedras (R$ 59,5 
mil), construção de um galpão no 
Parque de Exposições (R$ 62,9 
mil) e compra de uma patrulha 
mecanizada (R$ 268,3 mil). Na 
Secretaria de Obras foram gastos 
mais R$ 1 milhão com a coleta 
de lixo, já na Secretaria de Saúde, 
que mais recursos recebeu, foram 
incluídas a compra de um odon-
tomóvel, duas ambulâncias, uma 
motocicleta, construção de mó-
dulos sanitários e compra de seis 
veículos, totalizando investimento 
de R$ 552,1 mil.
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Intertrigo

Vacinação contra paralisia infantil acontece em todo o País

Saúde
SAÚDE DA FAMÍLIA

Bela Vista do Toldo ganha mais 
uma equipe do PESF

> p. 10

Se você tem fi lhos com idade entre 

zero e cinco anos ainda não com-

pletados não se esqueça de reservar 

alguns minutos do dia de amanhã 

para protegê-lo contra a poliomielite. 

A campanha de vacinação nacional 

contra o vírus acontece em todo o 

País neste sábado, 20, e tem como 

meta a imunização de 95 % das 

crianças com menos de cinco anos, 

estimadas em 17 milhões no Brasil. 

Com o slogan Não dá para vacilar. 

Tem que vacinar, o Ministério da Saúde, 

responsável pela campanha, preten-

de chamar a atenção dos pais para a 

continuidade da vacinação, mesmo 

19 anos após o último caso ser re-

gistrado no País, para manter a boa 

cobertura vacinal. Para isso, diversas 

barreiras serão instaladas para garan-

tir que as duas gotinhas cheguem ao 

organismo das crianças.

Em Três Barras, de acordo com 

informações da prefeitura, 19 pos-

tos de vacinação serão espalhados 

em locais estratégicos do município 

para imunizar as 1759 crianças, meta 

a ser alcançada nesta etapa. Em 

Canoinhas, segundo informações da 

Secretaria de Saúde, todos os postos 

Amanhã é dia de 
tomar gotinha!

Gracieli Polak
CANOINHAS/TRÊS BARRAS

de saúde dos bairros estarão abertos 

das 8 às 17 horas e oferecerão multi-

vacinação para que as crianças com 

doses em atraso possam regularizar 

a carteirinha.

ESQUECEU?
Se por algum motivo a criança 

não puder ser vacinada amanhã, 

algumas doses da vacina fi carão dispo-

níveis nos postos de saúde para que, 

no decorrer da semana, a imunização 

possa ser realizada. Esta é a primeira de 

duas fases anuais da campanha contra 

a paralisia infantil. De acordo com a 

Secretaria de Estado da Saúde (SES), 

em Santa Catarina, a meta é vacinar 

408.407 crianças nesta primeira fase. 

O intertrigo é uma alteração da pele que ocorre em áreas de dobras 

cutâneas, como axilas, virilhas e espaços entre os dedos, principal-

mente dos pés. A pele elimina água constantemente, de forma im-

perceptível, que evapora imediatamente, fenômeno conhecido como 

perspiração. Nestas regiões, o vapor d’água fi ca retido, umedecendo 

e amolecendo a pele.

A doença está relacionada com este fato. Além disso, as áreas de 

dobras, por estarem quase sempre cobertas por roupas, são mais 

úmidas, escuras e quentes, facilitando o desenvolvimento de fungos 

e bactérias nestes locais. 

Alguns fatores podem favorecer o surgimento do intertrigo, como 

obesidade, diabetes, uso de roupas de tecido sintético e a sudorese 

excessiva. Nos pés, o uso de calçados fechados durante a maior 

parte do dia, principalmente os que aproximam os dedos, e de meias 

de tecido sintético, são os principais fatores desencadeantes do seu 

surgimento. Quando se localiza nos espaços entre os dedos dos pés, 

o intertrigo é popularmente conhecido como “frieira”. 

:: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Na fase inicial, o intertrigo surge como mancha avermelhada, úmida ou des-
camativa, geralmente acompanhada de coceira ou ardência. A pele torna-se 
esbranquiçada, amolecida e podem surgir fi ssuras (cortes), bastante doloro-
sas. Estas fi ssuras, facilitam o surgimento de uma complicação importante da 
doença, a erisipela, sendo muito frequente o achado de intertrigo em pacientes 
que apresentam a doença. Quando a doença é provocada pelo fungo Candida 
albicans - intertrigo candidiásico - forma-se área avermelhada e úmida que 
se expande formando pontilhado “satélite” ao redor da área mais afetada. O 
quadro é, geralmente, acompanhado de muita coceira e as localizações mais 
frequentemente afetadas são a virilha e a região inframamária.

:: TRATAMENTO
Para evitar o intertrigo, deve-se combater a obesidade, corrigir as alterações 
do diabetes e o excesso de suor. Preferir roupas folgadas e de algodão, 
principalmente as roupas de baixo. Evitar as roupas de tecidos sintéticos, 
principalmente nylon e poliester. Evitar permanecer com roupas molhadas por 
muito tempo. Os calçados devem ser folgados, evitando-se os de bico fi no, 
que comprimem os dedos, e as meias devem ser de algodão. Usar sapatos 
fechados o menor tempo possível. Sempre secar bem os pés após o banho. 
Pessoas que têm os dedos dos pés muito juntos, podem usar chumaços de 
algodão entre eles, enquanto estiverem calçados, para afastá-los e absorver 
a umidade. O tratamento consiste em seguir as medidas acima, pois é funda-
mental acabar com os fatores predisponentes e manter a pele seca. Talcos 
antissépticos podem ser indicados, pois além de combater o crescimento de 
fungos e bactérias, ajudam a ressecar o local. De acordo com as infecções 
secundárias presentes, o uso de medicações antifúngicas e antibacterianas 
está indicado e deve ser prescrito pelo médico dermatologista após o correto 
diagnóstico da lesão.
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Bela Vista do Toldo ganha 
mais uma equipe do PESF
Irineópolis também foi contemplada com mais um profi ssional do Programa Saúde da Família

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

COMUNICADO 
E 

AGRADECIMENTO

Comunico que a partir 

do dia 18/06/09, não sou 

mais o responsável pela 

administração do Hospital 

Santa Cruz. E de coração 

quero agradecer toda a 

comunidade e empresários 

que sempre colaboraram 

durante os 6 anos de minha 

administração.

Obrigado

Roberto Antonio Rosa

O Estado de Santa Catarina 
contará com mais 35 equipes da 
estratégia do Programa Saúde 
da Família. Portaria publicada 
no Diário Ofi cial da União cre-
dencia as equipes de Saúde da 
Família e autoriza o pagamento 
de incentivo fi nanceiro para a 
contratação de 236 novos agen-
tes comunitários de saúde, em 
oito municípios, incluindo Bela 
Vista do Toldo e Irineópolis. 
Bela Vista do Toldo ganha mais 
uma equipe de PESF – duas já 
atuam no município. A Secreta-
ria de Saúde receberá recursos 
ainda para subsidiar em parte a 
contratação de mais um agente 
de saúde e mais uma equipe de 
saúde bucal. Eles devem traba-
lhar na região de Rio Bonito, que 
congrega ainda as localidades de 
Rio dos Poços, Imbuia, Serra dos 
Borges, Serra da Lagoa e Gralha. 
As equipes devem atender uma 
população de 487 famílias, cerca 
de 1.750 pessoas.

Já em Irineópolis, o Mi-
nistério da Saúde credenciou 
um novo agente comunitário, 
totalizando 26. Quatro equipes 
de PSF e duas de saúde bucal 
atuam no município cobrindo 
99% das famílias.

O Programa Saúde da Fa-
mília está presente em 291 mu-
nicípios de Santa Catarina. 

No Estado, são, ao todo, 
1.283 equipes e 9.336 agentes 
comunitários de saúde em 
atividade, responsáveis pelo 
atendimento de mais de 4,7 
milhões de pessoas. Depois do 
credenciamento, os municípios 
devem contratar os profissio-
nais de saúde e cadastrá-los no 
sistema do Ministério da Saúde. 
Só depois disso, eles passam a 
receber os recursos. O incen-
tivo mensal varia de R$ 6 mil a 
R$ 9 mil. Todos recebem ainda 
R$ 581 por agente comunitário 
de saúde em atividade. O res-
tante é pago pelas prefeituras.

Foi autorizada ainda a im-
plantação de 49 novas equipes 
de saúde bucal (ESB) no Estado, 

em sete municípios. Santa Cata-
rina conta, atualmente, com 682 
ESB. Para a implantação de cada 
equipe, os municípios recebem 
R$ 7 mil e, depois, um incentivo 
fi nanceiro mensal de R$ 1,9 mil 
a R$ 2,4 mil por equipe.

CANOINHAS

A Câmara de Vereadores de 
Canoinhas aprovou na terça-
feira, 16, a contratação de mais 
uma equipe de PESF para atuar 
no Jardim Esperança. Atual-
mente somente duas equipes 

atuam no município. Vereador 
João Grein (PT) questionou o 
baixo número. “Temos condi-
ções de ter 10 equipes e por 
que só temos três?”, indagou 
cobrando uma resposta da Se-
cretaria de Saúde.

A Câmara aprovou ainda a 
contratação de mais seis agentes 
de saúde.

COMO FUNCIONA 

O PROGRAMA

Cada equipe do Saúde da 
Família fica responsável por 

uma população de 3,5 mil a 
4 mil habitantes, ou mil fa-
mílias. Elas são responsáveis 
pelas ações de promoção da 
saúde, prevenção, recupera-
ção, reabilitação de doenças e 
agravos mais frequentes, e na 
manutenção da saúde das pes-
soas atendidas. A composição 
mínima de cada equipe é de 
um médico, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e 
até 12 agentes comunitários 
de saúde.

Para credenciar equipes 
do Saúde da Família, os muni-
cípios precisam apresentar ao 
Conselho Municipal de Saúde 
uma proposta, com definição 
do território a ser coberto, 
estimativa de população re-
sidente e número de equipes 
que vão atuar, entre outras 
informações. 

Depois de aprovada pelo 
conselho, a proposta é enca-
minhada à Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), que terá um 
prazo de 30 dias para análise 
e envio à Comissão Interges-
tores Bipartite (CIB). Após 
a aprovação na CIB, cabe à 
SES informar ao Ministério 
da Saúde o número de equipes 
e de agentes comunitários 
de saúde a que faz jus cada 
município.

AGENTES  de saúde têm o papel de alertar para a prevenção contra doenças
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Tomar chá 

reduz risco de 

derrame

Três xícaras de chá por dia podem 
reduzir substancialmente o risco 
de um acidente vascular cerebral 
(derrame cerebral), de acordo com 
uma grande revisão de estudos. 

Indivíduos que têm o hábito 
de beber diariamente pelo menos 
três xícaras de chá (preto ou ver-
de), apresentam um risco relativo 
21% menor de ter um derrame 
cerebral, quando comparados com 
aqueles que consomem menos de 
uma xícara por dia, concluiu a Dra. 
Lenora Arab, da Universidade da 
Califórnia (Los Angeles, Estados 
Unidos). 
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JEJUM

Equilíbrio físico, 
mental e espiritual
Naturologia atua em favor do bem-estar da natureza humana

Gracieli Polak

CANOINHAS

O jejum não é perigoso. Se fosse não teria envolvido toda uma civi-
lização. O jejum está presente na história antiga e tem sido parte virtual 
de todas as religiões. Por exemplo, na Igreja Ortodoxa Cristã, o jejum 
tem sido praticado há séculos e ainda hoje é realizado.

Nós não recomendamos jejum apenas com água, pois eles são muito 
duros com o corpo. Além disso, o jejum libera muitas toxinas e torna-se 
necessário alguns nutrientes para expulsá-las. Estes nutrientes principal-
mente os antioxidantes (betacaroteno, vitamina C e E e o mineral selênio) 
contidos em abundância nos sucos se ligam nestas perigosas toxinas e 
as carregam para fora do corpo.

Alguns conselhos devem ser observados no jejum.
Crianças com menos de 17 anos não devem seguir um jejum rigo-

roso. Mais sucos de frutas e vegetais são um grande suplemento para a 
alimentação saudável de uma criança ou adolescente. Diabéticos devem 
procurar a aprovação do médico antes de tentar o jejum. Hipoglicêmicos 
podem ter benefício usando proteína em pó como suplemente durante 
o jejum.

Se você esta doente e seu corpo lhe manda um sinal que precisa de 
repouso de um trabalho extenuante como de alimentos de difícil digestão, 
procure ingerir nutrientes que auxiliam no quadro imunológico. Sucos 
oferecem grandes quantidades de nutrientes para o sistema imunológico 
e o jejum é um poderoso instrumento de cura. Mas, não espere a doença 
para você começar o jejum!

Recomendamos o jejum algumas vezes por ano. Você pode jejuar 
de um a cinco dias quando você quiser. Algumas pessoas fazem de dois 
a três dias de jejum por mês. Se o jejum for mais prolongado que cinco 
dias, sugerimos que você tenha supervisão qualifi cada.

Sucos são especialmente benéfi cos num jejum quando incluem 
beterraba (não mais que 85 gramas, devem ser consumidas no 1.º dia, 
mas esta quantidade pode ser aumentada gradualmente até 170 gramas) 
repolho, brotos, limão, cenoura, salsão e maçã. Para acrescentar, você 
pode tomar chás de ervas. No entanto se você achar que necessita de 
alguma coisa para mastigar não existe modifi car seu jejum para adicionar 

vegetais frescos e crus. Sair do jejum é provavelmente 
tão importante quanto o próprio jejum. Se você sair 
incorretamente o resultado pode ser pior. Atual-
mente sua alimentação um dia antes do jejum 
deve consistir de frutas e vegetais crus com 
brotos de vegetais, sopa de vegetais feita em 
casa e vegetais cozidos no vapor. Não deve 
ser ingerido produtos de origem animal até o 
2.º dia, após o jejum. Peixes e grãos integrais 
podem ser acrescentados. 

A sugestão do menu a seguir, é um guia 
para o jejum, que pode ser seguido de um a 
cinco dias consecutivos. Este roteiro pode ser 
modifi cado, quando você souber suas ne-

cessidades individuais. Após o menu você 
pode encontrar uma extensa lista de sucos. 
A sugestão de menu para quebrar o jejum 

você acompanha na próxima semana.

Jejum é uma forma de desintoxicar seu corpo

Massagens localizadas com óle-
os aromáticos, argila, estudo da 
íris ou dos refl exos do corpo, 
terapias diversas para um bem 
comum: o equilíbrio do corpo 
como um todo. Terapias que 
promovem a felicidade das pes-
soas é a vitrine de uma das ciên-
cias que mais ganha visibilidade 
nos grandes centros atualmente: 
a Naturologia.

Segundo o naturólogo Neil 
Roger Steilein, de Canoinhas, 
embora comece a ganhar status 
em grandes cidades, a profi ssão 
ainda não é reconhecida pela po-
pulação, que muitas vezes busca 
os tratamentos aplicados pelo 
profi ssional com pessoas sem a 
instrução necessária para aplicá-
los. “Existem apenas dois cursos 
de Naturologia no País, por este 
motivo, talvez, as pessoas ainda 
não reconheçam a profissão 
e não busquem tratamentos 
complexos, realizados por um 
profi ssional da área. Hoje o que 
se vê é muita gente com cursos 
de fi nais de semana se dizendo 
profi ssional”, explica.

Steilein afirma que a Na-
turologia faz uma ponte entre 
a medicina e a psicologia, 
atuando no meio termo en-
tre as duas. Com o princípio 
de promover a autocura do 
corpo, a ciência promove o 
uso de terapias naturais como 
ferramentas de promoção do 
bem-estar físico, mental e es-
piritual. ”Se uma pessoa tem 
um problema, o naturólogo 
vai averiguar quais emoções 
estão por trás daquele proble-
ma e qual a relação entre uma 
e outra”, alerta.

TRATAMENTOS

O naturólogo explica que, 
depois de um diagnóstico apu-
rado da queixa do paciente, os 
tratamentos mais adequados 
são defi nidos e aplicados. Para 
isso, Steilein utiliza de dois tipos 
de terapias: as de base e as de 
apoio. Segundo ele, as terapias 
de base servem para dar maior 
valor ao tratamento e geralmente 
compreendem massagem com 
elementos como água e argila, 

reflexologia ou massoterapia. 
As terapias de apoio, segundo 
ele, são as que utilizam aromas, 
cores e outras técnicas, mas que 
colaboram para que o efeito do 
tratamento seja completo, uti-
lizando o princípio de que nas 
partes está contido o todo.

Os tratamentos são indica-
dos para qualquer pessoa, inde-
pendente de seu estado físico. 
Para conhecer mais, acesse: www.
neilsteilein.blogspot.com.
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STEILEIN explica que o naturólogo detecta as emoções por trás do problema
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Em Irineópolis, num grande mutirão que envolve os grupos de refl exão, caris-
máticos, Legião de Maria, equipes de liturgia, associações de bairros, estudantes e 
voluntários da comunidade, com sua criatividade, são manufaturados tapetes que se 
estendem no trajeto da procissão deste solene dia, desde a Igreja Matriz Senhor Bom 
Jesus, pela Avenida 22 de Julho, num trajeto estimado em cerca de um quilômetro.  
A partir das 9 horas, a Polícia Militar fechou o trânsito da avenida, entre a Praça da 
Igreja Matriz e o supermercado Turkot. 

    A decoração da rua foi feita com um enorme tapete colorido entremeado de 
bonitos desenhos, formados por fl ores de papel picado, papelão, areia, tampinhas 
de garrafas cobertas com papel colorido, falhas de pinhão, serragem colorida, pó de 
café, erva-mate e cal. Nos desenhos maiores, foram escritas frases como: Justiça e 
Paz, Liberdade, Família Santuário da Vida, Família e Natureza, entre outras.  

Manifestação de Fé

Este trabalho foi coroado com a 
procissão dos fi éis logo após a cele-
bração na Igreja Matriz, às 15 horas, 
tendo à frente o Corpo de Cristo, con-
duzido pelo pároco local, padre Silvio 
Marciniak, acompanhado das equipes 
de liturgia, ministros e a comunidade de 
fé católica de Irineópolis. O celebrante, 
em uma das paradas para momentos 
de refl exão com os fi éis, convidou os 
casais a se posicionarem mais próxi-
mos para uma breve preleção sobre a 
importância da união e do amor entre 
o homem e a mulher no matrimônio, 
“fatores fundamentais para a consoli-
dação da família, no lar e na sociedade 
onde vivem”. Depois, abençoou os 
casais participantes da procissão.  

Rainha do 
Município 

A Sociedade Recreati-
va e Cultural de Irineópolis, 
a todo vapor nos preparati-
vos da grande festa que vai 
escolher a Rainha do Muni-
cípio de Irineópolis, como é 
de praxe todos os anos, por 
ocasião das comemorações 
do aniversário do município 
(22 de julho). O Baile-Show 
com o grupo Kanoa, de 
Canoinhas, promete ser 
uma grande noitada, pre-
vê o presidente da SRCI, 
Sidnei Wagner. O evento 
será amanhã, a partir das 
23 horas. Os ingressos 
antecipados já podem ser 
adquiridos no BarZito, Bar 
e Lanchonete da Rose e 
na Elizabeth Presentes. A 
R$ 10 o masculino e a R$ 
7 o feminino.  No dia do 
baile, o preço sobe para R$ 
13 (masculino) e a R$ 10 
(feminino). 

A Procissão

Apae no 5º. Parajasc  

Com muita garra e determinação, Jairo An-
tonio Vieira, Giselli Kaleski e Elizete Aparecida 
Kaleski (foto), representaram Irineópolis na 5.ª 
edição dos Jogos Abertos Paradesportivos de SC 
(Parajasc) de 4 a 6 de junho na cidade de Caçador. 
Eles competiram nas provas de atletismo, 100 e 
200 metros rasos. Muito bem treinados pela com-
petente professora Andréia Chaves Baggenstoss, 
os três se superaram na garra e força de vontade, 
enfrentando o frio intenso defenderam com a nossa 
Apae com dignidade e bravura, de igual para igual 
com atletas de destaque do paradesporto estadual. 
“Os Parajasc são considerados uma competição 
de grande importância para o paradesportismo bra-
sileiro, e nossos atletas já confi rmaram presença 
nos próximos eventos estaduais”, afi rmou Elizete 
Stasiak, diretora da Escola Amor Perfeito.

Newfarma – 3 Anos

A farmacêutica e empresária Schely Pazdziora (foto) 
assumiu um “Compromisso com a Saúde”, no dia 19 de 
maio de 2003, data da inauguração da Newfarma, que 
neste ano completa seis anos de bons serviços prestados à 
comunidade. Parabéns à Schely e sua competente equipe, 
que proporcionam atendimento profi ssional e humanizado 
aos seus clientes. 

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.

Hoje é dia de festa para JOACIR ODOVANE, que está completando 
idade nova. Muita saúde, paz  e  alegria, é o que deseja toda sua família 
e amigos.

A linda MILENA recebeu os mais 
apertados abraços pela come-
moração dos seus seis anos na 
quinta-feira, 11. Felicidades mil!

Feliz aniversário!

Parabéns MICHELLI. Ontem, 
foi seu aniversário. Aniversários 
são ocasiões especiais para co-
memorar a vida. Desejamos que 
você continue sendo essa pessoa 
maravilhosa e muito amada.

Parabéns

Felicidades a ZILMA TOPOROSKI pela passagem do seu 
aniversário ontem.
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Antigo pleito de prefeitos recebe, enfi m, aval do Governo Federal, mas não resolve completamente a questão

Com agências
BRASÍLIA

Lei garante merenda e transporte 
para estudantes do Ensino Médio

O presidente em exercício, José 
Alencar, sancionou na terça-feira, 
16, a lei que estende a merenda 
escolar e o transporte escolar ao en-
sino médio e à educação de jovens 
e adultos da rede pública. Medida 
provisória nesse sentido já havia 
sido assinada em janeiro pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, e 
os repasses já vinham sendo feitos 
aos Estados desde fevereiro.

Com a nova lei, o orçamen-
to para alimentação escolar foi 
ampliado em R$ 400 milhões, 
totalizando R$ 2,1 bilhões, sendo 
que 30% deverão ser aplicados 
na aquisição de produtos da 
agricultura familiar.

Além dos 35 mil alunos 
de creches, pré-escola e ensino 
fundamental já atendidos pela 
merenda escolar, passam a ser 
benefi ciados nove milhões de 
estudantes do Ensino Médio 

e 3 milhões de alunos dos pro-
gramas de educação de jovens 
e adultos.

No caso do transporte es-
colar, o montante previsto para 
este ano passou de cerca de                  

R$ 300 milhões para R$ 460 
milhões, alcançando todos os 
alunos do Ensino Médio e jovens 
e adultos de zonas rurais.

Outra novidade da nova 
lei é a ampliação do Programa 

Dinheiro Direto na Escola, que 
contará com R$ 1 bilhão este 
ano para manutenção de mais 
30 mil escolas, totalizando 180 
mil estabelecimentos de ensino 
público.

VERBA INSUFICIENTE

A situação que parece ter 
sido solucionada vem se ar-
rastando há anos. Tanto que o 
ex-prefeito de Três Barras, Luiz 
Shimoguiri (PP), chegou a ame-
açar deixar de transportar alunos 
do Estado por falta de repasse de 
verbas. Embora o rapasse tenha 
aumentado em fevereiro, reme-
dia, mas não cobre o rombo.

Em Canoinhas, segundo o 
setor de transportes da Secretaria 
de Educação, o repasse do Go-
verno Federal passou de R$ 11 
mil para R$ 17 mil, aumento de 
R$ 6 mil, insufi ciente para arcar 
com o transporte de 129 crianças 
do ensino fundamental e 264 do 
Ensino Médio que estudam em 
escolas do Estado.

Em Três Barras, a Secretaria 
de Educação não soube informar 
o valor do aumento do repasse, 
mas garantiu que o transporte es-
colar de alunos do Ensino Médio 
não foi interrompido.

TRANSPORTE de alunos do Ensino Médio era bancado pelos municípios, embora seja responsabilidade do Governo
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Rural

Tyson Foods procura 
criadores na região

Gracieli Polak
CANOINHAS

Empresa busca expandir produção no País e ampliar abate em Itaiópolis 

 MAIS ALIMENTOS

Empresa ensina agricultores a 

conseguir fi nanciamento

> p. 15

A expectativa de crescimento da 
criação de aves no meio rural na 
região não está completamente 
frustrada com o adiamento da 
instalação da Aurora em Canoi-
nhas. Desde o começo do ano, 
o anúncio de que a gigante do 
mercado de carnes processa-
das, Tyson Foods, que em 2008 
adquiriu o frigorífi co da Avita, 
em Itaiópolis, está contratando 
centenas de produtores para 
produzir as aves que deverão ser 
abatidas com a ampliação do ne-
gócio no Planalto Norte ecoam 
na região, gerando desconfi ança 
em alguns produtores e esperan-
ças em outros. 

Segundo a empresa, a notícia 
de que há interesse em instalar 
670 granjas integradas nas re-
giões de abrangência dos três 
frigorífi cos da Tyson na região 
Sul (Itaiópolis e São José, em 
Santa Catarina e Campo Mourão, 
no Paraná) diz respeito à meta 
estipulada ainda no começo de 
2009 e é real, mas, no entanto, 
há o desconhecimento do mo-
tivo do alarde realizado pela im-
prensa ao “requentar”, no meio 
do ano, as notícias divulgadas 
em fevereiro. De acordo com 
o porta voz da Tyson Foods, a 
quantidade anunciada é para as 
três unidades e não somente para 
Itaiópolis, como foi noticiado na 
região e, como Canoinhas fi ca 
distante cerca de  75 quilômetros 
de Itaiópolis, é uma das cidades 

que podem produzir as aves para 
a empresa, porque a exigência é 
de que elas não sejam mais que 
100 quilômetros distantes do 
frigorífi co.

FINANCIAMENTO

Em um processo semelhan-
te ao conquistado por outras 
empresas do segmento, a Tyson 
conseguiu a liberação de R$ 100 
milhões para a construção dos 
aviários junto ao Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul (BRDE) medida que 
poderá benefi ciar diretamente 
400 pequenos agricultores nos 
dois Estados, segundo a empre-
sa, inclusive os de Canoinhas. “A 
empresa continua em processo 
de ampliação e captação de 
novos integrados nas unidades 
brasileiras. Portanto, quem tiver 
interesse, deve procurar fazer 

 COMO SE TORNAR 
UM INTEGRADO DA 

TYSON?
- Os interessados devem entrar 
em contato com Nélio Varela ou 
Tcharles Willian Weber, na unidade 
São José, pelo telefone (48) 3343-
0843, em horário comercial;
- Neste contato inicial, o produtor 
deve informar apenas seu nome 
completo e telefone de contato;
- Um técnico da Tyson agendará 
visita à propriedade para averiguar 
se possui suporte para ser aviário 
de integração e se atende legisla-
ção ambiental;
- Perfi l do produtor será avaliado;
- Agrônomos analisarão o terreno 
e levantarão demarcações;
- Produtor deverá tirar licença 
ambiental.

contato para que possamos 
analisar a possibilidade de uma 
parceria”, explica o grupo.

:: Agrotóxicos à base de cihexatina 
serão banidos do Brasil
Agrotóxicos à base da substância ativa cihexatina serão retirados do mer-
cado brasileiro até novembro de 2011. É o que prevê resolução da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada na sexta-feira, 12. A 
norma da Agência determina, ainda, a proibição imediata da importação 
e o registro de novos agrotóxicos à base dessa substância.

:: Governo Federal confirma 
R$ 15 bi para agricultura familiar
Os secretários do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
Daniel Maia (executivo) e Adoniram Peraci (Agricultura Familiar), 
confi rmaram na quarta-feira, 17, que o Plano Safra 2009/2010 da Agri-
cultura Familiar disponibilizará R$ 15 bilhões para agricultura familiar, 
valor já anunciado pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. 
Deste montante, R$ 7 bilhões serão destinados ao investimento e                 
R$ 8 bilhões, ao custeio.

AVICULTORES de Canoinhas e região podem oferecer proposta a Tyson Foods
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Programa Mais Alimentos, do Governo Federal, permite que 
agricultores fi nanciem equipamentos em até dez anos

O uso de pastagens perenes de verão vem se mostrando uma das 
melhores opções para produção de leite no Planalto Norte. Espécies 
como hemarthria cv. Flórida, missioneira gigante, capim elefante, pen-
sacola e tantas outras usadas para pastejo estão adaptadas a região e 
produzindo muito bem durante a primavera-verão. Só que sua produção 
reduz durante o inverno e isso tem sido uma difi culdade levantada pelos 
produtores para não aumentar o uso dessas áreas.

O que a maioria das famílias produtoras não sabe é que, tanto 
as áreas com pastagens perenes de verão e até mesmo as áreas de 
potreiros e caívas podem ser muito bem aproveitadas para pastejo 
durante o período de julho até o fi nal de outubro, com o uso de uma 
técnica conhecida como sobressemeadura. A Estação Experimental da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri) de Canoinhas, juntamente com um grupo de técnicos e famílias 
de agricultores, vem testando essa técnica desde 2005 e os resultados 
têm sido excelentes.

A sobressemeadura nada mais é que semear pastagens anuais 
de inverno como azevém, ervilhaca e trevo branco diretamente sobre 
as pastagens perenes de verão ou sobre os potreiros, sem o uso de 
máquinas ou arados. É isso mesmo: o plantio é feito sem o revolvimento 
do solo, o que faz com que o custo seja muito baixo e o rendimento 
muito alto, uma vez que sem mexer no solo, não há erosão, nem gasto 
com máquinas. 

Mas, para que a sobressemeadura dê o resultado esperado, pre-
cisam ser seguidas seis recomendações técnicas:

- A área a ser sobressemeada dever estar com a pastagem bem 
rebaixada (em torno de 5-10 cm de altura do solo). Caso o pasto ainda es-
teja alto é necessário rebaixar com os animais ou fazer uma roçada;

- Antes de semear as espécies de inverno, deve ser aplicado na 
área uma quantidade moderada de adubação. Os trabalhos da Epagri 
têm sido realizados com o uso de cama de aviário (2 t/ha), calcário 
(2 t/ha) e fosfato natural (400 a 800 kg/ha). Essa adubação pode ser 
substituída por adubos formulados ou por outras fontes de matéria 
orgânica, como esterco líquido de suíno (5 a 10 m3/ha) ou o próprio 
“bosteamento” do gado (deixar o rebanho dormir vários dias onde será 
feita a sobressemeadura).

- Deve haver umidade no solo no momento de sobressemear. A 
sobressemeadura não funciona em terrenos secos. Uma boa técnica é 
sobressemear logo após uma chuva.

- Usar as quantidades corretas de semente/ha: 15 kg de azevém, 
30 kg de ervilhaca e 1 a 2 kgs de trevo branco inoculado. Não há ne-
cessidade de semear ervilhaca e trevo branco na mesma área. Ou um 
ou outro.

- Após semear a lanço as sementes, deixar os animais entrarem 
na área para que enterrem as sementes com seu pisoteio. Duas a três 
horas normalmente são sufi cientes.

- Após o pisoteio pelos animais, a área deve ser fechada por no 
mínimo 60 dias para que as sementes tenham condições de germinar 
e se desenvolver. Após esse período a área estará pronta para pastejo. 
O ideal é que seja utilizada com piquetes para que a qualidade do pasto 
seja prolongada.

Então, se você passar por alguma área de potreiro, caíva ou área 
de pasto perene de verão e ver toda coberta de azevém, pode acreditar, 
foi sobressemeada sem mexer na terra. 

A sustentabilidade da terra está em nossas mãos. Com técnicas 
simples, podemos fazer grandes diferenças.

Ana Lúcia Hanisch – analucia@epagri.sc.gov.br

* Esta coluna é escrita por agrônomos da Epagri de Canoinhas. A 

cada semana, um profi ssional do órgão escreverá neste espaço 

Sobressemeadura 
de pastagens

Você sabe o que é isso?

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A New Holland, líder mundial 
na fabricação de equipamentos 
agrícolas, promoveu exposição 
de maquinário e palestras durante 
toda a terça-feira, 16, no Parque 
de Exposições Ouro Verde, em 
Canoinhas. Agricultores de toda a 
região participaram do evento de-
nominado Caravana Mundo New 
Holland. Em um caminhão que se 
transformou em sala de reuniões, 
pelo menos 220 pessoas assistiram 
à palestra do especialista de mar-
keting da empresa, Douglas José 
dos Santos. Durante a palestra, 
Santos mostrou aos agricultores 
todos os passos necessários para 
adquirir um equipamento agrí-
cola por meio do programa Mais 

Alimentos, do Governo Federal. O 
programa vem sendo comemora-
do como um dos mais atraentes 
dos últimos anos do ponto de 
vista do agricultor. Operado 
por bancos credenciados, o Mais 

Alimentos permite que o agricul-
tor parcele o pagamento de um 
equipamento agrícola em até dez 
anos, com carência de três anos 

para começar a pagar e juros de 
2% ao ano. O negócio é tão lucra-
tivo que em determinados casos, 
o agricultor pagará ao final do 
fi nanciamento valor menor do que 
o atual preço à vista. O entrave para 
os que pleiteiam a linha de crédito, 
no entanto, está na burocracia e no 
pequeno número de fi nanciamentos 
liberados. Mesmo assim, a Equagril, 
que representa a New Holland na 
região, já vendeu dez tratores por 
meio do Mais Alimentos. “Temos 
cerca de 150 pedidos de compra 
pelo programa, mas os bancos não 
liberam o crédito”, explica o geren-
te da Equagril de Canoinhas, Eloyr 
Waldmann. Ele reconhece que nem 
todos os 150 vão conseguir, de fato, 
o fi nanciamento.

CAMINHO DAS PEDRAS

Os agricultores que assistiram à 

palestra e conheceram os modelos 
da New Holland na terça-feira, fo-
ram orientados a preencher cadastro 
junto a Epagri, responsável por ana-
lisar casos de agricultores que não 
cultivam alimentos e que, portanto, 
não se encaixam no Mais Alimentos. 
É o caso do agricultor Jacinto Con-
rado Maidel, da localidade de Santa 
Cruz do Timbó, interior de Porto 
União, que já reduziu o plantio de 
fumo e está investindo nas safras de 
soja e milho, acreditando ter maior 
rentabilidade e proporcionando a 
oportunidade de se enquadrar no 
programa.

Quando a Epagri dá o aval para o 
agricultor conseguir o fi nanciamento, 
cabe ao banco credenciado pelo Go-
verno Federal fazer a liberação. Em 
Canoinhas, a Sicoob e o Banco do 
Brasil são as agências que operam o 
Mais Alimentos.

CN Correção
Ao contrário do publicado na edição da semana passada (12/06), o progra-
ma Trator Solidário é do Governo do Paraná e serviu de molde para o Mais 

Alimentos. Os dados sobre o fi nanciamento (“Os produtores benefi ciados 
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”) são do Trator 

Solidário e não do Mais Alimentos.

UMA das turmas de agricultores de várias localidades da região que participou do evento na terça-feira, 16, em Canoinhas
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a conseguir crédito
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Curso de 

Gestão Escolar
Na segunda-feira, 15, profi ssionais 
que integram a equipe gestora das 
escolas estaduais e municipais da 
26.ª Gerência de Educação partici-
param do lançamento do Curso de 
Especialização em Gestão Escolar, 
que teve início em 11 municípios de 
Santa Catarina e visa a capacitação 
dos gestores, em busca de melhor 
qualidade na educação brasileira.

O curso está sendo desen-
volvido em parceria com o Ministério 
da Educação (MEC), Secretaria de 
Educação Básica, Departamento de 
Sistemas de Ensino, Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Secretaria do Estado da Educação 
(SED) e União Nacional dos Di-
rigentes de Educação Municipal 
(Umdime).

Inscrições 

abertas para o 

Enem 2009
Mais de 300 mil estudantes já se 
inscreveram para o novo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
que em 2009 servirá como forma de 
ingresso para boa parte das universi-
dades federais do País. O Enem 2009 
será aplicado em 1.619 municípios 
nos dias 3 e 4 de outubro, às 13h, com 
180 questões de múltipla escolha e as 
inscrições estão abertas até a sexta-
feira, 17 de julho.

Conferência 

Municipal de 

Educação
Na quarta-feira, 24, na Câmara 
de Vereadores de Canoinhas e na 
Universidade do Contestado (UnC), 
acontece a Conferência Municipal 
de Educação (Comae) que, neste 
ano, abordará questões ligadas a seis 
eixos temáticos.

N
a sala de aula, além do conteúdo habitual, 
histórias e fi lmes para estimular o bom 
relacionamento entre as crianças. Fora do 

horário, a discussão continua no grupo reunido para 
dialogar sobre paz dentro e fora da escola, dedicação 
intensa que, segundo a orientadora educacional Elisa 
Linhares da Silva, pode fazer com que as crianças 
cresçam em um ambiente saudável e levar isso 
adiante, para o resto da vida. 

Os pequenos estudantes do Grupo Escolar 
Menino Deus, no bairro Campo d’Água Verde 
aprendem mais do que o conteúdo básico durante 
as quatro horas que passam diariamente na escola. 
Isso graças ao projeto Paz na Escola, conta Leila de 
Fátima Diefentheler, diretora da instituição que hoje 
é a escola de 235 crianças divididas nos turnos ma-
tutino e vespertino, da pré-escola até a quarta série 
do Ensino Fundamental. “As crianças brincam mais, 
fi cam mais amigas, se respeitam. Melhora bastante o 
relacionamento delas umas com as outras”, afi rma 
a diretora.

De acordo com a orientadora educacional que 
coordena o projeto, aplicado desde 2000, os alunos 
da terceira e da quarta séries, com maior maturi-
dade, recebem tratamento especial para aprender 
a se relacionar melhor e, desta forma, se tornar 
multiplicadores da paz, tanto na escola quanto em 
casa. É na casa que, segundo as educadoras, todo o 
processo se inicia.

FAMÍLIA ATIVA

“A criança fi ca quatro horas na escola e 20 em 
casa, com a família. A educação como um processo 
isolado é difícil, ela depende muito do incentivo da 
família”, defende a diretora Leila. Buscando integrar 
a educação com o percentual de horas que a criança 
fi ca em casa, os pais são estimulados a participar da 
vida escolar dos fi lhos, na prática. Para isso, a estra-
tégia usada pela direção do Menino Deus foi montar 
turmas específi cas de pais para discutir questões que 
muitas vezes infl uenciam a atividade escolar das 
crianças. Desta forma surgiu a Escola de Pais, um 
dos carros-chefe desse processo de integração.

“Tem muitos pais que trabalham no pesado, no 

Integração da família com a escola, disseminação de valores e ações para levar a educação adiante são metas do Grupo Escolar do Campo d’Água Verde

trabalho braçal e saem direto das fábricas para vir para 
nossa reunião, pais que sentem que aquilo é necessário 
e participam”, conta Elisa. A orientadora explica que 
em 2002, quando começou a ser colocado em prática, 
o projeto veio acompanhado da insegurança da comu-
nidade escolar, que se reunia uma vez por semestre, em 
pequeno número. “Hoje a reunião acontece na primeira 
segunda-feira do mês e a participação é muito boa, por-
que as pessoas sentem que o que a gente discute pode 
melhorar o relacionamento dentro de casa”, defende.

A ajuda no relacionamento entre pais e fi lhos pode 
fazer com que a escola colha ainda mais frutos. Localiza-
da em uma área de reduzido poder aquisitivo, a direção 
revela que, ainda hoje, é possível encontrar pais e mães 
analfabetos ou com nível mínimo de instrução, fator 
que, com ajuda mútua, pode ser minimizado, de acordo 
com a diretora Leila, que defende o envolvimento dos 
pais em qualquer etapa do processo educacional, até 
mesmo no caminho da escola até a casa. “Nós perce-
bemos que muitos pais trazem as crianças para a escola, 
vêm pegá-las no portão e já conversam um pouquinho 
com a professora, fi cam sabendo do que os fi lhos fazem 

e essa participação, mesmo rápida, é fundamental para 
valorizar o ato de estar na escola”, explica.

CASA ABERTA

Além da Escola de Pais, o Menino Deus conta com 
a participação ativa do Clube de Mães, semanalmente. 
O pátio da escola, além de jardim e ambiente para 
recreação das crianças, abriga três hortas, dedicadas ao 
cultivo de hortaliças para enriquecer a merenda escolar 
e estimular o interesse pela natureza. “No ano passado, 
por causa do tempo, a horta não produziu muito bem, 
mas no ano anterior as crianças levaram cabeças de 
alface para casa”, conta.

Cultivada por alunos, pais e avós das crianças, além 
de produzir alimentos, o espaço utilizado para a horticul-
tura não permite que o mato tome conta da área escolar. 
Entre os exercícios voluntários que mantêm o bom 
funcionamento do Grupo Escolar, um vem de dentro: a 
merendeira da escola, nas horas vagas e fi nais de semana, 
costura as cortinas utilizadas pela instituição. “É muito 
interessante e gratifi cante a união da nossa escola. É 
preciso caminhar junto, essa é a lição”, conta a diretora.

Gracieli Polak
CANOINHAS

FACHADA  do Menino Deus: Grupo Escolar atende 235 crianças do distrito do Campo d’Água Verde

NOTAS DA EDUCAÇÃO

Paz para as crianças do Menino Deus

PAIS ALUNOS E PROFESSORES: Participação dos pais é fundamental para o desenvolvimento e aprendizado dos estudantes, dizem professores

PROFESSORES  E ALUNOS: Paz na Escola ultrapassa o ensino convencional e passa lições de cidadania e respeito

Paz para as crianças do Menino Deus
Canoinhas, 19 de junho de 2009 Canoinhas, 19 de junho de 2009

F
o

to
s:

 A
rq

u
iv

o
 d

a 
es

co
la



18 VARIEDADES Canoinhas, 19 de junho de 2009GERAL

Supostos ciganos 
detidos no interior

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A Polícia prendeu na quarta-
feira, 17, mãe e fi lho acusados 
de aplicar golpes em agricultores 
do interior do município. Eles 
estavam acompanhados de um 
adolescente de 16 anos que dirigia 
o veículo Siena que a dupla usava 
para supostamente aplicar os 
golpes. Uma criança de três anos 
também estava com a dupla.

Segundo o delegado Rui 
Orestes Kuchnir, os dois se apre-
sentavam para as supostas vítimas 

como sensitivos que percebiam 
que algo ruim iria acontecer às 
pessoas. Diziam ainda que po-
deriam evitar fazendo um ritual 
que os livraria do mal. Com o 
consentimento da suposta víti-
ma, a dupla queimava algo que 
produzia uma densa fumaça e por 
meio de rezas afi rmava ter tirado 
o mal da pessoa.

Apenas uma suposta vítima 
testemunhou até o momento. 
Ele disse que logo após “tirar o 
mal”, a dupla pediu R$ 200 em 
dinheiro, mais um fardo de fumo. 
Depois de discutir com eles, o 

agricultor relutante entregou o 
que pediam. No dia seguinte, no 
entanto, a dupla que se dizia ciga-
na, retornou a casa do agricultor, 
que fi ca na Anta Gorda, e pediu 
mais dinheiro para desfazer outro 
mal contra a suposta vítima. O 
agricultor se recusou e chamou 
a Polícia. A família só foi encon-
trada no dia seguinte, o que os 
livrou do fl agrante. Eles devem 
ser indiciados por estelionato, 
crime que rende de um a cinco 
anos de prisão. Eles negam serem 
estelionatários e afi rmam serem 
curandeiros.

Auditor da Receita Estadual este-
ve em Canoinhas na terça-feira, 
16, a fi m de fi scalizar o comércio 
de material contrabandeado e 
pirateado no município. Somente 
na praça Lauro Müller, há déca-
das ponto de camelôs, o auditor 
apreendeu mais de mil exem-
plares de CDs e DVDs piratas. 
Dois camelôs foram presos em 
fl agrante. Eles foram conduzidos 
a Delegacia de Polícia Civil, mas 
liberados em seguida. Os came-
lôs devem responder ao processo 
em liberdade.

O delegado Rui Orestes 
Kuchnir indiciou os acusados 

Receita apreende CDs e DVDs piratas
Ação aconteceu na praça Lauro Müller, há décadas ponto de camelôs em Canoinhas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

por violar direitos de autor. A 
pena para este tipo de crime é de 

detenção de três meses a um ano, 
mais multa.

Família é acusada de aplicar golpe em agricultores

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IRINEÓPOLIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IRINEÓPOLIS, 
por seu Presidente, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições estatu-
tárias, convoca todo (a)s o (a)s associado (a)s no gozo de seus direitos 
sociais e sindicais para participarem da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, a se realizar no dia 22 de junho de 2009, às 08h30min, em primeira 
convocação, ou às 09h30min em segunda convocação, na sede social 
do Sindicato sito na Avenida vinte e dois de julho, nº 1108, Centro, em 
Irineópolis/SC, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
I – Alteração do artigo 1° parágrafo 1° e art. 9° do estatuto do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Irineópolis.

Irineópolis, 08 de junho de 2009.

-------------------------------------------------------------
José Valmor Nicoluzzi

PRESIDENTE

Visite nossa página na internet
www.jornalcorreiodonorte.com.br

Após anúncio da 
Petrobras, preço do 
diesel cai 0,14%
Ao contrário da promessa do governo, 
o preço do óleo diesel praticamente não 
caiu nas bombas dos postos de combus-
tíveis do País, e o setor de transporte de 
cargas também prevê um impacto muito 
pequeno no custo dos fretes. Segundo 
pesquisa da Agência Nacional do Petró-
leo (ANP), o custo fi nal do diesel baixou 
só 0,14% no período de 7 a 13 deste mês 
e não refl etiu ainda a queda de 15% nas 
refi narias da Petrobras.

Mesmo se o preço cair mais nas 
próximas semanas, a Associação 
Brasileira de Logística e Transporte de 
Carga prevê redução inexpressiva do 
custo dos fretes -de, no máximo, 3% 
para as distâncias mais longas.

MAIS de 1 mil CDs e DVDs foram apreendidos pelo fi scal da Receita Estadual
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Sabatke é solto e divulga carta
Acusado de estelionato foi liberado por ter excedido tempo de prisão preventiva

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O juiz Dr. Fernando de Castro 
Faria mandou soltar na terça-
feira, 9, o ex-representante da 
BV Financeira em Canoinhas, 
Luiz Augusto Sabatke. A deci-
são, no entanto, só foi publi-
cada na segunda-feira, 15. A 
liberdade contraria pedido do 
Ministério Público, que estava 
certo da necessidade de manter 
o acusado na prisão.

Sabatke é acusado de for-
jar contratos a fim de receber 
por financiamentos na prática 
inexistentes.

Faria justificou sua decisão 
baseado no tempo decorrido 
entre a prisão preventiva e o 
julgamento que ainda não saiu. 
Sabatke estava preso há 11 
meses em regime fechado no 
Presídio Regional de Mafra.

O juiz lembrou ainda que 
em uma das escutas telefônicas 
feitas antes de sua prisão em 
São Paulo, Sabatke manifesta 
o desejo de se entregar e disse 
que não o fez por orientação 
de seu advogado. Faria diz não 
acreditar na fuga do acusado 
dada a repercussão dos fatos. 
“É bem possível que o acusado 
não consiga se restabelecer no 
ramo em que atuava, de modo 

que a ordem pública ou eco-
nômica fica fora de perigo”, 
assinalou Faria.

A decisão corresponde a 
três dos 20 processos que cor-
rem contra Sabatke.

CARTA

Por meio de seu advogado, 
Sabatke distribuiu uma carta a 
imprensa na qual se defende 
das acusações e afirma inocên-
cia. Na carta, ele diz que depois 
que se afastou da BV foram re-
gistrados dezenas de contratos 
fraudulentos de financiamento 
e que proprietários de uma 

Dois dias depois de ladrões terem 
danificado o sistema de alarme e en-
trado na secretaria da Escola de Edu-
cação Básica Sagrado Coração de Jesus 
levando um notebook, um data show, 
um DVD portátil, um mouse e um mi-
crofone, bandidos tentaram incendiar 
a porta que dava acesso a secretaria. A 
ação que ocorreu na noite de sábado, 
13, acredita a Polícia, visava invadir e 
furtar a escola.

Segundo a diretora do Sagrado, Lau-
reci de Fátima Fuck, a escola teve sorte 
de o sistema de alarme monitorado ter 
sido restabelecido um dia antes da tenta-
tiva de incêndio. Com o soar do alarme, 
os autores da ação fugiram antes da che-
gada dos bombeiros e da Polícia.

Como a porta incendiada estava 
inativa, a direção optou por retirá-la e 
fazer uma parede no lugar. A Polícia 
investiga o caso.

Sagrado sofre tentativa de incêndio

Canoinhense 

morre na BR-280 

O canoinhense Sidnei da Costa, 25 
anos, morador da localidade de Erval 
Bonito, morreu atropelado no km 
183,0 da BR-280, próximo ao parque 
aquático Águas Douradas, em Mafra, 
na noite de segunda-feira, 15.

 Felipe Rank, 21 anos, condutor 
do caminhão Mercedes-Benz placas 
de Paranaguá-PR, disse que dirigia 
sob chuva quando avistou duas 
pessoas em pé, no acostamento da 
rodovia, e logo após avistou uma 
pessoa deitada sobre a pista de ro-
lamento. Não tendo condições de 
desviar o veículo a tempo, acabou 
atropelando o rapaz, que morreu 
na hora.

O corpo de Sidnei foi liberado 
na terça-feira, 16, e sepultado na 
quarta-feira, 17.

Atropelamento 

na faixa de 

pedestres

Uma dona de casa de 59 anos foi 
atropelada por um Gol, placas de 
Canoinhas, na tarde de sexta-feira, 
12, na rua Francisco de Paula Pereira 
quando atravessava a faixa de pedes-
tres. O motorista, de 20 anos, disse 
que não viu a mulher e que o sinal 
estava verde quando ele avançou 
sobre a faixa. A dona de casa foi 
levada para o Pronto Atendimento 
e no momento passa bem.

Dois acidentes 

consecutivos na 

rodovia BR-280

Na madrugada de sexta-feira, 12, 
o Corpo de Bombeiros de Três 
Barras foi  acionado para atender 
um acidente no trevo da BR-280 
que dá acesso a Três Barras. Um 
caminhão Mercedes-Benz, placas 
de Barracão-PR tombou ao lado 
do trevo. O motorista, de 31 anos, 
sofreu apenas ferimentos leves. 
Duas horas depois, no mesmo 
trevo, houve um segundo acidente. 
O motociclista Daniel Antonio Ma-
tias, 24 anos, trafegava no sentido 
Mafra-Canoinhas quando colidiu 
contra o canteiro central da rotató-
ria do trevo com sua moto Honda 
Twister, placa de Blumenau-SC. Ele 
sofreu vários ferimentos e teve de 
ser levado para o Pronto Atendi-
mento Municipal. No momento, o 
motociclista passa bem.                                                     

Grave acidente 

na SC-477

Na noite de terça-feira, 16, um 
rapaz de 26 anos, conduzindo 
um Gol, placas de Canoinhas, 
transitava pela SC-477, senti-
do Canoinhas-Major Vieira, 
quando em uma reta, próximo 
a Cotia, tentou uma ultrapassa-
gem quando na contramão uma 
caminhonete o surpreendeu. 
Os veículos bateram de frente. 
O Gol ficou completamente 
destruído e a caminhonete teve 
a frente parcialmente destruída. 
Segundo o motorista do Gol, o 
motorista da caminhonete dirigia 
com os faróis apagados. Ele se 
salvou porque o air-bag do Gol 
foi acionado e por estar usando 
cinto de segurança no momento 
da colisão. O motorista da cami-
nhonete nada sofreu.PORTA foi retirada e uma parede de concreto foi construída
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revenda de veículos mentiram 
para a Justiça valores de finan-
ciamento. Ele diz ainda que teve 
de fugir da cidade porque estava 
sofrendo perseguição, que havia 
procurado a Polícia, mas que 
não tinha recebido ajuda. Diz 
que foi perseguido por um carro 
do qual foram disparados vários 
tiros para o alto. No dia seguin-
te, um telefonema anônimo o 
ordenava que saísse da cidade, 
senão matariam sua filha. “Por 
isso viajei sozinho, deixando 
meus parentes pasmos, fui para 
Curitiba e de lá para o Panta-
nal”, afirma. Pouco depois, ele 
diz que ficou sabendo que havia 
uma “enxurrada” de Boletins de 
Ocorrência contra ele. Sabatke 
afirma que o banco liga para as 
pessoas para confirmar o finan-
ciamento, o que torna inviáveis 
os supostos golpes dos quais é 
acusado de aplicar. Ele diz ainda 
que esteve em Canoinhas em 
maio de 2007, procurou a Dele-
gacia, mas eles responderam que 
seu caso estava no Fórum.

Sabatke diz ainda que estava 
morando em uma favela em 
Peruíbe-SP quando foi preso. 
“Como estaria vivendo em uma 
meia-água na favela se vivesse 
de golpes?”, questiona.

Ele lembra ainda que uma 
revenda de motocicletas da 

cidade tem mais de 20 BOs con-
tra ele, mas desde setembro de 
2005 ele não atendia revendas 
de motos. “Todos estes BOs de 
2006 são de responsabilidade de 
outro funcionário do banco”, 
acusa. Ele lembra que depois 
que saiu da cidade, outros três 
contratos fraudulentos aparece-
ram nesta loja.

“Nunca recebi um centavo 
de dinheiro de financiamento, 
seja em minha conta, seja em 
minhas mãos, mas todos dizem 
que deram o dinheiro pra mim, 
tudo na informalidade, pode? É 
possível pagar uma conta a al-
guém e não pegar um recibo?”, 
questiona.

Ele desafia ainda os donos 
de revendas que o processam a 
quebrar seus sigilos bancários, 
sugerindo enriquecimento ilí-
cito.

Sabatke encerra a car ta 
lembrando que nunca teve 
registro em órgãos de defesa 
de crédito, nem passagem pela 
Polícia antes do episódio e que 
acredita na Justiça. “Tenho cer-
teza que tudo isso foi armado 
para eu sair de circulação e 
alguém lucrar com isso impu-
tando a responsabilidade toda 
sobre mim, mas as máscaras 
vão começar a cair e a justiça 
vai ser feita”, conclui.

SABATKE distribuiu uma carta a 

imprensa por meio de seu advogado
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PRECISA-SE

Em Santa Catarina são 105 vagas; 
Canoinhas oferece três postos de trabalho

> 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 car-
gos de Nível Médio e R$ 80 para 
cargos de Nível Superior
Inscrições: através do site www.
acafe.org.br.

l Instituto Brasileiro de Geo-
gra' a e Estatística (IBGE)
Prazo: 23 de junho
Cargos: agentes de pesquisa e 
mapeamento
Vagas: 3,5 mil (3 em Canoinhas)
Salário: R$ 700 (mais benefí-
cios)
Escolaridade: Ensino Médio
Taxa de inscrição: R$ 16,20
Inscrições: através do site www.

consulplan.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:

- ATENDENTE (horário: das 16 à 
meia-noite, Ensino Médio)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (expe-
riência programa Certtus)
- BARMAN/ BARWOMAN (idade: 18 
a 30 anos, horário das 17 às 3 horas)
- MÚSICO DJ (possuir mesa de som)
- TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 
(com experiência em manutenção)
- VENDEDOR (A) EXTERNO (A) 
(área: produtos de beleza, saúde e 
estética, acima de 18 anos)
- VENDEDOR (A) EXTERNO (A) 
(área: materiais pedagógicos, acima 
de 16 anos)
- VENDEDOR (A) EXTERNO (A) 
(área: produtos com base na babosa, 
acima de 30 anos)
- 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 DIVERSAS: 

OPERADOR PCM: Com curso Técnico 
em Eletroeletrônica/ Eletrotécnica ou 
Eletromecânica. Possuir experiência na 
função e disponibilidade para viagens.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com 
Ensino Fundamental completo e expe-
riência mínima de 6 meses na função e 
disponibilidade para viagens.

ELETRICISTA INSTALADOR OFICIAL: 
Ensino Fundamental completo , experi-
ência na função e disponibilidade para 
viagens.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO IN-
DUSTRIAL: Com experiência na função. 
Desejável nível técnico. Para empresa do 
ramo papeleiro.

VENDEDOR EXTERNO: Com formação 
superior em Nutrição.

VENDEDORA EXTERNA: Com carteira 
de habilitação categoria B e Ensino Médio 
completo.

TÉCNICO EM ALIMENTOS: Com for-
mação técnica.

CASEIRO: Com curso de Técnico Agrí-
cola ou Técnico Agropecuário.

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 (acima 
de 18 anos, horário das 18 horas à 
meia-noite)
- BABÁ PARA PERNOITAR (acima de 
18 anos, bairro: Alto das Palmeiras)
- BABÁ (período diurno ou noturno, 
acima de 18 anos, cuidar de gêmeos)
- BALCONISTA (experiência em ópti-
ca, Ensino Médio)
- CONFEITEIRO(A)/SALGADEIRO(A) 
(com experiência, acima de 25 anos)
- DIARISTA (idade: 30 a 45 anos, com 
experiência, fi ns de semana)
- EMPREGADA DOMÉSTICA (20 a 25 
anos, meio período)
- EMPREGADA DOMÉSTICA (20 a 
50 anos, com experiência)
- EMPREGADA DOMÉSTICA (perío-
do matutino)
- EMPREGADA DOMÉSTICA (residir 
em Joinville-SC)
- EMPREGADA DOMÉSTICA PARA 
PERNOITAR (centro de Canoinhas)
- FAXINEIRA (idade: 18 a 30 anos, 
com experiência)
- VENDEDORA (Ensino Médio, acima 
de 18 anos)
- VENDEDORA (Com experiência, 
Ensino Médio)

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- ATENDENTE (idade de 18 a 25 anos, 
horário das 13 às 20 horas)
- AÇOUGUEIRO (com experiência)
- BALCONISTA (horário: 13h30min às 
20 horas, Ensino Médio)
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO (com 
experiência, CNH “AB”)
- MOTORISTA “C” (com experiência, 
curso MOPP)
- MECÂNICO AUTOMOTIVO (com 
experiência, CNH “AB”)
- PADEIRO (com experiência, acima 
de 25 anos)
- PEDREIRO (com experiência)
- TORNEIRO MECÂNICO (com ex-
periência)

Interessados, tratar na rua Major Viei-
ra, 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.

PROCURO serviço de diarista. Fone: 
9105-5637 com Amália.

> VAGAS

PRECISA-SE de empregada doméstica 
p/ trabalhar meio período. Tratar pelo 
telefone 3622-8238.

IBGE oferece 
3,5 mil vagas 
de emprego 
em concurso

Estão abertas até terça-feira, 
30, as inscrições para um dos 
concursos com maior número 
de vagas oferecido em 2009 no 
País. O Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) 
lançou edital com 3,5 mil vagas 
para agentes de Pesquisas e Ma-
peamento, distribuídas de acor-
do com as agências do órgão em 
438 municípios brasileiros.

De acordo com o IBGE de 
Canoinhas, as vagas são para 
profissionais que atuarão no 
planejamento do Censo previs-
to para 2010, que abarcará um 
número ainda não defi nido de 
profi ssionais, a serem contra-
tados mediante a realização de 
um concurso específi co para o 
recenseamento. Os agentes de 
Pesquisa e Mapeamento serão 
contratados por período máximo 

de dois anos e, após o vencimen-
to do contrato, de acordo com a 
agência de Canoinhas, perdem o 
vínculo com o órgão.

Para concorrer a uma das 
vagas, 105 em Santa Catarina, 
três em Canoinhas, o candidato 
precisa ter 18 anos completos, 
possuir certifi cado do Ensino 
Médio e, para o caso dos can-
didatos do sexo masculino, não 
estar em desobrigação com o 
Serviço Militar. A remuneração é 
de R$ 700, mais vale alimentação 
e vale transporte, para uma jor-
nada semanal de 40 horas. Além 
dos benefícios, os contratados 
terão direito a férias e décimo- 
terceiro salário.

As inscrições podem ser 
realizadas pela internet, no site 
da Consulplan (www.consulplan.
net), empresa responsável pelo 
concurso, ou nas agências cre-
denciadas dos Correios, ao preço 
de R$ 16,2.

Gracieli Polak
CANOINHAS
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Participe enviando um e-mail para o endereço cnorte@newage.com.br ou telefonando 

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

A vez e 

a voz do 

povo!

GERAL

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CENTRO - CANOI-

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

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
PROCESSO Nº CPE 00487-2006-021-12-00-0
Exequente: Erico Furtado dos Passos 
Executada: Fricasa Alimentos S.A.
PRAÇA: 20/07/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 03/08/2009, às 14:00 horas. 
Bens: 1) uma caldeira para geração de vapor, com capacidade 
para 6.000 kg/v/h, marca Biochann, ano de fabricação 1998, 
equipada com estrutura para alimentação automática, depurador 
de resíduos, em perfeito estado de conservação e uso, avaliada 
em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 2) um cutter para refi no e 
homogenização de massa, equipado com variador de velocidade, 
conjunto de carga e descarga, motor de 50 cv, com painel eletrô-
nico e abafador de ruídos, em perfeito estado de conservação 
e uso, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 3) uma 
máquina injetora, marca Intermec, com 760 agulhas, totalmente 
em inox, em perfeito estado de conservação e uso, avaliada em 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 4)uma máquina 
para processamento de produtos, marca Sulmac, com aparelho 
de circulação de água e correias transportadoras, rolos de bor-
racha extrusada, em inox, em perfeito estado de conservação 
e uso, avaliada em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); 5) 
uma misturadeira de massas, marca Incomaf, com capacidade 
para 700 litros, inox, com carregador automático, fabricada em 
1989, em perfeito estado de conservação e uso, avaliada em R$ 
60.000,00 (sessenta  mil  reais); 6) uma estufa marca Incomaf, 
modelo BNI, 08P, VPI, série 017/07, com 16 carros, em perfeito 
estado de conservação e uso, avaliada em R$ 120.000,00 (cento 
e vinte  mil reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta 
mil reais).

PROCESSO Nº  RT 00593-2008-021-12-00-5
Exequente: Ademar Domingues 
Executada: Arcical - Artefatos de Cimento Canoinhas Ltda.

PRAÇA: 20/07/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 03/08/2009, às 14:00 horas. 
Bens: 1)50(cinquenta) metros quadrados de lajota trabalhada, 
tipo andorinha, medindo 49 cm x 49 cm x 3,5 cm, avaliadas em 
R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta  reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cin-
quenta re-ais).

PROCESSO Nº AT 146/01
Exequente: IVONE DA CRUZ FERNANDES 
Executada: SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
PRAÇA: 20/07/2009, às 14:00 horas. 
LEILAO: 03/08/2009, às 14:00 horas. 
Bens: 1)(um) terreno urbano com a área de 717,50 m² (sete-
centos e dezessete metros e cinqüenta decímetros quadrados), 
constituído pela data n.º 01, carta de aforamento n.º 115 e registro 
municipal n.º 68, situado nesta cidade nas proximidades do Cemi-
tério Municipal, fazendo frente para o lado ímpar da “RUA DUQUE 
DE CAXIAS”, distando 15,00 metros da esquina com a Rua João 
Sabatke, medindo em dita linha de frente 33,50 metros, dividindo 
de um lado com terras de Tereza Nunes Oliskovicz na extensão 
de 26,50 metros, de outro lado com terras de Rodolfo Bolaug na 
extensão de 15,60 metros e pelos fundos com uma rua projetada 
na extensão de 34,50 metros..”, matriculado sob n.° 2.630, no Re-
gistro Geral n.º 2, CRI de Canoinhas -SC; 2)(um) terreno urbano 
com a área de 2.270,00 m² (dois mil duzentos e setenta metros 
quadrados), constituído pelos lotes 14 e 29, respectivamente, das 
quadras 91 e 92 do Loteamento João Sabatke, e 10,00 m² de 
excesso, situado no Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade, nas 
proximidades do Cemitério Municipal, que fazia parte de um “(...) 
terreno urbano com a área de 13.200,00 m² (treze mil e duzentos 
metros quadrados), sendo 13.190,00 m² constitutivos dos lotes 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, quadras 91 e 92 do Lo-
teamento João Sabatke, e 10,00 m² de excesso, situado no Bairro 
Alto das Palmeiras, nesta cidade, nas proximidades do Cemitério 
Municipal, confrontando de um lado com a Rua João Sabatke, na 
extensão de 180,00 metros lineares; de outro lado com terras de 
Bernardo Tokarski e de Daniel Tokarski, na extensão de 100,00 
metros lineares; de outro lado com terras de Ilmo Weinfurter, na 
extensão de 80,00 metros lineares e ditas do Grupo Escolar Irmã 
Maria Felicitas, na extensão de 40,00 metros lineares; de outro 

lado com terras de José Gomes, Orival A. Witt, Felipe R. Teixeira, 
Verena L. Voigt, João Rodrigues e Grupo Escolar Irmão Maria 
Felicitas, na extensão de 110,00 metros lineares..”, matriculado 
sob o número 10.121,  no Registro Geral n.º 2, CRI de Canoinhas 
-SC; 3)(um) terreno urbano com área de 2.050,00 m², constitutivo 
do lote nº 13, quadra 91 do Loteamento João Sabatke, situado 
no Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade, nas proximidades do 
Cemitério Municipal, confrontando de um lado com a Rua João 
Sabatke, mede 20,00 metros de frente, 110,00 metros de um lado, 
95,00 metros do outro lado e 25,00 metros de fundo, constante 
do registro R.1-10.121, matrícula 28.472, sendo os três terrenos 
avaliados em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), todos 
de propriedade da executada - Ônus: 01-Dívida de IPTU, sobre 
os imó-veis, no valor de R$ 18.403,83 (dezoito mil, quatrocentos 
e três reais e oitenta e três  centavos), atualizada até a data de 
31.03.2009; 02- O terreno matriculado sob o nº 2.630, encontra-
se penhorado nos autos do processo 015.98.004366-7 da Vara 
Cível da Comarca de Canoinhas/SC.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil 
reais ).

Obs: Os bens serão arrematados à vista ou mediante sinal de 
20% (vinte por cento) no ato da arrematação e o saldo em 24 
(vinte e quatro)horas. Na ocasião do leilão, os bens serão vendi-
dos pela me-lhor oferta, desde que não seja caracterizado preço 
vil. Havendo a suspensão ou extinção da execução em virtude 
de acordo antes da hasta pública, esta somente será suspensa 
após o pagamento das custas e demais despesas processuais. 
Eventuais ônus existentes sobre os bens levados a praça/leilão 
deverão ser verifi cados pelos próprios interessados junto aos 
órgãos competentes. Ficam desde já as partes, seus cônjuges, 
se casados forem, credor hipotecário, usufrutuários ou senhorio 
direto, havendo, INTIMADAS pelo presente EDITAL, para todos 
os atos aqui mencionados, caso encontrem-se em lugar incerto 
e não sabido, ou não venham a ser localizados pelo Sr. Ofi cial 
de Justiça, suprindo assim, a exigência contida no art. 687, §5º 
do CPC. 

Canoinhas/SC, 15 de junho de 2009

DR. LAURO STANKIEWICZ
Juiz do Trabalho

Barro no Alto 
da Tijuca

Moradores da rua Augusto Haag, 
no bairro Alto da Tijuca, ligam para 
reclamar que pediram pedras para 
a prefeitura melhorar a situação das 
ruas e nada aconteceu. “Quando 
chove nem trator entra, os alunos 
chegam a escola todos sujos. Gos-
taríamos que alguém desse uma 
resposta do motivo porque isso 
acontece”, solicitam.
Resposta da prefeitura: “A Secre-
taria de Obras acabou de colocar 
esta rua no cronograma de ações da 
semana e é bem provável que seja 
realizado cascalhamento na via”. 

Contas de água 
do Jardim Esperança

Leitora liga para questionar a entrega das faturas de água no bairro 
Jardim Esperança. “Ninguém recebeu ainda. Geralmente antes do dia 
dez o leiturista passava pelo bairro e, até agora, nada”, conta.
Resposta da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan): “A empresa responsável pelo serviço teve seu contrato ven-
cido e renovado, mas no intervalo do processo licitatório para nova 
contratação não realizou a entrega. As faturas chegarão às casas dos 
consumidores”, garante a Casan.

Cemitério sujo

Leitor liga para falar sobre o cemitério de Marcílio Dias que, de acordo 
com ele, está cheio de lixo e que, até agora, mesmo depois da terceiriza-
ção dos serviços, ninguém apareceu para limpar. “Ele também não poderia 
ter sido terceirizado, por causa do terreno, que foi doado por Wiegando 
Olsen. A comunidade de Marcílio Dias está indignada”, relata. 

Mulheres trabalhadoras rurais e 
suas famílias terão atendimento 
prioritário no Mutirão que acon-
tecerá neste fi m de semana, em 
Três Barras e Canoinhas.

O Mutirão da Informação 
e da Documentação começa 
amanhã, das 9 às 12h30min e das 
13h30min às 17h30min, no Caic 
do bairro São Cristóvão e segue 
no  domingo, 21, na Escola Bá-
sica Municipal de Barra Mansa, 
interior de Canoinhas, no mesmo 
horário.

O objetivo do Mutirão é 
fornecer documentos pessoais 
gratuitamente. As pessoas que 
ainda não possuem a Carteira de 
Identidade, CPF ou a Carteira de 
Trabalho poderão se apresentar 
neste dia portando a Certidão de 
Nascimento (solteiro) e Certidão 
de Casamento (casado no civil). 
As fotografi as 3x4 serão feitas 
gratuitamente no local do Muti-
rão. A idade mínima para se fazer 
a Carteira de Identidade é de 6 
anos, CPF é de 14 anos e a Car-

Mutirão fornecerá 

documentos  gratuitamente
Iniciativa é das prefeituras de Canoinhas e Três Barras e 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

CANOINHAS/TRÊS BARRAS

teira de Trabalho é 16 anos. 
Para emissão da 1ª via do 

CPF serão cobrados os seguin-
tes documentos: apresentação 
do Titulo de Eleitor para as 
pessoas com mais de 18 anos 
e, no caso dos homens, também 
o Certifi cado de Reservista do 
Exército. 

A iniciativa é das prefeituras 
de Três Barras e Canoinhas, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário.

CARTEIRA de identidade
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Torcida lota Ditão na final 
do Campeonato Interiorano
Souza e Souza, de Marcílio Dias, vence na categoria titular; Mirassol venceu as outras 2

Gracieli Polak

CANOINHAS

Na segunda-feira, 15, começou 
a etapa municipal dos Jogos 
Escolares do Ensino Médio 
em Canoinhas, competição 
que durou até a quarta-feira, 
17, e definiu os colégios que 
participarão das próximas eta-
pas da competição. Na edição 
municipal o grande campeão 
foi a Escola de Educação Básica 
Almirante Barroso, vencedora 
no futsal feminino e masculino, 
no voleibol feminino e mascu-

lino, no handebol masculino 
e feminino e no basquete fe-
minino. A única modalidade 
com resultado diferenciado foi 
o basquete masculino, vencido 
pela Escola de Educação Básica 
Santa Cruz.

Segundo a Fundação Mu-
nicipal de Esportes, que or-
ganizou a etapa municipal da 
competição, hoje e amanhã os 
representantes dos colégios de 
Ensino Médio da microrregião, 

que engloba Canoinhas e os mu-
nicípios vizinhos, se enfrentam 
para buscar a classifi cação para 
a etapa regional. Os jogos acon-
tecem nos ginásios da Escola 
de Educação Básica Sagrado 
Coração de Jesus e na Escola 
de Educação Básica Almirante 
Barroso. As competições de 
atletismo, que acontecem ini-
cialmente na fase classifi catória, 
serão realizadas na pista do 
Estádio Municipal. 

LIGA ESPORTIVA 

CANOINHENSE

Demonstrativo fi nanceiro dos 
jogos da fi nal do Campeonato 

Interiorano de Futebol

Ingressos vendidos – R$ 3528
(público pagante 1176 ingressos)
Bebidas (bruto) – R$ 5871
Bebidas (líquido) – R$ 2127,50

Cantina
Cachorro quente (líquido) – R$ 50
Espetinho (líquido) – R$ 50
Pipoca (líquido) – R$ 50
Sorvete (líquido) – R$ 50
Lucro l íquido apurado – R$ 
5655,50

Juventino Santos Sobrinho
Presidente da Liga Esportiva 

Canoinhense

Jogos Escolares municipais são encerrados 
Etapa classifi catória acontece hoje e amanhã em dois ginásios de esportes de Canoinhas

Arquibancadas lotadas, torcidas 
em polvorosa, equipes prepa-
radas e a festa estava armada 
no Estádio Municipal Benedito 
Therézio de Carvalho, o Ditão, 
no domingo, 14. As fi nais do 
Campeonato Interiorano de 
Futebol levaram para a casa do 
esporte canoinhense mais de 
1,6 mil pessoas para assistir aos 
jogos da competição que movi-
mentou os campos de futebol do 
interior do município nos últi-
mos quatro meses e consagrou o 
Souza e Souza, de Marcílio Dias, 
na principal categoria.

No veterano, o Mirassol 
bateu o União São João e fi cou 
com o título. No aspirante, no-
vamente o Mirassol venceu o 
União São João e levantou a taça 
de campeão, abrindo a festa para 
a categoria titular, com quase 
uma hora de atraso em relação 
ao horário programado. Atraso 
que só serviu para animar ainda 
mais as numerosas torcidas dos 
clubes fi nalistas. 

Em partida emocionante, 
o Souza e Souza saiu na fren-
te ainda no primeiro tempo, 
ampliando a vantagem no se-
gundo período, não permitindo 
a reação do Havaí que, diante 
do placar de 2 a 0, fi cou com a 
segunda colocação e medalha 
de ouro no quesito disciplina. 
Medalha de ouro também para 

a torcida da equipe do Souza 
e Souza, campeã na categoria, 
premiada pela participação nos 
jogos do campeonato.

MULHERES EM CAMPO

De acordo com José Júnior 
de Carvalho, da Fundação Muni-
cipal de Esportes (FME), a festa 
que se via no Estádio durante as 
fi nais é resultado do processo 

de integração entre os clubes 
e famílias promovidos pelas 
modifi cações porque o campe-
onato passou. “Hoje não são só 
os homens que acompanham o 
campeonato, basta olhar para a 
torcida, composta pelas famílias 
dos jogadores”, aponta.

O secretário da agricultura de 
Canoinhas, Donato João Noern-
berg, anuncia que para a 5.ª edi-

ção do Campeonato Interiorano 
de Futebol a expectativa é trazer 
para os campos do município 
equipes de futebol feminino. “A 
cultura de que o campeonato 
era só para homem já mudou, 
tanto que as famílias prestigiam 
as partidas, há integração, então, 
nosso próximo passo é tentar 
montar um campeonato para as 
mulheres também”, avalia.

ACIMA, festa dos campeões da categoria titular, abaixo equipe do Havaí e do Souza e Souza antes da grande fi nal
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Brasil cresce na Copa das 
Confederações ao vencer EUA
Seleção vence por 3 a 0 e mostra time entrosado; primeiro gol saiu aos 7 minutos de jogo

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Nada do sufoco que dominou 
a partida de estreia da Seleção 
na Copa das Confederações. 
No jogo de ontem, o time bra-
sileiro nem de longe lembrava 
aquele que entrou em campo 
contra o Egito no domingo, 
14. Jogando contra os EUA, 
no estádio Lofus Versfeld, em 
Pretória, na África do Sul, a 
seleção de Dunga entrou em 
campo com quatro novidades: 
Miranda, Maicon, André Santos 
e Ramires e não deu espaço para 
que a seleção estadunidense 
mostrasse seu jogo.

Logo aos sete minutos, 
Maicon bateu falta pela direita 
e Felipe Melo apareceu bem 
na segunda trave para cabecear 
para o gol, sem chance para 
o goleiro Tim Howard, que 
ficou no meio do caminho. 
Brasil 1 a 0. E foi só o come-
ço. Aos 20 minutos ainda no 
primeiro tempo, em um rápido 
contra-ataque, Kaká percebeu 
a arrancada de Ramires pelo 
meio e tocou. O meia avan-
çou por mais de 30 metros e 
quando chegou na entrada da 
área, rolou para Robinho que, 
na cara do goleiro americano, 
chutou firme, balançou a rede 
e mais uma vez comemorou 

Foi um sucesso a participação da 
equipe de Três Barras na 5.ª edição 
dos Jogos Paradesportivos de Santa 
Catarina (Parajasc) que ocorreu  entre 
os dias 4 e 9 de junho em Caçador-SC, 
competição organizada pelo Governo 
do Estado que reúne atletas portado-
res de necessidades especiais de todas 
as regiões de Santa Catarina.

A delegação de Três Barras par-
ticipou do evento com 12 atletas. Na 
modalidade de Tênis de Mesa para 
defi cientes mentais, José Arilton So-
ares conquistou a medalha de prata. 
Já o cadeirante Olivério Souza Fer-
reira (Vero) alcançou uma medalha 
de bronze na prova de 400 metros 

e mais duas medalhas de ouro nos 
percursos de 800 e 1.500 metros.

O futsal para portadores de 
defi ciência mental foi representado 
pelos atletas Adriano, Clementino, 
Hercílio, Ivan, João Wagner, Juliano, 
Luciano, Obadias e Paulo. O Tênis de 
Mesa para defi cientes auditivos teve a 
participação do atleta Gean Carlos. 

O projeto de participação nos 
Parajasc nasceu por meio de uma 
parceria entre ADC Rigesa, As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) e prefeitura 
de Três Barras. A ADCR cede suas 
instalações e professor para a prática 
do tênis de mesa, futsal e atletismo.

o gol chupando o polegar, em 
homenagem ao seu filho.

A Seleção continuou im-
pondo ritmo ao jogo e, no 
segundo tempo, conseguiu am-
pliar o placar. Aos 17 minutos 
Maicon tocou para Ramires, que 
rolou para Kaká, que devolveu 
de primeira para Maicon. O la-
teral deu, então, um toque sutil 

na saída do goleiro e ampliou, 
marcando um golaço. Com o 
jogo ganho, Dunga resolveu 
poupar Kaká, que saiu do cam-
po ovacionado pela torcida.

NO DOMINGAO

Com seis pontos, até o fe-
chamento desta edição, o Brasil 
era o líder do grupo B. Itália, 

com três pontos, e o Egito, 
que ainda não tinha pontuado, 
se enfrentaram também on-
tem para fechar a rodada. No 
domingo, 21, o Brasil entra 
em campo contra a Itália para, 
possivelmente, decidir quem 
será o primeiro colocado do 
grupo B, às 15h30min, horário 
de Brasília.

Parceria resulta em quatro 

medalhas em competição estadual

MAICON comemora com Robinho o seu gol, o terceiro na vitória do Brasil contra os Estados Unidos ontem
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Fenômeno contra 

o São Paulo
Depois de ajudar a colocar o Corin-
thians bem perto do título da Copa 
do Brasil, Ronaldo difi cilmente folga. 
Precisando ganhar ritmo de jogo 
para o segundo duelo contra o Inter-
nacional, dia 1º de julho, em Porto 
Alegre, o Fenômeno deverá partici-
par normalmente do clássico diante 
do São Paulo, domingo, às 18h30m, 
no Pacaembu, pelo Campeonato 
Brasileiro. O jogador sofreu uma 
lesão na panturrilha direita no dia 12 
de maio, mas mesmo assim partici-
pou de três jogos consecutivos. 
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Ainda Existe Amor em Nós                        Sorriso Maroto

Sutilmente                                                               Skank

Meteoro                                                       Luan Santana

Mistérios                                                  Jorge & Mateus

Pra Falar a Verdade                                Alexandre Peixe

Avaliaçăo CN: Filme:               
****

> Dúvida (Doubt)

 Ao lado de Foi Apenas um Sonho, 

Dúvida é mais um dos títulos esnoba-

dos no Oscar desse ano – pelo menos 

na categoria principal. Os mais infor-

mados podem contestar e dizer que 

cinco indicações que o longa recebeu  

- Melhor Atriz para Meryl Streep, Ator 

Coadjuvante para Philip Seymour 

Hoffman, Atriz Coadjuvante para 

Amy Adams e Viola Davis e Melhor 

Roteiro Adaptado – já bastaram. Não 

é verdade. Com um elenco de primeira, 

o fi lme conta a história do carismático 

padre Flynn (Hoffman, tão talentoso 

quanto feio), que tenta dar um fi m 

nos rígidos costumes da escola St. Ni-

cholas, localizada no bairro do Bronx. 

A diretora do local é a irmã Aloysius 

Beauvier (Meryl Streep, uma víbora 

perfeita), que acredita que o melhor 

método para a disciplina é a implicação 

do medo. A irmã James (interpretada 

por Amy Adams - que só entrou pro 

elenco depois que Natalie Portman 

recusou o papel - pra mim a real vilã de 

toda a história, apesar daquela carinha 

de santa e o jeitinho sonso) começa 

então a levantar suspeitas e a semear 

a dúvida pelos corredores do colégio 

sobre a amizade que o padre Flynn 

nutre pelo recém-chegado Donald 

Miller (Joseph Foster), o primeiro 

aluno negro aceito na escola (o fi lme 

se passa em 1964), devido às mudanças 

políticas da época. Esse alerta sobre a 

atenção que o padre dedica ao jovem 

negro é o sufi ciente para que a irmã 

Aloysius inicie então um duelo moral 

contra o padre, buscando expulsá-lo 

da escola a qualquer custo. Ao longo 

da história, permeia a dúvida: seria 

essa amizade entre o Padre Flynn e o 

menino Donald algo a mais? 

A melhor cena de todas nem 

é aquela em que Viola Davis, que 

interpreta a mãe de Donald, tenta 

defender seu ponto de vista duvidoso 

em relação às acusações da irmã Aloy-

sius sobre a relação de seu fi lho com 

o sacerdote; e sim a cena do sermão 

das plumas. Dirigido por John Patrick 

Shanley e baseado na peça vencedora 

do Prêmio Pulitzer de drama em 

2005, Dúvida é uma dessas batalhas 

deliciosas – e raras – de se saborear 

no cinema hoje em dia (parecida com 

o duelo de Notas sobre um Escândalo ou 

com o clima tenso de Sob o Domínio 

do Mal, este último também estrelado 

por Meryl Streep), com um elenco 

certeiro e um roteiro muito acima 

da média. O fi nal é aberto, mas nem 

por isso inconclusivo. Pontuado por 

uma trilha sonora de primeira, assi-

nada por Howard Shore, é um fi lme 

completo, um dos melhores do ano. 

Sem dúvida.  (GM)
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes
19/06 - Matheus Renan Riske
19/06 - André Felipe Kryczyk
19/06 - Nádia Maria Voigt
20/06 - Clodoaldo Artner
20/06 - Daniella Jaremczuk
20/06 - Simone Ap. Lourenço
20/06 - Claudia Regina A. Novack
20/06 - Luiz Paulo Pospor
20/06 - Justina Grein Fuck
21/06 - Evaldo Baukat
21/06 - Gilberto José Grosfskopf
22/06 - Valdenir de Castro
22/06 - Marlene Neppel
22/06 - 46 anos de casamento de Justina e 
Mario Osmar Fuck
22/06 - Vera Lúcia Bueno Bechel
23/06 - Rosana Landoski
23/06 - Andrieli Holler
24/06 - Adriana Bueno de Oliveira

A Escola Básica Municipal Guita 
Federmann, consciente de suas 
responsabilidades educacionais e 

comprometida com a formação crítica e 
pedagógica de seus educandos, desen-
volveu várias ações na Semana do Meio 
Ambiente, sob a orientação das professo-
ras Maria Cristiane (Tina) e Simone Wendt, 
responsáveis pela Cipa, com auxílio da 
professora Edimari, mobilizando a comu-
nidade do entorno escolar.

Por meio destas ações, percebemos 
que a comunidade está sensível aos proje-
tos que a escola desenvolve pela receptivi-
dade que obtivemos nas ações ambientais 
realizadas como o pedágio para distribuição 
de mudas de árvores frutíferas nativas e do 
lixocar (lixeiro para automóveis), visitas a 
comunidade, campanha de conscientização 
do uso racional da água, caminhada ecoló-
gica pelo centro de Três Barras e palestra 
ministrada pela Polícia Ambiental.

Nossas atitudes perante o ambiente em 
que vivemos dependem de toda a sociedade, 
portanto, nós da E.B.M. Guita Federmann 
agradecemos e convidamos toda a comuni-
dade para abraçar essa grande causa: ‘Um 
ambiente saudável e equilibrado’.

Nossa escola teve apoio do projeto 
PACA (Rigesa), Polícia Ambiental, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros de Três Barras, 
Casan, Vida Livre Som e Propaganda e 
Transamérica Hits. Grandes parceiros que 
fi zeram com que a Semana do Meio Am-
biente alcançasse o objetivo desejado.

Ações ambientais da E.B.M. Guita Federmann – Cipa 2009

Pedro Lucas completou dois ani-

nhos na segunda-feira, 15. Muita 

felicidade e saúde são os desejos 

de seus pais e de toda sua família. 

Parabéns!

Na terça-feira, 23, a princesinha Ga-

brielli Vitória completa seu primeiro 

aninho. Seus pais, Giovani e Elisete, 

e seus irmãos, desejam muitas 

felicidades e que Deus ilumine seus 

passos!

Vitor Davi comemorou seu segundo 

aninho na terça-feira, 9. Seus pais, 

Cledir e Joelcio, dão os parabéns. 

Felicidades!

- ÂNGELA MARIA ELIAS LAVINA comemora 
seu aniversário na quinta-feira, 25. Parabéns!

- O engenheiro agrônomo, AURO BEDRE-

TCHUK, completou idade nova ontem. 
Parabéns!

- Casam-se amanhã na Capela do Salto 
d’Água Verde, DORCÉLIO GROSSKOPF E 

MARINÊS PRUST. Eles recebem o carinho de 
seus padrinhos Sirlene e Valdir Muelbauer.

Na quarta-feira, 17, 

direção e alunos da 

Escola de Educação 

Básica Santa Cruz 

receberam premiação 

da Universidade do 

Contestado (UnC) pelo 

maior número de par-

ticipantes no Passeio 

Ciclístico promovido 

pela universidade no 

domingo, 14.Na foto, 

Thais, Francelyne, 

Mariane e Tauany. 

Parabéns!

Willian Kovalski completou idade 

nova na quarta-feira, 17, e recebe os 

parabéns de seus padrinhos, Gelsina 

e Ronivon Prado, que desejam mui-

tas felicidades e muitos anos de vida!

Kelly Lisbôa Kuss aniversaria hoje. 

Ela recebe o abraço de toda a equipe 

do Correio do Norte. Felicidades!

CAMINHADA pelas ruas do centro de Três Barras

PEDÁGIO ecológico distribuiu mudas e lixocars

ESTUDANTES fi zeram diversas visitas à comunidade

VISITAS visaram conscientização da comunidade

PALESTRA ministrada por policiais ambientais

PARCERIA: professora, alunos e policial ambiental



26 VARIEDADES Canoinhas, 19 de junho de 2009NEGÓCIOS

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

VENDE-SE uma casa de alvenaria na 
rua Major Vieira, 1412, no centro de 
Canoinhas. Valor: R$ 140 mil. Fones: 
3622-0161 ou 3622-0228.

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, ga-
ragem para 2 carros e rancho. Aceita-se 
carro no negócio. Fone: 3622-8983.

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

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

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, programas 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.

VENDE-SE casa com 140m² de alvenaria, 
construída em amplo terreno com excelen-
te localização, próximo ao Felícitas.  Com 
3 quartos, escritório, salas de jantar e estar 
com espaços integrados e demais depen-
dências. Possui ainda, jardim 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 hec-
tares com 8 mil pés de pinus com 3 anos e 
meio, na localidade de Arroios, em Canoi-
nhas. 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

ALUGA-SE uma casa próx. ao Samuka 
Materiais de Construção, no Alto das Palmei-
ras, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
garagem, lavanderia. Rua Adolfo Schick, 
211. Valor: R$ 300. Fone: 3622-1607.

VENDE-SE casa de alvenaria nova com 
2 quartos, sala, cozinha e banheiro, chur-
rasqueira com banheiro e lavanderia, toda 
murada, no Alto da Tijuca, na rua Álvaro 
Kurt Uligh, nº 120. Ligar após às 16 horas 
nos fones: 3622-3093 ou 8807-6198.

VENDE-SE um terreno rural com uma 
área de 6 alqueires. Fone: 9126-9133.

VENDE-SE chácara com 1,5 alqueire, 
tanque com peixe, refl orestamento, 
pomar, terra de planta, a 3 km do centro, 
próxima a Eletrosul. Fone: 8412-5102 
com Junior.

VENDE-SE uma estufa completa com 
barracão. Fone: 8823-5083.

VENDE-SE máquina de costura Singer 
com balcão. Valor: R$ 350. Fone: 9953-
1261 ou 8425-5086.

VENDE-SE equipamentos para merce-
aria com mercadorias. Aceita-se carro 
ou material de construção no negócio. 
Fone: 8455-8588.
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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 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 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 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 som automotivo. 1 rádio 
Pionner, 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: 

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.

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.

VENDE-SE 2 encerados (lona) para 
carreta, tamanho padrão, seminovo. Va-
lor: R$ 1,3 mil cada. Tratar: 8853-8455

VENDE-SE roda de ferro para caminhão ou 
cavalo. Valor: R$ 250. Tratar: 8853-8455.

VENDO caminhonete Ranger 2002 – 
CD, diesel, tabela FIP. Aceito carro ou 
utilitário de menor valor como parte do 
negócio. Fone: 8482-9444. 

VENDE-SE Uno ano 89, motor 1.5 R. 
Valor: R$ 5,8 mil. Fone: 3622-6143 ou 
9151-4879.

VENDE-SE Uno SX 98, com desemba-
çador, mecânica 100%, azul. Entrada: 
R$ 8,5 mil + 8x de R$ 322. Aceita-se 
moto no negócio. Fone: 3622-2729.

VENDE-SE um Celta, 2002/2003, bran-
co, roda esportiva, pneus seminovos, 
insufi lme e som MP3. Ótimo estado de 
conservação. Valor: R$ 7 mil + presta-
ções. Fone: 3623-0825.

VENDE-SE Uno EX 98/99, 4 portas, 
cor verde, ar quente e desembaçador. 
Fone: 8412-5102 com Junior.
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Na BIC velhos jornais 

de Canoinhas
Desentranhados do Arquivo Pa-
roquial, encontram-se na BIC, a 
disposição dos estudiosos, alguns 
exemplares dos antigos jornais de 
Canoinhas
OURO VERDE – Semanário. Sur-
giu em 1926. Diretor: Jau Guedes 
da Fonseca. 4  números.
O PERU – No cabeçalho: “Sema-
nário Crítico, Humorístico, Literá-
rio e Politiqueiro” (sic). Formato 
32x24. O jornal mais espirituoso 
da história de Canoinhas. Surgiu 
em 1931. Diretores: Jucondino 
Pereira e Pedro Gobbi Filho. Esses 
senhores pontifi cavam “De Cima 
do Poleiro”. Estão fazendo muita 
falta... Possuímos, infelizmente, 
apenas três números.
AVANTE – “Orgão Noticioso e 
Independente”. Surgiu em 1930. 
Diretor-proprietário: Pedro Torrens. 
5 números.
Apelo: As pessoas que talvez 
possuam, perdido em sua biblio-
teca particular, algum número 
dos velhos jornais de Canoinhas, 
pedimos que, em gesto louvável de PUBLICADO EM  20 DE JUNHO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA
CN

BOLO DE MAÇÃ COM SORVETE

espírito público, dos mesmos ab-
diquem, em utilidade dos leitores 
desta Biblioteca. Como já possui o 
primeiro número do jornal Correio 

do Norte (29-5-1947), a BIC vem 
solicitar à redação do Barriga-
Verde que nos faça doação do 
primeiro número desse jornal, 
caso ainda exista disponível. Com 
antecipação, a BIC agradece.
Frei Elzeário Schmitt, ofm.

Programa Festivo 

Comemorativo ao 5.º 

aniversário do Santa 

Cruz Esporte Clube
Dia 21 de junho de 1959, às 16 

horas, no Salão Bechel
Apuração do Concurso da Rainha

Dia 28 de junho de 1959, no 
Estádio Municipal Alinor Vieira 

Corte
Às 13:00 – preliminar, 

às 15:30 – partida principal entre 
Bandeirantes, São Bento

X Santa Cruz E.C.
Às 20 horas, no Salão Bechel, 
início do grandioso baile social 
animado pelo conjunto musical 
Bandeirantes, de São Bento. Às 
24 horas apuração fi nal e coroa-

ção da Rainha.

Baile à Caipira
Boquet Clube promovendo um 
baile à caipira, convida seus asso-
ciados, os do Clube Canoinhense, 
da Sociedade Benefi cente Operá-
ria e do Grêmio da Mocidade, para 
as danças que levará a efeito nos 
salões do Clube Canoinhense na 
noite do dia 27.
Pelo comparecimento agradece 
a Diretoria.

Cine Teatro Vera Cruz 

apresenta
Sexta-feira, às 20 horas 
– impróprio até 18 anos

VALERIE
Com Sterling Hayden, Anita 

Ekberg, Anthony Steel

Em registro de 1984 feito pelo fotógrafo Egon Thiem na praça Oswaldo de Oliveira, a Banda de Música do 3.º 

Batalhão de Polícia Militar e o Coral da Cruz Vermelha de Canoinhas, regido pela maestrina Maria de Lourdes 

Brehmer. As informações e a foto são do acervo do professor Fernando Tokarski. Colaborações e informa-

ções podem ser enviadas ao endereço eletrônico fernandotokarski@yahoo.com.br

INGREDIENTES
• 4 xícaras (chá) de maçã cortada
em cubos
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1/2 xícara (chá) de óleo
• 2 ovos batidos
• 2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
• 1 xícara (chá) de nozes picadas
• 2 colheres (chá) de bicarbonato
de sódio
• 2 colheres (chá) de canela em 
pó
• 1 colher (café) de sal

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture a maçã, 
o açúcar, o óleo e os ovos batidos. 
Acrescente a farinha de trigo, as 
nozes, o bicarbonato, a canela e o 
sal. Distribua em uma assadeira un-
tada com margarina e asse no forno 
preaquecido a 200ºC durante 

1 hora. Sirva quente ou frio acompa-
nhado de sorvete.
DICA: Para variar o sabor, substitua 
a maçã pela mesma quantidade de 
banana.

Tempo de preparo: de 30 a 45 min 
Rendimento: 12 porções 
Calorias: 365 por porção 

BOLO DE LARANJA COM RECHEIO DE COCO

INGREDIENTES
Massa
• 4 ovos (claras e gemas separadas)
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1 xícara (chá) de suco de laranja
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
Recheio
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de margarina
• 1 colher (sobr.) de amido de milho
• 1 garrafa de leite de coco (200 ml)
• 100 g de coco ralado
• 1/2 lata de creme de leite
Cobertura
• 300 ml de creme de leite fresco
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• Raspas de casca de laranja para 
decorar

MODO DE PREPARO
Massa: Bata as claras em neve, 
acrescente as gemas uma a uma, 
o açúcar e o suco de laranja. Mis-
ture a farinha de trigo e o fermento. 
Coloque em uma forma de 22 cm 
de diâmetro untada e enfarinhada. 
Asse no forno preaquecido a 220ºC 
durante 40 minutos ou até dourar. 
Deixe esfriar e desenforme.
Recheio: Em uma panela, coloque o 
leite condensado, a margarina, o ami-
do de milho dissolvido no leite de coco 
e o coco ralado. Leve ao fogo brando, 
mexendo sempre até desgrudar do 
fundo da panela. Deixe esfriar.
Cobertura: Bata o creme de leite 
com o açúcar até dar ponto de 
chantilly.
Montagem: Corte o bolo ao meio, 
recheie e cubra com o chantilly. 
Decore com as raspas de casca de 
laranja.

DICA: Substitua as raspas de casca 
de laranja por coco ralado.

Tempo de preparo: Demorado 
(acima de 45 minutos) 
Rendimento: 14 porções 
Calorias: 364 por porção 
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CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a partir 
das 18 horas

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Boate

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

SBO
Quando? Amanhã
O que? Grupo Reponte
Quando? Domingo
O que? Grupo Redomão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Chora, Me Liga, a festa, com 
Gustavo e Adriano

FESTAS JUNINAS
Quando? Todas amanhã
- Igreja Matriz de Três Barras, início 
da festa em louvor a São João Batista 
(veja programação na página 12)
- Localidade de São João, em Itaió-
polis: animação do grupo Madrugada

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Todas no domingo
Em Três Barras
- Igreja Matriz São João Batista: (veja 
programação na página 12)
Em Irineópolis
- Km 16: animação do grupo Mano-
taço

FARTURA, em Canoinhas
Quando? Domingo
O que? Costelada campeira na igreja 
São Roque

PRÓXIMOS EVENTOS:
:: 26/06 – Mulheres Convidam, no V12 
Music Bar
:: 26/06 – Show Nacional com o grupo 
Maria Fumaça, na Channel 311
:: 27/06 – 1.º Arraiá do Feijão
:: 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, animação do grupo Os 
Caudilhos
:: 28/06 – Festa do padroeiro na Barra 
Mansa, em Canoinhas
:: 03/07 – Grupo Candieiro, na 1ª 
Festa do Colono, em Major Vieira, de 
3 a 5/07
:: 05/07 – Banda Limite Zero no Centro 
Comunitário, na Festa do Colono em 
Major Vieira
:: 05/07 – Festa em Colônia Ouro Ver-
de, em Bela Vista do Toldo, animação 
do Grupo Da Vaneira
:: 10/07 – Canja, à partir das 19 horas 
no pavilhão da Igreja Matriz de Ca-
noinhas, promovida pelos Vicentinos, 
valor: R$ 7
:: 10/07 e 11/07 – 1º Femuscan – Fes-
tival de Música de Canoinhas
:: 11/07 – Baile com os 4 Gaudérios no 
Clube 16 de Abril, em Itaiópolis
:: 11/07 – Show nacional com Inimigos 
da HP na Firma
:: 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
:: 31/07 – Show Nacional com João 
Marcio e Fabiano, na Channel 311

Programação
Fim de semanaDivulgadas atrações da 

Semana do Comerciante

Gracieli Polak
CANOINHAS

Peça teatral, palestras e um 
jantar comemorativo estão 
programados pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Canoinhas para comemorar 
o Dia do Comerciante, 16 
de julho. Com dias de ante-
cedência em relação à data 
ofi cial, a Semana do Comer-
ciante 2009 apresenta uma 
programação voltada para a 
profi ssionalização dos servi-
ços prestados pelo comércio 
e também a valorização dos 
profi ssionais que trabalham 
no setor.

Na segunda-feira, 6, a 
Semana se inicia com a peça 
teatral A Incrível Arte de Ven-
der 2, espetáculo desenvol-
vido por uma companhia 
de teatro de Santa Cruz do 
Timbó,  continuação da peça 
apresentada no ano anterior, 
A Incrível Arte de Vender, no 

Evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas acontece de 7 a 11 de julho

Canoinhas Tênis Clube. Cômica, 
a apresentação é voltada para o 
varejo e especialmente escolhida 
para os trabalhadores da área, 
segundo a secretária executiva da 
CDL, Claribel Vicente Chagas.

Claribel conta que na quarta-
feira, 8, ainda no Canoinhas 
Tênis Clube, o apresentador 
do Jornal do Almoço, da RBS 
TV, Mário Motta, fala sobre 

ética e profissionalismo em 
palestra voltada para o públi-
co em geral. Na quinta-feira, 
9, a série de eventos continua 
com a palestra A necessidade da 
Profissionalização, no auditório 
Manuel Guimarães, na sede da 
Fameplan. O tema será abor-
dado pelo professor Gilberto 
Paulo Zluhan,  voltado exclu-
sivamente para profissionais 

ligados ao varejo e coincide 
com o lançamento do curso 
de vendas oferecido pela 
instituição educacional.

PRÊMIO PARA DESTAQUES

A Semana se encerra, 
de acordo com a secretária 
executiva, com jantar de 
confraternização realizado 
no sábado, 11, com entrega 
do Troféu Destaque para 
empresas e empresários de 
Canoinhas. “Embora haja a 
sombra da crise mundial, nós 
percebemos que as coisas 
estão fluindo e que é sempre 
bom investir em algo que 
propicie motivação”, define 
Claribel.

Os ingressos para a peça 
teatral e para as palestras 
custam R$ 20 para sócios e 
R$ 25 para não sócios, com 
desconto progressivo no 
valor acima de dez ingressos. 
Todos os participantes terão 
direito a certificado das ho-
ras cursadas.

MÁRIO MOTTA, há mais de 20 anos na RBS TV, será uma das atrações

RESULTADO DA RIFA DA 
COMUNIDADE SANTO 

ANTONIO DO ALTO DA TIJUCA

1.º prêmio: n.º 609: R$ 100 - ga-
nhador Norberto Domenico
2.º prêmio: n.º 392: 1 leitão                               
- ganhadora Maria Joeseli M. 
Ribeiro
3.º prêmio: n.º 424: 1 Costela 
de gado - ganhadora Patrícia S. 
Padilha
4.º prêmio: n.º 842: 1 jogo de 
toalha bordado - ganhadora            
Margarete Alegri
5.º prêmio: n.º 259: 2 frangos as-
sados - ganhador Emersom José 
M. Medeiros 

A Coordenação agradece a 
todos que participaram 

Três Barras

CELEBRAÇÃO | Na sexta-feira, 5, soldados do Campo de Instrução Marechal Her-

mes (CIMH), de Três Barras, receberam suas boinas pelo serviço 

prestado à instituição. O ato representa a conclusão dos treinamentos militares e teve a presença dos familiares 

dos recrutas.
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Destaques da TV
INFIDELIDADE
Globo * Amanhã * 23 horas

Filme recheado de tensão, seja 
sexual ou provocada pelo sus-
pense que o diretor Adrian Lyne 
consegue segurar  do  começo 
ao fim. PARA QUEM GOSTA DE 
SUSPENSES.

A ÉPOCA DA INOCÊNCIA
Globo * Amanhã * 3h25
Delicada produção de Martin Scorsese, 
bem diferente do que ele costuma fazer, 
mostrando os conturbados relaciona-
mentos amorosos de uma liberal que 
escandaliza a conservadora sociedade 
novaiorquina no fi nal do século 19. PARA 
QUEM GOSTA DE ROMANCES.

O AMOR É CEGO
Globo * Domingo * 13h05
O fi lme é divertido, mas o que chama aten-
ção mesmo é a trilha sonora recheada de 
baladas românticas que dão ainda mais 
emoção a produção em que Jack Black 
vive um garanhão que de repente passa 
a ver uma linda garota em uma gordinha. 
PARA QUEM CURTE COMÉDIAS.

QUATRO IRMÃOS
SBT * Domingo * 22h30
Quem quer ação para encerrar o do-
mingo, este é o fi lme. Quatro irmãos 
por adoção partem em busca de vin-
gança quando a mulher que os criou 
é assassinada. 
PARA QUEM GOSTA DE AÇÃO.

O CRIME DO PADRE AMARO
Globo * Domingo * 01h45
Assunto secular, o celibato é tratado de 
forma um tanto velada nesta produção 
baseada na obra do escritor português Eça 
de Queiroz que provocou polêmica no Mé-
xico. Gael Garcia Bernal está ótimo como 
o padre perturbado pela sensual devota. 
PARA QUEM CURTE DRAMAS.

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

M U LT I M Í D I A

Carolina Dieckamnn e Antonio Fagundes já são nomes confi rmados 
para nova novela das 7 da Rede Globo, Bom Dia Frankenstein. Fagundes 
será o proprietário de um prédio futurista e pai de Carolina. A trama, es-
crita por Bosco Brasil, tem como protagonista, um computador robô que 
administra um aparato tecnológico do prédio de última geração. O folhetim 
terá supervisão de Aguinaldo Silva.

>> CAROLINA DIECKMANN E ANTONIO 
FAGUNDES ESTÃO EM NOVA NOVELA

Brad Pitt foi deixado de lado. O 
presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, derrotou todos 
os ícones masculinos de costume 
em uma pesquisa que o elegeu o 
homem mais estiloso do mundo.
O presidente de 47 anos venceu uma 
pesquisa com 3 mil homens após 
impressionar as pessoas ao redor do 
mundo com seus ternos e vestuário. 
O ator Brad Pitt veio em 2o lugar, 
elogiado por sua capacidade de estar 
elegante de terno ou de jeans.
O terceiro na lista da pesquisa, feita 
pela OnePoll.com, foi o jogador de 
futebol britânico David Beckham, 
cujo estilo fez dele um dos homens 
mais fotografados do mundo e o 
rosto - e corpo - da campanha de 
roupas íntimas da Giorgio Armani.
O ator Daniel Craig, estrela de Ja-
mes Bond, foi votado em 4o, seguido 
do ator norte-americano Al Pacino.
Completam os “10 mais” os atores 
George Clooney, Bill Nighy, Clint 
Eastwood e Will Smith, assim 
como o pintor e cineasta Andy 
Warhol.

>> OBAMA 
DERROTA BRAD 
PITT COMO HOMEM 
MAIS ‘ESTILOSO’

>> AMOR ETERNO?
Carlos Alberto de Nóbrega aproveitou o 
aniversário dos gêmeos (9 anos) Maria 
Fernanda e João Victor, para posar 
abraçado com a ex-mulher, Andréa 
Nóbrega: ele ainda a vê como “amiga 
e companheira”. E só vai tirar a aliança 
se ela aparecer com outro homem...

>> UFA!
Susana Werner agradece aos céus: era 
passageira frequente do voo AF 447 
da Air France. Só não embarcou para 
a Europa no domingo (dia da tragédia) 
porque o marido, o goleiro Julio César, 
está no Brasil para jogar pela seleção.

>> VAI ENCARAR?! 
Quem vai ter coragem de cobrar Syl-
vester Stallone? Ele deixou dívida de 
cerca de R$ 800 mil com 50 pessoas 
no Brasil, depois das fi lmagens de Os 
Mercenários. Mas, dizem, o cheque 
está chegando...

Ivete Sangalo já pediu ao 
médico: quer parto normal. Ela 
promete segurar a dor! O bebê 
nasce em outubro...

>> SEM 
CESARIANA! 
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É muito gratifi cante a gente escutar que 
muitas pessoas estão se empenhando 
pelo caminho da paz. Embora encon-
trem muitas difi culdades, mas se o em-
penho for verdadeiro não desanimem, 
porque Deus não é causa de angústia, 
mas fonte de eterna paz. Deus respeita 
a nossa liberdade; Ele vem, bate à por-
ta, convida, solicita, focalizando sempre 
o lado bom da vida. Para que exista paz 
é preciso que haja diálogo. Na verdade, 
o diálogo e a concórdia são pontos 
fundamentais para a paz. É missão de 
todos, e não somente dos diplomatas 
e chefes de estado, promover a paz. A 
oração é a primeira contribuição dos 
cristãos para a paz. Mensagem do 
Papa: “O instrumento mais inofensivo 
e muito poderoso a que podemos re-
correr para alcançar a paz é a oração. 
A paz é dom de Deus. Se a oração é 
capaz de derrubar os muros da discór-
dia e abrir os corações para o diálogo 
e assim fazer brotar a paz é porque a 
paz é antes de tudo a conversão do 

coração. Não é somente fruto do nosso 
esforço, mas também graça e dom de 
Deus. A paz pela qual aspira o mundo, 
a humanidade, o nosso coração, a paz 
que todos buscam e desejam e que está 
sendo estrangulada pelo egoísmo, pela 
injustiça, pela violência, esta paz tem 
um nome: Jesus Cristo.” Ele é nossa 
paz, Ele que de dois povos fez um só, 
destruindo o muro da inimizade, que 
os separava. O combate de amor pela 
paz só leva a cabo pelas armas da 
oração e da penitência, que é acima 
de tudo a conversão do coração. Então 
nossa Mãe Maria, medianeira de todas 
as graças, derramará sobre o mundo 
nova esperança e salvação, justiça e 
paz arrancadas da fonte inesgotável 
de reconciliação e amor que brotam 
do coração do seu Divino Filho Jesus. 
Reconciliada com Deus, a família hu-
mana se congregará no amor que une, 
no diálogo que afugenta o medo e na 
solidariedade que destrói as injustiças. 
Mãe de Misericórdia, rogai por nós!

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

Você começa a sentir a possibilidade de concretizar, 
ariano. A semana promete reconhecimento por suas 
ações e pede que diminua o ritmo, que tenha cautela e 
que seja bem ponderado. Mas continue caminhando. 

A sua ação tende a ser bem-vinda neste momento, assim como suas 
propostas e ideias. Use seus insigths para ter as respostas que precisa 
e confi e mais em seu potencial.

Você tende a estar mais dinâmico e elétrico, geminia-
no. Sua comunicação e expressão fi cam ainda mais 
evidentes e você fi ca cheio de brilho e disposição. 
Até em excesso, já que a semana pede que não 

exagere muito em suas atitudes. Seu foco tende a estar na carreira 
e nos assuntos materiais. Possibilidade de receber boas notícias 
nos próximos dias.

Tudo tende a parecer mais intenso nos próximos 
dias, leonino. Por isso você deve ter cuidado para 
não fi car muito irritado e estressado. Tente manter o 
otimismo e a percepção de que tudo pode dar certo. 

De qualquer forma, esteja preparado para os possíveis imprevistos e 
lide com eles com bom humor e muita disposição. Confi e e as coisas 
tendem a fl uir melhor.

Você estará mais intenso, libriano. Perceberá melhor 
seus sentimentos e pode fi car um pouco nostálgico 
neste momento. Seus desejos ganham muita inten-
sidade e você tende a buscá-los ativamente. A fase 

é positiva para ter iniciativa, para agir com coragem e mostrar o que 
quer. Você tende a se sentir mais seguro e confortável, sabendo 
como e quando agir.

Sua família pode exigir um pouco mais de você nos 
próximos dias, sagitariano. E vale a pena atender as 
necessidades de seus familiares. Isto vale também 
para casamento, que precisa de mais atenção. Por 

sinal, o momento é positivo para você ter uma melhor percepção do 
que deseja falar e ouvir em suas relações, sejam familiares, afetivas 
ou profi ssionais. Portanto, fale o que sente.

Cuidado com os gastos, aquariano. Tome cuidado 
para não se empolgar demais e gastar demais. A fase 
é de contenção. O momento é muito positivo para 
você descobrir coisas novas que podem aumentar 

sua renda e melhorar seu desempenho profi ssional. Pesquise, con-
verse com outras pessoas, veja seus talentos que não estão sendo 
aproveitados. E mostre ao mundo.

Aproveite para organizar-se, taurino. A semana é 
positiva para verifi car suas contas, fazer planilhas, 
analisar gastos e ganhos e poder planejar melhor em 
cima disso. Os próximos dias prometem descontra-

ção ao lado de amigos e muita vontade de levar seus projetos para 
seu grupo. Você tende a estar muito empolgado e motivado com suas 
ideias, portanto vá à luta.

Em evidência seus sonhos e ideais, canceriano. 
Você tende a estar ansioso por soluções e para 
resolver todas suas dúvidas e questões. A semana é 
positiva para viagens e para mudança nos planos. É 

importante se manter aberto e fl exível ao que a vida apresenta, pois 
as novidades podem ser muito boas. Você estará extremamente 
sentimental nos próximos dias.

Você pode começar novos projetos profi ssionais, 
virginiano. De qualquer forma, você tende a estar 
mais voltado para o trabalho, que promete novidades. 
Ao mesmo tempo, você tende a estar muito próximo 

de quem ama, querendo estar mais perto e conciliar melhor amor 
e trabalho em sua vida. É possível fazer isso, mas não se cobre 
perfeição demais.

O amor está no ar, escorpiano. E você continua 
romântico, afetuoso, querendo cuidar e ser cuidado. 
Relacionamentos podem ganhar mais seriedade e 
você tende a dar mais valor ao que os outros espe-

ram de você. E tudo tende a estar ainda mais intenso nesta fase. A 
semana é positiva para eventos sociais, festas e comemorações. E 
pede muita diversão. Dedique-se ao lazer.

A semana é positiva para cursos rápidos e leitura 
em geral, capricorniano. Especialmente se for algo 
que você gosta muito e que te dê prazer. Isto porque 
a semana pede que se divirta em tudo que faz, até 

mesmo no trabalho e com relação a todas suas responsabilidades. 
Brinque mais e leve diversão aos que estão do seu lado. Semana 
promete bons momentos no amor.

Peixes de 22/2 a 20/3
Fase de expansão, pisciano. Você tende a se sentir 
em evidência, ganhando destaque e percebendo 
que é o centro das atenções nos ambientes que 
frequenta. Mas tendem a ser dias mais agitados, com 

mais movimentação e acontecimentos. Você se sentirá com sorte e 
proteção e disposto a se arriscar mais. Aproveite a felicidade que o 
momento promete.

HORÓSCOPO DA SEMANA

OTIMISMO: SINÔNIMO DE PAZ

Fonte: Climatempo

Sol com algumas nuvens. Não chove.

HOJE:

16ºC

Manhã Tarde Noite
8ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

4ºC

DOMINGO:

21ºC

Manhã Tarde Noite
8ºC

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

SEGUNDA:

20ºC

Manhã Tarde Noite

12ºC

19ºC

ALMANAQUE

Sol com algumas nuvens. Não chove.

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Antero pergunta por Mariana a padre Bento. 
Tobi pede aos colonos e aos peões que ajudem a 
eleger Zeca como prefeito de Paraíso. Maria Rosa 
fi ca furiosa ao saber que Norberto fi nancia a rádio 
para que ela e Otávio se casem rápido.

HOJE - Milena chora por 
causa de Nicholas e Caco 
a ampara. Gabriel decide 
voltar a pintar e começa a 
praticar escondido. Vicente 
beija Laís. Isaac, primo de 
Hannah, chega ao Brasil. 
Gabriel questiona se Dafne 
está a fi m de Edgar.

AMANHÃ - Espeto se de-
cepciona com Lili. Léa conta à fi lha que Frederico 
anda misterioso. Vicente é dispensado por Laís. 
Judith e Edgar tramam contra Dafne. Fabiano nota 
a roupa amassada de Ivonete quando ela chega em 
casa com Adenor.

HOJE - Melissa assume a autoria do disparo, em 
defesa de Tarso. Ramiro leva Melissa e Tarso para 
casa e Haroldo diz à polícia que Melissa vai se 
apresentar. Suellen diz a Castanho que não quer se 
casar na clínica. Chanti diz a Camila que vai fugir e 
avisa que vai precisar da ajuda da cunhada. Yvone 
e Mike avistam um retrato falado de uma mulher 
no aeroporto e Mike comenta que parece com 
ela. Harima encontra o endereço para onde Maya 
encaminhou o dinheiro de Raul. Bahuan confessa 
a Shivani que é um intocável.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Rubens faz uma viagem de negócios, dei-
xando a esposa com a prima. Eunice trama contra 
Maria Célia. Walter descobre que Ulisses não é pai 
do fi lho de Irani. Maria Célia e Eunice viajam para a 
Ilha do Profeta, quando rompe a bolsa de Maria.

AMANHÃ - O bebê de Maria Célia nasce pelas 
mãos de Isabel. Eunice tenta tomar o recém-
nascido. Isabel dá o bebê a Maria Célia e diz a ela 
que fuja. Maria escorrega e cai num precipício. 
Fabrício consegue salvar o bebê.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

FILHOS
Nossos fi lhos nos esperam

Para poderem brilhar
Não os damos a luz
Eles nos escolhem

Para juntos nos aperfeiçoar
Quando nascem nos orgulhamos

Com a vitória que é deles
E não sabemos interpretar
Porque fomos escolhidos

Por seres imaculados
Que objetivam ensinar amar

O homem não obedece tal conceito
E julga-se um ser perfeito

Na sua arte de procriar
Ignorando as leis do Universo

Acredita que foi o acaso
Que fez sua alma despertar

Navega numa jornada desarvorada
Até que um novo conceito o faz despertar

Seguimos tortuosos caminhos
Colocando a culpa em nosso fado

Não observamos nosso destino
Tomamos as atitudes pelo agrado

Enaltecendo o ego
Martirizando a paz Universal

No mal que não se deixa mostrar
Que a vida é única e eterna

Nas sementes que ensinam amar
Filhos que nos alegrar

Doando ao abrigo dos homens
O estigma lar porque nele aprende-se amar

Os bens materiais alimentam o prazer
Que a carne almeja encontrar

Traindo o sentimento da felicidade
Maculando o verdadeiro reencontrar

Com o belo e com o agradável
Que o egoísmo não deixa desabrochar
Somos prisioneiros em nosso castelo

Nos preocupando com a beleza exterior
Esquecendo que o verdadeiro amor

Desabrocha como uma fl or
Faz a alma regozijar

E o luar nos envolver de esplendor.

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 vai enfrentar 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 Or-
lando. André oferece a vaga que era de Nina a Bebel. 
Pedro sugere a Nina que os dois contem a Bruno que 
ela está sendo perseguida e que ele a ama.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Por meio do programa Mais Alimentos, Sicoob Canoinhas já ajudou oito produtores rurais da região

contribuindo com o homem do campo

H
á anos o agricul-
tor da localidade de 
Salto d’Água Ver-

de, em Canoinhas, Renato 
Prust, acalentava um sonho. 
O velho trator, usado para 
plantar safra após safra, já 
vinha perdendo rendimento 
e a necessidade de se com-
prar um novo maquinário era 
iminente. Mas como investir 
em época de crise, quando 
os lucros são menores que 
as dívidas, quando se vive 
uma crise histórica em todos 
os segmentos da economia e 
que, inevitavelmente, atinge 
o homem do campo?

Cauteloso, Renato deci-
diu manter o velho trator até 
que uma boa oportunidade 
aparecesse. E não é que ela 
apareceu! Por meio da Si-

coob Canoinhas, Renato 
conseguiu o que parecia im-
possível. Financiar um trator 
novo em dez anos com juros 
de 2% ao ano, com carência 
de três anos e o mais extra-
ordinário, pagando um preço 
menor do que o pago à vista 
pelo equipamento.

Como se deu esse verda-
deiro milagre?

Ricardo Stocloska, da 
área comercial da Sicoob 
Canoinhas explica. Acontece 

que a Sicoob é uma das 
agências credenciadas para 
operar uma linha de crédito 
especial criada pelo Governo 
Federal para incentivar pe-
quenos agricultores. Trata-se 
do Mais Alimentos. Usando 
esta linha, Renato, por exem-
plo, vai pagar no final dos 
dez anos de financiamento 
o valor de R$ 76 mil por um 
trator que vale hoje, no preço 
à vista, R$ 78 mil, ou seja, 
mesmo financiando em dez 
anos, Renato vai economizar 
R$ 2 mil na compra, algo que 
até bem pouco tempo soaria 
absurdo para qualquer agri-
cultor. “É muito bom, tomara 
que não termine tão cedo”, 
comemora Renato.

Ricardo explica que o 
Mais Alimentos não financia 
somente equipamentos, mas 
também melhorias na pro-
priedade como construções 
que beneficiem diretamente o 
aumento da produção. O pro-
grama contempla, no entanto, 
somente agricultores que 
cultivem alimentos, plantios 
como o fumo, muito comum 
na região, não podem se be-
neficiar da linha de crédito.

A burocracia ainda torna 
o processo lento, mas a Si-

coob garante total assesso-

SICOOB: REALIZANDO SONHOS,

ria ao agricultor desde que ele 
dá entrada na papelada até a 
aquisição do equipamento.

Somente na safra 2008-
2009, primeira em que o Mais 

Alimentos é disponibilizado, 
a Sicoob já financiou oito 
tratores por meio da linha de 
crédito, liberando cerca de 
R$ 300 mil.

Ricardo explica que os 
precedentes do agricultor 

são importantes para agili-
zar o financiamento. Mesmo 
assim, a linha de crédito do 
Mais Alimentos é tão procu-
rada que hoje já tem fila de 
espera.

OUTRAS LINHAS

Para fumicultores ou agri-
cultores que por um motivo 
ou outro não se encaixam no 
Mais Alimentos, a Sicoob 

Canoinhas oferece outras 
linhas de crédito bastante 
atrativas. No total, somente 
este ano, 41 agricultores já 
se beneficiaram dessas li-
nhas, totalizando um valor 
liberado em financiamentos 
de mais de R$ 3,27 milhões. 
“As linhas financiam desde 
uma cerca até a compra de 
maquinários e construções”, 
explica Ricardo.

TRATOR agrícola de Renato Prust, que possui propriedade na localidade do Salto d’Água Verde, interior de Canoinhas

PULVERIZADOR fi nanciado para José A. Konopka, de Irineópolis PULVERIZADOR fi nanciado para o agricultor Mauro Milchevski

TRATOR fi nanciado para Cristovão Schiessl, de Bela Vista do Toldo
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