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Canoinhas tem cinco casos 
suspeitos de gripe suína 
Autoridades dizem que não há motivos para 
alarde; letalidade é igual a da gripe comum

Pelo menos cinco casos de pa-

cientes que apresentam sintomas 

de gripe podem ter sido conta-

minados pelo vírus H1N1, mais 

conhecido como gripe suína. 

As suspeitas no entanto, podem 

nunca serem confi rmadas, já que 

o período de coleta da amostra 

para exame, com exceção de um 

caso, já se esgotou. O Ministério 

da Saúde baixou portaria determi-

nando que somente casos graves 

sejam examinados.

P. 21

SAÚDE
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R
esponda: Quem você prefere ao seu 
lado: uma pessoa que só reclama, si-
suda, rabugenta ou alguém que tenha 

sempre um sorriso estampado em seu rosto, 
com um ar mais leve?

Então, agora se levante e vá até o espelho 
e veja em qual dos dois tipos você se encaixa. 
Veja se você é uma pessoa que desperta nos 
outros a alegria ou não, se você é uma boa 
companhia ou não. Isso mostra o que você 
deve estar atraindo para sua vida. Refl ita e veja 
como andam os seus sorrisos e sua alegria. 

Até profi ssionais da área de estética facial 
comentam há muito tempo sobre a movimen-
tação dos músculos da face: é muito maior e 
melhor quando há um sorriso. Ser sério demais 
traz rugas na face e também na alma. 

Aproveitando este tema tão fascinante 
seguem algumas citações dentre tantas li-
nhas, mas todas convergem para o poder da 
alegria.

Vou começar citando Yogananda. Ele 
incita a sorrir sempre, assim você fi ca mais sau-
dável e sua conexão com Deus fi ca mais fácil. 
Há também um ditado popular que diz que “rir é 
a melhor solução”. Jamie Sams cita em um de 
seus livros que o humor cura muitas feridas. No 
livro e no fi lme O Segredo há um depoimento 
de Cathy Goodman sobre como conseguiu se 
curar de um câncer de mama; uma das coisas 
que ela usava em seu tratamento de cura era 
ver muitas comédias e rir muito. 

Somos energia e nosso corpo está re-
pleto de corrente elétrica; quando sorrimos 
repercutimos essa energia para todo o corpo, 
aumentando a imunidade, ampliando a saúde 
e o bem estar. O sorriso nos permite entrar em 
contato com Deus, sentir seu socorro e suas 
bênçãos de maneira muito mais rápida; afi nal, 
você estará mais receptivo e seus canais intui-
tivos funcionando melhor. Sorrir mais permite 
que nossa criança interior manifeste a fé em 
nós mesmos e na vida. 

Então, vamos praticar o sorriso: 
. Sorria de você mesmo, de algo que fez 

e que, no primeiro momento, houve uma sen-
sação de autocrítica muito forte. 

. Vá para a frente do espelho e comece a 
rir. Isso mesmo! Olhe para você e ria! Pode ser 
que num primeiro momento se sinta meio idiota 
fazendo isso, mas logo estará rindo e você 
sentirá uma maior leveza e disposição. 

. Há um belo exercício chinês chamado 
“Sorriso Interior” (Mantak Chia); ele sugere 
você visualizar um sorriso sobre algum órgão 
em desequilíbrio ou enfermo. Experimente e 
você terá resultados surpreendentes. 

Inspirada, enquanto fazia um trabalho 
de energia, recriei o exercício do sorriso para 
pessoas, ambientes e planeta. Veja como é 
simples. 

Inicie visualizando um belo e grande sorri-
so sobre sua cabeça e ele emanando diversos 
sorrisos que, entrando em sua cabeça, se es-
palham por todo seu corpo, órgãos e células. 

Em seguida visualize esse sorriso sobre 
sua casa e ele emanando diversos sorrisos 
que entram sobre o telhado e se espalham 
por toda casa, em todos os ambientes, en-
volvendo os moradores, animais, plantas e a 
própria casa. 

Depois, visualize o sorriso sobre o planeta 
emanando sorrisos por todo o planeta, países 
e seres. 

Viu? É simples, não custa nada e ainda 
trará um rejuvenescimento de corpo, mente e 
espírito, além de favorecer sua percepção e 
atrair inspirações divinas para sua vida. 

Que o poder da alegria esteja presente 
em você, sempre! 

Solange Gardesanni Luz é terapeuta, 
desde 1985 pesquisa e atua em um trabalho 
multidisciplinar com disciplinas de autoconhe-
cimento e equilíbrio Bioenergético, focando o 
equilíbrio do Ser

EDITORIAL

Benefício pela culatra

Seria muito 

mais adequado 

neste momento 

que Brasília dis-

cutisse meios 

de se ampliar o 

emprego

O Poder da alegria

ARTIGO

SOLANGE GARDESANNI LUZ

D
epressão, palavra usada para distinguir 
um estado emocional caracterizado por 
uma alteração psíquica e orgânica glo-

bal com consequentes alterações na maneira 
de enxergar a realidade e a vida.

É normal que uma pessoa se sinta para 
baixo, porém, nem sempre esta tristeza é 
caracterizada como depressão, 
contudo se este estado de 
consternação perdurar por mais 
de duas semanas pode ser diag-
nosticado como depressão.

Este mal é uma doença 
que vem do interior da pessoa, 
alheia a sua vontade e controle 
e trás consigo outros sintomas 
quem vem agravar ainda mais 
o estado do deprimido. Ela al-
tera a afetividade e humor e se manifesta de 
varias maneiras, e seu quadro varia conforme 
a personalidade de cada pessoa.

A causa da depressão ainda é desco-
nhecida podendo ser detectada por vários 
motivos, mas, o mais provável é o desequilíbrio 
bioquímico dos neurônios responsáveis pelo 
controle do estado de humor, por este motivo 
que algumas características da depressão são: 
tristeza constante, perda de interesse pelas 
atividades diárias e que apreciava, chorar por 
qualquer motivo, não conseguir fi car parada e 

quando se movimenta é de uma forma mais 
lenta do que o normal, tem desesperança, des-
prezo pessoal, sentimento de culpa constante 
e pensamento de suicídio.

Essa doença pode afetar todas as pes-
soas, homens e mulheres de qualquer idade, 
contudo, mulheres possuem maior probabilida-

de de desenvolver a doença do que 
os homens. Em crianças e idosos 
também ocorrem com frequência, 
porém nestes com características 
particulares. Em indivíduos de-
primidos ocorrem sentimentos de 
fracasso, difi culdades para pensar 
e tomar decisões, são comuns ain-
da, a sensação de diminuição de 
energia, cansaço, fadiga e outros 
problemas físicos causados pela 

baixa estima.
Sendo assim, ajudar uma pessoa depres-

siva não é incentivar ou cobrar reações dizendo 
que as mesmas devem se divertir, sair dessa 
ou coisa assim e sim ouvi-la e aconselhá-la a 
procurar ajuda especializada pois depressão 
é uma doença e como qualquer outra existe 
tratamento.

Alail Cristina Abadia de Sousa e Luzia 
Gomes Efi gênio Lacerda são acadêmicas de 
jornalismo

Depressão: o mal do século

ARTIGO

ALAIL CRISTINA ABADIA DE SOUSA E LUZIA GOMES 

S
eria no mínimo inadequado 
neste momento de crise discu-
tir questões trabalhistas, seja 

para flexibilizá-las ou para ampliá-
las. 

No momento em que as empresas 
brasileiras se veem forçadas a redu-
zir custos e elevar a competitividade 
para compensar os efeitos da crise 
global, uma comissão especial da 
Câmara dos Deputados aprovou, na 
semana passada, a redução da jorna-
da de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais e o aumen-
to da remuneração da 
hora extra, de 50% 
para 75%.

A emenda segue 
para votação em dois 
turnos no plenário. 
Como se trata de 
emenda constitucio-
nal, exigirá aprova-
ção mínima de 308 
deputados. Se passar, 
segue para o Senado, também para 
votação em dois turnos.

Seus proponentes – deputados 
ligados ao movimento sindical – sus-
tentam que, se aprovada, a proposta 
viabilizará a criação de até 2 milhões 
de novos empregos e contribuirá 
para civilizar as relações de trabalho 
no Brasil.

Tal suposição é equivocada. Se 
for aprovada, a proposta tende a ele-
var a informalidade e o desemprego 
justamente nos setores menos prote-
gidos por sindicatos e pela fiscaliza-
ção oficial.

Isso porque encarece o custo do 

trabalho, já onerado pela alta carga 
tributária sobre a folha de salários. 
Além disso, é mais um estímulo para 
que as empresas substituam traba-
lhadores por máquinas e aumentem o 
chamado desemprego estrutural.

Nos setores em que o avanço é 
economicamente possível, jornadas 
de 40 horas semanais já são contem-
pladas por acordos ou convenções 
coletivas acordados livremente por 
patrões e empregados. Para esses 
segmentos, a emenda será inócua.

A proposta também se 
revela inoportuna em tem-
pos de crise. Na França, 
onde a jornada de trabalho 
é de 35 horas semanais, 
discute-se hoje exatamente 
a flexibilização das leis 
trabalhistas para atrair 
investimentos.

Seria muito mais 
adequado neste momento 
que Brasília discutisse 

meios de se ampliar o emprego, com 
cursos profissionalizantes cada vez 
mais difundidos em recantos do País 
em que a mão de obra qualificada é 
escassa e inibe o desenvolvimento e 
implementação de empresas, como é 
o caso da maioria das nossas cidades 
interioranas, que sentem com maior 
sensibilidade a crise que assola o 
mundo.

Como oportunamente lembra 
editorial do jornal Folha de S.Paulo 
de domingo, 5, “empregos depen-
dem justamente de investimentos e 
de uma boa educação. Sozinhas, leis 
não criam postos de trabalho”.
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A imagem

<< O QUE PASSOU...
Tensão em Honduras

<< 5/07
Choques entre forças de segu-
rança e simpatizantes do pre-
sidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, deposto há oito dias, 
provocaram uma morte em Tegu-
cigalpa. Pelo menos três pessoas 
fi caram gravemente feridas nos 
confrontos, concentrados no 
aeroporto da cidade, onde mani-
festantes aguardavam o retorno 
de Zelaya.

Comissão do Senado tem 

até um membro morto

<<6/07
Único instrumento de fi scalização 
das contas bancárias mantidas 
em sigilo no Senado, a comissão 
interna formada por um senador 
e dez servidores é uma peça de 
fi cção.
O grupo, que não se reúne há 
pelo menos cinco anos, é inte-
grado por funcionários que não 
mais pertencem aos quadros do 
Senado e até por um servidor 
morto em 2005, denuncia o jornal 
Folha de S.Paulo. 

Denúncia da Satiagraha 

liga Dantas ao mensalão

<<6/07
A Procuradoria da República em 
São Paulo ofereceu denúncia 
contra o banqueiro Daniel Dantas 
e mais 13 pessoas por suposto 
envolvimento em sete crimes, 
entre os quais gestão fraudulenta 
e evasão de divisas. A denúncia 
é resultado das investigações da 
Operação Satiagraha, da Polícia 
Federal. Segundo uma das acu-
sações, Dantas ajudou a fi nan-
ciar esquema da direção do PT.

Confl ito na China

<<6/07
Ao menos 156 pessoas mor-
reram e mais de 800 fi caram 
feridas, segundo a agência 
estatal da China, após violen-
tos choques entre a população 
muçulmana uigur, os chineses da 
etnia han e a polícia, em Urumqi, 
capital da Província de Xinjiang, 
a 3,2 mil km de Pequim.

Redução de ogivas

<<6/07
Os Estados Unidos e a Rússia 
acertaram um acordo prévio para 
a redução de seus arsenais nu-
cleares, na primeira visita como 
presidente de Barack Obama à 
Rússia. A negociação faz parte 
da atualização do Start (iniciais 
em inglês para Tratado sobre 
Revisão de Armas Estratégicas), 
um programa de desarmamen-
to nuclear assinado no fi m da 
Guerra Fria e que expiraria no 
fi m deste ano.

1.ª queda em seis anos

<<7/07
A crise econômica deve provocar 
em 2009 a primeira redução na 
carga tributária desde 2003, de 
acordo com previsões da Receita 
Federal.

FMI diz que recuperação 

total será lenta

<<8/07
O Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) avalia que o mundo 
já ensaia sair da pior recessão 
pós-Segunda Guerra, mas uma 
recuperação mais fi rme poderá 
ser mais demorada que o previs-
to. O FMI aumentou para 2,5% a 

previsão de crescimento global, 
puxado pelos emergentes, em 
2010 e elevou para 1,4% a retra-
ção esperada em 2009.

Sem acordo com o G-8

<<8/07
O G5 (México, China, África 
do Sul, Brasil e Índia) não quer 
compartilhar da meta de alcançar 
pelo menos 50% de redução das 
emissões globais até 2050. Eles 
participam como convidados do 
encontro do G-8 (grupo dos paí-
ses mais ricos) que se realiza na 
cidadezinha italiana de Áquila. 

Rival para o Windows

<<8/07
O Google anunciou o lançamen-
to do Chrome OS, um sistema 
operacional que estará liberado 
para os consumidores no fi nal de 
2010 e irá competir com o Win-
dows, da Microsoft. Como será 
desenvolvido em código aberto, 
o Chrome OS receberá ajustes 
por meio de contribuições dos 
parceiros do Google, que operam 
no desenvolvimento da platafor-
ma, até o fi nal deste ano.

Investimento recorde

<<9/07
Nem a crise internacional, nem 
a queda na arrecadação tribu-
tária inibiram os investimentos 
da União no primeiro semestre 
deste ano. Ao contrário, os ór-
gãos públicos federais investiram 
mais de R$ 11 bilhões em obras 
e compra de equipamentos entre 
janeiro e junho, valor recorde 
para o período desde a circula-
ção das primeiras moedas do 
Plano Real, em 1994. 

ARTISTAS participam de despedida ao astro Michael Jackson, na terça-feira, 7, no Staples Center, em Los Angeles
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milhões de pessoas na pobreza deve ser o saldo 
da crise econômica mundial neste ano, informa a 
Organização das Nações Unidas (ONU). Aumento 
de 6% em relação aos dados atuais. No fi nal do 
ano, 17% da população mundial devem estar na 
absoluta pobreza.

Reunião tensa
Na reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal 
para discutir o afastamento do senador José Sarney (PMDB-AP), da pre-
sidência da Casa, as senadoras Marina Silva (AC), a favor, e Ideli Salvatti 
(SC), contra, protagonizaram uma verdadeira baixaria sobre o assunto. O 
líder da Bancada, Aloizio Mercadante (SP), fi cou mal na fi ta. Convocou 
uma reunião que a maioria da bancada não queria e, de quebra, se desgas-
tou com o Palácio do Planalto por causa da nota aprovada pela maioria 
dos senadores petistas. 

Dreveck na estrada
O deputado estadual Silvio Dreveck
(PP - foto), que liderou recentemente 
uma comitiva de prefeitos do Planalto 
Norte em visita a Brasília, embarca
logo na manhã de hoje para visitas às
 cidades do meio oeste de Santa Catarina. 
No itinerário de visitas Dreveck 
começa hoje nas cidades de Ponte 
Serrada, Passos Maia, Faxinal dos 
Guedes, Xanxerê, Vargeão e Joaçaba. 
A jornada continua no sábado com
 visitas às cidades de Bom Jesus,
 Ipuaçú, São Domingos e Xaxim. 
Dreveck informou ainda que vem
 sendo criticado por com relação aos poucos recurso que trouxe para São 
Bento e para a região. “Primeiro temos que esclarecer que somos oposição 
na AL, e isso realmente trava a negociação de alguns recursos. Mas tenho 
aproveitado a atuação dos nossos deputados federais e, insistentemente, 
tenho ido a Brasília para atuar como ponte em benefício dos municípios. 
Foram vários recursos que consegui viabilizar através da nossa bancada 
federal”, destaca. Com as idas a Brasília Dreveck já viabilizou recursos 
para São Bento e Campo Alegre, que foram aplicados nos hospitais da 
cidade, recursos para Papanduva, Mafra, Itaiópolis, Canoinhas, Major 
Vieira e outros municípios do Norte Catarinense. “Temos feito um traba-
lho importante para o Estado, especialmente para a região Norte. Vamos 
continuar atuantes, afi nal o objetivo é servir todas as comunidades com 
nosso trabalho”, disse.   

Livre de punição
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados 
rejeitou por sete votos a três e três abstenções, o relatório do deputado 
Hugo Leal (PSC-RJ) que pedia a suspensão por quatro meses das prerro-
gativas parlamentares do deputado Edmar Moreira (sem partido-MG),
acusado de uso indevido da verba indenizatória. Com a rejeição do rela-
tório, o presidente do conselho, deputado José Carlos Araújo (PR-BA), 
designou o deputado Ruy Pauletti (PSDB-RS) para apresentar um novo 
parecer pelo arquivamento do caso, que deverá ser votado pelo colegiado 
na semana que vem.

PT fecha chapa em SC
O Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina já tem sua chapa defi nida para 
disputar as eleições de 2010 no Estado. A senadora Ideli Salvatti concorrerá ao 
governo e o deputado federal Cláudio Vignatti, ao Senado Federal. A outra vaga 
de senador na chapa majoritária será do PP que deverá apresentar a deputada 
Ângela Amin ou o ex-governador, Esperidião Amin. A vaga de vice-governador 
deverá fi car com algum partido menor da coligação.
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Queda generalizada em junho prejudica investimentos; prefeitos correm atrás do prejuízo em Brasília

Municípios perdem 10% do FPM

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Analisando os dados fornecidos pela 
Federação Catarinense dos Muini-
cípios (Fecam), constata-se queda 
acentuada no repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) 
nos meses de fevereiro e março, me-
lhorando em abril e maio e caindo 
novamente em junho deste ano.

O FPM é um recurso repas-
sado pela União diretamente aos 
municípios brasileiros. Como a 
União teve uma perda de R$ 20 
bilhões na arrecadação deste ano, 
essa perda foi compartilhada com 
todos os municípios.

Apesar de o resultado negativo, 
pode-se avaliar que os dados mos-
tram recuperação se comparados 
com o “fundo do poço” de feverei-
ro. A análise é do professor Roberto 
Bauer, da UnC Canoinhas. “Com as 
empresas faturando menos e lucran-
do menos, o pagamento de impos-
tos também diminui”, explica.

Com relação ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), verifi cou-se o 
mesmo efeito. Fevereiro foi o pior 
mês de arrecadação. A partir de 
março a receita com este imposto 
voltou a subir, chegando a apro-
ximadamente 7% se compara-se 
janeiro com junho.        

“Essa perda pode ser explicada, 
em primeiro lugar, pelas enchentes 
que castigaram Santa Catarina em 
novembro do ano passado, e em 
segundo lugar pela crise econômica 
mundial, com o consequente desa-
quecimento da economia brasileira 
e catarinense”, opina Bauer.

Contudo, os últimos indicado-
res fornecidos pelo IBGE, Banco 
Central e Confederação Nacional 
da Indústria, mostram uma re-
cuperação. “O nível de emprego 
aumentando, a produção industrial 
crescendo, as horas trabalhadas na 
indústria também, a capacidade 
instalada da indústria sendo nova-

Prefeitos da região 

pressionam União
Comitiva formada pelos prefeitos de Bela 

Vista do Toldo, Major Vieira, Três Barras, 

Irineópolis e Itaiópolis, chegou ontem 

de Brasília, onde estava desde o início da 

semana. “A ideia é compensar as perdas 

na arrecadação com recursos de outras 

áreas”, explica Adelmo Alberti (PSDB), 

cujo município, Bela Vista,  perdeu uma 

média de 20% somente em ICMS no 

acumulado do semestre. Alberti trouxe 

na bagagem recursos para aplicar nas 

áreas de infraestrutura e saúde, por meio 

de emendas parlamentares. 

        A comitiva esteve ainda no Instituto 

Chico Mendes, onde pediu a liberação 

das árvores de pinus que estão na 

Floresta Nacional de Três Barras. O 

objetivo é derrubar as árvores e usar a 

madeira para construir cerca de 4 mil 

casas populares que devem ser erguidas 

em vários municípios da região.

Na terça-feira, 14, é a vez do pre-

feito de Canoinhas Leoberto Weinert 

(PMDB) embarcar para a Capital. Ele 

participa da 12.ª Marcha dos Prefei-

tos, representando a Associação dos 

Municípios do Planalto Norte (Ampla 

Norte), que preside.

mente reutilizada, nos dão perspectivas 
muitas boas de que já no segundo 
semestre deste ano, a retomada do 
crescimento seja alcançada”, acredita 
Bauer.                                           

O secretário de Administração de 
Canoinhas, Argos Burgardt, diz que 
embora os números sejam preocupan-
tes, não são muito diferentes dos do 
primeiro semestre de 2008. Enquanto 
o saldo deste ano do FPM foi de R$ 
5,416 milhões o do ano passado chegou 
a R$ 5,811 milhões. A recuperação no 
segundo semestre de 2008, fi cou perto 
disso, com saldo R$ 5,553 milhões.

Para estancar a oscilação do 
FPM, a União já tomou ações efeti-
vas. Canoinhas recebeu no mês pas-
sado R$ 200 mil como compensação 
do Fundo. O valor, no entanto, está 
incluso no repasse, o que garante a 
estabilidade dos recursos.
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Marcha de prefeitos

CANOINHAS EM DESTAQUE
Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj), Liana de 
Oliveira Lueders (na foto assinando o livro) foi designada pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná para a função de juíza-substituta na comarca de Paranaguá.
 A posse ocorreu no dia 2 de julho, com a presença de personalidades do 
campo jurídico e lideranças do município paranaense. Nascida em Canoinhas, 
Liana formou-se em Direito em 2005. É a primeira advogada graduada pela 
Instituição a ser investida em função da Magistratura.
Outro destaque do meio jurídico é o desembargador Volnei Carlin, que atuou 
na Comarca de Canoinhas. Ele assumiu interinamente – pela primeira vez – a 
presidência do Tribunal de Justiça na segunda-feira, 6. O desembargador João 
Eduardo Souza Varella transmitiu o cargo para participar em Rondônia da 80ª 
Reunião do Colégio Permanente de Presidentes dos TJs do Brasil. Carlin, 1º 
vice-presidente do TJ, assume a chefi a do Judiciário estadual pela primeira 
vez, após ter sido eleito para o cargo em sessão administrativa do Pleno do 
TJ realizada em 18 de fevereiro deste ano.

Por que Weinert insiste em manter Oliveira?

A prefeitura de Canoinhas enviou nota a impren-
sa esta semana informando que não realizará 
a tradicional Festa da Erva-Mate (Fesmate) 
neste ano. Alega como motivos “restrições e 
limitações legais e orçamentárias, especialmen-
te aquelas impostas pelas sensíveis retrações 
fi nanceiras decorrentes da crise econômica 
que assola este País, refl etindo inclusive sobre 
as contas públicas”. A prefeitura diz ainda que 
estuda uma programação substituta e “fi nancei-
ramente ajustada a realidade” para comemorar 
os 98 anos de Canoinhas. Este ano a Fesmate 
entraria na 18.ª edição. 

Terceira Idade
Vereador Beto Passos (PT) fi cou estarrecido ao saber que a Se-

cretaria de Ação Social dispõe de somente R$ 6,5 mil de orçamento 
para trabalhar com políticas em favor da terceira idade. “Desse jeito 
a terceira idade vai ter cada vez vida mais curta na cidade”, ironizou, 
lembrando as iniciativas do ex-prefeito Orlando Krautler (DEM) em 
favor dos mais velhos. “Foi o prefeito que mais valorizou a terceira 
idade”, cravou.

SEM FESMATE

Dos 293 municípios, até agora 200 prefeitos 

catarinenses confi rmaram presença na 12.ª Marcha 

a Brasília em Defesa dos Municípios, que inicia 

na terça-feira, 14, em Brasília.  Em pauta, estará 

em discussão Alternativas para Superar a Crise. O 

evento, que reúne prefeitos, secretários e vereadores 

de todo o País, conta ainda com a participação de 

senadores, deputados, governadores estaduais, mi-

nistros e o presidente da República, que comparece 

às marchas desde 2003. Entre os principais assuntos 

discutidos, destaque para temas como a Regulamen-

tação da Emenda Constitucional 29, Precatórios, 

Reforma Tributária, Lei das Licitações, além das 

dívidas previdenciárias dos municípios.

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB), como pre-

sidente da Associação dos Municípios do Planalto 

Norte (Ampla Norte) representa a região.

Mais que nunca esta Marcha tem caráter simbó-

lico. Os municípios estão sentindo na pele a queda 

na arrecadação em todas as esferas, fruto da crise 

que assola o mundo. Querem políticas mais efetivas 

e agressivas do Governo Federal. Weinert, desde 

que assumiu o Governo, por exemplo, cobra uma 

redistribuição dos tributos. Hoje 65% dos impostos 

fi ca retido com a União, 22% vai para os Estados e 

a menor fatia, 13%, vem para os municípios. Wei-

nert está certo. Se são os municípios quem, de fato, 

compreendem as necessidades diretas da população 

e são responsáveis por maior parte da arrecadação, 

por que a discriminação na distribuição dos recur-

sos?

Uma longa e justa discussão difícil de se chegar 

a um consenso. A Marcha, por sinal, por mais 

bem-intencionada que seja, tem se transformado em 

um evento eleitoreiro e inócuos nestes 12 anos de 

existência, com pouco debate e muita publicidade.

DÁRIO BERGER

“Tem que chamar ele em praça pública 

e açoitar o bicho”
do vereador Bene Carvalho (PMDB) criticando o desempenho do secretário de 

Obras, Fernando de Oliveira, na sessão de segunda-feira, 6, da Câmara

> MAIS DOIS: A Assembleia de SC au-
torizou a criação de mais dois cargos de 
assessor parlamentar a cada deputado. 
Passa de 20 para 22.

> NÚMEROS: A Assembleia tem hoje 897 
cargos de confi ança. Com a medida, ou-
tros 80 devem ser criados. Cada deputado 
recebe R$ 45 mil mensais para custeá-los.

> REDUÇÃO: Como o número de asses-
sores aumentou, mas a verba não, muitos 
deputados como Antonio Aguiar (PMDB) 
optaram por reduzir salários. 

> PRECATÓRIOS: SC é o quinto Estado 
brasileiro que mais deve precatórios. Em 
cinco anos, a dívida cresceu 195%, mais 
que o Estado de São Paulo (72%).

> TEMPO INTEGRAL: Eduardo Pinho 
Moreira deixou a presidência da Celesc. 
Vai se dedicar integralmente a direção do 
PMDB catarinense.

> RECESSO: Câmara de Canoinhas entra 
em recesso dia 15. Retorna só em agosto.

> PRESENÇA: Secretaria de Saúde Tel-
ma Bley estará terça-feira, 14, na tribuna 
da Câmara para falar sobre sua pasta.

> PROVOCAÇÃO: Beto Passos (PT) dis-
se para Wilson Pereira (PMDB), durante 
a sessão, que sabe que seu sonho é ser 
secretário de Obras. Pereira não negou.

Disputa por mercado
A Tyson Foods está interessada em absorver o 

contingente de potenciais avicultores estimulado pela 
Coopercentral Aurora em Canoinhas e região. Prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB) se reuniu há duas semanas 
com executivos da empresa com unidade em Itaiópolis.

A vitória do prefeito da Capital no Tribunal Re-

gional Eleitoral (TRE) deu vigor a campanha do 

peemedebista para o Governo do Estado. Mais 

que nunca Berger é um nome a ser considera-

do na disputa pela vaga na cabeça de chapa 

da cada vez mais fortalecida Tríplice Aliança 

(PMDB-PSDB-DEM). Vem aí uma briga de gi-

gantes. Dário contra Pinho Moreira no PMDB, 

que por sua vez disputarão a vaga com Leonel 

Pavan (PSDB) e Raimundo Colombo (DEM).

Noveleiro
Vereador Beto Passos (PT) nem bem abriu a boca para falar na 

sessão de segunda-feira, 6, foi cortado pela música de abertura da 
novela Caras e Bocas em volume máximo. Era Bene Carvalho (PMDB) 
que havia dado uma fugidinha do parlamento para ver a quantas 
andava a novela. Só não esperava que a tevê da sala ao lado estivesse 
com o volume tão alto.

Achei que tinha dado uma bola fora ao perguntar 
ao senador Raimundo Colombo (PSDB) sobre os 
efeitos da verticalização (alinhamento dos partidos em 
todas as esferas na composição de alianças eleitorais) 
durante sua passagem por Canoinhas. “Não existe 
mais verticalização”, tascou. Fiquei intrigado. Prisco 
Paraíso, colunista do jornal A Notícia, diz essa semana 
que passou pelo mesmo constrangimento com José 
Serra (PSDB). E explica: a verticalização, teoricamente 
ainda existe, porque foi aprovada e vigorou em 2006. A 
discussão se dá em torno de sua validade. De qualquer 
forma, explica o colunista, para haver a verticalização 
em 2010, seria necessário uma resolução a ser baixada 
pelo TSE, o que é improvável. Outra chance é de o 
Congresso aprovar esse dispositivo, o que é quase 
impossível, levando em consideração a manifestação 
da maioria de seus líderes.

Concluindo: Apesar dos pesares, a verticalização 
não deve mesmo vigorar em 2010.

Verticalização -

> Frase da semana
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Vereadores demonstram exaustão com a indiferença do secretário de Obras em relação a seus pedidos

“Fernando de Oliveira é um caso 
perdido”, afirma Bene Carvalho

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou na semana 
passada o calendário eleitoral das elei-
ções gerais de 2010. O primeiro turno 
será no dia 3 de outubro e o segundo 
turno no dia 31 do mesmo mês. 

A primeira data que deve ser ob-
servada pelos partidos e candidatos é 
3 de outubro deste ano, quando faltará 
um ano para a eleição. Até esta data, 
todos os partidos políticos que preten-
dam participar das eleições devem ter 
obtido o registro de seus estatutos no 
TSE. Também até esta data, os can-
didatos devem ter domicílio eleitoral 

Não é de hoje que os vereadores 
vêm se queixando da atuação do 
secretário de Obras de Canoinhas, 
Fernando de Oliveira. A tolerância, 
no entanto, parece ter chegado ao 
fi m. Depois de somar mais de 40 
indicações em uma única sessão 
somente para a Secretaria de Obras, 
a sessão de segunda-feira, 6, foi 
marcada por críticas contundentes. 
Até o vereador Gil Baiano (PSDB), 
que raramente usa o microfone, 
demonstrou irritação. “Que bom 
se pudéssemos pegar a patrola e 
fazer o serviço”, disse. Gil relatou 
casos de eleitores que estão com a 
paciência no limite. Citou o caso da 
rua Mathilde Fuck, que segundo ele, 
há seis anos não recebe melhorias.

Beto Passos (PT) relatou 
outros casos de indignação como 
o de um senhor que prometeu 
atravessar o carro em sua rua, 
obstruindo o trânsito como for-

ma de protesto. “Outra mulher 
do bairro Campo d’Água Verde 
disse que vai sair pelada na rua 
para chamar a atenção da Secre-
taria de Obras”, contou.

João Grein (PT) cobrou 
prestação de contas. “Que ser-
viço a Secretaria está fazendo? 
Aonde estão trabalhando?”, 
questionou.

Célio Galeski engrossou o 
coro – “Sempre dizem que vão 
fazer, mas quando?”, e lembrou 
o testemunho de um senhor 
durante reunião para discutir as 
prioridades do PPA, que ao dis-
cutir educação, disse que antes 
de tudo precisava de estradas 
boas para que seu fi lho pudesse 
ir à escola. “Eles sabem disso, 
o povo reclama para eles tam-
bém”, afi rmou, se referindo ao 
prefeito e ao secretário.

Wilson Pereira (PMDB) 
pediu que a Câmara convidasse 
Oliveira para uma reunião a fi m 
de prestar esclarecimentos aos 

vereadores.

CASO PERDIDO

A fala mais agressiva, no 
entanto, partiu do Bene Carvalho 
(PMDB). “Fernando de Oliveira 
é um caso perdido. Já deu o que 
tinha que dar. Ele está empatan-
do uma gestão. Por causa de um 
secretário, estão os 10 vereado-
res parados”, afi rmou. Bene se 
recusa a fazer indicações para a 

Secretaria de Obras, porque sabe 
que não são cumpridas. “Se você 
for lá (na Secretaria) ele promete, 
mas quando você sai de lá ele 
debocha da tua cara”, garantiu 
se referindo a Oliveira. O verea-
dor disse ainda que não adianta 
convocar o secretário para con-
versar com os vereadores. “Tem 
de chamar ele em praça pública 
e açoitar o bicho”, defendeu. 
Bene lembrou ainda do histórico 

político de Oliveira. “O povo 
reconhece quem trabalha”, justi-
fi cou ao falar sobre os insucessos 
eleitorais do secretário.

Bene foi além e defendeu a 
demissão de um coronel apo-
sentado da Polícia que trabalha 
nas Obras como medida de 
economia.

PROGRAMAÇÃO

Tanto os vereadores quanto a 
coluna Fala Cidadão, do CN, que re-
gistram semanalmente queixas de 
pessoas relacionadas a condições 
de estradas, sempre que entram em 
contato com a Secretaria, ouvem 
que a rua em questão está incluída 
na programação. Esta ‘programa-
ção’, no entanto, é desconhecida 
tanto dos vereadores quanto da 
população. O CN pediu a pro-
gramação e ouviu da Secretaria 
que não seria possível fornecer 
o cronograma porque ele é feito 
semanalmente e invariavelmente 
é alterado por emergências.  

Calendário eleitoral de 2010 é aprovado pelo TSE
Com assessoria
BRASÍLIA

na circunscrição na qual pretendem 
concorrer e estar com a fi liação deferida 
no partido pelo qual vão disputar uma 
vaga, desde que o estatuto partidário 
não estabeleça prazo superior. 

A partir de 1º de janeiro de 2010, 
as entidades ou empresas que realizarem 
pesquisas de opinião pública relativas às 
eleições ou aos candidatos fi cam obriga-
das a registrá-las na Justiça Eleitoral. 

As convenções para a escolha 
dos candidatos serão realizadas de 
10 a 30 de junho. Os partidos devem 
apresentar o registro de seus candi-
datos até o dia 5 de julho de 2010. 

PROPAGANDA

A propaganda eleitoral será 

permitida a partir de 6 de julho de 
2010. No primeiro turno da elei-
ção, poderá haver a distribuição de 
material de propaganda política até 
o dia 2 de outubro, assim como a 
realização de carreatas e passeatas. 
A propaganda paga na imprensa 
escrita só poderá ser divulgada até 
1º de outubro. Já debates e propa-
ganda em páginas institucionais na 
internet poderão ocorrer até 30 de 
setembro. 

Em 17 de agosto, a 47 dias da 
eleição, começa a veiculação da pro-
paganda eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão, que termina em 30 de 
setembro, três dias antes do primeiro 
turno da eleição. 

SEGUNDO TURNO

Onde houver segundo turno, os 
candidatos poderão fazer propaganda 
eleitoral a partir de 5 de outubro. Já a 
propaganda eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão tem de começar até 15 dias 
antes do segundo turno da eleição, ou seja, 
até 16 de outubro. A propaganda eleitoral 
gratuita será exibida até 29 de outubro, 
dois dias antes do segundo turno. 

ELEITORES

Os eleitores também precisam fi car 
atentos ao calendário. Quem ainda não 
possui título de eleitor tem até 5 de maio 
do próximo ano para requerer a inscri-
ção eleitoral. Esse também é o último dia 
para solicitar transferência de domicílio e 

para o eleitor com necessidades especiais 
pedir sua transferência para seção espe-
cial eleitoral. Quem perder o título pode 
requerer a segunda via do documento 
até 23 de setembro de 2010.

INTERNET

A Câmara dos Deputados apro-
vou na quarta-feira, 8, a liberação 
da internet nas campanhas, mas 
com restrições. Pela proposta, os 
provedores de conteúdo na internet 
estarão proibidos de dar tratamento 
privilegiado a candidato, partido ou 
coligação, ou seja, sites não poderão 
expressar a preferência por um ou 
outro candidato. A prática atualmente 
é permitida em veículos impressos.

BENE sugeriu açoitar Oliveira em praça pública: “O povo reconhece quem trabalha”
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Expectativa é de que nova sede da escola esteja pronta em março

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Região
MAJOR VIEIRA

Estudante vence concurso

 de redação

> p. 8

2.ª colocada retoma 
obras do Zipperer

A Encoplac Engenharia, Cons-
trução e Planejamento, de 
Canoinhas, assumiu a cons-
trução da nova sede da E.E.B. 
Rodolfo Zipperer. Como foi a 
segunda colocada no processo 
licitatório que teve a Cons-
trutora Marítima, de Monte 
Castelo, como vencedora, a 
Encoplac assumiu a obra sem 
necessidade de nova licitação. 
Caso o governo não atrase 
pagamentos, o prazo máximo 
para conclusão da obra é mar-
ço de 2010, ou seja, a ideia é de 
que os alunos da escola iniciem 
o ano letivo de escola nova.

DRAMA

A Marítima abandonou a 
obra em maio de 2006 alegando 
que o valor licitado para cons-
truir o prédio era insufi ciente. 
A empresa pedia aditivo de   
R$ 400 mil, alegando que a laje 
do piso superior não estava 
inclusa no orçamento de R$ 
1,47 milhão. O problema para 
conceder o aditivo é que a obra 
foi licitada na modalidade ‘to-
mada de preço’, que contempla 
obras abaixo de R$ 1,5 milhão. 

Obras acima desse valor pre-
cisam passar por um processo 
mais complicado, denominado 
‘concorrência’. O comitê gestor 
do Governo do Estado levou 
dois anos para emitir parecer 
negando o pedido de aditivo. 
Nesse período, o prédio antigo 
depreciou consideravelmente, 
principalmente depois que um 
incêndio consumiu a cozinha e 
duas salas de aula da escola em 
julho de 2007. 

Pelo menos metade dos 
alunos deixou a escola neste 
período de impasses, profes-
sores que protestaram contra 
a morosidade das obras se 
queixam de perseguição po-
lítica e turmas tiveram de ser 
suprimidas por conta de falta 
de espaço.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional de Canoinhas 
(SDR) diz que pretende estudar 
uma forma de punir a Maríti-
ma pelo transtorno causado 
aos alunos e professores e por 
não ter cumprido o contrato. 
A Marítima é de propriedade 
do prefeito de Monte Castelo, 
Aldomir Roskamp (PMDB).

Felicidade é ter o que fazer, ter algo que amar, e algo que esperar. 
(Aristóteles)

Felicidades ao 
casal!

No sábado, 4, subiram ao altar,  
CIRENE APARECIDA SCHIES-
SL e CARLOS JUNIOR RIBEI-
RO. Sua irmã Cíntia Schiessl 
e seu cunhado Rene Antonio 
Figura desejam ao casal muitas 
felicidades.  

Parabéns a GRAZIELA 
MUNHOZ que comemora seu 
aniversário no domingo, 12. À 
ela, muitas realizações e con-

quistas. Feliz aniversário!

De bem com a vida e esban-
jando simpatia a ex-colunista 
desse semanário CRISTINA 
MASSANEIRO

Feliz Aniversário!

Na segunda-feira, 13, completa 
idade nova CÍNTIA DE FÁTIMA 
SCHIESSL. Seu marido
Rene Antonio Figura deseja à  
você muitas felicidades!

Parabéns ao Juventude Esporte Clube!

A equipe do Juventude juntamente com os dirigentes, atletas, torcedores 
e todos aqueles que apoiaram a equipe estão de parabéns pela conquista 
do Campeonato Belavistense de Futebol Suíço 2009.

OBRAS começaram em maio e previsão de conclusão é de dez meses
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Estudante majorvierense 
ganha viagem a Brasília

Festa do Colono é sucesso em Major Vieira
Evento teve início na sexta-feira,3,  com o baile do grupo Candieiro no Salão de Molas e terminou no domingo 
com tarde dançante no Centro Comunitário com o grupo Limite Zero. Confi ra momentos das festividades:

Julia Maria Heiden venceu concurso estadual de redação

Júlia Maria Heiden, 13 anos, aluna 

da 8.ª série da Escola de Educa-

ção Básica Luiz Davet, de Major 

Vieira, foi uma das vencedoras 

do concurso de Redação Eu Amo 

Santa Catarina, idealizado pelo 

senador catarinense Raimundo 

Colombo (DEM). Participaram 

alunos do Ensino Médio e Fun-

damental de todo o Estado. As 

20 melhores redações farão parte 

de uma publicação da qual terão 

direito a dez exemplares.

Os dois primeiros colocados 

em cada uma das categorias terão 

direito a uma viagem a Brasília para 

conhecerem o Senado Federal.

Júlia e mais uma represen-

tante de Petrolândia, do Ensino 

Fundamental, e do Ensino Médio 

de Blumenau e Sombrio foram as 

contempladas com a viagem, que 

está prevista para 8 de outubro.

SURPRESA

Júlia conta que ficou bastan-

te surpresa com o resultado do 

concurso. “Achei que não iria ga-

nhar, quando soube fiquei muito 

feliz”, conta. Ela diz que gosta de 

escrever, sempre tirou notas boas 

e foi escolhida pela professora 

de Língua Portuguesa, Ericléia 

Malicheski para redigir o texto 

vencedor. A expectativa agora está 

em viajar de avião, experiência 

que será vivida em duas escalas. 

Júlia e a professora Ericléia vão 

viajar de ônibus até Curitiba e de 

lá pegam o primeiro voo para São 

Paulo e de lá um segundo voo para 

a Capital.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

JÚLIA: “Achei que não iria ganhar, quando soube fiquei muito feliz”
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Desfi le de cavaleiros

Desfi le de motoqueiros

Almoço no Centro Comunitário

Exposições do comércio regional

Tarde Dançante com a banda Limite Zero

Prefeito Israel Kiem e 

deputado Darci de Mattos
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Dieta e atividade física 

contra o câncer

Santa Catarina é o quarto Estado com mais casos, totalizando 56

Saúde
RISCO

Canoinhas tem cinco casos 

suspeitos da gripe

> p. 10 

Quase mil brasileiros 
contraíram o H1N1

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

Na quarta-feira, 15, de acordo 
com boletim divulgado pelo 
Ministério da Saúde (MS), 72 no-
vos casos de contaminação pelo 
Infl uenza A (H1N1) (denomina-
ção adotada pelo órgão para a 
doença) foram confi rmados no 
Brasil. Com as novas confi rma-
ções, o País registra ofi cialmente 
977 casos da doença.

Dos novos registros con-
firmados, São Paulo apresenta 
maior concentração de casos, 
com 42. Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Bahia vem em 
seguida, mas com registros me-
nos volumosos. Santa Catarina, 
na listagem divulgada pelo MS, 
não apresenta nenhum novo 
caso, mas desde o período de 
surgimento da doença no País, 
acumula 56 ocorrências e é o 
quarto Estado com maior nú-
mero de infectados. O primeiro 
registro de óbito ocasionado 
pela doença no País foi regis-
trado no Rio Grande do Sul, 
em 28 de junho, quando um 

caminhoneiro de 29 anos, que 
havia viajado para a Argenti-
na, faleceu em um hospital de 
Erechim. 

PELO MUNDO

De acordo com o último 
boletim divulgado pela Orga-
nização Mundial de Saúde, na 

segunda-feira, 6, havia 94.512 
casos da nova gripe, em 122 pa-
íses, até aquela data. O número 
de óbitos foi de 429, com uma 
taxa de letalidade de 0,45%, bas-
tante próxima à da gripe comum. 
Menos letal do que se imaginava, 
a doença pode ter chegado ao 
Planalto Norte. Acompanhe.

Preguiça, comida demais e excesso de peso, pecados da vida urbana, 
contribuem para aumentar o número de casos de câncer. Esses fatores de 
risco têm sido estudados isoladamente para avaliar a importância relativa 
de cada um, mas as conclusões fi cam comprometidas porque sedentarismo, 
obesidade e exageros alimentares andam de mãos dadas.
Acaba de ser publicado um estudo importantíssimo no Journal of Clinical On-
cology, a revista mais lida pelos cancerologistas, sobre o impacto da interação 
dos fatores citados nos índices de cura de mulheres operadas de câncer de 
mama. Vale a pena prestar descrevê-lo. As mulheres selecionadas haviam 
sido submetidas à cirurgia e demais tratamentos complementares no período 
de 1991 a 2000. Foram acompanhadas 1.490 mulheres operadas a menos 
de quatro anos, livres de qualquer evidência de recaída da enfermidade. O 
período médio de seguimento foi de 8,7 anos.
No decorrer do estudo, por meio de consultas médicas e telefonemas peri-
ódicos, os autores quantifi caram a presença diária de vegetais e frutas na 
dieta de cada participante. O consumo foi considerado alto, quando acima 
de cinco porções por dia. Batatas e sucos de baixo valor nutritivo não foram 
incluídos na contagem. O nível de atividade física foi classifi cado em: leve 
(andar em passo normal, durante 30 minutos, seis vezes por semana), 
moderado (fazê-lo em passo rápido) e extenuante (correr três vezes por 
semana). O cálculo do estado nutricional foi estimado através do índice de 
massa corpórea, obtido dividindo-se o peso pela altura elevada ao quadrado 
(IMC = peso : altura x altura).
Durante o período de observação, ocorreram 135 óbitos: 118 por dissemina-
ção do câncer de mama, 10 por outros tipos de câncer e 7 por causas diversas. 
O IMC infl uenciou os índices mortalidade por causas gerais. As muito magras, 
com IMC<20, apresentaram o dobro de mortalidade daquelas com IMC entre 
20 e 29,9. Nas obesas (IMC>30), esse aumento foi de 80%. De acordo com 
o consumo de vegetais e frutas (V/F) e os níveis de atividade física (AF), as 
participantes foram divididas em quatro grupos: 1) V/F baixo e AF baixa; 2) 
VF baixo e AF alta; 3) VF alto e AF baixa; 4) VF alto e AF alta.
Os índices de mortalidade por câncer de mama nos quatro grupos foram 
respectivamente: 11,5%, 10,4%, 10,7% e 4,8%. As sedentárias que ingeriram 
dieta pobre em vegetais apresentaram mais do que o dobro da mortalidade 
das ativas que fi zeram o oposto (11,5% versus 4,8%). A adoção de apenas 
uma das medidas benéfi cas, atividade física ou consumo adequado de 
vegetais, teve impacto bem mais modesto. Curiosamente, as mulheres 
classifi cadas como obesas (IMC>30), mas que praticaram atividade física e 
consumiram mais do que cinco porções diárias de frutas e vegetais, apre-
sentaram a mesma redução do risco de morte.
Conclusão: a mulher operada de câncer de mama que decide andar em 
passo moderado pelo menos 30 minutos (ou exercício equivalente), seis 
vezes por semana, e consumir diariamente no mínimo cinco porções de 
frutas e vegetais, reduz pela metade a possibilidade de complicações fatais. 
A mesma vantagem é obtida em caso de estar com peso normal, sobrepeso 
ou obesidade.
Esse não é o primeiro estudo a sugerir que a combinação de comportamentos 
saudáveis reduz a mortalidade por câncer e outras doenças.
O European Healthy Aging Study, conduzido entre mulheres e homens com 
mais de 70 e menos de 90 anos, demonstrou que não fumar, adotar dieta do 
estilo mediterrâneo, praticar atividade física e consumir álcool com moderação 
reduz a mortalidade por câncer e por outras causas em 60%. No célebre 
Nurses’ Health Study, 82% dos ataques cardíacos puderam ser atribuídos à 
falta de aderência à combinação dos mesmos fatores.
Se pensarmos que a maioria das mulheres operadas de câncer de mama é 
submetida à radioterapia, quimioterapia e ao tratamento hormonal, modali-
dades inevitavelmente associadas a efeitos indesejáveis, geralmente inca-
pazes de reduzir a mortalidade em mais do que 35%, teremos a dimensão 
da relevância dos dados apresentados.
Conselho para incluir na dieta cinco porções diárias de frutas e vegetais 
quase todos aceitam com prazer. Mas, por que mistério da biologia humana 
é mais fácil convencer uma mulher a receber um tratamento que a fará perder 
o cabelo, além de outras inconveniências, do que conseguir que ela ande 30 
minutos em passo moderado, todos os dias? 

Referência:  J Clin Oncol 25:2345-2351, 2007
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Soja como alimento

Canoinhas tem cinco 
casos suspeitos da gripe 
Suspeitas não deverão ser confi rmadas, mesmo se forem positivas

Gracieli Polak
CANOINHAS

Demorou, mas chegou perto. De-
pois da confirmação de casos em 
Joinville e Jaraguá do Sul, a existên-
cia do vírus da gripe H1N1, a gripe 
suína, nova gripe ou Influenza A 
se tornou mais palpável na região. 
De acordo com informações da 
Gerência Regional de Saúde de Ca-
noinhas, há cinco casos suspeitos, 
mas não confirmados, na cidade. 
Segundo o órgão, por causa das 
determinações do Ministério da 
Saúde (MS), possivelmente estes 
casos ficarão sem confirmação. 
“Alguns dos casos suspeitos che-
garam até nós quando o período 
de coleta da amostra para o exame 
já tinha se esgotado e outro, que 
estava no período certo para a 
realização do exame, não foi ana-
lisado por determinação da nova 
portaria lançada pelo MS”, explica 
a instituição.

Na sexta-feira, 3, o MS re-
comendou a todos os órgãos de 
saúde do País que os exames para 
confirmação do Influenza sejam 
realizados somente se o estado do 
paciente for considerado grave ou 
em casos de surtos localizados. 
Em casos leves, como a maioria 
dos registrados no território bra-
sileiro, a recomendação é que haja 
acompanhamento, mas que não 
sejam feitos testes desnecessários. 
Segundo levantamento realizado 
pelo MS, mais de 75% das suspei-
tas de casos da nova gripe não se 
confirmou, por este motivo a reco-
mendação é de cautela nos exames 
e na utilização de medicamentos 
voltados especificamente para o 
Influenza A, para que o vírus não 
apresente resistência à medicação 
disponível, esclarece a entidade.

VÍRUS VEM DE FORA

Embora haja a suspeita da 

presença do vírus em Canoinhas, 
a Gerência de Saúde afirma que 
não há motivo para desespero. 
Segundo a enfermeira Fábia Sagaz 
Dias, a letalidade do novo vírus é 
semelhante ao encontrado na gripe 
comum, por este motivo, medidas 
simples podem ser assimiladas para 
que não haja disseminação da do-

ença. “É bom evitar aglomerados, 
viagens para locais onde há maior 
incidência da nova gripe e lavar as 
mãos com muita frequência.  Se 
os sintomas forem graves, é bom 
procurar um médico e se manter 
afastado do contato com as pessoas 
durante o período e contaminação 
da doença, sete dias”, explica.

> AS VANTAGENS DAS 

PROTEÍNAS

Proteínas animais são sa-
borosas, nutritivas, mas 
quando a sua ingestão se 
torna muito alta, ocorrem 
efeitos nocivos, tais como 
enfraquecimento dos os-
sos e dos músculos. Pela 
ação de micro-organismos 
sobre proteínas animais e 
aminoácidos, fenólicos, de 
indol e amônia, que podem 
atacar os intestinos ou se 
absorvidos, passam para 
o fígado e o sistema circu-
latório causando as doenças geriátricas (arteriosclerose, por exemplo). 
As necessidades diárias de proteínas variam de pessoa para pessoa, 
mas de uma forma geral, 0,8 por dia, para cada kg de peso corporal, 
são sufi cientes para um adulto normal. Para se ter uma ideia do valor 
protéico contido em 2 quilos de carne bovina, de peixe ou de frango, ou 
1,5 kg de queijo, 10 litros de leite ou cinco dúzias de ovos.

> SAIS MINERAIS DA SOJA

A soja possui em sua composição mineral elementos como Potássio, 
Fósforo, Cálcio, Magnésio, Ferro e Zinco, além de outros sais minerais, 
sendo que os sais Potássio e Fósforo constituem 80% de seu total. As 
suas funções são resumidas a seguir:

:: POTÁSSIO: Atua na manutenção do equilíbrio sódio-alcalino do san-
gue e dos tecidos. Exerce papel importante nas funções dos músculos 
e dos nervos.

:: FÓSFORO: Juntamente com o Cálcio atua nos ossos e dentes, infl uindo 
também no metabolismo dos carboidratos e na atividade cerebral.

:: CÁLCIO: Participa da composição dos ossos e dos dentes. Essencial 
em toda atividade muscular, cardíaca e do sistema nervoso.

:: MAGNÉSIO: Atua como catalisador na produção de energias. É um 
calmante natural, além de participar de muitos processos metabólicos 
no organismo.

:: FERRO: É um mineral essencial na formação da hemoglobina que, 
no sangue, transporta oxigênio, para os tecidos.

:: ZINCO: Participa de muitas reações nas enzimas no organismo, do 
crescimento e manutenção dos órgãos sexuais.
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Vacina reduz 70% dos casos de gripe 
Crianças, que com os idosos são os mais sensíveis ao vírus da gripe,  não recebem dose gratuita da vacina

Gracieli Polak

CANOINHAS

Se houvesse vacinação contra a 
gripe H1N1, você se vacinaria, 
mesmo que tivesse de desembol-
sar certa quantia pela proteção? 

A letalidade da nova gripe, 
de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) é de 
0,4% dos casos, porcentagem 
bastante semelhante a da gripe 
comum, que se concentra tam-
bém em 0,4% dos casos, com 
uma diferença: o vírus da gripe 
comum é conhecido e tem uma 
vacina que pode diminuir seu ata-
que ao organismo, mas a procura 
por ela ainda é baixa.

A vacina contra o Infl uenza, 
que vêm se popularizando no 
País desde a implantação da cam-
panha de imunização gratuita 
para os idosos em 1999 protege 
em cerca de 70% a ocorrência 
de episódios de gripe em ido-
sos, considerados junto com as 
crianças, categorias de risco. No 
entanto, a discussão em torno da 
vacinação gratuita para crianças 
ainda não ganhou coro no País, 
mesmo com a comprovação da 
efi cácia e na redução do custo 
com medicamentos associados 
aos problemas desencadeados 
pela gripe.

VACINA GRATUITA

Recomendada pela Socieda-
de Brasileira de Pediatria (SBP), 

a vacina ainda não consta no 
calendário de vacinação do Mi-
nistério da Saúde, mas pode ser 
adquirida em consultórios e clíni-
cas pediatras, inclusive em Canoi-
nhas. Para quem experimentou 
a proteção que a vacina oferece 

aos pequenos, uma campanha de 
vacinação gratuita contra o vírus 
é uma luta que precisa ser encam-
pada. “O resultado da vacina é 
maravilhoso. Conheci por meio 
da minha patroa, que vacinava 
os fi lhos e, neste ano, também 

imunizei meu menino. Até agora 
ele não teve nenhuma gripe forte, 
o que me poupou preocupação 
e mais gastos”, explica a mãe do 
pequeno Kauê, que preferiu não 
se identificar. 

Ela explica que, por causa 
do preconceito, muitas pessoas 
não experimentam a proteção 
que a vacina oferece, mas outra 
medida poderia ser implanta-
da. “Esta vacina deveria estar 
no calendário de vacinação. 
Muitas pessoas não sabem 
que ela existe e, para muitos, é 
impossível comprar para todos 
os filhos. Eu fiz um esforço e 
comprei para o meu, mas não 
é todo mundo que conhece e 
pode comprar”, defende. 

Lucas Carlos de Maria Dei-
tos, de cinco anos, não tomou 
a vacina contra a gripe. A mãe, 
Alessandra, explica que Lucas 
sempre foi uma criança sau-
dável desde bebê, mas pegou 
gripe neste inverno e precisou 
de medicação. “Eu não sabia 
que a vacina era capaz de evitar 
a doença e nunca tinha pen-
sado em vaciná-lo, mas agora 
isso muda. Se fosse de graça, 
alcançaria muito mais gente”, 
relata.

Em Santa Catarina, Jaraguá 
do Sul adota com sucesso a va-
cinação gratuita para crianças, 
com uma redução de 30% no 
número de internamentos re-
lacionados a doença, segundo 
o município.

LUCAS, de cinco anos, precisou tomar xarope para combater o resfriado
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Rede de Água para São Pascoal
O gerente regional da Casan, Herbert Groskopf Júnior, confi rmou para o dia 22 de 

julho, a inauguração da ampliação do sistema de distribuição de água de Irineópolis, 
que benefi cia 122 famílias da localidade de São Pascoal. Ainda sem horário defi nido 
– será provavelmente no início da tarde – o governador Luiz Henrique, o secretário 
regional de Canoinhas, Edmilson Verka e o presidente da Casan, Valmor de Luca, 
inauguram o sistema em solenidade em frente à Igreja local. A rede foi acrescida em 
dois mil metros com tubos de 1000 milímetros polegadas, a partir do alto da avenida 
22 de julho, outros quatro mil metros com tubos de 75 polegadas, e mais seis mil 
metros com tubos de 60 milímetros. O Governo do Estado contribuiu com 12 mil 
metros de tubos e mão de obra de instalação, e a contrapartida da prefeitura foi na 
abertura e fechamento das valas.

Qualidade de vida 
A presidente da Associação de Moradores, Agenir Senff, lembrou que, “o Governo 

do Estado está atendendo antiga reivindicação da comunidade”.  A partir de agora, 
com água tratada, livre de impurezas e sem o risco de contrairmos doenças, as 
pessoas terão melhor qualidade de vida. “A associação agradece em nome de todas 
as famílias atingidas pela rede de água da Casan”, disse Agenir. Groskopf informou 
que o custo para cada família será em torno de R$ 70 para a ligação do domicílio à 
rede e mais a taxa mínima mensal de R$ 21. De acordo com avaliação dos técnicos 
da empresa, o consumo diário será em média entre 5,5 a seis mil litros/dia.

Tubos para a rede de 

água foram recebidos 

por membros da Asso-

ciação de Moradores de 

São Pascoal, secretários 

municipais, vereadores 

e funcionários locais da 

Casan

Clube de Mães da Apae
O grupo se reúne uma vez por semana nas dependências da “Escola Amor 

Perfeito”, em Irineópolis, onde desenvolve atividades de interesse das participantes. 
O convívio semanal permite a troca de experiências, estreitamento das amizades, 
confraternização, momentos de lazer, apoio e descontração. O Clube de Mães da 
Apae surgiu por meio da reunião de mães que possuem fi lhos com necessidades 
especiais, com o objetivo de criar um espaço grupal, onde pudessem produzir traba-
lhos manuais que possibilitassem terapia, descontração e ocupação com atividades 
prazerosas e criativas.

No dia 10 de junho, 

o grupo visitou o Parque 

Ecoturístico São Luís de 

Tolosa em Rio Negro-PR. 

Foi um momento de lazer e 

cultura e também de reen-

contro com as raízes

Governo em Porto União 
O secretário de Estado da Infraestrutura, Mauro Mariani, com a categoria de 

sempre, quando discursou durante a inauguração do asfalto em Santa Cruz do Tim-
bó, na sexta-feira, 3, sutilmente consertou o equívoco cometido pelo cerimonialista. 

Disse em alto e bom tom para todos os 
presentes, de que naquele ato, o legítimo 
representante do governador Luiz Henri-
que (que não pode estar presente), era o 
secretário regional, Edmilson Luiz Verka. 
O condutor do cerimonial havia se referido 
a Mariani, como representante de Luiz 
Henrique naquele ato.

Ética, cavalheirismo e educação, são 
qualidades natas. Não estão à venda.   

Os secretários de Estado, Mauro Maria-

ni e Edmilson Verka, durante o almoço 

de confraternização com a comunidade 

no Clube Santa Cruz

NÃO 
CONVENCEM  

> Michael Jackson, queren-
do virar branco, inventou 
que tinha Vitiligo... Não con-
venceu!

> José Sarney, usa e abusa 
do nepotismo no Estado do 
Maranhão e no Senado. Jura 
que é inocente e não sabe de 
nada sobre os atos secre-
tos... Não convenceu!

> Xuxa Meneguel, gaúcha 
que força o sotaque ca-
rioca. Exagera nos esses 
carregados de “xiados” com 
“X” mesmo... Não convence 
ninguém!

> Tem lobos ferozes à solta, 
vestindo pele de carneiro. 
Forçam uma imagem de 
boa gente, tentam vender 
uma postura de bonzinhos... 
Enganam alguns, mas não 
convencem a maioria!

> Irmãos de Michael Jack-
son choraram lágrimas de 
crocodilo durante os funerais 
no Staples Center, em Los 
Angeles. Todo mundo sabe 
que eles discriminavam o 
irmão, e queriam distância 
dele, justamente pelas cha-
madas “”excentricidades” do 
cantor... Não convenceram!

Planalto Norte 
sem qualificação 

turística
Durante o Ecatur, de 25 a 

28 de junho, em Florianópolis, 
foram debatidos, entre muitos 
temas, o saneamento básico, 
o planejamento turístico a 
médio e curto prazo, promo-
ção do destino Santa Catari-
na, sazonalidade, evolução 
tecnológica, turismo náutico, 
inventário turístico e desvio 
de recursos. Muito a ser feito, 
principalmente do Planalto 
Norte, sobretudo nos municí-
pios de abrangência da SDR 
Canoinhas. Planejamento, 
pesquisa de dados, sistemas 
de informações e inventário 
turístico de nossos potenciais, 
são prioridade entre todas as 
prioridades. Com a palavra, 
as secretariais municipais 
de Turismo e Cultura e as 
ONGs envolvidas na preser-
vação ambiental, resgate das 
culturas e revitalização de 
construções históricas. Uma 
das características do Ecatur 
e Encatho foi a receptividade 
à imprensa que cobre o even-
to. Mais de 60 jornalistas de 
diversos Estados brasileiros 
e alguns de outros países da 
América do Sul foram con-
vidados especiais, com boa 
estrutura de trabalho e de 
hospedagem oferecida por 
Costão do Santinho, Praiatur, 
Costa Norte, Porto Ingleses e 
Pousada dos Chás. 

Parabéns ao garotinho 
LUCAS que aniversariou 

na terça-feira, 7. Seus pais 
Tatiane e Fabiano desejam 

muitas felicidades. 

Sucesso e saúde é o que 
deseja a família de MIL-

TON AURÉLIO UBA DE 

ANDRADE pelo seu ani-
versário que foi na semana 

passada.

A festa no dia 12 é para a 
lindinha ESTEFANY que 
completa 4 anos.
Sua mamãe Janaina Jonko 
lhe manda um grande beijo. 

Amanhã estará de 
aniversario CARLOS 

ALBERTO DE SOUZA. 
Saúde e grandes reali-

zações!
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Minha Casa, Minha Vida chega formalmente a Canoinhas

Feirão movimenta mercado imobiliário

Gracieli Polak

CANOINHAS

A nebulosidade e o frio que domi-
naram a manhã do sábado, 4, não 
impediram que milhares de pessoas 
participassem da terceira edição do 
Feirão da Caixa na região. O evento, 
que começou com assinatura do ter-
mo de adesão da prefeitura de Ca-
noinhas ao Programa Minha Casa, 
Minha Vida do Governo Federal, 
teve grande participação popular 
de canoinhenses e de moradores 
de cidades vizinhas que, durante 
grande parte do dia, proporciona-
ram movimentação intensa e grande 
volume de negociações.

Para imobiliárias, construtoras 
e profi ssionais expositores no even-
to, o momento era de negociação. 
Wilson dos Santos Corrêa, proprie-
tário de uma construtora nova no 
mercado, afi rma que a visibilidade 
adquirida pela empresa é um dos 
pontos fortes para a participação 
no Feirão, mas não só isso. “Aqui o 
cliente vem atrás, compara, estuda 
as possibilidades. Estamos esperan-
do por negócios futuros”, admite. 
Negócios que para a gestora de 
negócios imobiliários Mauren Mussi 

Dreveck, já foram aquecidos antes 
mesmo da realização do evento. 
“Durante a semana toda já houve 
procura pelos imóveis, inclusive o 
da linha que atende a faixa de valor 
estipulada pelo Minha Casa, Minha 
Vida”, conta.

Enquanto a busca dos ex-
positores foi por negócios, para 
muita gente o Feirão signifi cava a 
possibilidade de realização de um 
sonho. Solange Carvalho e Luiz 
Roberto Corrêa, que vieram cedo 
de Três Barras para tentar comprar 
a casa própria, fi zeram a simulação 
e agora têm chances reais de realizar 
o sonho. “A gente quer comprar um 
terreno para construir nossa casa 
e esta é uma oportunidade única”, 
define Solange. Com o crédito 
pré-aprovado, o casal agora precisa 
reunir a documentação necessária e 
cumprir as condições para a compra 
do imóvel. Mas, muita gente agora 
se anima com a possibilidade de 
participar do Minha Casa, Minha 
Vida, oficialmente aderido pelo 
município.

COMO PARTICIPAR?

Segundo informações da pre-
feitura de Canoinhas, o primeiro 

passo já foi dado com a assinatura do 
convênio e agora o município pre-
cisa aprovar, através da Câmara de 
Vereadores, leis de incentivos fi scais 
e redução de impostos para os bene-
fi ciários para, enfi m, começar a fazer 
os cadastros das pessoas interessadas 
em participar do programa.

Para o gerente regional de negó-
cios para construção civil da Caixa, 
Ricardo Bier Troglio, mesmo que o 
processo demore alguns meses, o 
momento para a Agência é de rea-
lizar contatos com as construtoras 
interessadas. “A construtora constrói 
para a Caixa, que entrega a obra 
pronta para a prefeitura, mas não 
participa da seleção. O cadastro e a 
seleção dos benefi ciários será feito 
pela prefeitura”, explica. Segundo o 
gerente, em Joinville, cidade em que 
o programa está ativo há mais de 
dois meses, a procura tem sido alta 
e a as negociações estão avançadas 
com as construtoras. “A expecta-
tiva é de que um pequeno boom 
imobiliário aconteça em Joinville, 
assim como em Canoinhas. Tanto 
lá quanto aqui, o défi cit habitacional 
é grande, mas parte do problema 
deverá ser resolvido. A tendência 
é que muita gente consiga sua casa 

própria, quem sabe um apartamento 
próprio”, afi rma.

CRESCIMENTO VERTICAL

Para a engenheira civil Lislane 
Schafaschek, mesmo que as dimen-
sões populacionais de Canoinhas 
sejam limitadas, um novo perfil 
nos empreendimentos pode ser 
notado. Lislane explica que a valo-
rização dos terrenos fez com que 
imóveis isolados tivessem um cus-
to muito elevado para a compra, 

o que faz com que a construção 
de apartamentos cresça na cidade. 
“É uma maneira de aproveitar me-
lhor  o espaço, aliando com uma 
manutenção mais barata. É claro 
que ainda temos resistência aos 
apartamentos, mas é uma tendên-
cia forte que deverá crescer ainda 
mais”, conta.

De acordo com informações 
da Caixa, cerca de 2,5 mil pessoas 
esperam pela casa própria em 
Canoinhas.

SOLANGE E LUIZ: “A gente quer comprar um terreno para construir uma casa”
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Evasão jovem do campo ameaça tradição agrária da região

 SER OU NÃO SER?
Fumo segura jovem no  campo

> p. 15

Estação Experimental 
de Canoinhas/Epagri: 
passado, presente e futuro

A Estação Experimental de Canoinhas (EECAN), fundada em 
1989, desenvolve pesquisa e difusão tecnológica voltada à agri-
cultura familiar presente, especialmente, no Planalto Norte de 
Santa Catarina. Nos últimos oito anos, a EECAN desenvolveu 
trabalhos em diversas áreas do conhecimento, destacando-se os 
relacionados ao uso de resíduos para melhoria da qualidade do 
solo, pastagens perenes de verão, integração lavoura-pecuária, 
manejo das culturas de milho e feijão e agroecologia. Além disso, 
foram desenvolvidas atividades com espécies olerícolas, erva-
mate, eucalipto, plantas medicinais, oliveira e socioeconomia. Os 
resultados desses trabalhos foram divulgados em vários artigos 
científicos, capítulos de livros, resumos para congressos, pales-
tras e dias de campo, possibilitando com que os técnicos e as fa-
mílias de agricultores pudessem visualizar e discutir os resultados 
obtidos. O sucesso na divulgação dos resultados é um indicativo 
de que os trabalhos foram feitos da forma certa, contribuindo para 
o desenvolvimento da agropecuária do nosso território.
No entanto, devido ao pequeno número de pesquisadores, atu-
almente seis, e deficiência estrutural, foi discutida em 2008 a 
necessidade de focar os trabalhos da EECAN em algumas áreas 
estratégicas de atuação, que são de interesse da Região do 
Planalto Norte de Santa Catarina e da Epagri. Neste sentido, em 
2009, a EECAN vem desenvolvendo trabalhos em três linhas:
1) Integração agrossilvipastoril, que é a produção animal e vegetal 
na mesma área. Nesta linha há pesquisas em andamento com 
áreas de caíva (vegetação onde há convivência de pastagem, 
erva-mate e florestas nativas), algo comum em nosso território, 
e sistema de pastagem no inverno/lavoura no verão;
2) Uso de produtos alternativos para melhoria da qualidade do 
solo, sendo trabalhados resíduos de indústrias de celulose e 
papel; 
3) Culturas para produção de biodiesel. Nesta linha há trabalhos 
com as culturas de girassol, canola, crambe, nabo forrageiro e 
linho.
A partir de 2010, a EECAN orientará seus trabalhos com maior 
ênfase na integração agrossilvipastoril e uso de insumos alter-
nativos para a fertilização do solo. Este direcionamento se fun-
damenta na necessidade de identificar tecnologias que confiram 
alta produtividade, mas que, ao mesmo tempo, reduzam o impacto 
da agropecuária no ambiente e confiram menor risco econômico 
aos agricultores. Aliado a isso, será feito esforço no sentido de 
fortalecer a EECAN, possibilitando a melhoria dos trabalhos de 
pesquisa e, consequentemente, a evolução inteligente da agro-
pecuária no Planalto Norte de Santa Catarina. Certamente esse 
fortalecimento pode contribuir de forma expressiva ao desenvol-
vimento do nosso território.

 
Alvadi Antonio Balbinot Junior é engenheiro agrônomo Dr. 

Pesquisador da Epagri e chefe da Estação Experimental de 
Canoinhas

*Esta coluna é escrita pelos pesquisadores da Epagri - Es-
tação Experimental de Canoinhas

Décadas atrás os filhos de agri-
cultores, via de regra, também 
se tornavam agricultores. Hoje, 
filho de agricultor pode ter a 
profissão que quiser, mas se 
sair do campo, com raras ex-
ceções. A mudança de paradig-
ma, se encarada do ponto de 
vista da realização profissional 
é positiva, mas deixa margem 
para um questionamento per-
tinente à realidade vivida pelo 
campo atualmente: por que os 
jovens não querem permane-
cer na agricultura?

Para o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
de Canoinhas, Edmar Padilha, 
o motivo é a desvalorização 

do agricultor. Segundo ele o 
problema é latente e resultado 
de uma combinação de descaso 
com o meio rural e desvaloriza-
ção da profissão de agricultor. 
Padilha defende que, para que 
o jovem permaneça no cam-
po atuando na agricultura, é 
preciso que haja investimen-
tos que proporcionem maior 
qualidade de vida aos jovens 
do meio rural. “Telefone ce-
lular não pega no interior, não 
tem rede telefônica, não há a 
possibilidade de internet em 
muitos desses lugares. Por quê? 
É preciso pensar em políticas 
públicas de comunicação para 
o campo, porque ninguém quer 
ficar isolado e, se o jovem não 
tem opção, vem para a cidade”, 
alerta. 

Com base nessa situação e na 
observância de inúmeros casos 
em que as propriedades das fa-
mílias hoje são cuidadas somente 
pelos pais, enquanto os fi lhos 
partem rumo à cidade, o Sindi-
cato resolveu encampar uma luta 
e correr atrás de melhores con-
dições de comunicação para as 
propriedades. “Nós já enviamos 
cartas para Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e es-
tamos correndo atrás de soluções 
para estes problemas. Nós, que 
moramos no campo, também 
pagamos impostos e precisamos 
de bom atendimento, de boas es-
tradas, de boas condições de de-
senvolvimento de vida”, reclama 
Padilha, para quem a agricultura 
está “envelhecendo”.

> SEGUE

Ser ou não  agricultor? 

EIS A QUESTÃO!
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IRMÃOS VARDENSKI: Rudinei, Claudinei e Jucinei classifi cando fumo dizem que sentem orgulho de trabalhar na agricultura
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Patrimônio familiar também é valorizado por jovens que reclamam da falta de infraestrutura no interior do município

Gracieli Polak

CANOINHAS

Fumicultura segura jovem no campo

Unidos no trabalho diário e na 
manutenção da propriedade dos 
pais, os irmãos gêmeos Rudinei e 
Claudinei Vardenski, de 27 anos 
e o caçula Jucinei, de 23 anos, 
manipulam a produção de fumo 
colhida na última safra. Jovens 
e com orgulho da profi ssão que 
têm, os irmãos concluíram o 
Ensino Médio, tiveram outras 
opções de profi ssão, mas decidi-
ram permanecer no campo. 

Aparentemente, a evasão 
dos jovens agricultores no Salto 
d’Água Verde para a cidade não 
é tão grande. Diferentemente do 
que acontece em outras comuni-
dades do município, a presença 
dos fi lhos adultos trabalhando 
com os pais não é raridade, 
pelo contrário, é uma situação 
bastante comum. “A gente nota 
que em outras comunidades os 
jovens não querem fi car, traba-
lhar com a agricultura. O que 
segura o povo aqui é o fumo, 
porque dá uma renda boa”, ex-
plica Jucinei. 

Os irmãos apontam como 
vantagens também a boa loca-
lização da comunidade, relati-
vamente próxima ao centro de 
Canoinhas, o acesso a formas 
de lazer, o crescimento da rede 
telefônica na comunidade e o 
progresso que chega aos poucos 
ao local. Com a diversifi cação 
da produção e o grande valor 
agregado pelo fumo à pequena 
propriedade, no entanto, o que 
os segura na lavoura ainda é o 
retorno fi nanceiro. “Se for para 
sair daqui e ir trabalhar na cidade, 
de empregado, ganhando pouco 
mais que um salário mínimo, não 
compensa. Eu não saio daqui se 
não houver uma oportunidade 
realmente muito boa”, defende 
Jucinei.

Para Claudinei, a questão vai 
ainda mais além. De acordo com 
o agricultor, mais que trabalho, a 
permanência dos três na lavoura 
se justifi ca também na manu-
tenção da propriedade dos pais. 
“Nós construímos tudo aqui. 
A nossa área não vai aumentar 
muito e não podemos deixar 
esse patrimônio parado. Temos 
de trabalhar”, explica

Atuação em família e discus-

são de sistemas que permitam 
a valorização da propriedade, 
agregando renda ao trabalho dos 
jovens é, segundo eles, a solução 
para que não haja tanta evasão do 
campo para a cidade. Seguindo 
esta linha de atuação, além dos 
120 mil pés de fumo que culti-
varam na safra 2008/2009, eles 
plantaram soja, milho e feijão. 
“Tem de plantar de tudo um pou-
co. Neste ano a safra de grãos foi 
ruim, mas, em compensação, o 
fumo rendeu muito bem”, conta 
Rudinei. “Hoje, para permanecer 
no campo, é preciso aprender 
sobre ele, ter vontade de melho-
rar, de elevar a produtividade e a 
renda. Não dá para fi car parado”, 
esclarece Jucinei, que ainda não 
abandonou a ideia de aprofundar 
os estudos, sempre voltados para 
o meio agrícola.

TRABALHO PESADO

Nas escolas rurais, embora 
haja políticas de valorização da 

agricultura, o desejo profi ssional 
de muitas crianças não passa 
perto do trabalho realizado no 
campo. Para o menino Lucas 
Alves Machado, de nove anos, o 
trabalho na roça signifi ca serviço 
pesado, motivo dado por seus 
coleguinhas para sonhar com 
profissões que, acreditam, se 
trabalhe menos e em ambientes 
mais confortáveis. Ele, que fi ca 
na casa da avó enquanto a mãe, 
funcionária de uma padaria, e o 
pai, marceneiro, vão para o traba-
lho, a agricultura como profi ssão 
é uma possibilidade. “Eu quero ir 
para o Exército ou trabalhar na 
lavoura como meu avô”, conta.

Para a avó do menino, Helena 
Wardenski da Silva, a permanên-
cia de fi lhos e netos na lavoura 
é motivo de orgulho. Das cinco 
moças e dos dois rapazes que 
teve, apenas a mãe de Lucas e do 
pequeno Eduardo trabalha na ci-
dade, mas, no restante do tempo, 
ainda planta em casa e ajuda no 

trabalho dos pais no período alto 
da safra de fumo. Ela conta que 
as fi lhas casaram cedo e logo dei-
xaram a casa dos pais, mas com 
os homens a situação é diferente. 
“Meu fi lho mais novo, que ainda 
não casou, ajuda na lavoura. Se 
formou na escola, mas preferiu 
fi car aqui”, conta.“Eu sempre 
digo para meus netos que eles 
têm de estudar, porque mesmo 
na lavoura é preciso conhecimen-
to”, defende.

FALTAM ESTUDOS

Fenômeno novo, a evasão 
dos jovens do meio rural ainda 

é pouco estudada e dados esta-
tísticos sobre a situação ainda 
são escassos e regionalizados 
em todo País. O pesquisador 
Valmir Luiz Stropasolas, refe-
rência no Estado em pesquisas 
voltadas sobre o novo fenô-
meno rural defende, em seu 
livro O Mundo Rural no Hori-
zonte dos Jovens, a discussão dos 
fatores que levam os jovens a 
se afastar da atividade agrí-
cola. “A migração dos jovens 
rurais em busca de inserção 
na sociedade e para ter acesso 
aos direitos de cidadania é um 
fenômeno social que não se 
explica apenas por motivações 
econômicas, pois o que está 
em jogo, também, é o questio-
namento de padrões culturais 
e problemas estruturais ainda 
não resolvidos no mundo rural 
e que afetam principalmente 
os jovens”, esclarece.

Em Canoinhas, o Colégio 
Agrícola Vidal Ramos, em 
Marcílio Dias, referência em 
estudos voltados para a atu-
ação no meio rural, oferece 
cursos pós-médios gratuitos 
no período noturno. No ano 
passado, também em Canoi-
nhas, a Escola Técnica Dama 
lançou um curso inédito vol-
tado para jovens agricultores. 
Investimento em estudos di-
recionados para o uso na pro-
priedade familiar e a valoriza-
ção da profissão de agricultor, 
acreditam os entrevistados, é 
o caminho para a evolução 
agrícola catarinense.
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HELENA COM OS NETOS; Lucas (E), de nove anos, diz que pretende seguir os passos do avô e permanecer no campo
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N
o documento, menor de idade. Na cabeça dos pais, 

eternas crianças. Na deles mesmos, donos de si. 

Quem disse que ser adolescente é fácil? Na falta de 

defi nições para este período de transição, rótulos coloridos e 

extravagantes como o universo que os cerca surgem em diver-

sas situações e várias formas. Para conversar sobre temas que 

fazem parte do universo teen, o CN reuniu um grupo de jovens 

e propôs um debate sobre questões pertinentes a esta fase da 

vida, em que as dúvidas são ainda mais latentes que as certe-

zas.

Com idades entre 16 e 17 anos, alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio, Eduardo, Kaio, João, Gabriel, Caroline, Ma-

rina, Letícia e Amanda estudam no Colégio Realização, são 

muito diferentes entre si, mas compartilham dúvidas comuns. 

Enquanto alguns sabem exatamente o que esperam do futuro, 

outros não têm defi nição alguma. Com temperamentos tam-

bém distintos e concepções diferentes, eles conversaram sobre 

sexualidade, conhecimento sobre métodos anticoncepcionais, 

relacionamento com os pais e o resultado disso misturado, 

tudo ao mesmo tempo e agora.

Adolescentes contam que
discutem assunto com os pais

Q
ue assunto pode provocar 
mais rubor em meninas 
e meninos que temas 

relacionados à sexualidade? Do 
primeiro namoro às primeiras rela-
ções sexuais, o assunto ainda visto 
como tabu pela sociedade é natural 
e inerente ao ser humano. Então, 
porque não conversar sobre ele?

Segundo uma pesquisa divul-
gada em julho pelo Ministério da 
Saúde, a vida sexual dos brasileiros 
está começando cada vez mais 
cedo. Aos 15 anos, cerca de 27% 
dos jovens já iniciaram sua vida 
sexual. Se os jovens conhecem o 
sexo cada vez mais cedo, o debate 
em casa sobre o assunto deve 
começar igualmente mais cedo, 
segundo profissionais da área, 
para que situações de risco sejam 
amenizadas.

Para as meninas, o diálogo 
com os pais tem grande impor-
tância e, em qualquer situação, o 
apoio da mãe deve ser requisitado, 
porque amizade entre mãe e fi lha 
deve ser priorizada. “Eu conto 
tudo para minha mãe, peço orien-
tação, quero saber o que ela pensa 
sobre muitas coisas. Para mim, 
mãe tem de ser minha melhor 
amiga e é essa relação que eu tenho 
com ela”, explica Marina, que tem 
os pais separados.

ESCOLA COMO MESTRE

Os adolescentes ouvidos pelo 
CN dizem que sexo é assunto para 
ser discutido na escola, sim senhor. 
“Nós tivemos aula de saúde logo 
no começo do Ensino Médio e 
deu para aprender muita coisa, in-
clusive os métodos anticoncepcio-
nais. É uma informação orientada, 
debatida e, claro, tem uso prático 
na vida”, esclarece Kaio. 

Embora afi rmem ter bom re-
lacionamento com os pais e aber-
tura para falar sobre sexualidade 
em casa, a maior parte do grupo 
acredita que só a informação 
aprendida na escola já é sufi ciente. 
“Tudo é bem explicado na escola. 
Não sobra dúvida, ou se sobra é 
pouca coisa, para perguntar para 
a minha mãe”, defende Marina. 
“Mas também não dá para falar 
tudo, né? Eu não vou chegar 
para ela e dizer que fi quei com tal 
garoto, ou alguma coisa assim, só 
quando é alguma coisa que real-
mente tem importância”, reitera. 

NA FAMÍLIA, mais que 
informação sobre sexo

“Até mesmo porque nem sempre 
é uma boa ideia contar tudo para 
mãe. Eu muitas vezes, em assuntos 
assim, falo com meus irmãos”, 
afi rma Gabriel. 

IRMÃOS COMPANHEIROS

Caçula na casa, Gabriel 
conta encontrar um cami-
nho aberto de diálogo 
com o irmão e a irmã 
mais velhos, situa-
ção semelhante à de 
Eduardo, que também 
procura orientação 
com os irmãos. No gru-
po, quem não tem irmão 
mais velho, apela para o mais 
novo. “Eu prefi ro conversar com 
meu irmão, que é mais novo que 
eu. Tudo bem que tenho abertura 
com minha mãe, também, mas é 
mais fácil”, conta João.

Entre pais e irmãos, ainda so-
bra muito espaço para os amigos. 
“Eu tenho irmãos mais velhos, 
mas é bom conversar com os ami-

gos, porque a gente tem a mesma 
idade, às vezes dúvidas parecidas”, 
defende Letícia. Para o grupo, a 
conversa e a discussão entre o cír-
culo de amizades é esclarecedora, 
mas não substitui o diálogo em 
família. “Minha mãe para mim é 

tudo. Eu posso até con-
versar com minhas 

amigas, mas não 
vou esconder as 
coisas dela, até 
mesmo porque 
se tem alguém 

que vai poder me 
dar orientação, é 

ela”, confi rma Carol.

PALAVRA DE PROFISSIONAL

De acordo com a psicóloga 
Ana Carolina Zan, de Canoinhas, 
o interesse por assuntos relaciona-
dos à sexualidade é absolutamente 
normal nesta fase da vida, porque 
à medida que as primeiras mu-
danças começam a ser sentidas no 
corpo dos adolescentes, surgem as 

primeiras dúvidas. “Para esclarecer 
estas dúvidas, a participação dos 
pais é muito importante. Mas ela 
deve ser ponderada, para que os 
fi lhos não se sintam sufocados”, 
esclarece.

Segundo a psicóloga, a relação 
de cumplicidade em família deve 
ser estimulada por pais e fi lhos, 
mesmo que a fase vivenciada pe-
los adolescentes não seja amena. 
Ana defende que a informação  
que os adolescentes têm, seja na 
escola ou nos grupos de amigos 
é, sim, importante, mas deve ser 
contextualizada. “Abertura em 
casa é essencial para que eles não 
vejam o sexo como uma coisa suja, 
proibida. Muitos adolescentes es-
condem sua sexualidade dos pais 
por pensar desta maneira e, com 
diálogo, eles podem ter uma nova 
concepção, que provavelmente vai 
gerar mais confi ança e, inclusive, 
responsabilidade”, alerta.

Entre as dúvidas de pais que, 
segundo Ana Carolina, não con-

seguem enxergar que os filhos 
cresceram e que estão passando 
por tal fase de transformação, 
muitas vezes surgem situações 
problemáticas. “Desmistifi car os 
assuntos relacionados à sexua-
lidade, conversar abertamente, 
quebrar os tabus e orientar os 
fi lhos são atitudes que vão, com 
certeza, fazer a diferença nas es-
colhas deles”, orienta.

Diálogo com pai e mãe é focado na preservação da saúde e tem sido cada vez mais franco

“Minha mãe para 
mim é tudo. Eu pos-

so até conversar com 
minhas amigas, mas 
não vou esconder as 

coisas dela”

ANA: “Participação dos pais importante”

SEM TABUS: Em segundo plano: 

Eduardo, Letícia, Marina e Amanda. 

Em primeiro plano: Gabriel. Carol,

 Kaio e João

Fonte: Revista Veja, 14/02/09

ADOLESCENTES EM NÚMEROS
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Telefones cortados há mais de 40 dias
Gerências de Estado da Saúde e da Educação apenas recebem ligações em linha quase sempre ocupada

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER 
JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 2ª Vara
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br – F: 
(47) 3621-5600 – CEP 89460-000, Canoinhas-
SC – E-mail: cnivar2@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: Gustavo Henrique Aracheski
Escrivão Designado: Paulo Cesar Davet

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS 
INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO 
DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.05.002255-0
Autor: Agropecuária Mafra S/A

Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno rural com 
área de 262.500,00 m2 (duzentos e sessenta 
e dois mil e
quinhentos metros quadrados), confrontando 
ao Norte, com terras que pertencera a Ernesto 
Pereira Guimarães e atualmente com a autora 
(Agropecuária Mafra S/A), numa extensão de 
767,00 metros lineares; ao oeste em linhas 
irregulares, com terras da autora na extensão 
278,85 e mais 202,85 metros lineares; ao sul 
também com terras da autora (Agropecuária 
Mafra/SA), de três lados de forma irregular, na 
extensão de, respectivamente, 138,80, 139,70 

e 374,16 metros lineares; ao leste com a em-
presa Z.M.4 Indústria, Comércio e Madeiras 
Ltda – sucessora da Indústria de Madeiras Zug-
mann, na extensão de 288,49 metros lineares e 
ainda de forma irregular com terras da Autora, 
na extensão de 107,00 e mais 201,00 metros 
lineares. Prazo Fixado para a Resposta: dias. 
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) aci-
ma identifi cada(s), atualmente em local incerto 
ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), 
se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos 
eventuais interessados que, fi ca(m) ciente(s) de 
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos 
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) 
para responder(em) à ação, querendo, no lapso 
de tempo supra mencionado, contado do trans-
curso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação 
no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 
do CPC). E, para que chegue ao conhecimen-
to de todos, partes e terceiros, foi expedido o 
presente edital, o qual será afi xado no local de 
costume e publicado vez(es), com intervalo de 
0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 02 de março de 2007.

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS 
- SC

RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR 
- CENTRO - CANOINHAS - CEP 89460-

000, Telefone: (0xx47)3622-4715

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
DE PENHORA

Prazo 20 dias

Processo nº AT 00907-2004-021-12-00-6
Exeqüente: MARCIANA GOMES
Executada: Regina de Oliveira
 
Pelo presente edital, fi ca intimada Regina 
de Oliveira, que se encontra em lugar incer-
to e desconhecido, de que foi penhorado 
nos autos em epígrafe, o seguinte bem:  um 
imóvel urbano matriculado sob nº 24.104 no 
Cartório de Registro de Imóveis de Canoi-
nhas,  com a área de 562,50 (quinhentos 
e sessenta e dois metros e cinquenta 
decímetros quadrados), cons-tituído pelo 
lote número cinco do loteamento procedido 

por Adolfo Leopoldo Paulo Hedler, situado 
nesta cidade, no Bairro Campo d’ Agua 
Verde, à Avenida Expedicionários, com 
as seguintes confrontações: frente com 
a mencionada Avenida Expedicionários, 
na extensão de 15,00 metros lineares, 
dividindo de um lado com o lote nº 03, na 
extensão de 37,50 metros lineares; de outro 
lado com o lote nº 07, na extensão de 37,50 
metros lineares e pelos fundos com o lote nº 
06, na extensão de 15,00 metros lineares.  
Sobre referido imóvel encontra-se edifi cada 
uma residência em alvenaria, com a área 
de  69,75 metros   quadrados, identifi cada  
sob  o  nº 400  da  Avenida  Expedicioná-
rios,   avaliada  em   aproximadamente  R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais).                                                 
Fica intimada ainda, de que tem o prazo 
de 05 (cinco) dias para interpor embargos, 
querendo.

Canoinhas/SC, 07 de julho de 2009.

DR. GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz do Trabalho

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DE SANTA CATARINA

NOTA OFICIAL
Em razão das reportagens veiculadas 

em órgãos da imprensa catarinense, nos dia 26 e 27 de 
junho de 2009, relatando a prisão por prática de pedofi lia 
de Thiago Machado que, entre outras atividades, atua 
como escotista em um Grupo Escoteiro, as Direções 
Nacional e Regional da União dos Escoteiros do Brasil 
vêm a público esclarecer o que segue:

1) O Movimento Escoteiro representa uma orga-
nização mundial centenária presente em mais de 216 
países e territórios, com mais de 28 milhões de adultos 
e jovens participantes. Tendo como meta o desenvolvi-
mento das potencialidades dos nossos jovens, baseado 
nos valores da ética, moral e cidadania, é reconhecido, 
no Brasil, como entidade de interesse público face à 
educação extra-escolar proporcionada aos jovens.

2) Os Grupos Escoteiros de Florianópolis desen-
volvem um trabalho educacional de enorme qualidade 

com os jovens desse município, estando sempre presente 
em ações sociais e comunitárias promovidas por seus 
membros ou em parceria com a municipalidade.

3) Surpresos e indignados com a conduta do 
acusado, relatado nas reportagens, atentatória aos 
princípios da Promessa e da Lei Escoteira, os dirigentes 
da União dos Escoteiros do Brasil decidiram de imediato 
afastá-lo de seu quadro associativo, por ato da Direção 
Regional.

4) O Movimento Escoteiro repudia veementemen-
te a conduta do acusado, e sente-se igualmente agredido, 
mas confi a na competente ação da autoridade policial e 
judiciária para a completa elucidação e total responsabi-
lização criminal que o fato requer.

Canoinhas, 1.º de julho de 2009

Rubem Tadeu C. Perlingeiro – Diretor Presidente da 
UEB
Sido Gessner – Diretor Presidente da UEB/SC
Ester Marilu Benda Thiem – Diretora Presidente do Grupo 
Escoteiro Caá-Yari

As Gerências de Saúde e Edu-
cação, órgãos do Governo do 
Estado em Canoinhas, estão 
operando apenas com uma 
linha telefônica há mais de 
40 dias. A linha recebe, mas 
não faz ligações. Como são 
únicas e o volume de ligações 
é grande, é praticamente im-
possível conseguir falar com 
os funcionários dos órgãos. 
Quando a única linha está 
ocupada, não há como fazer 
contato. Para fazer ligações 
externas, os funcionários usam 
telefones celulares. O proble-
ma provocou manifestação 
da vereadora de Três Barras, 
Siomara Correa (PP), na sessão 
de segunda-feira, 6. “É um 
absurdo que uma gerência que 
tem de atender 13 municípios 
não tenha telefone”, criticou 
na tribuna.

Segundo a assessoria de 
imprensa da SDR Canoinhas, 
os dois órgãos públicos tive-
ram suas linhas telefônicas 
bloqueadas por questões téc-
nicas envolvendo as alterações 
no Sistema de Administração 
Financeira Estadual e também 
a transferência dos serviços 
bancários de pagamentos das 
obrigações do Estado pelo 
Banco do Brasil que incorpo-
rou recentemente o Besc. O 
problema, segundo o secretá-
rio regional Edmilson Verka 

(PSDB) foi ocasionado em 
decorrência destas duas mudan-
ças, e não por falta de pagamen-
to das faturas. “O Estado pagou 
em dia as faturas corresponden-
tes ao mês de maio e aos meses 
subsequentes, porém a empresa 
de telefonia OI, que comprou 
a Brasil Telecom, alega que 
não recebeu o pagamento”, 
explicou Verka. Desde o início 
do problema a SDR de Canoi-
nhas vem tentando encontrar 
uma solução, porém até agora 
o impasse continua, segundo a 
assessoria de imprensa. 

O secretário esteve ontem 
em Florianópolis, levando con-
sigo todas as cópias das faturas 
telefônicas quitadas para tentar 
uma solução com a direção da 
empresa OI, Banco do Brasil 

e com a diretoria do Tesouro 
Estadual, órgão responsável 
pelos pagamentos do Governo. 

Caso não consiga uma solução, 
a SDR deverá acionar judicial-
mente a empresa de telefonia 

exigindo a imediata ligação de 
todas as linhas telefônicas que 
estão bloqueadas. 

GERÊNCIAS de Educação e da Saúde enfrentam vários problemas ocasionados pelo corte das linhas telefônicas desde o mês de maio, confi rma SDR
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Rodovia SC-302 registra maior 
acidente dos últimos anos
Quatro pessoas morreram instantaneamente após colisão

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Polícia de Papanduva 

prende autores de assalto

Quatro pessoas morreram ins-
tantaneamente por volta das 
20 horas de segunda-feira, 6, 
em um acidente na SC-302 
(SC-280), que liga Canoinhas a 
Porto União. Ismael Montibel-
ler, 26 anos, Everaldo Antonio 
Barbosa, 32 anos, Fábio Urban, 
19 anos e Marina Tisse, 22 anos, 
viajavam no sentido a Porto 
União quando, de acordo com 
a Polícia, Ismael, que conduzia 
o veículo Ford Fiesta, placas 
de Jaraguá do Sul-SC, perdeu 
a direção do veículo na altura 
do km 251,9, nas proximidades 
da localidade de Rio Pretinho, 
em Canoinhas, invadiu a pista 
contrária e foi colhido por 
um caminhão Iveco, placas de 
Canoinhas, conduzido por Ivo 
Tibes Fragoso, 34 anos, que 
vinha no sentido contrário. 
Com o impacto da batida, o 
caminhão arrastou o Fiesta 
para fora da pista. O carro fi -
cou completamente destruído. 
Os quatro ocupantes do veí-
culo, que travou o velocímetro 
em 120 km/h, morreram na 
hora, todos com traumatismo 
craniano. Os corpos ficaram 
bastante mutilados. Ivo sofreu 
ferimentos leves, foi conduzido 

ao Pronto Atendimento Munici-
pal de Canoinhas e liberado em 
seguida.

Por conta do acidente, a 
rodovia fi cou em meia pista por 
mais de três horas até a retirada 
dos veículos, que ficaram na 
margem da pista.

As quatro vítimas são de 
Jaraguá do Sul e viajavam com 
destino ao Paraná.

Os corpos de Fábio, Marina 

e Ismael foram levados para 
Jaraguá, onde foram velados e 
sepultados. Fábio era sobrinho 
de Ismael. Já o corpo de Everal-
do foi levado para Cascavel-PR, 
onde mora sua família.

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Estadual, este foi o acidente 
com maior número de vítimas 
fatais desde a criação do 16.º 
Posto de Polícia Rodoviária na 
SC-302, em 1995.

MAIS UMA VÍTIMA

Na terça-feira, 7, foi enterrado 
o corpo de Sérgio Ferreira dos San-
tos, 36 anos, que morreu em outro 
acidente na manhã de segunda-fei-
ra, 6, no entroncamento da BR-280 
com a BR-116, em Mafra.

Santos morava em Guarami-
rim e havia viajada para visitar 
parentes em Canoinhas. Os dois 
carros com vítimas fatais tinham 
placas de Jaraguá do Sul.

Não deu, furta
Na sexta-feira, 3, na rua Osvaldo 
Jarschel, bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, um rapaz de 
17 anos foi detido acusado de 
assaltar um estabelecimento co-
mercial. Segundo o proprietário 
do negócio, o rapaz primeira-
mente pediu dinheiro. Como não 
conseguiu, invadiu o balcão e 
furtou quantia não revelada de 
dinheiro. Na fuga foi detido em 
fl agrante por policiais.

Confusão em 

festa na Cohab
Na noite de sábado, 4, a Polícia 
deteve em uma festa no pavi-
lhão da igreja católica da Cohab 
2, um menor com 17 anos que 
estava portando uma faca. Na 
mesma festa, um homem de 41 
anos foi detido por tentar interfe-
rir no trabalho dos policiais.

Armados
Na madrugada de domingo, 5, 
na rua Felipe Schmidt, dois jo-
vens – de 19 e 21 anos – foram 
detidos por estarem brigando 
armados com facas. Os dois 
foram levados para a Delegacia 
de Polícia Civil.

Flagrante de 

jogo do bicho
A Polícia fl agrou na terça-feira, 
7, na rua Nazir Cordeiro, no 
Campo d’Água Verde, um mo-
tociclista com várias bolsas para 
jogo do bicho e certa quantia em 
dinheiro. O material foi apreendi-
do e o rapaz terá de responder 
a termo circunstanciado.

Furto à 

residência
Na terça-feira, 7, na rua Na-
poleão Carlos, no bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, um 
rapaz de 17 anos foi detido 
tentando vender produtos de 
furto. A denúncia foi feita por 
uma senhora de 34 anos, para 
quem o rapaz tentava vender um 
celular. A Polícia constatou que 
o celular era produto de furto e 
o adolescente foi apreendido em 
fl agrante.

Embriagado
Na terça-feira, 7, na travessa 
7 de Setembro, a Polícia foi 
chamada para apurar denúncia 
de que um veículo Strada havia 
batido em um Gol. A Strada 
foi encontrada estacionada na 
rua José Boiteux. O veículo, 
com placas de Três Barras, era 
conduzido por um motorista de 
18 anos. Segundo a Polícia, ele 
não possuía habilitação e estava 
embriagado. O rapaz foi detido 
e levado a Delegacia.

A Polícia Civil divulgou esta semana fotos 
de Sandro Antonio Ferreira de Lima (E) e 
Ademar Ferreira de Lima (D), que na se-
mana passada movimentaram 20 policiais 
civis e militares das cidades de Papandu-
va, Itaiópolis, Mafra e Canoinhas. 

De acordo com a Polícia, os dois 
assaltantes, ajudados por dois me-
nores, assaltaram uma propriedade 
rural,  armados com duas armas de 
fogo e um facão. Eles renderam o 
dono da casa, que fi ca na localidade de 

Palmitos, em Papanduva. Foi roubado 
um motosserra. A vítima foi rendida 
no estábulo e até chegar à residência, 
sofreu golpes com as armas e chutes. 
“Ele foi amarrado e amordaçado sendo 
deixado na cozinha enquanto os auto-
res reviravam a residência em busca 
de arma e dinheiro”, explica o delegado 
Paulo Campos dos Santos.  

A Polícia de Canoinhas suspeita 
que a quadrilha esteja envolvida em 
outros assaltos registrados na região.

LOBO À SOLTA | Bombeiros de Porto União 

resgataram um lobo guará, 

espécie em estinção, que estava em uma ofi cina mecânica do centro da 

cidade. Ninguém soube explicar a origem do animal que foi entregue a Polícia 

Ambiental de Canoinhas, que deve soltar o bicho em uma fl oresta

FIESTA, que colidiu contra o caminhão Iveco (detalhe) fi cou completamente destruído; vítimas foram esmagadas

E
d

in
ei

 W
as

so
as

ki

D
iv

u
lg

aç
ão

D
iv

u
lg

aç
ão



20 VARIEDADES Canoinhas, 10 de julho de 2009EMPREGOS

PRECISA-SE

84% dos entrevistados em pesquisa têm 
objeção a quem pula de emprego em emprego

> CONCURSOS

l Polícia Militar 

Prazo: até 31 de julho

Cargos: Curso de Formação de 

O$ ciais

Vagas: 35

Salário: até R$ 5444,45

Escolaridade: Nível Superior

Taxa de inscrição: R$ 33

Inscrições: www.acafe.org.br

l Tribunal de Justiça

Prazo: até 30 de julho

Cargos: Analista Jurídico (42), 

Assistente Social (23)

Vagas: 65

Salário:  até R$ 4222,68

Escolaridade: Nível Superior

Taxa de Inscrição: R$ 80

Inscrições: www.tj.sc.gov.br

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: 
TÉCNICO EM ALIMENTOS: Com formação 
técnica na área.

ENGENHEIRO OU TÉCNICO FLORESTAL: 
Possuir conhecimento em medições com GPS, 
conhecimentos gerais sobre a legislação am-
biental, habilidade para negociação de terras e 
Carteira de habilitação.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:Com Ensino Médio 
completo.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL: Com experiência na função. Dese-
jável nível técnico. Para empresa do ramo 
Papeleiro.

ELETRICISTA INSTALADOR OFICIAL: Ensino 
Fundamental Completo experiência na função 
e disponibilidade para viagens.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com Ensino 
Fundamental Completo e experiência mínima de 06 
meses na função e disponibilidade para viagens.

ENCANADOR: Experiência na função e Cartei-
ra de habilitação categoria B.

AUXILIAR ENCANADOR: Com Carteira de ha-
bilitação categoria B e experiência na função.

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: Com 
experiência na função.

VENDEDOR EXTERNO: Com formação supe-
rior em Nutrição.

VENDEDOR EXTERNO: Com carteira de habili-
tação categoria B e Ensino Médio Completo.

VENDEDOR EXTERNO: Possuir veículo 
próprio. Experiência em vendas de adubos 
e defensivos agrícolas.

CASEIRO: Com curso de Técnico Agrícola 
ou Técnico Agropecuário.

Interessados entrar em contato pelo fone: 
3622-0500, ou comparecer na  rua Paula 
Pereira, 250 – 1º andar munido dos docu-
mentos 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 no-

turno, acima de 18 anos, cuidar 

de gêmeos)

- BALCONISTA (experiência 

em óptica, Ensino Médio)

- CONFEITEIRO(A)
SALGADEIRO(A) (com experi-

ência, 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 experiên-

cia)

- EMPREGADA DOMÉSTICA 

(período matutino)

- EMPREGADA DOMÉSTICA 

(residir em Joinville-SC)

- EMPREGADA DOMÉSTICA 
PARA PERNOITAR (centro de 

Canoinhas)

- FAXINEIRA (idade: 18 a 30 

anos, com experiência)

- VENDEDORA (Ensino Mé-

dio, acima de 18 anos)

- VENDEDORA (Com experi-

ência, 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.

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

> VAGASRecrutadores 
não querem 
quem passa 
curtos períodos 
nas empresas

COM ASSESSORIA

Na hora da contratação, recrutado-

res encaram a estabilidade nos em-

pregos anteriores como maturidade 

profi ssional. 

Embora nos últimos tempos, 

as gerações mais jovens de pro-

fissionais mudem de emprego 

com maior frequência, a chamada 

geração Y, uma característica não 

tem sofrido mudança no mercado 

de trabalho nos últimos anos. Os 

recrutadores continuam observando 

se o profi ssional é muito instável 

nas experiências anteriores, ou não. 

De acordo com a pesquisa A Con-

tratação, a Demissão e a Carreira dos 

Executivos Brasileiros, realizada pela 

Catho Online, 89,3% dos presi-

dentes e diretores de empresas têm 

alguma restrição a profi ssionais que 

passam por períodos curtos dentro 

de cada empresa. 

Gerentes e supervisores tam-

bém não veem com bons olhos a 

curta permanência nas experiências 

profi ssionais anteriores. 84% deles 

possuem restrições. 

 “Estes dados refl etem o pensa-

mento do empregador, que valoriza 

profi ssionais que permanecem mui-

to tempo nas empresas. Assim, há 

como investir neste capital humano, 

para que ele cresça juntamente com 

a organização”, atribui Adriano 

Meirinho, diretor de marketing da 

Catho Online.

EMPRESA 

INDUSTRIAL E 

COMERCIAL FUCK 

S.A., está admitin-

do um contador 
com experiência. 

Interessados apre-

sentar-se no setor 

de recursos huma-

nos, sito à Avenida 

Ivo d’Aquino, 1013, 

para entrevista.
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Projeto aprovado pelo plenário segue agora para a sanção do presidente Lula; tendência é que não seja vetado 

Senado libera transporte por motos

Edinei Wassoaski
COM AGÊNCIAS

A vez e 
a voz do 

povo!
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.

O plenário do Senado aprovou 

na quarta-feira, 8, projeto que 

regulamenta a profissão dos mo-

totaxistas e que deve incentivar a 

expansão da atividade no País.

A medida preocupa a maior 

parte dos especialistas em se-

gurança viária, que temem pelo 

aumento de acidentes devido ao 

uso da motocicleta no transporte 

público de passageiros.

O mototáxi já existe em mais 

da metade dos municípios do 

País, mas enfrenta um obstáculo 

jurídico para a sua proliferação: 

parte do Judiciário considerava a 

atividade ilegal pela ausência de 

normas nacionais.

O texto aprovado no Sena-

do – e que também regulamenta 

a profissão dos motoboys, que 

fazem entrega de mercadorias 

– seguirá agora para sanção do 

presidente Lula (PT). A tendência 

é que não seja vetado.

Mesmo se for sancionado, 

caberá a cada Câmara ou prefei-

tura do País definir os lugares que 

poderão ter mototáxi.

A expansão das motocicletas 

é uma das principais preocupações 

da segurança viária no País: em dez 

anos, a frota desses veículos qua-

druplicou, e as mortes de motoci-

clistas aumentaram mais de 800%, 

atingindo 19 por dia em 2006.

REGRAS CLARAS

O projeto aprovado no Se-

nado prevê que a profissão só 

poderá ser exercida por maiores 

de 21 anos que tenham carteira de 

habilitação por, pelo menos, dois 

anos na categoria.

Também será exig ido do 

profissional aprovação em cur-

so especializado, nos termos da 

regulamentação do Conselho 

Nacional de Trânsito (Contran), 

e colete de segurança com dispo-

sitivos retrorrefletivos.

O Ministério do Trabalho afir-

ma que há hoje no País 2,5 milhões 

de profissionais que trabalham na 

informalidade com motos pela 

falta de regulamentação.

O Ministério da Saúde se 

posicionou contra a aprovação 

do projeto. Um dos motivos é 

a utilização coletiva do capacete 

nos mototáxis. Para os senadores, 

porém, uma touca descartável 

pode se tornar obrigatória por 

decisão do Contran.

O projeto também regula-

menta os motovigias (motoci-

clistas contratados por grupos 

de moradores para circular pelas 

ruas à noite), criando a exigência 

de identificação do profissional, 

bem como a comprovação de 

residência e as certidões nega-

tivas das varas criminais “para 

dar tranquilidade aos moradores 

assistidos”.

Essas cautelas, segundo a 

justificativa do projeto, visam 

evitar que as pessoas se sintam 

constrangidas a remunerar esses 

motociclistas pelo temor de sofrer 

represálias.

Os taxistas que trabalham 

com transporte remunerado de 

mercadoria (motofrete) terão de 

instalar na motocicleta protetor 

de motor mata-cachorro, fixado 

no chassi do veículo, destinado a 

proteger a motocicleta e a perna 

em caso de tombamento.

O projeto define que o moto-

frete carrega mercadorias, como 

galão de água, e o motoboy, docu-

mentos. O mototáxi não pode ser 

Lombada?

Moradores das margens da SC-280 estão preocupados com o efeito que 
tem causado os muros de “proteção” construídos para abrigar a lombada 
eletrônica da rodovia.  Como a lombada não existe, caminhões têm freado 
em cima dos muros e constantemente batido nos muros, fazendo com 
que pedaços de concreto voem para dentro da Quantum Engenharia 
Elétrica, localizado justamente em frente aos muros.
RESPOSTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 
Segundo o secretário Edmilson Verka, a lombada eletrônica que hoje 
está em Três Barras (Alto do Mussi) será remanejada nos próximos dias 
para o ponto instalado na SC-280.

Mais reclamação de rua
Moradores da rua Abel Rosa Nascimento, no bairro Aparecida (rua que 
liga o trevo da SC-280 até o posto de saúde) reclamam das condições 
precárias da rua. “Será que esqueceram o bairro, sem falar nos esgotos 
a céu aberto”, protesta morador.
RESPOSTA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA: Nos 
dois casos de reclamação de ruas, a orientação é que os moradores 
telefonem para (47) 3621-7731 ou 3622-3237 e falem com o engenheiro 
Neto para que as ruas sejam colocadas na relação de prioridades.

Estado 
deplorável

Moradores da rua Julio 
Budant Neto, no bairro Campo 
d’Água Verde, não aguentam 
mais o estado deplorável no qual 
fi ca a rua nos dias de chuva, com 
muita lama e barro, “quase não 
se consegue transitar, e olha que 
esta será um dos acessos para a 
escola Técnica que deve entrar 
em funcionamento no início do 
ano que vem”, alerta morador. 
Segundo ele, nas raras vezes 
em que foi patrolada, não foi 
colocado uma única pedra. “Da 
última vez a desculpa para não 
colocação foi que havia acabado 
o pedregulho. Já fazem dois 
anos e não retornaram”, afi rma. 
Um dos moradores faz um de-
safi o – “Convidamos o morador 
ilustre do Campo, Sr. Leoberto 
a dar uma passada com o seu 
efi ciente e competentíssimo se-
cretário de Obras, mas é claro, 
nos dias de chuva”.

usado no transporte escolar. Uma 

emenda chegou a ser apresentada 

ao projeto neste sentido, mas não 

foi acatada pelo relator.

Em Canoinhas, a falta de 

regulamentação da profissão já 

rendeu protesto dos taxistas, que 

em 2006 reclamaram das taxas 

e regras que seguem enquanto 

os mototaxistas, por um preço 

bem menor, conseguem fazer 

mais corridas que eles sem, no 

entanto, respeitar nenhuma legis-

lação. Apesar disso, mototaxistas 

ouvidos ontem pelo CN dividem 

opiniões. Enquanto uns acham o 

projeto positivo, outros se recu-

sam a respeitar regras como uso 

de colete de segurança e curso 

específico.
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Craque canoinhense conquista Itália
Jocimar Jubanski é destaque na seleção italiana de futsal, onde atua há cinco anos acumulando títulos e vitórias

Gracieli Polak

CANOINHAS

Nas praças da cidade, nos jo-
guinhos escolares, nas copinhas 
de futsal que movimentavam o 
esporte de Canoinhas na déca-
da de 1990 começou a carreira 
de um dos maiores craques do 
futsal italiano da atualidade, o 
canoinhense Jocimar Jubanski. 
No intervalo entre as tempora-
das, o atleta, que atua na equipe 
do Lazio, em Roma, passa as 
férias com a família no Planalto 
Norte e mata as saudades da 
terra natal.

Ass im como inúmeras 
crianças da região, Jubanski 
participava de competições 
escolares, até que foi chamado 
para integrar o time adulto 
de Canoinhas, ainda com 15 
anos, junto com mais três 
amigos, em uma competição 
em Mafra. Os quatro cha-
maram a atenção da equipe 
local e foram convidados para 

treinar no time. O camisa 5 da 
Azzurra conta que, depois de 
três anos jogando em Mafra, 
foi convidado para integrar a 
equipe catarinense de Xaxim. 
Em seguida foi para São Bento 
do Sul, São Paulo, Caxias do 
Sul, Goiás, voltou para o Sul, 
até que foi convidado a atuar 
na Itália. Enquanto jogava 
pelo time gaúcho, foi convoca-
do para atuar em jogo amisto-
so da seleção brasileira contra 
a Argentina. “Ser convocado 
para aquela seleção foi uma 
sensação maravi lhosa.  Era 
muito difícil entrar naquele 
time, que tinha Manoel Tobias, 
Fininho... Hoje a rotatividade 
da seleção é muito alta, mas 
quando eu entrei não era não. 
Foi incrível”, explica. Jubanski 
participou de um único jogo 
com a seleção brasileira, se-
gundo ele,  para sua sor te, 
porque foi em outra seleção 

que ele decidiu brilhar. 

CARREIRA 

INTERNACIONAL

Jogando na Itália, o canoi-
nhense logo chamou a atenção 
do técnico da seleção local, 
que colocou pressão para que 
o jogador conseguisse cidada-
nia italiana. O sobrenome da 
mãe, Soeli Marcolla, possibili-
tou a nacionalização e menos 
de um ano depois, o ala direito 
já estava vestindo a camisa 
azul e começando a construir 
sua carreira internacional. “As 
pessoas achavam estranho 
um Jubanski, de sobrenome 
polonês, na seleção italiana, 
mas logo se acostumaram”, 
se diverte. O jogador decidiu 
tentar carreira na seleção ita-
liana porque, segundo ele, há 
cinco anos as convocações 
para a seleção brasileira eram 
restritas aos jogadores que 

atuavam no Brasil e, como 
ele atuava fora, suas chances 
eram limitadas. “Depois que 
o Brasil perdeu dois mundiais 
seguidos, percebeu que não 
dava para fechar as portas para 
os que atuam no exterior. Têm 
muitos brasileiros jogando na 
Itália, na Espanha. Era preciso 
mudar, tanto que hoje ela está 
mais aberta”, conta.

A postura de atleta sério e 
o talento de craque o mantém 
na seleção até hoje. Acumula 

títulos nacionais, europeus 
e ,  no  ú l t imo campeonato 
mundial, recebeu a medalha 
de bronze. Está entre os três 
atletas que recebem o patro-
cínio da Umbro e é um dos 
principais jogadores da sele-
ção italiana. Para os atletas de 
Canoinhas que sonham com 
uma carreira como a dele, Ju-
banki dá um conselho: “Tem 
de ter foco e persistir. Um dia 
a chance passa, tem de estar 
preparado”, alerta.

JUBANSKI, a filha Thaís Eduarda e a mãe Soeli: “Tem de ter foco e persistir. Um dia a chance passa, tem de estar preparado”, aconselha o craque
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A um jogo da Taça Libertadores
Cruzeiro empata na Argentina e traz leve vantagem para a fi nalíssima que acontece em campo brasileiro

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Quem esperava um primeiro 
jogo quente na decisão do título 
da Taça Libertadores da América 
não se decepcionou com a atu-
ação de Cruzeiro e Estudiantes 
na quarta-feira, 8.  Embora a 
partida não tenha saído do zero 
a zero, os primeiros 90 minutos 
da final forma emocionantes 

no lotado estádio Ciudad de La 
Plata, na Argentina, casa do Es-
tudiantes, em um jogo marcado 
por algumas polêmicas.

A pressão feita pelo time 
argentino logo no começo do 
primeiro tempo resultou em boas 
oportunidades de gol, mas abriu 

espaço para entradas violentas 
marcadas pela tradicional “catim-
ba” dos jogadores portenhos. Sa-
bendo do pavio curto de Kléber, 
Schiavi tratou de irritar o atacante 
celeste logo aos três minutos com 
uma falta no meio-de-campo e 
uma joelhada na sequência, não 

observada pelo árbitro uruguaio 
Jorge Larrionda. Uma pequena 
confusão se iniciou em campo, 
mas logo foi dissipada, mesmo 
com o clima quente entre argen-
tinos e brasileiros.

Aos 13 minutos do segundo 
tempo, foi a vez do brasileiro 

COM proteção nos dentes para amortecer quedas, goleiro Fábio foi o maior destaque na primeira fi nal da Libertadores

Ramires descer o cotovelo em 
Verón, que teve de deixar o cam-
po por alguns minutos para fazer 
um curativo. No meio das peque-
nas confusões, ótimas oportuni-
dades de gols para os dois lados, 
mas foi a atuação salvadora do 
goleiro do Cruzeiro, Fábio, que 
impediu o clube de voltar para 
o Brasil em desvantagem.  Em 
uma atuação brilhante, o goleiro 
da Raposa cresceu em campo e 
viu sua estrela brilhar em defesas 
difíceis, principalmente no se-
gundo tempo, quando a pressão 
argentina foi intensa. Sem gols, 
a decisão do campeonato agora 
acontece em solo brasileiro.

DECISÃO NO MINEIRÃO

Na quarta-feira, 15, os dois 
times se reúnem novamente, 
desta vez em defi nitivo. Marcado 
para às 21h50min, no Mineirão, o 
jogo da fi nal traz vantagem para 
o Cruzeiro, que para levantar 
o terceiro título da competição 
de sua história, precisa apenas 
de uma vitória simples. Como 
um gol fora de casa não conta 
como fator decisivo, se os clubes 
empatarem, mesmo com gols, o 
jogo vai para a prorrogação e, se 
persistir o empate, a decisão será 
nos pênaltis.

Jogos Escolares Regionais

Na segunda-feira, 20, começa a etapa regional dos Jogos 

Escolares. A realização da competição é do Governo do 

Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Cata-

rinense de Esporte (Fesporte), da Secretaria de Desen-

volvimento Regional (SDR), prefeitura de Canoinhas e 

Fundação Municipal de Esportes (FME). Nesta semana, 

os responsáveis pela organização dos Jogos, Ademar  Sil-

va, da Fesporte, Ricardo Pereira Martin, da FME, Regina 

Zommer, da SDR e Juci Teixeira, representante da Paraty 

Alimentos, se reuniram com o vice-prefeito, Beto Faria, 

para discutir detalhes do evento que é a maior competição 

esportiva já realizada no município.

Cerca de 1,3 mil atletas participarão da competição 

em Canoinhas.
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SILVA, Martin, Regina, Faria e Teixeira: últimos preparativos para os jogos que começam dia 20
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R O DA R ,  p o r  A u g u s t o  P a l a d i n o
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A partir dessa edição, a coluna Drops passa a ser publicada 

quinzenalmente, alternando com a coluna Rodar
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes

10/07 - Tainara Dias Ribeiro
10/07 - Osmar Malicheski
10/07 - Valci Pereira Tormena
10/07 - Edna Portes Rosiske
10/07 - Leomar Castro
10/07 - Maercy Dambroski
10/07 - Victor Preto
11/07 - Marlene Lopes
11/07 - Sônia Mara Tyska
11/07 - Jean Duarte Cavalheiro
12/07 - Nicole Pereira
12/07 - Maria Matias Witt
13/07 - Édino Rafael Steilen
13/07 - Otavio Agusto Adur
13/07 - Antenor Duski
14/07 - Denise Witt
14/07 - Luis Fernando de Oliveira
14/07 - Marines Tobias Badaz
15/07 - Daniel Karvat
15/07 - Vilson José Martins
15/07 - Paulo Bayerl
15/07 - Lair Fernandes Pereira
15/07 - Lyeval Brand
15/07 - Jucelino Wojciechovski
16/07 - João Pedro de Oliveira

Júlia Witt Kowodzeichack comemora 

seus três aninhos hoje. Seus familia-

res desejam muita felicidade e saúde 

para a linda garotinha. Parabéns!

No domingo, 5, Letícia completou 

seus 15 anos e reuniu amigos e 

familiares para uma linda festa. Seus 

padrinhos, Osvaldo e Ana, junto com 

todos seus familiares, desejam muita 

felicidade e sucesso!

Armando 

Costa Walkoff 

Neto comple-

tou idade nova 

ontem. Seus 

pais, Armando 

e Ana, seus ir-

mãos, Alisson 

e Allana, e sua 

noiva, Juliana, 

desejam toda 

felicidade do 

mundo. Para-

béns!

Taciane comemorou aniversário on-

tem. Seus pais e irmãos desejam muita 

saúde, felicidades e sucesso!

Emanuely comemorou na sexta-feira, 

3, mais um ano de vida. Seus pais, 

Carlos e Rosilda, dão os parabéns e 

desejam muitas felicidades!

Jociane Jubanski comemora na 

quarta-feira, 15, mais um ano de 

vida. Felicidade, saúde e sucesso 

são os desejos de seus familiares. 

Parabéns!

Giuliane Pereira do Vale completa 

15 anos no domingo, 12. Seus pais, 

Jauri e Patrícia, e seu irmão, Jhony, 

dão os parabéns. Feliz aniversário!

Na sexta-feira, 3, 

o 2.º Arraiá da 

Vizinhança animou 

compadres e coma-

dres, que participa-

ram de uma bonita 

festa. Sucesso!

Natiele S. Krull completa seu primei-

ro aninho amanhã. Os papais coru-

jas, Natálio e Michele, desejam muita 

saúde e felicidade para a garotinha. 

Parabéns!

Amanhã é dia de festa para Tamires 

Vaz Loika. Seus familiares desejam 

muitas felicidades. Parabéns!

Eloana Bayel Karvat comemora seus 

15 anos na segunda-feira, 13. Tio 

Marinho e seus familiares desejam 

muitas felicidades nesta data espe-

cial. Parabéns!

Encerramento do curso de Excelência em Vendas do Senac Canoinhas, do 

qual participou o diretor da unidade Alex Luiz Mariano, na terça-feira, 7.

u SENAC

Parabéns para 

os papais co-

rujas Almiro e 

Kelly, que estão 

muito felizes 

com a chegada 

do garotinho 

Vinicius Kohler 

Lisboa na 

terça-feira, 7. 

Felicidades!

Ascelinda Ivone Ferrari Brey e Nivaldo Brey comemoram, amanhã, 50 

anos de feliz união. Com muita alegria e emoção, seus sete fi lhos, 17 

netos, dois bisnetos, genros e noras os cumprimentam pela passagem de 

suas Bodas de Ouro. Parabéns!

u BODAS DE OURO
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IMÓVEIS

DIVERSOS

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 
70m², no bairro Jardim Esperança. Rua 
Tenente Ataliba Adur, 251. Valor: R$ 55 
mil. Fone: 9918-3263.

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE um terreno rural com 4,4 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 querose-
ne, digital, eletrônico. Fone: 3623-4274.

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

ALUGA-SE uma casa próx. ao Samuka 
Materiais de Construção, no Alto das 
Palmeiras, 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, tan-
que 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.FAÇO conversão de fi tas VHS para 

DVD, qualidade e ótimo preço. Fone: 
3622-4936 c/ Rosilene.

VENDE-SE um picador para cavaco, pt 
500, seminovo, 3 caixas redutoras, esteira 
de 10m para alimentação, mais uma es-
teira 23m, marca Vantec, no valor de R$ 
45 mil. Fone: 3627-2540 ou 8853-8455.

COMPRA-SE bicicleta ergométrica e 
uma esteira usada. Fone: 3622-7229.

VENDE-SE freezer com 7 gavetas. Va-
lor: R$ 300 à vista. Fone: 8414-3334.

VENDO URGENTE

ALUGA-SE casa de madeira com 80m², 
2 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem para carro. Rua: 
Reinaldo Kruger, nº 17. Fone: 3622-
1650, 3622-1855 ou 9906-7191.

ALUGA-SE apartamento 96m² com 
sala, cozinha, banheiro, 3 quartos, 
lavanderia e abrigo para carro na rua 
Reinaldo Kruger, 09. Fone: 3622-1650, 
3622-1855 ou 9906-7191.

VENDE-SE Hering vermelha, 80 baixos, 
4 registros, Valor: R$ 1,5 mil. Tratar com 
Antônio Pireimibida na rua Athanázio 
João Braz, nº 27, ao lado do antigo mer-
cado Komper, em Três Barras ou pelos 
fones 8836-0587 e 8454-6718.

VENDE-SE Rampazzo branca, 80 
baixos, 2 registros. Valor: R$ 1 mil. 
Tratar com Antonio Pireimibida na rua 
Athanázio João Braz, nº 27, ao lado do 
antigo mercado Komper, em Três Barras 
ou pelos fones 8836-0587 e 8454-6718.

VENDO máquina de costura, simples, 
sem motor, Axel, R$ 280. Falar com 
Odete: 3622-0593.

VENDO jogo de pedaleira para carro, 
perfeito estado. R$ 80. Falar com Rita: 
8405-0298. 

COMPRA-SE uma máquina Overloque 
usada. Fone: 3622-2723.

Vende-se um terreno rural com 
urgência no interior de Irineópo-
lis. 8 alqueires e meio com 2 ca-
sas e 2 estufas. Todas cercadas 
com luz, com tanque, erva-mate, 
eucalipto, sendo que 3 alqueires 

de terra pronta para lavoura, 
com reserva averbada. 

Valor: R$ 330 mil. Fone: 9148-
5237. Tratar com Renato ou 

Zeliane.
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VEÍCULOS MOTOS

CAMINHÕES

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 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 Fiesta ano 97, modelo 98, 4 por-
tas, limpador traseiro, desembaçador. Valor: 
R$ 9,5 mil à vista. Fone: 8414-3334.

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.  

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$ 9,2 mil. 
Fone: 3622-0253 ou 9955-9387.

VENDE-SE Ômega GLS 2.2, 93/94, 
bordô, som, ar, alarme, insufi lm, 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

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 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.

VENDO Fiat Prêmio CSL 1.6, 4 portas, 
prata, todo original.Fone: 3622-4372 a 
noite, ou 9966-5406.

VENDE-SE Gol 1.0, ano 2003, 4 portas, 
8v. Preço: R$ 14 mil + fi nanciamento, ou 
negocia-se por terreno. Fone: 3624-1532.

VENDE-SE uma C10 77  original e com 
carroceria boiadeira. Fone: 3622-6954.

VENDE-SE um Escort Hobby 1000, ano 
95/96, quitado. Valor a combinar. Fone: 
3622-4281. VENDE-SE moto Max, 125 SE 2004, em 

ótimo estado, revisada e documentação 
OK. Valor: R$ 2,8 mil. Fone: 9176-8380.

VENDE-SE caminhão Mercedes-Benz 
1935, ano 95 e graneleiro ano 2002, c/ 14 
metros, novo. Valor: R$ 80 mil + fi nancia-
mento. Fone: 3627-2540 ou 8853-8455.

VENDE-SE Gol Ap 1.6, gasolina, 1989, 
impecável, no valor de R$ 6,9 mil. Fone: 
9147-0733.

VENDE-SE Honda CG/Titan 150 ks 
2007, vermelha, em ótimo estado. Pre-
ço de ocasião. Fone: 8853-8455.

VENDE-SE Honda CG Fan 2007, preta, lin-
dona! Preço de ocasião. Fone: 8853-8455.
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Deputado Aroldo 
Carvalho

EMENDAS APRESENTADAS 
AO ORÇAMENTO DA UNIÃO 
PARA 1960 PELO DEPUTADO 

AROLDO CARVALHO E 
QUE VISAM BENEFICIAR 

CANOINHAS E PAPANDUVA
Para uma patrulha mecanizada 

em Papanduva – Cr$ 5 milhões.
Escola Prática de Agricultura 

“Vidal Ramos” – Cr$ 3 milhões.
Para a localização e instalação 

de uma usina de pasteurização de 
leite em Canoinhas, mediante acor-
do com a prefeitura municipal – Cr$ 
2 milhões.

Para uma estação experimental 
de trigo e campo de multiplicação 
de sementes junto a escola Prática 
de Agricultura “Vidal Ramos” – Cr$ 
5 milhões.

Para serviços de refl orestamen-
to nos municípios de Canoinhas e 
Papanduva, mediante convênios 
com as prefeituras, Cr$ 1 milhão.

Para instalação de parques 
florestais, hortos e serviços de 
refl orestamento no Vale do Rio Ca-
noinhas, municípios de Canoinhas 
e Papanduva, notadamente nas 
regiões do Palmital e Salto do Rio 
Canoinhas, mediante convênios 
com o Campo de Instrução Mare-
chal Hermes e prefeituras munici-
pais – Cr$ 5 milhões.

PUBLICADO EM  4 DE 
JULHO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

Para instalação e manuten-
ção de um posto meteorológico 
em Canoinhas – Cr$ 1 milhão.

Ginásio Santa Cruz de 
Canoinhas , para obras – Cr$ 
500 mil.

Dia 2 de agosto 
grandiosa festa 
em benefício do 

Ginásio
A Associação Pró-Ginásio 

de Canoinhas, em sessão da 
Diretoria, resolveu realizar mais 
uma festa popular em benefício 
do Ginásio Santa Cruz, em 2 
de agosto, ocasião em que sua 
Excia. Redma. D. Daniel Hostin 
ofm. Digníssimo Bispo de La-
ges, dará a benção inaugural 
ao nosso estabelecimento de 
ensino ginasial.

ASSISTAM AMANHÃ, NO 
ESTÁDIO MUNICIPAL A 
SENSACIONAL PORFIA 

FUTEBOLÍSTICA
BOTAFOGO X AVAHI 

(CAMPEÃO DE PORTO 
UNIÃO)

Cine Teatro Vera 
Cruz apresenta:

Hoje às 20 horas – Impróprio 
até 14 anos

HORIZONTE DO INFERNO
Com John Ireland, Marla En-

glish, Bill Willians
Grandioso fi lme de aviação!!! 
Bombardeio!!! Lutas!!! Ação!!!

No início dos anos 1970, provenientes de Palmas (PR) e com destino 

a Curitiba, três motoristas e seus respectivos caminhões FNM fazem 

um registro fotográfi co rua Vidal Ramos, em Canoinhas, diante da 

praça Lauro Müller. Os veículos pertenciam à empresa Pinho Paraná. 

Transportando madeiras, os caminhões eram dotados de reboque. Os 

motoristas foram identifi cados apenas pelos nomes de Lauro, Aloí-

sio e Alfredo. As informações, assim como a foto são do acervo do 

professor Fernando Tokarski. Contribuições podem ser enviadas para 

o endereço fernandotokarski@yahoo.com.br

CN
PÃOZINHO DE QUEIJO RECHEADO

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de óleo
• 1 xícara (chá) de leite
• 3 ovos
• Sal a gosto
• 3 xícaras (chá) de polvilho azedo
• 100g de queijo parmesão ralado
• 150g de queijo minas cortados 
em cubos
• ½ xícara (chá) de azeitonas ver-
des picadas
• orégano a gosto

MODO DE PREPARO: No liquidifi -
cador, bata o óleo, o leite, os ovos, 

o sal, o polvilho e o queijo parmesão 
ralado. Distribua em forminhas de em-
pada untadas com margarina.Por cima 
distribua os cubinhos de queijo minas, 
a azeitona e polvilhe o orégano. Leve 
para assar em forno preaquecido a 
200º por aproximadamente 20 minutos 
ou até dourar.
DICA: você pode preparar pãozinho 
de queijo doce. Substitua o recheio por 
cubinhos de goiabada. Fica delicioso!

Tempo de preparo: de 30 a 45 min
Rendimento: 10 porções 
Calorias: 285 por porção 

BOLO DE LARANJA NA CANECA

INGREDIENTES
• 1 ovo pequeno
• 3 colheres (sopa) de óleo
• 4 colheres (sopa) rasas de açúcar
• 4 colheres (sopa) de suco de 
laranja
• 5 colheres (sopa) rasas de farinha 
de trigo
• 1 colher (café) de fermento em pó

Cobertura
• 2 colheres (sopa) açúcar de con-
feiteiro
• 3 colheres (chá) de suco de la-
ranja

MODO DE PREPARO: Coloque o 
ovo na caneca e bata com o garfo. 
Adicione o óleo, o açúcar e o suco 
de laranja e misture. Agregue a 
farinha, o fermento e misture até uni-
formizar. Leve por três minutos ao 
micro-ondas em potência máxima. 

Cobertura: Junte tudo e cubra o 
bolo.

DICA: Vale trocar o suco de laranja 
pelo de limão. Mas, para essa subs-
tituição, em vez de 4 colheres (sopa) 
do sumo da laranja, use 2 colheres 
(sopa) do limão, pois o sabor é mais 
acentuado.

Tempo de preparo: até 15 minutos 
Rendimento: 1 porção 
Calorias: 846 por porção 

AGRADECIMENTO

Agradeço a Deus que amanhã 
(dia 07/07) farão 4 anos que sofri 
um acidente. Na hora do aciden-
te pedi a Jesus Cristo que me 
socorresse, pois tinha um neto 
para criar, apesar dos ossos dos 
braços fi carem quebrados hoje 
estou com saúde para agradecer 
a graça recebida.

Obrigada!
I.C.
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Leonardo Knop entregou o cargo em jantar na 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Projeto Sonora Brasil traz concerto 
gratuito para a região

A FIRMA
Quando? Amanhã
O que? Show nacional com Inimigos 
da HP

CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a partir 
das 18 horas

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? DM’ Boys ao vivo

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Noite do Videoclipe

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

SBO
Quando? Hoje
O que? Grupo Herança
Quando? Domingo
O que? Grupo Invernada

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Transamix

FESTAS JULINAS
Quando? Todas amanhã
No Alto do Frigorífi co, em Canoinhas 
- Início: 15 horas e às 19 horas acendi-
mento da fogueira e arrasta-pé grátis
Na Igreja São Francisco, em Canoi-
nhas - Animação: Impacto de Galpão. 
Início da festa: 16 horas, às 17 horas 
- missa e após festejos e dança da qua-
drilha pelas crianças. Hoje, já haverá 
venda de cuques

COMUNIDADE QUE CELEBRA FES-
TA DO PADROEIRO
Quando? Domingo
Em Canoinhas
- Igreja Perpétuo Socorro, no bairro 
Jardim Esperança: animação do gru-
po Os 4 Gaudérios. Missa às 10 horas 
e após início da festa. Hoje, já haverá 
venda de cuques

CANJA BENEFICENTE
Quando? Hoje
Onde? No pavilhão da Igreja Matriz de 
Canoinhas, promovida pela Sociedade 
São Vicente de Paula (Vicentinos) em 
favor das famílias atendidas pelos gru-
pos, valor R$ 7, é preciso levar vasilhas 
para levar para casa

JANTAR DA CDL
Quando? Amanhã
Onde? No Canoinhas Tênis Clube, 
promovido pela CDL (veja as fotos na 
próxima edição)

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 17/07 – Sextaneja Realização com a 
dupla Edu e Lucas no V12 Music Bar
:: 18/07 – Show nacional com Luigi 
Mangini no Clube Palácio
:: 18/07 – Porca Véia e Grupo Cordiona 
no Clube 16 de Abril, em Itaiópolis
:: 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
:: 20 à 25/07 – Semana de comemora-
ção dos 47 anos de Irineópolis
:: 24/07 - 1º Femuscan – Festival de Mú-
sica de Canoinhas, inscrições até 20/07
:: 24/07 – V12 Abusoluty Party, no V12
:: 25/07 – Festa Retrô com a banda Os 
Tralhas, no V12 Music Bar
:: 25/07 – Grupo Rodeio, no Salão de 
Molas, em Major Vieira
:: 26/07 – Festa do Colono com Os 
Caudilhos, no Salto d’Água Verde, 
em Canoinhas

Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

Semana do Comerciante 
encerra com premiação

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Evento que começou na segunda-feira, 6, encerra amanhã, no Clube Canoinhense

UnC sedia apresentação de violão 

na terça-feira

Teatro, palestras e jantar com 
premiação aos melhores do 
ano marcam a Semana do 
Comerciante, promovida 
pela Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas de Canoinhas 
(CDL), que encerra amanhã 
com jantar festivo no Canoi-
nhas Tênis Clube.

O evento começou na 
segunda-feira, 6, com a exibi-
ção da peça teatral A Incrível 
Arte de Vender 2, apresentada 
por uma companhia teatral 
de Santa Cruz do Timbó. A 
exibição lotou o auditório 
do Canoinhas Tênis Clube. 
De modo leve e cômico, os 
atores demonstraram situa-
ções cotidianas do comércio, 
focando o comportamento 
dos vendedores em relação 
aos clientes. Em uma das 
esquetes que compunham a 
peça, um vendedor de carros 
argentino tenta convencer 
três voluntárias da plateia a 

comprar um dos seus produtos. 
O erro apontado pelo texto esta-
va em o vendedor desanimar no 
primeiro “não” recebido e querer 
oferecer ao cliente o que era bom 
para ele, mas não necessariamente 
do agrado do cliente.

Na quarta-feira, 8, o radialis-
ta e âncora do Jornal do Almoço, da 
RBS TV, Mário Motta, palestrou 
sobre Ética e Profissionalismo, 
lembrando questões pessoais 
que implicam no desempenho 
profi ssional.

Ontem à noite, o professor 
Gilberto Paulo Zluhan palestrou 
sobre Ensino Técnico – a necessidade 
da profissionalização, no auditório 
Manuel Guimarães, da Fameplan.

PRÊMIO

A Semana do Comerciante 
encerra amanhã com a entrega 
dos prêmios aos destaques do 
ano no comércio local. Pesquisa 
realizada pelo Senac de Canoi-
nhas ouviu 500 pessoas durante o 
mês de maio no centro e bairros 

Chega a Canoinhas na terça-
feira, 14, a 12.ª edição do projeto 

Sonora Brasil do Serviço Social 
do Comércio (Sesc), que busca 
despertar no público um olhar 
crítico sobre a produção e os 
mecanismos de difusão da 
música no País, incentivando 
novas práticas e novos hábitos 
de apreciação musical. Em 
parceria com a Universidade 

do Contestado (UnC), o Sesc 
traz para Canoinhas o  concerto 

O Violão Brasileiro nas regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, com os 

violinistas Marcelo Fernandes, do 
Mato Grosso do Sul, e Henrique 
Annes, de Pernambuco.

De acordo com a organização 
do evento em Canoinhas, a apre-
sentação é gratuita, mas, devido 
à limitação física do anfi teatro, 
senhas serão distribuídas 
para os espectadores do 
concerto. Limitado para 
80 pessoas, a apresenta-
ção acontecerá no anfi te-
atro da UnC, a partir das 
19h30min.

Para retirar a senha, os 
interessados devem se dirigir 
à Coordenadoria de Extensão 
e Cultura da UnC na segunda-
feira, 13.

da cidade. Segundo o presi-
dente da CDL Canoinhas, 
Ismael Carvalho, o prêmio 
visa “dar ao comerciante in-
centivo e vontade de continu-
ar trabalhando pelo comércio 
da região. É um estimulo”. 
Carvalho lembra ainda que ao 
contrário de muitos institutos 
obscuros que sazonalmente 
aparecem no município, o 
prêmio da CDL é dado, não 
é cobrado. “É uma questão de 
mérito”, conclui.

TEATRO divertiu plateia falando do tratamento com clientes            CARVALHO entrega placa ao palestrante Motta
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>> RAUL É SEQUESTRADO 
PELA PRÓPRIA FILHA

Após ser solto da invasão da mansão de Ramiro 
(Humberto Martins), Beca (Java Mayan) procura 
Júlia (Vitória Frate) com uma proposta: sequestrar 
Ramiro e pedir uma alta quantia de resgate.
Enquanto Beca e seu bando arquitetam o sequestro 
nos mínimos detalhes, Raul (Alexandre Borges) che-
ga ao Brasil com Gopal (André Gonçalves). Escon-
dido de todos, o “falecido” passa a vigiar os passos 
da família e também de Yvone (Letícia Sabatella). 
O que ele não imagina é que também vem sendo 
vigiado por Beca e sua gangue, que o confundem 
com o alvo, Ramiro.
O resultado dessa confusão não demora a aconte-
cer. Como não conhece Raul, Beca, mandado por 
Júlia, acaba sequestrando o empresário dado como 
morto no lugar de Ramiro. Júlia, que não quer apa-
recer para não ser reconhecida pelo tio, se diverte 
quando o namoradinho do mal revela que pegaram o 
homem errado. Assim, o reencontro entre pai e fi lha 
será inevitável e a menina, claro, entrará em surto 
ao descobrir que Raul está vivo e preso no cativeiro 
que ela armou.

CRUZADAS
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Destaques da TV
HARRY POTTER
SBT* Hoje, sábado e domingo 
Às vésperas da mais recente produção so-
bre o bruxinho estrear nos cinemas, o SBT 
exibe uma maratona com os três últimos 
fi lmes. Hoje, às 22h45 exibe Harry Potter e 
a Câmara Secreta. Amanhã, às 22h45, O 
Prisioneiro de Askaban e no domingo, às 
22 horas, O Cálice de Fogo.

A DONA DA HISTÓRIA
Globo * Sábado * 23h20
Rara oportunidade de ver um filme 
nacional no Supercine. Por sinal, um 
bom fi lme. Marieta Severo vive mulher 
em crise que se embrenha em uma 
viagem ao passado cheia de surpresas. 
PARA QUEM GOSTA DE COMÉDIAS 
DRAMÁTICAS.

DOMINGO LEGAL
SBT * Domingo * Meio-dia
Depois da dramática saída de Gugu 
Liberato, que vai comandar os do-
mingos da Record, Celso Portiolli 
assume o comando do programa, até 
aqui, campeão de audiência do SBT. 
A dúvida é se Portiolli vai manter a 
audiência.

MISSÃO IMPOSSÍVEL 2
Globo * Domingo* 23h55
Difícil afi rmar que esta sequência é me-
lhor que o primeiro fi lme da série, mas 
que as coisas fi cam mais claras aqui, 
isso é incontestável. Tom Cruise preci-
sa agora impedir que um vírus mortal 
se espalhe pelo mundo. PARA QUEM 
CURTE AÇÃO.

NOVE RAINHAS
Globo * Segunda * 2h10
Apesar do horário ingrato, vale cada 
segundo acordado esta produção 
argent ina che ia  de surpresas e 
reviravoltas envolvendo golpistas 
e selos falsificados. 
PARA QUEM GOSTA DE SUSPEN-
SES.

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

M U LT I M Í D I A

>> APAGA A LUZ! 
Iris Abravanel transformou 
o quarto da fi lha, que se 
casou, em seu escritório para 
escrever Vende-se um véu de 
noiva. Mesmo assim, quando 
tem “surtos criativos”, inco-
moda o marido, Silvio Santos: 
trabalha de madrugada, na 
cama do casal, com o compu-
tador ligado. 

>>HAJA BAÚ!
Silvio Santos com “metralhadora 
giratória”: agora quer levar da 
Record Edu Guedes e o autor 
Lauro César Muniz. E ainda 
conseguiu tirar Leonor Correa, 
irmã de Fausto Silva, do Melhor 
do Brasil: ela vai dirigir Eliana 
no SBT.

>> TÔ FORA! 
Andréa Beltrão fecha questão: 
não vai participar do fi lme de 
Armação Ilimitada porque “está 
muito velha para isso!” A per-
sonagem Zelda é uma surfi sta 
jovem! Andréa tem 45 anos.

>> CAMILA 
PITANGA VOLTA 

ÀS TELINHAS
Um ano inteirinho dedicado à 

primeira fi lha, Antônia. Foi esse 
o tempo que Camila Pitanga,  

precisou para desempenhar o 
papel de mãe. De volta às antigas 

medidas, graças à malhação e à 
amamentação, a atriz está mais 

linda do que nunca e cheia de gás 
para viver a protagonista Rose, da 

novela Pelo Avesso, com estreia 
prevista para setembro.

>>NOVELA DE MORTE! 
Bom dia, Frankenstein, substituta de Caras e Bocas 
vai estrear em 2 de novembro propositalmente: é Dia 

de Finados.
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Analisando os dias de hoje, parece 
que muitas pessoas estão com a visão 
complicada. Complicada no sentido de não 
se esforçar gradativamente dentro de suas 
possibilidades. Comparação: Certa vez um 
paciente com a visão embaçada preocupa-
do buscou seu oftalmologista: 

- Doutor, vejo tudo 
meio opaco, cinzento, 
nublado... 

Exame ocular rea-
lizado, o médico sorriu 
indulgente: 

- Seu único problema 
são os óculos, meu fi lho. 
Completamente embaça-
dos, quase encardidos. 
Um pouco de água e sa-
bão resolve a situação...

Radiante, cantando “Glória, glória, ale-
luia”, o paciente ganhou a rua. A luz voltara 
a seus olhos. E a alegria de viver retornou 
ao seu coração, antes afl ito, atribulado. 
Hoje podemos dizer; quantos distraídos 
e desligados, feridos de problemas mil, 
assoberbados de compromissos e desa-
fi os, superfi cial e apressados, os homens 

modernos vêm perdendo gradativamente 
o olhar de contemplação, a capacidade de 
ver além das aparências, de ultrapassar 
as periferias. O próprio Cristo já profetizara 
na Palestina: “Eles têm olhos e não veem, 
têm ouvidos e não ouvem”. Tudo na vida, 
no mundo, na história é sinal e rastro de 

Deus. O sorriso da criança, o 
idealismo do jovem, a maturida-
de do adulto, a serenidade do 
ancião. O canto do pássaro. O 
perfume das fl ores. A água lím-
pida brotando da fonte. A vitória 
assumida com humildade e a 
derrota assimilada sem rancor 
doentio. O amigo e o desafeto. 
A fraqueza humana e a miseri-
córdia divina. A vida e o mistério 
da morte. Tudo é sinal, recado 

e presença de Deus. Surdos, nem sempre 
escutamos, e cegos, nem sempre vemos ou 
não queremos enxergar. Há escamas em 
nossos olhos, preconceitos embaçando a 
janela da nossa visão.

O homem se realiza na medida em 
que se volta para Deus e por ele se deixa 
transformar. Paz e bem.

Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

Você tende a estar muito voltado para as questões 
profissionais, ariano. A semana promete algum 
reconhecimento e maior popularidade. Mas você 
deve estar atento a oportunidades e acontecimentos 

inesperados que podem ser positivos se souber aproveitar. Cuidado 
com falta de foco e clareza e não desperdice energia. Seja criativo e 
inovador, com pés no chão e planejamento.

Seus desejos tendem a ficar muito evidentes, 
geminiano. Você tende a estar mais consciente do 
que gosta e do que quer e é positivo incluir mais 
diversão nos próximos dias. Divertir-se aumenta sua 

criatividade e ajuda a fazer as pequenas mudanças que precisa fazer 
neste momento. A fase é muito positiva para organizar suas fi nanças 
e fazer planos para os futuros investimentos.

Você tende a se sentir mais reconhecido e valorizado 
nos próximos dias, leonino. Você começa a perceber 
a possibilidade de colher frutos e ganhar estrutura e 
estabilidade. A semana é positiva para cuidar de você 

e de seus assuntos mais pessoais. Cuidar da saúde, descansar e se 
organizar ajuda a aproveitar melhor as chances de crescimento que 
os próximos dias prometem.

Você estará muito voltado aos assuntos familiares, 
libriano. A semana, inclusive, é boa para fi car mais 
tempo em casa, estar com seus familiares e cuidar 
dos assuntos pessoais. Mas lembre-se de reservar 

algum tempo para sonhar e fazer planos para o futuro. Viagens são 
bem vindas nesta fase, especialmente em família. Bom para resolver 
assuntos do passado.

Você estará extremamente sensível, sagitariano. 
Inspiração e criatividade estarão muito presentes nos 
próximos dias e é um bom momento para aproveitar 
estes talentos profi ssionalmente. Você pode ter um 

convite ou oportunidade fi nanceiramente positiva que vale ser apro-
veitada. Por sinal, é hora de repensar seus gastos e investimentos, 
melhorando esta área.

A semana promete iniciativa e energia, aquariano. 
Ainda assim, é importante fi car atento ao mundo 
dos sonhos e da imaginação. A criatividade está a 
mil e você com todo gás e disposição para fazer as 

coisas acontecerem. Não perca tempo. Inicie. Inove. Ouse. E siga 
seus sonhos. Fique atento às intuições que tenha neste período que 
podem te revelar saídas e soluções positivas.

Você tende a estar mais leve e comunicativo nos 
próximos dias, taurino. O momento é favorável 
para colocar suas ideias e falar de seus valores e 
crenças. Pode conquistar aliados e seguidores de 

sua opinião. É positivo ser mais fl exível e versátil. Diversifi que e faça 
coisas diferentes do comum, pois isso tende a ser muito prazeroso. 
Cuidado com os gastos.

Você estará ainda mais receptivo às emoções e 
necessidades dos outros, canceriano. Esta é sua 
oportunidade de cuidar de quem gosta e mostrar 
também suas carências e necessidades, para o que o 

outro possa cuidar bem de você também. Você pode se conscientizar 
de algum velho desejo ou talento e é positivo que compartilhe isso 
com as pessoas próximas a você.

A semana promete fertilidade, virginiano. Você estará 
mais criativo e inspirado e isso favorece muito a 
criatividade. O magnetismo está também presente 
favorecendo as relações afetivas e os contatos. 

Você pode se sentir mais popular e em evidência, especialmente no 
ambiente de trabalho. Fique atento as pessoas interessantes que 
pode conhecer nesta fase.

Cuidado com a comunicação, escorpiano. Você 
pode não estar tão consciente e com tanta clareza 
em relação a suas ações e objetivos. Melhor pensar 
antes de falar e principalmente antes de agir. Seja 

fl exível e criativo ao tomar suas decisões e ao tomar qualquer atitu-
de importante. Ter foco ajuda a não se desgastar. Coloque energia 
apenas no que for mais importante.

Você pode brilhar, capricorniano. Você tende a ganhar 
magnetismo e a possibilidade de se mostrar mais ao 
mundo. Os outros tendem a notar mais seus talentos 
e tudo que é capaz de fazer. A semana promete 

oportunidades profi ssionais interessantes. É importante ter atenção 
a parte afetiva, notando o que é importante para a relação e não 
apenas para você.

Peixes de 22/2 a 20/3
A fantasia e o sonho estão em alta, pisciano. Você 
tende a estar ainda mais romântico, sensível e so-
nhador. Cuidado para não fugir muito da realidade. Se 
souber aproveitar esta fase de tanta energia criativa e 

fi car atento aos seus sonhos e insights, poderá ter mais clareza em 
relação ao que deseja para seu futuro e em como concretizar estes 
planos. Peça conselhos aos amigos.

HORÓSCOPO DA SEMANA

VISÃO EMBAÇADA

Fonte: Climatempo

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE:

20ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

12ºC

DOMINGO:

11ºC

Manhã Tarde Noite
6ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEGUNDA:

14ºC

Manhã Tarde Noite

3ºC

18ºC

ALMANAQUE

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

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE - Zeca tenta rever Santinha. Eleutério deixa 
Padre Bento perplexo ao dizer que quer se casar 
com Zefa. Rosinha fi ca afl ita ao ver Zeca surfando. 
Ela reclama e diz que ele alevou para o Rio com a 
intenção de encontrar Maria Rita.Padre Bento vai 
falar com Mariana sobre Antero, mas a beata não dá 
atenção. Zeca leva Rosinha até o convento onde Maria 
Rita está. Irmã Matilde avisa que Maria Rita não pode 
vê-los e Zeca fi ca inconformado.

AMANHÃ - Zeca continua fugindo de Rosinha. An-
tero rasga a carta que escreveu para Maria Rita e 
Candinha fi ca inconformada. A Madre Superiora fi ca 
pasma com o que Irmã Matilde lhe conta e pede que 
ela arrume suas malas para ir até Paraíso. Zeca tenta 
mais uma noite fugir de Rosinha.A Madre Superiora 
informa a Maria Rita que ela vai com Irmã Matilde 
para Paraíso. Rosinha acorda e percebe que Zeca 
não está no quarto. Rosinha diz para Zeca que quer 
voltar para a fazenda.

HOJE - Milena diz a Caco que irá se casar com 
Nicholas. Léa estranha a alegria de Frederico. 
Benjamin sugere que Tatiana se converta, mas ela 
não quer. Nicholas dispensa Milena para sair com 
Amarilys. Caco ignora Laís.

AMANHÃ - Gabriel não consegue dormir e decide 
pintar. Nicholas beija Amarilys. Adenor garante que 
foi demitido e pede grana a Fabiano. Laís questiona 
Caco sobre seus gostos. Nicholas compra fl ores 
para Amarilys quando Milena surge.

HOJE - Raj desconfi a de Maya. Inês e Cadore fi -
cam intrigados com a informação de que Humberto 
Cunha está na Índia.Shankar surpreende Opash 
ao elogiá-lo no meio da rua.Júlia passa a rotina de 
Ramiro para Beca. Gopal diz a Raul que Ramiro 
está indo para a Índia. Raj pergunta a Maya se ela 
conhecia Bahuan antes de eles se casarem.

AMANHÃ - Castanho e Suellen voltam a namorar. 
Maya fi ca indignada com a desconfi ança de Raj. Ca-
dore liga para Raj e demonstra suas suspeitas contra 
ele e a mulher ao dizer que Humberto Cunha está 
na Índia. Gopal diz para Raul procurar Ramiro.Beca 
diz a Júlia que irão sequestrar Ramiro. Castanho e 
Suellen voltam a namorar.Surya põe sal no tchai que 
Camila prepara. Murilo se surpreende ao saber que 
Yvone e Ramiro se falam com frequência ao telefone. 
Durga diz para Raj e Maya que o brasileiro que está 
com Gopal é Humberto Cunha.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Rubens conta a tia Cora que Eunice está 
insuportável. Daniel diz a Eliana que foi assaltado 
e levaram todo seu dinheiro. Rubens tem uma vi-
são com Maria Célia. Rita avisa que Daniel mente 
para não ajudar nas despesas do casamento de 
Eliana.

AMANHÃ - Gustavo impede que Eunice estrague 
o painel. No porto, Yasmin espera Flávio para ir à 
Ilha do Profeta. Eunice revela a Rubens que está 
tentando evitar o fi m do noivado de Gustavo e 
Marize. Rita pede mais dinheiro a Eunice.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

VOAM
Frases que a humanidade pronuncia

E fi cam soltas no ar
Navegando ao infi nito

Buscando algo para ricochetear.

Ao falar não refl etimos
Que o ouvinte pode não gostar

Mas jogamos conversa fora
Pelo simples prazer de criticar.

Também somos amáveis
Quando desejamos conquistar
As palavras brotam no coração
Com a locução de apaixonar.

No delicioso diálogo o desejo
Com frases que só sabem brilhar

E na praticidade do verbo
Nasce o fantástico que faz sonhar.

As palavras pronunciadas por anjos
Voam até alguém fi losofar

Fazer delas nascer os poemas
E o grito que ensina libertar.

Somos pouco atenciosos
Soltamos frases sem pensar

Muitas vezes nos arrependemos
Mas não há como fazer regressar.

A fala é o mais belo poema
Portanto é bonito conversar
Cochichar ao pé do ouvido
Faz o coração se entregar.

A EMISSORA NÃO DIVULGOU O CAPÍTULO 

DE HOJE

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Chuvoso durante o dia e à noite.
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Bene diz que 

Oliveira é “um 

caso perdido”

Vereador criticou o secretário 
de Obras (foto) e disse que ele 
deve ser “açoitado em praça 
pública”.                 Página 6

CONFLITO ESPORTE

Jovens querem 

estrutura para 

fi car no campo

Rudinei, Jucinei e Claudinei 
dizem que mesmo em locali-
dades próximas do centro falta 
infraestrutura.   Páginas 14 e 15

Canoinhense 

bom de bola 

conquista Itália

Jocimar Jubanski (com a fi lha) 
exibe medalhas conquistadas 
na Europa, onde joga futsal há 
cinco anos.             Página 22

Segunda colocada 

retoma obras do 

Rodolfo Zipperer

RURAL

NOVELA

Gerências com 

telefones cortados 

há mais de 40 dias
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A Fundação Hospitalar de Três Barras, por meio de sua diretoria, vem 
agradecer ao empenho da vereadora Renilce Palhano e do deputado 
estadual Darci de Matos pelo recurso no valor de R$10 mil destinado a 
esta entidade para a aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimen-
tícios. São de pessoas de atitudes assim que nosso município precisa. 
NOSSO MUITO OBRIGADO.

TRISTE RECORDE |  A SC-280 registrou na noite de segunda-feira, 6, o seu 

mais triste recorde. Quatro pessoas morreram instantane-

amente após colidir o Ford Fiesta em que estavam contra um caminhão Iveco. Todos moravam em Jaraguá do Sul
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