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Assaltante rouba 

carro e enfrenta 

policiais militares

Jucelino Rufi no dos Santos foi 
preso em fl agrante depois de 
trocar tiros com policiais de 
Porto União.         Página 13

IRINEÓPOLIS

Casas lotéricas e 

Correios terão de 

ter seguranças

Mesmo antes de entrar em vigor, 
nova legislação causa polêmica 
entre proprietários de lotéricas 
que reclamam do custo.       P. 6

É LEI

2007: Câmaras 

custaram R$ 51 

por contribuinte
Levantamento aponta onde os 
prefeitos da região investiram 
em sete anos.          Página 4

POLÍTICA

Contrato do 

rotativo será 

assinado dia 22
Empresa pernambucana terá 60 
dias para implementar o esta-
cionamento pago.     Página 8

TRÂNSITO

Caps são modelo 

de atendimento 

para o mundo
Em Canoinhas, pelo menos 
50 pacientes passam por dia 
pelo Centro.  Páginas 9 a 11
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M
ais de 20 mil toneladas de 
lixo doméstico produzido 
diariamente em todo o 

Brasil não são coletadas e vão parar 
em cabeceiras de rios, valas, terrenos 
baldios ou são simplesmente queima-
das. É lixo suficiente para encher 28 
piscinas olímpicas todo dia ou cobrir 
o Estádio do Maracanã de detritos 
a cada 36 horas. Já 54,9% - 83 mil 
toneladas/dia – das 150 mil toneladas 
de lixo doméstico que são coletadas 
vão para aterros sanitários, enquanto 
67 mil toneladas/dia 
(45,1%) seguem com 
destinação inadequa-
da e vão para aterros 
com problemas e 
lixões a céu aber-
to. Os dados fazem 
parte de um estudo 
da Associação Bra-
sileira de Empresas 
de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais 
(Abrelpe) e revelam 
um problema grave, que envolve 
saúde pública e saneamento.

O maior problema, segundo o 
levantamento da Abrelpe, está nos 
Estados de Norte, Centro-Oeste e 
Nordeste (onde se coletam 6%, 7% e 
22% dos resíduos, respectivamente, 
os menores índices do País). A pior 
situação está no Centro-Oeste. Ali, 
74% do total coletado têm destinação 
inadequada.

Embora o Sul esteja em melhor 
situação (a cobertura da coleta é 
de 90,49% na região, enquanto no 
Nordeste esta cobertura não passa de 

73,45%), não há motivos para come-
morar. Neste contexto, Canoinhas 
deve ter maior preocupação. Confor-
me mostrou a série de reportagens do 
CN sobre O destino do nosso lixo, 
faltam políticas públicas para aper-
feiçoar o serviço de coleta de lixo. A 
Serrana, empresa com aterro sediado 
em Mafra, faz a coleta trivial de lixo 
orgânico. A coleta seletiva, grande 
deficiência do município hoje, é feita 
quinzenalmente exclusivamente no 
interior.

A importância que o 
poder público dá a questão 
é dos mais criticáveis. A 
fundação de uma associa-
ção de catadores de lixo 
naufragou com a falta 
de um presidente. Desde 
então, assim como Pilatos, 
a prefeitura lavou as mãos 
e deixou a questão esque-
cida no Orçamento, que 
chegou a prever repasse de 
verba para construção de 

um barracão de triagem do lixo reci-
clável. Recentemente mandou projeto 
de anula/suplementa para a Câmara de 
Vereadores pedindo a realocação da 
verba. 

A medida comprova mais uma 
vez que faltam políticas públicas 
para otimizar a coleta do lixo em 
Canoinhas. A Serrana certamen-
te faz sua parte, mas engana-se o 
poder público ao achar que isso 
é o suficiente. É preciso estudar, 
analisar e tomar medidas práticas 
para dar o destino correto ao lixo 
canoinhense.

H
idratar-se, sempre. Na 
maturidade, ainda mais. 
Entre as modifi cações que 

ocorrem no organismo com o passar 
dos anos está a perda de quase 
um quinto do volume de líquidos 
do corpo. Isso reduz a vontade de 
beber água, o que pode favorecer 
a desidratação, em determinadas 
situações. É possível garantir uma 
boa hidratação não só bebendo 
água, mas também fazendo boas 
opções à mesa. Ingerir mais fru-
tas, como melancia, e apostar em 
saladas, sopas e cremes são uma 
boa pedida. Leite e iogurte são 
duplamente bons, já que contêm 
cálcio, que ajuda no combate à 
osteoporose. Portanto, a não ser 
que a pessoa tenha doenças que 
exijam restrições na ingestão de 
líquidos, como problemas cardíacos 
e renais, ela tem mais é que abusar 
deles para poder esbanjar saúde na 
terceira idade.

Dr. João Danilo Rudey é médi-
co geriatra,  CRM/SC 9804, especia-
lização Lato Sensu em Geriatria

EDITORIAL

O destino do nosso lixo

A Serrana 

certamente faz 

sua parte, mas 

engana-se o 

poder público 

ao achar que 

isso é o 

sufi ciente

Hidratação na maturidade

ARTIGO

DR. JOÃO DANILO RUDEY

O combate ao desperdício se aprende 
de forma indireta na infância, quando 
os pais ensinam aos fi lhos que não 

se deve colocar no prato mais do que se vai 
comer (hoje, a lição é dada pelos restauran-
tes que servem comida a quilo) ou apagar a 
luz quando deixam o quarto. Porém, nesses 
tempos de consumismo exacerbado, produtos 
descartáveis e pais trabalhando fora do lar, 
os conselhos se perdem e a criança se faz 
adulto sem saber o quanto perde e o quanto 
deixa de ganhar com o (bom) combate ao 
desperdício.

Ontem e ainda hoje, quem vê um canteiro 
de obra, percebe o quanto se perde em tijolos, 
pedra e areia para levantar um prédio ou uma 
casa, sem falar no cimento, sempre preparado 
além das necessidades da construção. Nas 
fábricas, ocorre o mesmo, quando o pessoal 
da limpeza, ao fim do dia, recolhe ao lixo 
uma infi nidade de peças não aproveitadas 
ou danifi cadas. Nos escritórios, os cestos de 
papéis servem de indicador, isso em plena era 
da informática.

No entanto, sabemos que o desperdício 
maior, em qualquer ramo de atividade, é invisí-
vel. Trata-se do tempo, “matéria-prima” jamais 
recuperada. As reuniões lideram as estatísti-
cas, pois carecem de objetividade. Convoca-se 
ou convida-se sem informar o porquê da reu-
nião, os objetivos. “Outros assuntos” ocupam 
um espaço inaceitável em tempos de gestão 
transparente. Não listam os temas e nem fi xam 
os horários, de início e encerramento. Fala-se 
muito, decide-se pouco. E o tempo, que não 
cobra honorários no presente, revela sua conta 
de perdas no futuro.

Desse modo, deve-se estimular perma-
nentemente a cultura do combate ao des-
perdício, precedido de estudo minucioso do 
cotidiano das organizações e da sua atividade-
fi m, desde o chão da fábrica até a sala do 
presidente, do posto de saúde ao gabinete 
do ministro. De desperdício, nós brasileiros, 

somos pós-graduados. Da colheita, no (mal) 
armazenamento, nas rodovias, nos gastos 
públicos, nas indústrias, nos shoppings, nos 
escritórios, nas residências... já ouvimos e 
vivenciamos.

Assim, a orientação deve ser cortar todos 
os gastos que não alterem ou prejudiquem 
a produção, os serviços, a comercialização, 
o atendimento, as pesquisas, a inovação, 
otimizando as atividades, tornando-as mais 
ágeis. Por exemplo, qualifi cando o quadro 
de funcionários para a execução de tarefas 
sem perda de tempo ou material, reduzindo 
os mecanismos de comunicação interna, 
descentralizando a gestão, delegando tarefas 
e, em alguns casos, terceirizando-as, quando 
desvinculadas da atividade- fi m. Assegurar as 
8 horas de trabalho prazerosas, para quem 
passará 40 e mais anos ativo, e que já chega 
e vai sobre as rodas da estupidez do sistema 
de transporte.

Com essas e outras medidas, respeitando 
as especifi cidades de cada empresa e as suas 
metas, é possível desenvolver o processo de 
combate ininterrupto ao desperdício. Os resul-
tados, em alguns casos, são imediatos e em 
outros aparecem a médio ou longo prazo.

Antes que seja tarde demais, é importante 
localizar o desperdício, com uma grande lupa, 
e extirpá-lo, moldando as organizações ao 
mundo globalizado e competitivo, implacável 
com o mau trato nas organizações, e aban-
donar a postura mais irresponsável que é do 
descarte, das demissões, do enxugar os postos 
de trabalho. O que mais à frente, é óbvio, di-
minui o consumo, não como opção, mas pelo 
desemprego.

Tudo isso, é claro, para quem não tem 
máquina de fabricar dinheiro ou de cobrar 
impostos.

Luiz Affonso Romano é presidente do 
IBCO e professor de cursos de capacitação 
para consultores 

Ainda o desperdício...

ARTIGO

LUIZ AFFONSO ROMANO
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Projeto, que vai para Senado, facilita realização de debates, permite uso de voz e imagem do adversário

Câmara libera internet na campanha

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A Câmara aprovou na semana 
passada a reforma eleitoral e 
liberou a propaganda na inter-
net, em portal do partido ou do 
candidato, nas páginas de relacio-
namento da rede, como Orkut 
e Twitter, em blogs e por meio 
de mensagens eletrônicas. Auto-
rizou também a pré-campanha 
para prévias, reuniões fechadas e 
entrevistas em que a pessoa pode 
se anunciar como candidata. 

O projeto será agora votado 
no Senado e, se aprovado até 
o mês de setembro, valerá para 
as eleições de 2010. Pelo texto 
aprovado, os debates no rádio e 
na TV - agora também na inter-
net - para governador, senador e 
presidente da República, que são 
os cargos majoritários, poderão 
ocorrer com a presença de dois 
terços dos candidatos, caindo 
a obrigatoriedade de compare-
cimento de todos eles, como 
ocorre atualmente. A exigência 
inviabilizava muitos debates, 
visto que candidatos de partidos 

nanicos às vezes discordavam 
das regras só para impedir a sua 
realização.

Se a liberação da propaganda 
na internet foi total, no que se 
relaciona com os partidos, os 
candidatos e pessoas físicas, hou-
ve uma proibição do uso desse 
instrumento quanto a empresas 
ou órgãos da administração direta 
e indireta da União, de Estados e 
municípios. A multa por desobe-
diência à determinação vai de R$ 
5 mil a R$ 30 mil.

Será permitido o uso da in-
ternet para a doação de valores 
para as campanhas por pessoa 
física, limitada a 10% da renda 
bruta anual. Veículos e imóveis 
que forem emprestados a um 
candidato não poderão ter valor 
superior a R$ 50 mil.

Os líderes também aprovei-
taram a lei para se proteger. Pelo 
texto aprovado, a responsabili-
dade legal – até mesmo civil e 
trabalhista – cabe exclusivamente 
ao Diretório Nacional, Estadual 
ou Municipal que tiver violado 
o direito de alguém. Em caso de 
não pagamento, as despesas não 

poderão ser cobradas judicial-
mente dos órgãos superiores dos 
partidos. Se houver uma decisão 
pela penhora, o bem a ser arresta-
do será da instância partidária que 
contraiu a dívida não paga.

AGRESSÕES

O direito de resposta para 
quem se sentir agredido, em qual-
quer meio, terá prioridade sobre 
os demais processos em exame 
pela Justiça Eleitoral. A pro-
paganda nos jornais impressos 
poderá ser feita por, no máximo, 
dez inserções de anúncios em 
cada veículo, devendo constar 
obrigatoriamente quanto custou 
a compra daquele espaço. 

Como os principais jornais 
reproduzem as suas páginas na 
internet, a propaganda que apa-
rece nas páginas impressas poderá 
ser reproduzida nesse meio. Mas 
ninguém pode comprar espaço 
em sites.

Os partidos de esquerda, 
como o PSOL, por exemplo, 
foram derrotados na tentativa 
de restabelecer a propaganda em 
muros. Pelo projeto, não será 

permitido colocar propaganda 
eleitoral em árvores e jardins em 
áreas públicas, muros, cercas e 
tapumes divisórios.

Estão liberados para a divul-
gação de propaganda eleitoral 
cavaletes, bonecos, cartazes, 
mesas para distribuição de mate-
rial de campanha e bandeiras ao 
longo das vias públicas. Os trios 
elétricos continuam proibidos, 
exceto para sonorizar comícios. 

Os showmícios seguem também 
proibidos.

Pelo projeto, o eleitor terá de 
exibir documento com foto para 
votar. A partir de 2014, os votos 
eletrônicos serão impressos e 
poderão ser conferidos. Do total 
de votos, 2% serão auditados.

O projeto permite ainda que 
o eleitor em trânsito possa votar 
em urnas especiais nas capitais, 
mas só para presidente e vice.
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Uma explosão nos gastos per 
capita com Câmaras Munici-
pais e redução nas taxas de 
evasão escolar e mortalidade 
infantil marcam o quadro das 
cidades brasileiras de 2002 a 
2007 traçado pelo Índice de 
Responsabilidade Fiscal, Social 
e de Gestão dos Municípios 
Brasileiros (IRFS), cuja edição 
2007 está sendo lançada pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM). O indicador 
mostra que no mesmo período 
as prefeituras reduziram dívi-
das e economizaram mais para 
pagá-las, mas gastaram menos 
em educação e saúde e cortaram 
investimentos. Houve ainda nas 
cidades aumento da proporção 
de professores com nível uni-
versitário e recuo nas matrículas 
no ensino fundamental.

Na região, o quadro é um 
pouco melhor. Embora as Câ-
maras tenham demandado mais 
gastos, os índices sociais cres-
ceram praticamente na mesma 
proporção no comparativo dos 
três últimos anos da gestão 
2001-2004 com os três primei-
ros anos da gestão 2005-2008. 
Papanduva e Irineópolis foram 
os municípios que mais aumen-
taram os investimentos. Todos 
os municípios, com exceção 
de Major Vieira, ampliaram 
os investimentos entre 2005 e 
2007. Na contramão somente 

Papanduva aumentou os inves-
timentos entre 2002 e 2004. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que pune prefeitos que não 
deixem dinheiro em caixa para 
o sucessor pagar as dívidas, fez 
com que todos apertassem o 
cinto no ano eleitoral (2004), 
levando a queda na aplicação 
dos recursos.

Calculado desde 2002, o 
IRFS é composto por 16 in-
dicadores, divididos nos IRFS 
Fiscal, Gestão e Social. Combi-
nados, geram um número de 0 
a 1, que indica melhora quando 
aumenta e piora quando cai. 
Dos municípios do Planalto 
Norte, somente São Bento do 
Sul (10.º) está entre os 30 IRFS 
com maiores médias entre 
2002 e 2007. O município com 
melhor colocação do Brasil é 
Orindiúva-SP.

Em números já deflacio-
nados (ou seja, incorporando 
a inflação, medida pelo IPCA), 
o gasto médio de cada cidadão 
com as Câmaras Municipais 
passou de R$ 28,48 em 2002 
para R$ 51,56 em 2007. Mas, 
mesmo na comparação com o 
ano imediatamente anterior, 
2006, quando o custo foi de R$ 
41,87 por morador, a expansão 
foi significativa: 23,14%. As 
prefeituras repassam de 5% a 
8% da arrecadação municipal 
para as Câmaras. Em Canoi-
nhas, por exemplo, o repasse é 
de 5,5%, o que corresponde a 
R$ 2,6 milhões por ano.

Índice da Confederação Nacional dos Municípios mostra, porém, avanço das cidades em educação e saúde

Câmaras custaram R$ 51 por eleitor

Edinei Wassoaski

CANOINHAS
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> Frase da semana

Aurora garante 

investimento

EM BRASÍLIA
Narciso Woichikoski (PT), que concorreu a vice-prefeito na chapa encabeçada 
pelo PMDB na eleição passada em Major Vieira e o vereador Pedro Kicheleski 
(PT) estiveram há duas semanas em Brasília e trouxeram boas notícias na 
bagagem de volta. A principal novidade foi emenda de R$ 100 mil assinada 
pelo deputado Décio Lima (PT) para obras de infraestrutura. Segundo Pedro, 
depende somente do prefeito Israel Kiem (DEM) a liberação do dinheiro que 
deve servir para pavimentação. Kiem deve cadastrar o município no Portal 
de Convênios, conforme orientação da Câmara Federal, a fi m de viabilizar 
a verba.
No gabinete do deputado Claudio Vignatti (PT), Pedro e Narciso conseguiram 
a sinalização de R$ 145 mil para atender os moradores que tiveram perdas com 
a estiagem do início do ano. Vignatti prometeu empenho em intervir junto a 
Receita Federal para que materiais apreendidos sejam destinados a entidades 
como Apae e Clube dos Idosos de Major Vieira.
Os políticos majorvieirenses perigrinaram por diversos ministérios e gabinetes 
até chegarem ao tão esperado encontrado com o presidente Lula (foto).

Aguiar conseguirá ser candidato único da região?

Certo de que tinha total apoio do prefeito Elói 

Quege (PP), o vice-prefeito de Três Barras 

apostou errado e acabou sendo exonerado da 

Secretaria de Obras. João Mateus, que coman-

dou a Secretaria no mandato de Luiz Shimoguiri 

(PP), volta ao comando da pasta.

Ferreira se transformou em sinônimo de proble-

ma para Elói depois que denúncias de desvir-

tuamento do uso de veículo público pipocaram 

no Ministério Público. A coluna Fala Cidadão, do 

CN, publicou várias queixas de tresbarrenses 

sobre a mesma questão.

Tensão na base
A celeuma entre o secretário regional Edmilson Verka (PSDB) 

e o deputado Antonio Aguiar (PMDB) não parou na discussão 
ocorrida durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Re-
gional, que aconteceu em Três Barras há três semanas. Ao saber, 
por meio da coluna, que Verka havia feito uma referência velada a 
ele no programa Clube Comunidade, de Beto Passos na Rádio Clube, 
Aguiar partiu para cima do secretário durante inaugurações em 
Porto União há duas semanas. A conversa foi das mais tensas com 
direito a troca de insultos e ameaças. Ao ver que o secretário não 
afrouxava, Aguiar, que tenta convencer Leonel Pavan (PSDB), 
gurú político de Verka, a despachá-lo para uma disputa a deputado 
federal, tratou de contemporizar.

O episódio mostra o óbvio. Apesar de ter afi rmado à coluna 
que “tem espaço pra todo mundo”, na prática, Aguiar não pensa 
assim e vai fazer de tudo para tirar obstáculos do caminho. Nesta 
lista de ‘indesejáveis’, Verka parece ocupar a dianteira. Vem guerra 
feia por aí.

SEBASTIÃO FERREIRA

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) se reuniu na 
semana passada com a direção da Coopercentral 
Aurora, em Chapecó. Não trouxe nenhuma gran-
de novidade, mas conseguiu a reafi rmação de que 
a empresa mantém o investimento de pelo menos      
R$ 427 milhões na construção de um frigorífi co de 
aves e uma fábrica de ração no município. A novi-
dade, segundo Weinert, é que a empresa colocou o 
investimento em Canoinhas como prioridade e vê 
2010 como o ano da recuperação.

A exemplo de todas as empresas do planeta, 
a Aurora sentiu em cheio as perdas com a crise, 
agravadas com o prejuízo de R$ 50 milhões que teve 
em abril deste ano quando a unidade de industria-
lização de Pinhalzinho, no Oeste do Estado, sofreu 
um incêndio.

Em conversa com a coluna, Weinert não dá si-
nais de otimismo, mas demonstra determinação em 
ver o empreendimento consolidado. Diz que torce 
para que a crise passe logo e que não tem dúvidas 
de que a Aurora só espera um momento econômico 
mais seguro para dar o start na unidade de Canoi-
nhas.

Em tempo: Weinert não participou da 12.ª 
Marcha dos Prefeitos a Brasília esta semana. A 
viagem estava programada, mas foi cancelada em 
cima da hora. Weinert não revelou os motivos do 
cancelamento, só disse que foram contratempos 
particulares.

PAPANDUVA

“Meu sonho é ser chefe do secretário”
do vereador Wilson Pereira (PMDB)  brincando com o vereador Célio Galeski (DEM) sobre 
nota publicada erroneamente na coluna repetindo frase do vereador Beto Passos (PT) que 

disse que sabia que o sonho de Galeski era ser secretário de Obras. A coluna atribuiu o 
destino da frase a Pereira

> FUSÃO: O Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) só deve anun-
ciar em 2010 se aprova ou não a fusão 
entre Sadia e Perdigão.

> FUSÃO II: Até lá, a Perdigão não pode in-
fl uenciar nos negócios da Sadia e vice-versa.

> CORDA BAMBA: Autoridade local com 
fi cha corrida capaz de fazer corar muito 
bandido está sendo investigado por corre-
gedoria interna. Vem novidade por aí. 

> FALANDO EM...: Autoridades, outro 
que andava fora dos trilhos foi colocado 
na geladeira por quatro meses para ale-
gria de seus subordinados.

> R$ 4,6 BI: é quanto o BNDES tem dis-
ponível para investir este ano em sanea-
mento. Prefeituras, no entanto, usaram só 
R$ 34 milhões até o momento.

> DESCULPA: Faltam projetos de sanea-
mento. Municípios alegam crise fi nanceira 
para não arriscar o fi nanciamento.

> GAFE: Célio Galeski tem trocado 
frequentemente o termo “exaurir” por um 
inexistente “exaurar pareceres”.

> DESTAQUE: A Comarca de Canoinhas 
foi destaque no programa Brasil.Jus, da 
TV Justiça. Programa exibido esta semana 
mostrou práticas exemplares implementa-
das pelos magistrados de Canoinhas.

Pisos regionais
O Governo do Estado enviou na semana passada 

para a Assembleia Legislativa  o projeto que institui o 
Piso Regional para SC. A proposta prevê quatro faixas 
salariais e contempla o que vinha sendo construído pelas 
centrais sindicais e federações de trabalhadores do Estado 
(R$ 587, R$ 616, R$ 647 e R$ 679).

Papanduva assinou carta de intenção e deve 

ganhar o empreendimento de matrizes de aves 

(marrecos) da Globoaves. A prefeitura ofereceu 

área de 96,8 hectares, depois de Itaiópolis ter 

exposto problemas para entregar área e, depois, 

ter oferecido apenas 10 hectares.

Falando nisso, a Aurora precisa se apressar para 

não perder mercado, afi nal a Tyson Foods, sediada 

em Itaiópolis, já demonstrou interesse em estimular 

a avicultura em Canoinhas e região.

Prefeito de Irineópolis Wanderlei Lezan (PMDB) 
pediu trégua ao presidente da Câmara de Vereadores, 
Geraldo Orlonski (PMDB). Em reunião na semana 
passada ambos levantaram a bandeira da paz.

Trégua

Quem vive em harmonia com a Câmara, apesar de 
ter seis vereadores opositores, é o prefeito de Major 
Vieira, Israel Kiem (DEM). Os opositores, no entan-
to, vem preparando um levante de olho nas próximas 
eleições.

Paz?

Vereadores de Canoinhas querem que o Banco do 
Brasil mude a sede da agência do Besc, que passou a 
controlar em maio, para outro endereço, mais distante 
do que a atual, bem próxima a sede do BB.

Mais distante

Chefe da Polícia Civil, Maurício Eskudlark mandou ofí-
cio à Câmara afi rmando que estão adiantadas as negociações 
para implementar a Delegacia da Mulher em Canoinhas.
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Medida aprovada na Alesc deverá ser adotada em até dois meses

Lei estipula vigilantes 
armados nas lotéricas 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Pagamentos de contas de água, 
luz, financiamentos e boletos 
bancários facilitados trouxeram 
praticidade para os usuários 
e transformaram lotéricas e 
Correios em pequenas agências 
bancárias, mas agora a ampliação 
dos serviços traz novidades para 
os sistemas, encaradas como pro-
blema para os proprietários dos 
estabelecimentos privados.

O deputado estadual Rena-
to Hinnig (PMDB), atendendo 
ao pedido do Sindicato dos 
Vigilantes do Estado propôs a 
contratação obrigatória por par-
te das lotéricas e dos Correios 
de um vigilante armado para 
aumentar a segurança nos esta-
belecimentos. A Lei, sancionada 
pelo governador Luiz Henrique 
da Silveira, dá o prazo limite de 
17 de setembro para que todos 
os estabelecimentos do gênero 
estejam devidamente adequados, 
mas até lá, a discussão entre 
segurança e custo monetário 
permanece.

Para o Sindicato das Empre-
sas Lotéricas de Santa Catarina, 
a aplicação da Lei é inviável do 
ponto de vista fi nanceiro, por-
que, de acordo com a entidade, 
o custo mensal de um vigilante 
com as características estipuladas 
é de R$ 3 mil, quantia que torna-
ria o funcionamento de muitos 
estabelecimentos impossível. 
Para os representantes do Sin-

dicato dos Vigilantes, o funcio-
namento à semelhança de uma 
agência bancária obriga lotéricas 
e Correios a também obedecer à 
legislação de segurança. 

FALTA INFORMAÇÃO

Nos estabelecimentos de 
Canoinhas a existência da nova 
Lei ainda é pouco conhecida. 
Na agência dos Correios, a in-

formação é de que o processo 
de adequação venha da central, 
localizada em Florianópolis. 
Nas lotéricas, o discurso sobre 
a inviabilidade da contratação 
dos vigias se sustenta, porque, 
de acordo com funcionários, o 
custo é superior à margem de 
lucro e a ampliação dos serviços 
até hoje não trouxe  risco para 
os usuários.

LOTÉRICAS terão de se adequar a nova Lei até 17 de setembro, muitos discordam da medida por conta do custo 
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Em Canoinhas, mais de 5 casos suspeitos estão sendo monitorados

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Região
CANOINHAS

Estacionamento rotativo tem 

prazo para começar a funcionar

> p. 8

Vírus da gripe deve 
circular no Brasil

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 empresa Z.M.4 Indústria, 
Comércio e Madeiras Ltda – sucessora da Indústria de Ma-
deiras Zugmann, 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) acima 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 transcurso 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 conhecimento 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.

O Brasil corre grande risco de 
chegar ao estágio de transmissão 
sustentada do vírus da gripe su-
ína, avalia o diretor do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, 
David Uip. Neste estágio, o vírus 
A (H1N1) passaria a circular 
livremente no Brasil e poderiam 
ocorrer contaminações sem vín-
culo com viagens ao exterior ou 
pessoas que adquiriram a doença 
em outros países.

“É muito provável que isso 
ocorra”, afi rmou o médico, em 
entrevista concedida ao jornal O 

Estado de S.Paulo. “Não chega-
mos a esse estágio ainda e estamos 
fazendo de tudo para evitá-lo, mas 
pode ser uma questão de tempo”.  
Mesmo que o Brasil venha a atingir 
o estágio, não há razão para pânico. 
A letalidade da gripe suína é baixa 
- atinge 0,45% dos pacientes infec-
tados. “É uma taxa muito similar à 
da gripe comum”, destaca Uip. 

Na semana passada, o CN 
informou com exclusividade que 
Canoinhas tem cinco casos suspei-
tos de gripe suína. Esta semana, a 
enfermeira da Secretaria Municipal 
de Saúde, Iolanda Ruthes Silveira, 
afi rmou as suspeitas, mas lembrou 
que é impossível a confi rmação já 

que o período de exames expirou. 
“As características eram bastante 
comuns a da gripe suína, mas 
não podemos afi rmar”, disse.  De 
qualquer forma, todos os casos de 
gripe com características do vírus 
A, transmissor da gripe suína, estão 
sendo monitorados. Até sexta-
feira, 10, esses casos chegavam a 
cinco, mas segundo Iolanda, este 
número já aumentou. Somente 
casos considerados graves terão 
material coletado para exames, 
conforme recomendação do Mi-
nistério da Saúde.

Ontem, morreu a 5.ª vítima da 
gripe A no Brasil. Ele morava em 
Uruguaiana-RS.

SONORA BRASIL | Na terça-feira, 14, os artistas Henriques Annes (PE) e Marce-

lo Fernandes (MS) traçaram um panorama da obra violinista 

do País nas últimas décadas em apresentação na UnC Canoinhas. Na foto Annes, Rejane Fuck, Daiana Marcolin 

(Sesc Ler), Fernandes, Nádia Régia (UnC) e Luiz Henrique Cudo (técnico de Cultura de Florianópolis).

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

Feliz Aniversário
Completa mais um ano de vida no domingo 19, ANGELA PRESTES, 
que recebe os parabéns, especialmente de seus amigos e familiares. 

Que sua vida seja repleta de felicidades e grandes realizações.

Ficar sem algumas das coisas que desejamos é parte indispen-

sável da felicidade. (Bertrand Rousseau)

Brayan Estevan Julinski

Beijo de

Recepção e

Amor no coração 

Yellow a cor da 

Alegria que no trouxe ao 

Nascer 

Estávamos 

Só esperando você chegar 

Trazendo alegria a 

Este lar

Vamos celebrar 

Assim essa vitória 

Na nossa família 

Juramos uma 

União na

Linda e 

Incomparável chegada

Nesta nossa vida 

Saudamo-nos!

Kiss...

I love baby! 

A família JULINSKI, está radiante com 
a chegada do seu novo bebê que na 

quarta-feira, 8, completou 1 mês. 
Parabéns e felicidades.

Com amor, seus pais Dircete e João, 
seus irmãos Mayara Samanta, Mayra 

Paola, Jayne Thalia e João Vitor.  



8 VARIEDADES Canoinhas, 17 de julho de 2009REGIÃO

Contrato do estacionamento rotativo 
será assinado na próxima semana
Documento será assinado na quarta-feira, 22; empresa terá 60 dias para implementar sistema no centro

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A dificuldade para estacionar 
nas ruas centrais de Canoinhas 
está com os dias contados, 
segundo o diretor  municipal 
de trânsi to,  Haroldo João 
Heyse. Depois de vencer a 
licitação para a administração 
do serviço de estacionamento 
rotativo, a empresa  pernambu-
cana Serttel tem 60 dias, após 
a assinatura do contrato, para 
implementar todo o sistema 
que deverá melhorar as con-
dições de estacionamento do 
centro da cidade.

Heyse explica que, depois 
da assinatura do contrato, 
programada para quarta-feira, 
22, a empresa deverá realizar 
a sinalização vertical e hori-
zontal das ruas e informar à 
população sobre a cobrança e 
o sistema de funcionamento 
do estacionamento rotativo. 
Durante o período de instala-
ção a administradora  deverá, 
também, divulgar os locais 
onde poderão ser encontrados 
os cartões do Rotativo Canoi-

nhas, denominação do serviço. 
“Depois que tudo estiver de-
vidamente sinalizado, ela terá 
de colocar monitores nas ruas, 
pelo período de 15 dias, para 
orientar os motoristas. Depois 
deste prazo a cobrança come-
ça”, afirma.

NOVOS EMPREGOS

Depois de três processos 
licitatórios sem a definição de 
quem exploraria o serviço, a 
empresa Serttel, atuante em 
cinco Estados do País,  de 
acordo com Heyse, deverá con-
tratar monitores e demais fun-
cionários de Canoinhas para 
a implementação do serviço. 
“Esta condição está prevista 
no contrato”, esclarece. 

Aproximadamente  1,4 mil 
vagas terão estacionamento 
cobrado na cidade. O valor 
cobrado pela hora será de        
R$ 0,70 por hora e R$ 0,35 
por meia hora. Vagas para de-
ficientes físicos e idosos serão 
reservadas.

Começam as fi lmagens de Ein Prosit!
A equipe de cineastas da Exato Se-
gundo, de Florianópolis, começou 
no dia 20 de junho as fi lmagens do 
curta-metragem Ein Prosit!, ven-
cedor do edital Cinemateca/FCC 
2008. Os personagens desse do-
cumentário são Rupprecht Loeffl er 
e sua cervejaria, a Canoinhense. 
Seu Rupprecht Loeffl er acabou de 

completar 92 anos no dia 5 de junho 
e continua na labuta, consumindo 
até dois litros de sua cerveja por 
dia. O documentário terá a direção 
de fotografi a de Marx Vamerlatti 
e Léo Gomes no áudio. A direção 
estará nas mãos de Luiz Henrique 
Cudo, Demétrio Panarotto e Guto 
Lima.
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Centros de Atenção Psicossocial (Caps) atendem a doentes mentais e usuários de droga de forma exemplar

Saúde

Modelo de atendimento para o mundo

Gracieli Polak
COM ASSESSORIA

Na década de 1980 o Brasil 
começou a colocar em prática 
a reforma psiquiátrica, garan-
tindo melhores condições de 
tratamento para os pacientes 
com transtornos psiquiátri-
cos. Com a reformulação do 
sistema, os tratamentos de 
choque e as camisas de força 
foram abolidos e os direitos 
dos portadores de transtornos 
começaram a ser respeitados. 

Saíram de cena os chama-
dos hospitais psiquiátricos de 
caráter asilar, começaram a 
ser instalados os Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), 
mas somente agora os doentes 
mentais são percebidos pela 
sociedade por meio do perso-
nagem Tarso, vivido pelo ator 
Bruno Gagliasso na novela 
Caminho das Índias, da Rede 
Globo de Televisão. Mais que 
ficção, o jovem esquizofrênico 
tem roubado a cena e colocado 
os transtornos em debate em 
todo o País, que hoje adota um 
sistema modelo de tratamento, 
inclusive em Canoinhas.

 “Os pacientes devem ser 
tratados no convívio com seus 

MODELO

Crack é desafi o para

centros de recuperação

> p. 10 

familiares, recebendo atendi-
mento e atenção em período 
integral, mas sem se desligar 
das famílias”, explica a coorde-
nadora do Caps de Canoinhas, 
a assistente social Viviane 
Aparecida Stange. Implantado 
em 1997, época em que os 
pacientes eram internados em 
hospitais psiquiátricos, o Caps 
surgiu como uma alternativa 
de tratamento de respeito ao 
doente mental e atualmente 
atende a cerca de 50 pacientes 
diários, com transtornos men-
tais graves e dependências de 
álcool ou drogas. 

Inicialmente criados ape-
nas para atender aos doentes 
mentais,  segundo Viviane, 
hoje os tratamentos são mais 
amplos e sobrecarregam o 
sistema, por este motivo a 
capacitação da rede básica 

de saúde é umas das metas a 
serem alcançadas. Mas, hoje, o 
que sobrecarrega o Caps não 

são as doenças mentais e sim 
um problema que ultrapassa as 
barreiras da saúde pública: a 

dependência de drogas. 

SEGUE >

VIVIANE (no centro, de branco) e pacientes do Caps Canoinhas: “Eles devem ser tratados no convívio com a família”
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Fitoquímicos

Batalha contra o 
avanço do crack
Droga é responsável por média de dois atendimentos diários no Caps 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Uma única tragada e a vida do 
jovem Adriano (nome fictício a 
pedido do entrevistado) fi cou nas 
mãos de uma das drogas mais 
destrutivas de que se tem infor-
mações, facilmente encontrada 
na maioria das cidades de Santa 
Catarina, inclusive em Canoi-
nhas. Bonito, jovem e instruído, 
Adriano fi cou dependente de 
crack logo na primeira vez que 
fez uso da substância. Acos-
tumado a outros narcóticos, o 
jovem imaginou que não fi caria 
viciado. Estava enganado. 

Dois anos mais tarde, depois 
de perder parte do patrimônio 
que tinha e de perceber o de-
sespero de sua mãe com sua 
situação degradante, decidiu 
parar e para isso aceitou a ajuda 
oferecida pelo Caps. “A mãe dele 
esteve aqui, explicou a situação 
e pediu ajuda. Depois disso nós 
fomos até a casa dele, conversa-
mos e ele foi internado”, lembra 
Viviane. “Eu comecei a perceber 
a gravidade da minha situação 
pelo sofrimento da minha mãe. 
A droga estava acabando com 
ela, não só comigo. Vendo a 
minha mãe sofrer eu percebi 
que tinha alguma coisa errada 
e quis sair desta vida. Cheguei a 
pedir para ela me acorrentar em 
casa para eu não poder comprar 
droga”, conta Adriano.

De acordo com a psicóloga 
do Caps, Ruthe Dione Ruthes de 
Paula e Silva, a primeira medida 
tomada no caso de Adriano foi 
o internamento em uma clínica 
para que houvesse desintoxi-
cação. De volta a Canoinhas, o 
rapaz teve uma recaída, mas há 

duas semanas se trata intensiva-
mente no Centro, respondendo 
bem à terapia. “Das três verten-
tes tratadas aqui, com certeza a 
dependência do crack é a mais 
difícil de enfrentar, mas não é 
impossível. O paciente tem de 
estar disposto a se curar”, conta. 
Disposição e força de vontade 
que o jovem diz ter para se livrar 
da dependência. “O vício é mui-
to forte, tanto que você não se 
importa com mais nada. Tem de 
ter muita coragem e apoio para 
conseguir sair”, revela Adriano.

COMORBIDADE

Segundo o médico psiquia-
tra do Caps, Franco Mazzaro, a 
relação entre as drogas (lícitas e 

ilícitas) com os transtornos men-
tais acontece muitas vezes por 
comorbidade, ou seja, existência 
dos dois problemas continua-
mente. “Uma coisa leva a outra 
e esta outra coisa também pode 
levar à primeira. Assim como o 
doente mental pode associar o 
uso de drogas para aliviar a dor 
que sente, alguns usuários de 
álcool e drogas acabam desen-
volvendo transtornos associa-
dos ao uso destas substâncias”, 
explica. A ocorrência dos dois 
problemas, juntamente com 
as imagens evidenciadas pelos 
surtos  psicóticos ainda cons-
troem um rótulo difícil de ser 
carregado.

SEGUE >

CRACK: droga avança por conta do preço barato e alto poder viciante
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ALICISTEÍNA: Estimulam as enzimas anticâncer e bloqueiam a formação 
de nitrito no estômago.
São compostos derivados da benzopirona. Ocorrem nas plantas em 
sua forma livre ou como haterosídeos (ligados a 
açúcares). São encontrados principalmente nas 
famílias Granibeae, Leguminosae, Umbelliferae, 
Rutaceae, Labiatae e em outras famílias,com menor 
frequência.São largamente utilizadas como 
anticoagulantes orais (warfarina 
e bidroxicumarina), têm proprie-
dade estrogênica (cumestrol), 
fotossensibilizante (bergapte-
no, psoraleno), antibacteriana 
(novobioscina), vasodilatadora 
(visnadina) e antiespasmódica 
(escopoletina).
Encontra-se no alho.

BIOFLAVONÓIDES: Entre outras fontes, têm sua 
produção gerada por fl ores de tons amarelados.
Apresentam pouca toxidade.Normalmente têm 
ação antiinflamatória. Aumentam a resistência 
dos vasos sanguíneos capilares (que irritam a su-
perfície do corpo, sob a pele). Dão suporte à ação 
das vitaminas. Exemplos de plantas que contêm 
biofl avonoídes: Alecrim, assa-peixe, erva de bicho, 
pata de vaca.

FLAVONÓIDES: Evitam que os hormônios propi-
ciadores do câncer se liguem às células normais. 

Inibem as enzimas responsáveis pelas metástases de células cance-
rosas.
Encontram-se no poejo, mil folhas, alfazema, gingko, maracujá, hortelã, 
tanchagem, quebra-pedra, espinheira santa, bardana, carqueja, arnica, 
arruda, alfazema, sálvia, alcachofra,embaúba e calêndula.  
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Carinho e atenção como tratamento
Serviço atende a 57% da população brasileira; pacientes lutam contra preconceito e pedem mais respeito

Gracieli Polak
CANOINHAS

Rotina na vida de muitos pa-
cientes, as internações em hos-
pitais psiquiátricos constroem 
um rótulo nada amigável, o da 
loucura, que se espalha em meio 
à desinformação da população 
e muitas vezes, também dos 
próprios familiares dos pacien-
tes. “A família sofre muito com 
a ocorrência dos transtornos, 
porque existe muita difi culdade 
em aceitar. Muitos buscam ajuda 
em outros lugares. Muita gente 
simplesmente não aceita”, expli-
ca a psicóloga do Caps, Ruthe 
Dione Ruthes de Paula e Silva.

Definição de limites, ex-
pectativas de melhoras, busca 
de motivos para o desenvolvi-
mento das doenças são, segun-
do a psicóloga, questões que 
pairam sobre grande parte dos 
casos, por este motivo, além 
de tratamento para o paciente, 
o Caps presta assistência tam-
bém aos parentes, na forma de 
terapias de grupo. Interagindo 
com a família, conta Ruthe, as 
chances de o tratamento surtir 
efeito melhor são maiores e o 
resultado na vida prática dos 
pacientes é bastante positivo. 
Entre as dezenas de pessoas 
atendidas em regime integral 
pelo serviço, pelos mais diver-
sos diagnósticos de doenças 
mentais, a constatação é uma: 
o sistema funciona, mas o pre-

conceito ainda existe.

MAIS RESPEITO 

Orlando José Postol, que se 
trata de transtorno bipolar há 
aproximadamente dez anos, re-
vela que ainda hoje o preconceito 
com os portadores de transtor-
nos mentais é muito grande. “Se 
a pessoa fi ca internada em um 
hospital psiquiátrico logo ela é 
rotulada como louca. A própria 
família muitas vezes não sabe 
como tratar, porque é muito leiga 
no assunto”, revela. Para Postol, 

que se trata intensivamente no 
Caps, o centro é um refúgio que 
possibilitou sua recuperação. 
“Aqui eu converso com pessoas 
que entendem a minha dor, que 
sabem o que eu estou sentindo. 
Aqui a equipe trata a doença e 
cuida do paciente e é graças a isso 
que hoje eu estou bem, que me 
sinto um vitorioso”, conta.

Da mesma vitória comparti-
lham outros pacientes, como Leila 
de Fátima Mueller. “As pessoas 
riam de mim, me imitavam, fi cavam 
caçoando. Aqui ninguém faz nada 

disso, ninguém judia, é muito bom”, 
conta. 

MODELO EXEMPLAR

Observando o bem-estar 
propiciado pelo modelo psiqui-
átrico brasileiro, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) usará 
as diretrizes brasileiras (e de mais 
alguns países) para defi nir um 
projeto que melhore a qualidade 
de vida dos pacientes. Em 2002, 
havia 422 Caps no País. Hoje há 
1394 Centros, responsáveis pela 
cobertura de 57% da população.

O QUE É?
O Caps é um programa do 
serviço da Secretaria Municipal 
de Saúde de Canoinhas, com 
recursos do Governo Federal 
e contrapartida do governo 
municipal. Está localizado rua 
Major Vieira, 1194 e  atende 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

QUEM COMPÕE A EQUIPE?
A equipe é composta por 15 
profissionais: médico psiquia-
tra, médico clínico geral, mé-
dico clínico geral com espe-
cial ização em dependência 
química, psicólogo, assistente 
social e coordenadora, técnica 
de enfermagem, enfermeira, 
técnico administrativo, artesão, 
técnica terapêutica, técnica 
educacional, cozinheira, profis-
sional da limpeza e dois bolsis-
tas (farmácia e psicologia).

O QUE O CAPS OFERECE AOS 
USUÁRIOS DO SERVIÇO?
Acolhimento (acolher, ouvir e 
propor uma intervenção diante 
do que é trazido pela família e 
pelo paciente);
Atendimentos individuais (so-
cial, enfermagem, médico e 
psicólogico);
Atendimentos em grupo para 
os pacientes e para os fami-
liares;
Atendimento medicamentoso;
Oficinas terapêuticas;
Atividades terapêuticas (ca-
minhada, terapias corporais, 
exercícios físicos, festividades 
em datas; comemorativas)
Visitas domiciliares;
Vale transporte;
Alimentação.

 RAIO X

PACIENTES do Caps Canoinhas pedem mais respeito: preconceito é apontado como obstáculo para a recuperação
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Inaugurações 

Capitão Melo, da Casa Militar no Centro Administrativo 
do Governo do Estado, confi rma à coluna a visita ofi cial 
do governador Luiz Henrique para atos administrativos 
em Irineópolis, dia 22 de julho, data em que o município 
comemora 47 anos.  Às 10 horas, o governador e os 
secretários de Estado, Edmilson Verka (SDR Canoi-
nhas) e Mauro Mariani (Infraestrutura), inauguram 
dois quilômetros de pavimentação asfáltica do acesso 
secundário da cidade à SCT 280 (foto). Neste ato, o 
governador assinará novo convênio para conclusão da 
obra com mais 3,2 quilômetros. 

Inaugurações (2)
A partir das 14 horas, estão previstas as inaugurações 
da Quadra de Esportes Coberta na Escola de Educação 
Básica Horácio Nunes, com a presença do secretário 
de Estado, Paulo Bauer (Educação); do Conjunto 
Habitacional da Cohab/SC com 44 unidades habita-
cionais do Programa PSH, no bairro São Francisco, 
com a presença da presidente da Cohab/SC, Maria 
Darci Mota Beck;  inauguração simbólica da rede de 
abastecimento de água na localidade de São Pascoal, 
que benefi cia 122 famílias; assinatura de convênios nas 
áreas de Saúde e Educação, com a participação dos 
secretários de Estado, Luiz Eduardo Cherem (Dado) e 
Paulo Bauer;  e, por volta das 15h30, Luiz Henrique e 
comitiva visitam a Chácara Unterstell (Água Mineral), 
próxima ao perímetro urbano da cidade. 

Câmara limpa a pauta
A Câmara de Vereadores de Irineópolis encerrou os 
trabalhos legislativos do 1.º semestre na 20.ª Sessão 
Ordinária da 13.ª Legislatura, realizada na segunda-
feira, 13, não deixando nenhum projeto pendente para 
ser votado no segundo semestre. “Encerramos com 
a pauta limpa”, comemorou o presidente da Casa, 
Geraldo Orlonski (PSDB). Para ele, esse resultado 
positivo, “é consequência da união de esforços dos 
vereadores e a disposição em trabalhar em parceria 
com a Administração Municipal.
   Orlonski em seu pronunciamento fez breve balanço 
sobre as atividades do Poder Legislativo nesse pri-
meiro semestre de 2009. “Votamos 100 por cento dos 
projetos oriundos do Poder Executivo Municipal, com 
apenas duas rejeições: 1.º – Projeto sobre a cobrança 
do pedágio na balsa que faz a travessia do rio Iguaçu 
para o Paraná; 2.º - Projeto sobre a contratação de mais 
um funcionário (nutricionista), promessa de campanha 
eleitoral”, destacou.

Sessões no Interior
Geraldo Orlonski destacou que o esforço concentrado 
dos vereadores, sem exceção, resultou na realização 
de nove sessões extraordinárias – sem vencimento 
– para aprovação de projetos de urgência do Poder 
Executivo Municipal, cumprindo acordo feito com o pre-
feito de colaborar com a administração em benefício da 
comunidade. “Já realizamos duas sessões ordinárias 
no interior, sendo a primeira em São Pascoal no dia 
20 de junho, e a segunda em Rio Branco no dia 11 de 
julho. Em São Pascoal, fi zemos a doação de dois com-

putadores da Câmara ao Núcleo Escolar Adolfo Konder. 
Tivemos uma excelente receptividade das lideranças 
daquela região, da diretora da escola, Dircélia Nicoluzzi, 
professores, funcionários e alunos”.

Rio Branco 
“Em Rio Branco, formos surpreendidos com a presença 
maciça das lideranças de várias localidades vizinhas, 
famílias dos agricultores, diretoria da APP e professores 
do Núcleo Escolar Guilherme Bossow. Durante esta 
sessão em Rio Branco, atendo solicitação da APP 
da escola e do professor, Rogério Senff, a Câmara 
entregou um cheque no valor de R$ 20 mil, como an-
tecipação da devolução do dinheiro à administração 
municipal, para ajudar na obra de construção do novo 
muro da escola. Este é um fato inédito na história do 
legislativo e do executivo de Irineópolis. Sabemos das 
difi culdades fi nanceiras que a prefeitura está passan-
do, e por isso, com o aval da maioria dos vereadores 
estamos antecipando esse valor à prefeitura”, salientou 
o presidente da Câmara.
Ele lamentou que apenas o vereador Arno Luiz Denk 
(PMDB), manifestou-se contra a entrega do cheque 
para a construção do muro.

Geraldo Orlonski, com aval dos vereadores, entrega 
cheque de R$ 20 mil ao prefeito municipal 

Marcha a Brasília pelas 
reformas

Nem o mais empolgado dos prefeitos que participou 
da Marcha a Brasília, promovido pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), deixa de reconhecer 
que o movimento, apesar de válido, apenas reforça a 
tese de que o ato serve mesmo é para convalidar a 
política do pires na mão. Não bastasse a constatação, 
cada vez mais as prefeituras brasileiras são empurra-
das a assumir maiores deveres. No caso, trata-se de 
dinheiro público, verbas carimbadas e cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Pacto
O presidente da Federação Catarinense dos Muni-
cípios, o prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheidt 
(PMDB), considera que a prática de ir à capital federal 
com o pires na mão atrás de verbas, seria extinta por 
um novo modelo igualitário de distribuição de recursos 
no País, a partir do poder central. Está antenado no que 
pode vir em breve, e adotou o exemplo dado por Luiz 
Henrique, que defende a implantação de um novo Pacto 
Federativo, no qual a União fi casse com 50% dos im-
postos arrecadados e os outros 50% fossem divididos 
entre Estado e municípios. Na 8ª. Marcha a Brasília, 
em 2005, no imenso auditório do Brasília Alvorada Park 
Hotel, ex-Blue Three Park Brasília, com a participação 
de cerca de três mil prefeitos, assessorei o governador 
Luiz Henrique, palestrante convidado pela CNM para 
contar a experiência da Descentralização do Governo 
em SC e sobre a defesa do Pacto Federativo. Os ar-
gumentos de LHS foram tão coerentes e convincentes, 
que foi efusivamente aplaudido, em pé, por cerca de 
cinco minutos. Somando as experiências acumuladas 
nestas 12 marchas, estimo que o Governo Federal não 
terá outra alternativa mais viável.

JANIR DOS SANTOS comemo-
rou idade nova na quarta-feira, 8. 

Parabéns pela data!

Quem está festejando  mais um 
aniversário hoje é  DILSSANA 

NINGELESKI.Seus familiares, 
amigos e colegas da Rádio 

Transamérica desejam muitas 
felicidades!

Feliz aniversário para a lindinha 
JULIA ALVES PEREIRA, que 
amanhã completa dois aninhos 
de vida. Ela é fi lha de  Arlete e 

Romário Alves Pereira, de quem 
recebe abraços apertados. 

Se você quiser me encontrar, não vá mais aos lugares por onde an-

dei ou morei. Já não moro mais em minha casa, nem viajo mais por 

aí... Se você quiser me encontrar, 

pare um pouco em silêncio, pense 

em mim. Se você quiser me encon-

trar, olhe bem dentro de você, sinta 

meu coração bater forte,

Sinta-se feliz e não procure mais 

por mim... Eu estou aí... Dentro 

do seu coração! Lembre-se que as 

pessoas de que gostamos nunca 

morrem, apenas partem antes de 

nós.

Sucesso para DÉLCIO DOS 

SANTOS, que se formou no cur-
so de Marketing da Universidade 
do Contestado (UnC) no inicio do 

mês de julho. 

Estão abertas as inscrições para o curso 
de Dança de Salão na ADCR

Os interessados devem se inscrever até sexta-feira, 31, na secretaria 
do clube, em horário comercial.

  Local das aulas: academia de ginástica da ADCR. Horário: a partir 
das 19h30min. Dias: segunda e quarta-feira. Ritmos: bolero, forró, 

rock e samba. Mais informações na secretaria do clube, no ramal 5435 
ou no fone 3623-0224.

TIAGÃO
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Assaltante rouba e 

enfrenta a Polícia
Jucelino Rufi no dos Santos atirou contra policiais de Porto União

Lúcio Colombo
IRINEÓPOLIS

Colisões no 

centro
Na noite de sexta-feira, 10, na 
esquina entre as ruas Caeta-
no Costa e Vidal Ramos, um 
motociclista foi atropelado por 
um Fiat Palio. Ele teve de ser 
hospitalizado.

Já na tarde de segunda-
feira, 13, outro motociclista de 28 
anos colidiu contra um Logus na 
rua Francisco de Paula Pereira. 
O acidente provocou várias es-
coriações no motociclista, que 
teve de ser levado ao Pronto 
Atendimento Municipal.

Assalto à 

própria avó
Um menino de 13 anos com vá-
rias passagens pela Delegacia 
foi detido na noite de sexta-feira, 
10, com objetos suspeitos. Ele 
disse que o material pertencia 
a sua avó. Em contato com a 
senhora, a Polícia descobriu que 
o menor havia furtado da própria 
avó. Ele foi conduzido a Delega-
cia e liberado em seguida.

Comércio

arrombado
Uma loja da rua Nazir Cordeiro, 
bairro Campo d’Água Verde, foi 
arrombada e assaltada na ma-
nhã de terça-feira, 14. De dentro 
do estabelecimento foram fur-
tados uma câmera fotográfi ca, 
cartões de recarga de celular e 
certa quantia em dinheiro.

Durante as buscas os policiais 
não encontraram o autor do furto, 
mas acabaram prendendo um 
rapaz de 23 anos que estava com 
uma bateria de caminhão furtada.

Testemunha 

livra acusado 

de homicídio 

da cadeia
Luis Fernando Martins foi ino-
centado da acusação de ho-
micídio simples supostamente 
cometido contra Luis Ricardo 
de Jesus em setembro de 2000 
no Morro da Fumaça, em Canoi-
nhas. Uma testemunha afi rmou 
que o tiro que matou Jesus não 
foi disparado por Martins, mas 
sim por outra pessoa até agora 
não identificada. Martins, no 
entanto, não se livrou da acusa-
ção de porte ilegal de arma pela 
qual foi condenado a um ano 
de detenção. Como o crime já 
prescreveu, a pena foi anulada. 
O júri aconteceu na quarta-feira, 
15, e foi presidido pelo juiz da 3.ª 
Vara Criminal, Dr. Fernando de 
Castro Faria.

O gaúcho Jucelino Rufi no dos 
Santos, 36 anos, foi preso em 
fl agrante na terça-feira, 14, no 
bairro Santa Rosa, em Porto 
União, depois de ter assaltado na 
localidade de Poço Preto, interior 
de Irineópolis, o agricultor Felipe 
Schafaschek, 76 anos, levando 
seu automóvel Palio.

A vítima estava dentro do 
carro, parado próximo a SC- 280, 
quando foi abordado por Juceli-
no, que se aproximo a pé e deu 
voz de assalto, obrigando Felipe 
a sair do veículo. 

O bandido tomou o volante 
e arrancou em alta velocidade 
rumo a Porto União. O agricultor 
não perdeu tempo e utilizando o 
telefone mais próximo, acionou 
a Polícia Militar de Irineópolis. 
Via rádio, os policiais de plantão 
comunicaram a PM de Porto 
União sobre o ocorrido. Quan-
do o Palio passou em frente ao 
5.º Batalhão de Engenharia de 
Combate, um soldado notou a 

passagem do veículo e deu o alar-
me aos PMs que tinham montado 
uma barreira próxima ao trevo 
do quartel. 

Policiais de União da Vitória-
PR se juntaram à patrulha cata-
rinense que saiu em perseguição 
ao assaltante. Próximo à indústria 
Novak, ele abandonou o carro e 
se embrenhou num matagal na 
margem esquerda do rio Iguaçu. 
Reagiu à voz de prisão disparando 

várias vezes contra os policiais, 
mas foi cercado e preso em fl a-
grante. O Palio foi recuperado 
e devolvido ao seu proprietário, 
sem qualquer dano material.

Santos, conhecido como Ne-
gão, é natural de Foz do Iguaçu-
PR, e já tinha passagens pelas 
delegacias dos municípios gaú-
chos de Carazinho e Cruz Alta, 
por roubos e assaltos cometidos 
no Rio Grande do Sul.

Atropelado 

morre quatro 

dias depois
Eliton Rodrigues da Silva, 25 
anos, morreu na quinta-feira, 
9, quatro dias depois de ter 
sido atropelado na Vila Nova, 
em Três Barras. O autor do 
atropelamento, Erlon José 
Fagundes, 21 anos, se apre-
sentou espontaneamente a 
Polícia depois de saber do 
atropelamento do rapaz. Silva 
disse não saber que havia 
atropelado uma pessoa, já 
que havia muita neblina e ele 
imaginava ter passado por 
cima de uma caixa de papelão. 
Ele deve responder a inquéri-
to policial por lesão corporal 
culposa (que se comete sem 
intenção) seguida de morte. 
A Polícia vai investigar ainda 
se houve omissão de socorro. 
Duas testemunhas afirmam 
que a vítima estava caída na 
rua, mas não havia caixa de 
papelão ao lado.

Eliton tinha três fi lhos e 
seu corpo foi encaminhado ao 
IML de Canoinhas e translada-
do para Videira-SC, onde mora 
sua família.

Sagrado foi 

assaltado por 

quatro alunos

Polícia descobriu 
autoria por pistas 
deixadas pelos 
menores de idade

A Polícia Civil de Canoinhas 
desvendou a autoria do assalto 
cometido contra a Escola de 
Educação Básica Sagrado 
Coração de Jesus no dia 13 
de junho.

Todo o material furtado 
já havia sido recuperado no 
começo de julho. Segundo o 
delegado Rui Orestes Kuchnir, 
por meio de uma ligação anô-
nima a Polícia foi informada de 
um local onde o material seria 
deixado. Chegando ao local, 
recuperou todo o material que 
foi devolvido a escola. O dele-
gado acredita que o desfecho 
foi resultado da pressão feita 
sobre quatro suspeitos que 
estavam sendo investigados.

A identidade dos menores 
não foi revelada, mas o des-
fecho foi surpreendente. Se-
gundo a Polícia, os quatro são 
alunos da própria escola. Foi 
possível chegar até eles por 
conta de um bilhete deixado 
junto com o material. Segundo 
Kuchnir, os menores têm entre 
15 e 16 anos e confi rmaram 
a autoria do crime. Ainda de 
acordo com o delegado, os 
jovens não são de baixo poder 
aquisitivo.

Na noite de domingo, 12, 
Jacson Oséias Ferreira, de 
19 anos, foi atendido pelo 
Corpo de Bombeiros de Três 
Barras esfaqueado com cor-
tes no antebraço esquerdo, 
corte contuso na mão direi-
ta de aproximadamente 10 
centímetros, além de fratura 
fechada no braço esquerdo. 
Na mesma noite, cerca de 
uma hora depois, os bom-
beiros atenderam um rapaz 
de 18 anos também esfaque-
ado com um corte frontal 
na cabeça de cerca de oito 
centímetros.

As duas ocorrências fo-
r am reg i s t r adas  em Três 
Barras. A Polícia investiga a 
autoria dos crimes.

Dois rapazes 

esfaqueados 

em 3 Barras 

FIAT Palio roubado de um agricultor recebeu um tiro no parabrisa
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Federalização da rodovia 

SC-280 deve ser efetivada

Lideranças políticas e empresariais 

ouviram na segunda-feira, 13, o depu-

tado federal Mauro Mariani (PMDB) 

sobre a intenção de federalizar o tre-

cho estadualizado da rodovia 280, que 

compreende o asfalto entre Canoinhas 

e Porto União. Mariani explicou que 

o processo está bem adiantado e deve 

consumir pelo menos R$ 150 milhões. 

A medida se justifi ca pelo fato de o 

Governo do Estado não ter recursos 

para manter a rodovia, limitando-se 

a operações tapa-buraco meramente 

paliativas. O plano visa medidas a lon-

go prazo como a marginal da Aurora, 

construção de acostamentos, terceiras 

vias, travessias urbanas, melhorias na 

sinalização, recapeamento e o desvio 

entre a SC-280 e a BR-153, em Porto 

União.

Segundo Mariani, o projeto tem 

apoio de todos os 16 deputados fede-

rais e dos três senadores.

A falta de manutenção da rodovia 

é apontada como uma das principais 

causas de acidentes. Desde junho 

deste ano, dez pessoas já morreram 

em acidentes na SC-280.

REUNIÃO aconteceu na segunda-feira, 13, no Centro Empresarial de Canoinhas
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Colheita de grãos cresce mais que capacidade de armazenamento 

Sementes “crioulas”

Fretes caros, aumento no custo 
de armazenagem, longas filas 
nos portos e dificuldades de 
negociação das safras de grãos 
são resultados imediatos de um 
problema que tende a crescer 
no País: o déficit na armaze-
nagem. 

Na última projeção da safra 
de grãos 2008/2009 realizada 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) a esti-
mativa de colheita era de 133,8 
milhões de toneladas, o que re-
presenta uma redução de 6,9% 
em relação à safra anterior. 
Mesmo com o decréscimo da 
produção neste ano, a dificul-
dade de armazenamento persis-
te, porque, segundo a Conab, os 
armazéns cadastrados no País 
comportam 125 milhões de 
toneladas de grãos. Este déficit, 
de acordo com a Associação 
Brasileira de Pós- Colheita 
(Abrapos) só não é pior pela 
rotatividade possibilitada pelas 
três safras anuais, mas ainda 
assim preocupante.

Até 2019, a produção bra-
sileira de grãos deverá crescer 
28,7%, o que significa cerca 
de 185 mil toneladas anuais 
colhidas nas terras brasileiras, 
segundo projeção do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). Tal 
produção demanda uma quan-
tidade equivalente de silos e 
armazéns para comportar a 
safra, situação que hoje já é 
insatisfatória, inclusive no Pla-
nalto Norte.

FALTAM ARMAZÉNS 

A Cooperativa Central Alfa 
(Cooperalfa), uma das maiores 
armazenadoras da região, já 
sente dificuldade em estocar 
a produção crescente de grãos 
do Planalto Norte. Segundo 
a cooperativa, a necessidade 

Falta espaço para
armazenar a safra

de ampliação dos armazéns é 
latente, mas, devido ao mo-
mento de crise na economia 
mundial, não há possibilidade 
de construir novos silos imedia-
tamente. “Nós temos a intenção 
de ampliar nossa capacidade 
de armazenagem com certe-
za, mas, devido ao alto custo 
deste tipo de investimento e 
às incertezas do mercado esta 
não é uma opção viável para 
nós neste momento”, afirma a 
cooperativa.

Há cerca de um ano o 
Banco Nacional do Desen-

volvimento (BNDES) lançou 
uma linha de crédito especial 
para o financiamento de silos e 
armazéns, com valor de R$ 300 
milhões, com taxa de juros de 
6,75% ao ano, carência de três 
anos e oito para pagar a cota 
financiada, mas, devido à insta-
bilidade do mercado, casos de 
cautela, como o da Cooperalfa, 
persistem. 

Em 2008, Santa Catarina 
tinha capacidade para armaze-
nar 4,4 milhões de toneladas e 
colheu uma safra de 6,4 milhões 
de toneladas. 
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EM 2008, SC armazenava até 4,4 mi de toneladas, mas colheu 6,4 mi de toneladas

Nos últimos anos vem sendo retomada a discussão sobre a utilização de 
sementes crioulas, sobretudo visando à redução dos custos produtivos e a 
produção de alimentos orgânicos. Os movimentos sociais, incluindo sindicatos, 
organizações não-governamentais e associações de agricultores apresentam 
as sementes crioulas com denotação política de valorização das sementes 
locais e do patrimônio genético. Utilizam-nas como bandeira e instrumento 
de luta na busca da autonomia na produção própria de sementes e redução 
na dependência na compra de agroquímicos, em virtude da sua rusticidade e 
grande variabilidade, além da possibilidade de multiplicação das sementes na 
propriedade. Ainda há muitas dúvidas a respeito do que são sementes crioulas 
e se seu cultivo é uma alternativa viável aos agricultores. Variedades crioulas, 
também chamadas de variedades locais, variedades antigas, variedades dos 
agricultores ou variedades tradicionais, são sementes que os agricultores man-
têm em suas propriedades e que não sofreram o processo de melhoramento 
genético formal, sendo repassadas de pais para fi lhos. As sementes crioulas 
são materiais rústicos e com alta variabilidade genética, sendo adaptadas 
às condições locais. É comum apresentarem denominações próprias, como 
é o caso das variedades de milho Pixurum, Amarelão, Mato Grosso, Roxo, 
Branco 8 carreiras, Branco, Moroti, etc. A conservação destas variedades 
crioulas vem se mantendo graças ao incentivo das organizações sociais e 
alguns agricultores que utilizam e conservam estas sementes. Instituições 
como a AS-PTA, Sintraf Planalto Norte, Epagri, MST Região Norte e Associa-
ções de agricultores realizam no Planalto Norte eventos que promovem o uso 
sustentável e, principalmente, o intercâmbio e troca destas sementes entre 
os agricultores no Planalto Norte Catarinense. Exemplo disso é a realização 
da 8.ª Feira Regional da Semente Crioula e da Agrobiodiversidade que será 
realizada no dia 19 de julho, na comunidade de São Pascoal, em Irineópolis. 
A Epagri – Estação Experimental de Canoinhas tem acompanhado estas ini-
ciativas e, além disso, em parceria com a unidade de pesquisa de Chapecó, 
realiza a avaliação e caracterização de variedades crioulas de milho e feijão e 
mantém um banco de sementes, onde estão armazenadas diversas variedades 
crioulas coletadas em todo o Estado de Santa Catarina. Outra dúvida frequente 
é quanto à diferenciação entre variedades crioulas e melhoradas. Por exemplo, 
há alguma diferença entre as variedades de milho comercializadas pela Epagri 
e as variedades crioulas? Sim, ambas são variedades de polinização aberta, e 
por essa razão, o agricultor pode reutilizar a semente colhida para semeadura 
na próxima safra. Entretanto, as variedades melhoradas têm sido selecionadas 
utilizando metodologias formais, como é o caso das variedades comercias de 
milho SCS 154 (Fortuna) e SCS 155 (Catarina), ambas da Epagri, que vêm 
apresentando resultados promissores na região e por isso requisitadas por 
grande número de produtores.
Para outras informações procure um escritório municipal da Epagri ou a Estação 
Experimental de Canoinhas.

Gilcimar Adriano Vogt é engenheiro agrônomo M.Sc. Recursos Genéticos 
Vegetais e pesquisador da Epagri - Estação Experimental de Canoinhas. 
Contato: gilcimar@epagri.sc.gov.br
* Esta coluna é escrita pelos pesquisadores da Epagri - Estação Experimental 
de Canoinhas
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PRECISA-SE

> 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

l Banco Central

Prazo: até 4 de agosto

Cargos: Procurador

Vagas: 20

Salário: até R$ 14 mil

Escolaridade: Nível superior 

em Direito

Taxa de inscrição: R$ 170

Inscrições: www.cespe.unb.

br/concursos/pgbc2009

lExército

Prazo: até 14 de agosto

Cargos: áreas combatente, 

aviação e música 

Vagas: 1.216

Salário: não informado

Escolaridade: Nível médio

Taxa de inscrição: R$ 70

Inscrições: www.esa.ensino.

eb.br

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- Barman/ barwoman (com experiên-
cia, horário das 16 horas à 1 hora)
- Músico DJ (possuir mesa de som)
- Técnico (a) em informática (com 
experiência em manutenção)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
motos, Ensino Médio, CNH A)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
bebidas, Ensino Médio, CNH AB)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
produtos de beleza, saúde e estética, 
acima de 18 anos)
- Vendedor (a) externo (a) (área: 
produtos com base na babosa)
- 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 OU ENGENHEIRO FLORES-
TAL: Possuir conhecimento em medi-
ções com GPS, conhecimentos gerais 
sobre legislação ambiental, habilidade 
para negociação de terras e carteira de 
habilitação.

TÉCNICO EM ALIMENTOS: Com for-
mação técnica.

CONTADOR: Formação superior em Ci-
ências Contábeis, experiência na função. 
Possuir carteira de habilitação.

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

ELETRICISTA INSTALADOR OFICIAL:
Ensino Fundamental completo e expe-
riência na função. Disponibilidade para 
residir em Joinville.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com En-
sino Fundamental completo e experiência 
mínima de 6 meses na função. Disponibi-
lidade para residir em Joinville.

ENCANADOR: Com experiência na fun-
ção e possuir carteira de habilitação.

AUXILIAR ENCANADOR: Com carteira 
de habilitação e experiência na função.

OPERADOR DE RETROESCAVADEI-
RA: Com experiência na função.

VENDEDOR EXTERNO: Experiência na 
área de pneus e recapagens. A empresa 
oferece  salário fi xo + comissão. 
 
VENDEDOR EXTERNO: Com formação 
superior em Nutrição.

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

VENDEDOR EXTERNO: Possuir veículo 
próprio. Experiência em vendas de adu-
bos e defensivos agrícolas.

CASEIRO: Com experiência e bons 
conhecimentos de manejo de ovelhas 
e gado de raça. Preferencialmente 
com curso Técnico Agrícola ou Técnico 
Agropecuário.

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

VAGAS FEMININAS:

- Auxiliar de cobrança (acima de 
18 anos)
- Babá para pernoitar (acima de 
18 anos, bairro Alto das Palmeiras)
- Cuidar de paciente (com expe-
riência)
- Confeiteira/salgadeira (com 
experiência, acima de 25 anos)
- Empregada doméstica (para 
Major Vieira, com experiência)
- Empregada doméstica (com 
experiência, bairro Campo d’Água 
Verde)
- Empregada doméstica (período: 
matutino, com experiência)
- Empregada doméstica (para resi-
dir em Blumenau, solteira ou viúva)
- Empregada doméstica (com 
experiência, bairro Alto das Pal-
meiras)
- Empregada doméstica (período 
matutino, bairro Campo d’Água 
Verde)
- Empregada doméstica (residir 
em Joinville-SC)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (centro de Canoinhas)
- Recepcionista/telefonista 
(estágio)
- 2 vendedoras (com experiência, 
Ensino Médio)

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- Ajudante de eletricista (acima 
de 18 anos)
- Auxiliar de encanador (com 
experiência)
- Atendente (horário das 13 às 
20 horas) 
- Cobrador 
- Encanador (com experiência)
- Eletricista automotivo (com 
experiência, CNH AB)
- Mecânico automotivo (com 
experiência, CNH AB)
- Pedreiro (com experiência)
- Torneiro mecânico (com ex-
periência)
- Vendedor externo (área: tintas, 
com experiência, CNH B, possuir 
carro)

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.

> VAGAS

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.

Parado

Moradores da localidade do Parado, em Canoinhas, reclamam da falta 
de manutenção das ruas, que segundo eles, fi cam intransitáveis quando 
chove. “Estamos sem representante na Câmara, os que vieram pedir 
votos aqui precisam vir ver agora o estado da localidade”, reclama uma 
moradora.
RESPOSTA ASSESSORIA DE IMPRENSA: Segundo a Secretaria de 
Obras, em virtude das chuvas, várias ruas de várias localidades estão 
passando por tais problemas. A Secretaria está realizando a colocação 
de material (pedra brita e cascalho) nos pontos críticos com o objetivo de 
amenizar a situação. Na medida do possível dependendo das condições 
climáticas será efetuada a manutenção.

Faixa de 
pedestre

Leitora reclama da falta de uma 
faixa de pedestres na rua Cae-
tano Costa, em frente ao Super-
mercado Soares ou a Comercial 
Chamber. “Muitas crianças pas-
sam por ali diariamente, correndo 
riscos de serem atropeladas 
pelos carros que passam em alta 
velocidade”, afi rma.
RESPOSTA ASSESSORIA DE 
IMPRENSA: Segundo o Depar-
tamento de Trânsito de Canoi-
nhas, será dada uma atenção 
especial para esta solicitação.

SC-477
Leitor indignado procura a re-
dação do CN para reclamar das 
condições da SC-477, rodovia 
que liga Canoinhas a Major Viei-
ra. “Arrebentei o pneu do meu 
carro em um buraco enorme. Isso 
que não tive maiores prejuízos, 
só mesmo o pneu, mas e uma 
vida, quanto custa?”, questiona.

Bueiro aberto
Leitor reclama de um bueiro aberto na rua Pastor George Weger, na es-
quina com a rua Joaquim de Paula Vieira, em Canoinhas. Segundo ele, os 
moradores já compraram uma grade de ferro e a tampa para cobrir o buraco, 
mas até agora a prefeitura não apareceu para instalar o material.

RESPOSTA ASSESSORIA DE IMPRENSA: A Secretaria de 
Obras estará designando um diretor de Obras para atender 
tal solicitação.
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Edinei Wassoaski
IRINEÓPOLIS

Pacata, Irineópolis contrasta passado colonial com presente centrado na agricultura e futuro com vocação para o turismo

A barbearia ainda é a mesma 
de décadas atrás. O barbeiro 
também. Os frequentadores se 
dividem entre velhos amigos e 
descendentes de amigos já faleci-
dos. A prosa no velho estabeleci-
mento de madeira mal começa e 
já chega alguém querendo passar 
a navalha. “Sou barbeiro, não 
cabeleireiro”, faz questão de dizer 
Acir Marques, que do alto de seus 
67 anos parece autoridade em se 
tratando da história de Irineópo-
lis, que na próxima quarta-feira, 
22, completa 47 anos. Acir é da 
estirpe dos Valões, reais fundado-
res do então povoado de Valões, 
que deu origem ao município.

Acir conversa enquanto faz a 
barba de Laurindo Nunes, um fl o-
rianopolitano que veio para estas 
terras por opção. Queria respirar 
o ar do interior. Trabalhou aqui 
como funcionário do Governo, 
acabou conhecendo a mulher 
com quem se casou e por aqui foi 
fi cando, até que um dia resolveu 
se mandar para Curitiba. Acabou 
voltando. “A mulher tem parentes 
aqui”, justifica. Laurindo sente 
saudades do ritmo frenético da 
capital. “Quero voltar para Curiti-
ba, mas não consigo vender minha 
casa. Você conhece alguém que 
queira comprar? Pago comissão”, 
interpela o aposentado, para quem 
Irineópolis parou no tempo.

Acir discorda. Acha que no 
passado a cidade já passou por 
momentos bem piores. “Hoje 
tudo é melhor”, avalia quem já 

viu a cidade toda ter chão batido. 
O asfalto no centro apareceu 
somente na década de 1980. 
Laurindo não faz a réplica pra não 
perder o amigo, mas sua cara de 
reprovação demonstra claramen-
te sua opinião.

A conversa fl ui e de repente 
o presidente da Câmara, Geraldo 
Orlonski chega. Veio trazer um 
documento que Acir pediu para 
ele pegar em Florianópolis. Com 
o documento vai ver sua esposa 
defi nitivamente aposentada. Abre 
um sorriso ao cravar os olhos no 
papel. Embora Geraldo seja tuca-
no, não incomoda Acir, peemede-
bista até a medula. A barbearia é 
carimbada de recortes exaltando 
o governo de Luiz Henrique. “Ele 

é muito meu amigo, todos eles 
são, o Pavan, inclusive”, conta 
Acir transbordando orgulho. A 
devoção ao PMDB não é à toa. 
Acir foi um dos fundadores do 
partido na cidade. Sua barbearia 
foi sede das primeiras reuniões 
partidárias.

Sua opinião sobre o desen-
volvimento da cidade, no entanto, 
não tem nada a ver com política, 
garante. Ele concorda que no 
passado havia algumas vantagens 
como a diversão – existiam dois 
clubes de dança –, o futebol, 
representado pelo Iguaçu, time 
respeitadíssimo na região, do qual 
Acir foi craque e cansou de ver 
lotar o campo municipal que exis-
tia onde hoje está a chácara Un-

terstell. Mas lembra que setores 
como a saúde eram um caos. “Se 
você quebrava um braço fi cava 
aleijado, não tinha médico”.

O progresso, entretanto, 
tem seus efeitos colaterais que 
para Acir são a degradação da 
juventude. Sem atividade, mui-
tos passam o fim de semana 
bebendo e fumando. O barbeiro 
mostra um arbusto em frente a 
seu estabelecimento ornado de 
latas e garrafas de cerveja. “Tem 
bituca de maconha também”, 
garante, revirando o arbusto, mas 
sem sucesso. “Hoje não achei, 
mas cansei de catar cigarro de 
maconha por aqui”. A barbearia 
de Acir está localizada na avenida 
central da cidade.

N
o início do século, os Va-
lões casariam sete des-

cendentes. A balsa em que os 
noivos atravessaram o rio nunca 
completou seu destino. Virou 
matando metade dos noivos

C
onta-se que sempre que 
o coronel Joaquim Domit 

voltava de viagem, capangas o 
aguardavam na estação ferro-
viária com armas em punho. Ao 
avistarem o coronel atiravam 
para cima para anunciar a che-
gada do patrão

D
urante a Guerra do 
Contestado, guerrilheiros 

revoltados com a colonização 
desceram da Pedra Branca 
(interior do povoado) e incendia-
ram o vilarejo

B
airro Valões, de Jaraguá 
do Sul, não tem este nome 

por acaso. Estima-se que pelo 
menos 70 famílias de irineopoli-
tanos morem lá

O casarão dos Domit dispu-
nha de uma linha telefônica 

em pleno anos 1920

S
ofi a Domit começou a fumar 
porque o marido achava 

chique e a estimulou. Acabou 
viciando

I
rineópolis é homenagem 
do coronel Domit a Irineu 

Bornhausen, seu amigo. Há 
três anos foi cogitada a ideia de 
um plebiscito para decidir se a 
cidade deveria manter o nome 
ou se chamar Valões. O projeto 
nem chegou a ser votado pela 
Câmara

   HISTÓRIAS QUE
O POVO CONTA

ACIR barbeando o amigo e freguez Laurindo: “Hoje tudo é melhor”, compara o barbeiro com o passado
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Na terra dos VALÕES
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Vingança é a suspeita mais premente para explicar 
o primeiro homicídio registrado em Irineópolis 

no intervalo de um ano e dois meses. A execução 
registrada em 9 de março desse ano é absolutamente 
incomum na cidade. Aqui o que mais se registra, 
segundo a Delegacia Civil, são ameaças, agressões 
e difamações, motivadas pelos mais diferentes e 
questionáveis motivos. Depois vêm pequenos furtos 

e danos ao patrimônio. O crime que vem crescendo 
bastante, segundo a escrivã Nelma Medeiros da Rosa, 
são os relacionados à Lei Maria da Penha, que pune 
com prisão homens que agridem mulheres. Aqui a 
maioria dos casos está ligada ao consumo de álcool. 
Foi o álcool também que motivou o único homicídio 
registrado em 2008. Uma briga de bar resultou no 
esfaqueamento e morte de um rapaz.

E
squeça aquele perfil machão, 
bigodudo, de ossos grandes 

e postura imponente. O coronel 
que por aqui imperou por anos 
era uma figura de olhar meigo, 
bigode cirurgicamente talhado, 
ossos finos, que desfilava elegância 
e gentilezas. Só não podia ser con-
trariado. Joaquim Domit aportou 
em Valões em 1918, a pedido do 
governador Hercílio Luz, a fim de 
apaziguar o que restava da Guerra 
do Contestado. Gostou tanto que 
por aqui montou uma serraria na 
fazenda onde 11 anos depois veria 
concluído o casarão que hoje é 
museu estadual. Ali também tinha 
um moinho, que produzia energia 
que abastecia todo o povoado. 
Afinado com a mais alta estirpe 
política estadual, udenista de co-
ração, Domit representou vários 
governos que confiavam em suas 
decisões. Assim, decidiu destinos 
e fez inimigos na mesma propor-
ção que colecionou amigos. As 
opiniões sobre sua passagem por 
Valões são das mais contraditórias. 
“Muitos o amavam, outros o odia-
vam, mas todos o respeitavam”, 
conta Roberto Domit de Oliveira, 
neto de Joaquim, que hoje cuida 
do casarão-museu restaurado, um 
dos pontos turísticos da cidade, 
aberto a visitação, desde que com 
agendamento prévio.

Roberto conta que muito 

mais que o valor histórico da 
construção, o casarão guarda pas-
sagens que remetem à história de 
Irineópolis. Era de lá que saíam 
nomes de diretores de escolas, 
de delegados, inspetores e demais 
cargos públicos. Obras impor-
tantes para o município como 
escolas, o hospital, a delegacia, 
além do Batalhão de Engenharia 
e Combate e o Hospital São Braz, 
em Porto União, foram definidas 
no casarão. 

Ali, o coronel – o título nada 
tinha de militar, já que era conce-
dido a empresários que tivessem 
mais de 100 empregados – re-
cebeu nove governadores e um 
presidente da República interino 
(Nereu Ramos, em 1958). A visita, 
descobriu-se mais tarde, foi como 
o pagamento de uma dívida de gra-
tidão. Domit tinha sido padrinho 
de Nereu na maçonaria.

As histórias do avô, Roberto 
ouviu da avó, Sofia, já que Joaquim 
morreu quando ele tinha 11 anos, 
em 1968, aos 88 anos. Roberto per-
deu a mãe (filha única do coronel 
com Sofia) cedo e acabou convi-
vendo mais com a avó, que faleceu 
em 1992. Em 15 de agosto, sessão 
solene da Academia de Letras do 
Vale do Iguaçu será realizada no 
casarão como forma de celebrar o 
centenário do nascimento de Sofia 
e homenagear o coronel.

Balsa traz divisas ao MUNICÍPIO
É assim o dia todo. Ilói (assim mesmo, com “i”) Le-

vandowski vai e vem sem parar enquanto assume a 
direção da balsa que liga Irineópolis a Paula Freitas-PR. 
“Não tem descanso, tem gente indo e voltando sempre”, 
conta. A fi m de estimular a economia, tratores e colhei-
tadeiras não pagam a taxa de embarque. A Lei vale só 
para Irineópolis. Paula Freitas não vê com bons olhos o 

escoamento de suas divisas para a cidade vizinha.
Às margens do rio Iguaçu, que separa as cidades, 

nasceu a colônia de Valões. A casa da família fundadora 
ainda está lá. As casinhas de barro, no entanto, deram 
lugar a barracos e casebres que contrastam com ranchos 
pesqueiros requintados que desafi am o conceito de área 
de preservação permanente.

AGRICULTURA 
ainda é o forte da 
economia

H
oje pelo menos 69% da popu-
lação irineopolitana vive na área 

rural. Mesmo quem mora na cidade, 
como o agricultor Vicente Lech (foto), 
tem área ativa no interior. Lech planta 
de tudo um pouco em Bom Retiro, a 
12 quilômetros do centro da cidade. 
Comparando passado e presente, 
ressalta o regime militar. “Foram os 
militares que tiraram os agrônomos 
dos escritórios”. E não foi só isso. 

“Garantiu o preço mínimo, estabeleceu 
a eletrifi cação e a aposentadoria rural”, 
elenca. Lech lembra que antigamente o 
plantio era manual. Hoje o maquinário 
facilita, e muito. “Não tinha organiza-
ção, não tinha cooperativa, o agricultor 
plantava sem garantia de vender, se o 
mercado não comprasse tinha de jogar 
tudo fora”. O que persiste do passado? 
“O preço baixo, esse nunca foi muito 
bom”, responde.

Lech tem seis fi lhos. Somente 
uma se interessou pela agricultura, o 
restante foi viver em outras cidades. 
Mas Lech mantém esperança de que 
quando se aposentar os fi lhos vão 
continuar cultivando suas terras. 
“Quem tem propriedade tem que 
erguer a mão pro céu e agradecer”, 
sentencia lembrando o tempo em 
que a terra era vendida a preço de 
banana, bem diferente de hoje.

CIDADE PACATA, mas nem tanto

Aqui quem mandava 
era o coronel
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CASARÃO dos Domit: no detalhe, o coronel que infl uenciou o destino da cidade
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Ao lavar as mãos, uma visco-
sidade semelhante ao sabo-
nete. Ao tomar, um cheiro e 
um gosto de bicarbonato não 
muito agradáveis que, nos 
garantem, desaparecem se a 
água ficar parada por certo 
tempo. Tudo isso vertendo 
direto do solo, sem nenhum 
tratamento químico.

O território onde se loca-
liza a fonte de água mineral 
bicarbonatada de Irineópolis, 
atrativo turístico antigo da 
região, por suas peculiarida-
des, vai receber investimento 
que deve alavancar uma das 
características ainda não de-
senvolvidas de Irineópolis – o 
turismo rural. O projeto da 
proprietária do terreno, Léa 
Luiza Unterstell Corrêa, visa 
resgatar os fatos históricos da 
região e construir ambientes 
de lazer para quem deseja 
fazer tratamento de saúde ou 
simplesmente descansar em 
bangalôs que serão constru-
ídos próximos da fonte. A 

Chácara onde está fonte de água mineral bicarbonatada e alcalina deve alavancar vocação do município

Turismo direciona economia do futuro

Rodrigo Seccon
IRINEÓPOLIS

obra deve ser iniciada até o fi-
nal do ano, dependendo para 
tanto, de laudo do Departa-
mento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) atestando a 
composição da água.

De acordo com Léa,  a 
área começou a ser explorada 
em 1927 pela Companhia de 
Serviço Geológico e Mine-
ralógico do Brasi l ,  que se 
espalhou por toda a região 
sul  em busca de petróleo. 
Insat isfe i ta  por não obter 
sucesso em sua sondagem, 
a empresa abandonou a re-
gião em 1929, deixando um 
poço de 510 metros aberto 
no terreno. Nessa abertura, 
surgiu a fonte. “Quando a 
perfuração atingiu 510 me-
tros (de profundidade), eles 
abandonaram a área porque 
não acharam petróleo. A água 
passou a verter naturalmente 
ali”, conta Léa.

HISTÓRIAS 
DE CURA

Segundo Léa, as histórias 
de que pessoas buscavam a 
água da fonte para tratamento 

de doenças, nas décadas de 
1950 e 1960, são verdadeiras. 
O terreno, na época pertencia 
ao gaúcho, de Porto Alegre, 
conhecido como senhor Jung. 
E le  e ra  o  dono do Hote l 
Bras i l ,  que funcionava no 
mesmo terreno onde se pre-
tende construir o complexo 
tur ís t ico.  O hotel  possuía 
piscinas com vestuários e era 
procurado por pessoas que 
queriam tratar doenças com 
a água mineral.

Ela afirma que, embora 
as  curas  não tenham s ido 
confirmadas por médicos, os 
doentes percebiam algo “di-
ferente” na água. “Há algum 
tempo, uma mulher procurou 
a fonte. Devia ter uns 35 anos 
na época. Ela tinha problemas 
digestivos e de pulmão e mos-
trou melhoras após ter bebido 
a água da fonte”, conta.

Moradores da região e 
visitantes podem se servir da 
água em horário diurno. A 
água mineral,além de bicar-
bonatada, é alcalina e não é 
indicada para crianças até os 
7 anos de idade.

MENINA toma água da fonte que brotou de prospecções feitas em 1927

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

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Festa do Wisky

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Show nacional com Luigi 
Mangini

CORINGA, Marcílio Dias
Quando? Amanhã
O que? Bailão com o grupo Redomão

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

GALPÃO MISSIONEIRO
Quando? Amanhã
O que? Grupo Sarandeiro, de Erechim-
RS

SOCIEDADE BELA VISTA
Quando? Domingo
O que? Os 4 Gaudérios

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sextaneja Realização, com a 
dupla Edu e Lucas

COMUNIDADE QUE CELEBRA FES-
TA DO PADROEIRO
Quando? Domingo
Em Canoinhas

- Rio do Pinho: animação – Canhoto 
do Brasil e Banda Vanerejo
Em Bela Vista do Toldo

- Serra do Lucindo: Festa do Colono 
com animação do grupo Os Tiranos

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 20 à 25/07 – Semana de come-
moração dos 47 anos de Irineópolis, 
dia 25/07 haverá baile com Os 4 
Gaudérios
:: 24/07 - 1º Femuscan – Festival de 
Música de Canoinhas, inscrições até 
20/07
:: 24/07 – V12 Abusoluty Party, no V12 
Music Bar
:: 25/07 – Festa Retrô com a banda Os 
Tralhas, no V12 Music Bar
:: 25/07 – King Dom Eletric Party no 
King Bar Canoinhas
:: 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
:: 26/07 – Tradicional Festa dos Mo-
toristas, no São Cristovão, em Três 
Barras
:: 26/07 – Festa do padroeiro no Alto 
dos Pinheiros, em Canoinhas
:: 31/07 – Show Nacional com João 
Marcio e Fabiano, na Channel 311
:: 31/07 – 10.º Arraiá Universitário, 
na Firma
:: 01/08 – Inauguração do Private 
Vibe, Espaço Deck, ao lado do Clube 
Canoinhense
:: 07/08 – Grupo Sarandeeio, no Cine 
Pop Dance
:: 08/08 – Festa dos 10 anos do Cine, 
com bolo e champagne
:: 08/08 – Show nacional com Papas 
da Língua no 1º ano da Firma
:: 08/08 – Grupo Limite Zero no 3.º 
Baile do Vai Tomá no Fusca, no CTG 
Bela Vista
:: 28/08 – Os 4 Gaudérios, no Clube 
Farol, em União da Vitória
:: 30/08 – Banda San Riema na festa 
da Encruzilhada, em Canoinhas

Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

Irineópolis 47 anos
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LEI nº 4.419, de 04/06/2009 
CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU AOS

PORTADORES DE DOENÇA ONCOLÓGICA

O Vereador Célio Galeski, Presidente da Câmara de Vere-
adores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei 
Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara manteve 
e eu promulgo a seguinte:

LEI 

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU, os contribuintes portadores de 
doenças oncológicas ou que possuam parentes, até segun-
do grau em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afi ns, 
portadores de doenças oncológicas, relativamente a um único 
imóvel e que sirva de moradia para a pessoa vitimada.
§ 1º Estudo social realizado mediante requerimento do inte-
ressado, apresentado junto a Secretaria Municipal de Bem 
Estar Social e da Família, atestará o contribuinte com direito 
à recebimento do benefício tributário de que trata esta Lei.
§ 2º Decreto de origem Executiva, a ser editado em até 10 
(dez) dias da publicação desta Lei, deverá estabelecer as 
normas internas e operacionais para viabilizar a triagem e 
a concessão do benefício tributário de que trata esta Lei, 
delegando, se for o caso, poderes para a concessão.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão 
por conta de dotações do orçamento do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Canoinhas, 04 de junho de 2009

Vereador Célio Galeski 
Presidente da Câmara
Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Le-
gislativa da Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 
04/06/2009.
José Luiz Lacowicz 
Secretário Legislativo

LEI nº 4.418, de 04/06/2009 
AUTORIZA REPASSAR RECURSOS PARA ACADÊMI-

COS DA FAFI, FACE, UnC E UNIGUAÇÚ 

O Vereador Célio Galeski, Presidente da Câmara de Vere-
adores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei 
Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara manteve 
e eu promulgo a seguinte:

LEI 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a repassar recursos para a Associação dos Acadêmicos da 
FAFI, FACE, UnC E UNIGUAÇÚ, inscrita no CGCMF sob nº 
01.658.612/0001-39, com sede nesta cidade, a importância 
de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mensalmente, de 
março à dezembro de 2009, à título de subvenção social.
Parágrafo único. Os recursos constantes deste artigo 
destinam-se a parte do pagamento de transporte dos aca-
dêmicos.

Art. 2º - Os recursos da presente Lei destinam-se a todos 
os alunos de curso superior do Município de Canoinhas que 
estudam na FAFI, FACE, UNESPAR, UnC e UNIGUAÇÚ.
Parágrafo único - Deverá ser realizada prestação de contas 
mensalmente a Prefeitura Municipal, contendo a relação dos 
alunos benefi ciados e os respectivos valores que cada um 
recebeu a título de subvenção.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão 
por conta de dotações do orçamento do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Canoinhas, 04 de junho de 2009

Vereador Célio Galeski 
Presidente da Câmara
Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Le-
gislativa da Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 
04/06/2009.

José Luiz Lacowicz 
Secretário Legislativo

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO
PRAZO 20 DIAS

Processo nº  RT 00042-2008-021-12-00-1
Reunida à Execução: RT 00745-2008-021-12-00-0 e  00746-2008-021-
12-00-4
Exeqüente: União Federal(INSS)
Executado: Irio - Produtos de Limpeza, na pessoa do Sr. Irio Kla-gemberg
 
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conheci-
mento, que nos termos do parágrafo 3° do art. 880 da CLT, fi ca citado Irio 

- Produtos de Limpeza, na pessoa do Sr. Irio Klagemberg, que se encontra 
em lugar incerto e desconhecido, para, no prazo de 48 horas (quarenta 
e oito) horas, pagar ou garantir a execução, sob pena de penhora, a im-
portância de R$ 792,65 (setecentos e noventa e dois  reais e sessenta e 
cinco  centavos), sendo  RT - 000042-2008 de R$ 188,73 (cento e oitenta 
e oito  reais e setenta e três centavos), RT - 00745-2008 de R$ 301,96 
(trezentos e um  reais e noventa e seis centavos) e RT - 00746-2008 de R$ 
301,96 (trezentos e um  reais e noventa e seis  centavos)  valor atualizado 
até 31/07/2009, devendo incidir sobre os mesmos, juros e correção mo-
netária até a data do efetivo pagamento, tudo conforme decisão proferida 
no processo supra.
E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, é passado o 
presente EDITAL, que será afi xado no quadro próprio na sede desta Vara, 
bem como publicado na imprensa local.
Canoinhas/SC, 06 de julho de 2009.

DR. GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz do Trabalho

CÂMARA MUNICIPAL

DE CANOINHAS
Rua: 3 de Maio, nº 150
Fone: 3622-3396
89460-000
Canoinhas - Santa Catarina
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Artigo para presentes: 
Loja Mundo dos Presentes

Publicidade e Sonorização: 
Ouro Verde Som e Propaganda Banco: Banco do Planalto Norte Brinquedos: Casa Para Todos Calçados: Dorimar Calçados

Cama, Mesa e Banho: 
Lojão Para Todos Autoescola: Autoescola Santa Cruz Concessionárias: Fuck Automóveis

Consultório Odontológico: 
Rosangela Martins Materiais Elétricos: Elétrica TF

Equipamentos e Suprimentos de 
Informática: Vier Informática Farmácia: Farmácia Canoinhas

Ferragens e Ferramentas: 
Comercial Chamber Ltda Imobiliárias: Buenos Imóveis Rádios: Rádio Band FM

Instituição de Ensino de Informáti-
ca: Escola Advance

Instituição de Ensino Superior: 
UnC - Campus Canoinhas

Materiais de Acabamentos: 
Loja Breithaupt

Materiais de Construção: 
Samuka Materiais de Construção

Moda Infantil: Loja Avante Infantil

Insumos Agrícolas: Germinar

Móveis e Elétro: Lojão da Casa Ópticas: Óptica Luz
Mecânica e Autopeças: 
Sistencar Autopeças Mercados: Mercado Peruci

Papelaria e Livraria: 
Papelaria Santa Cruz Perfumaria: O Boticário

Peças e Implementos Agrícolas: 
Canoinhas Peças Retífi cas: Retífi ca do Alto Posto de Combustível: Posto Mallon

Revenda Automóveis: Central Veículos Revenda de Motos: Hilton Motos Supermercados: Bruda
Tecidos e Armarinhos: 
Casa Para Todos Telefonia: Bytell Telefonia

Variedades: Todt e Salai Vestuário em Geral: Lojas Bandeirantes
Empresário Destaque: Marielle Lúcia 
Pereira representando Ademir Pereira Empresária Destaque: Sueli Lapchinski Empresário Destaque: Rimon Seleme

EMPRESAS DESTAQUE CDL 2008/2009
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoinhas (CDL) premiou na noite de sábado, 11, os melhores de 2008/2009. Confi ra os premiados:
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> O Leitor (The Reader)

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

1.

3.
2.

4.  

5.

Chocolate                                                    Luan Santana
Selinho na boca                                         Latino e Perlla
Chora Me Liga                               João Bosco & Vinícius
Por Você Eu Choro                                   Do Nosso Jeito

Deus e Eu no Sertão                                     Victor & Léo

            O Leitor é um filme de 
simbolismos. Talvez o mais mar-
cante deles seja quando uma 
judia sobrevivente dos campos 
de concentração da Segunda 
Guerra, recebe uma lata de chá 
com dinheiro enviado por uma 
de suas algozes. A mulher não 
aceita o dinheiro, mas sim a lata, 
lembrando que tinha semelhante 
que lhe foi roubada no campo 
de concentração. É assim que a 
velha lata se torna símbolo dos 
horrores cometidos contra mino-
rias pelo regime nazista.
Há muito que se dizer sobre este 

filme. Muitos 
o viram ape-
nas como mais 
uma produção 
sobre o holo-
causto. Não é. 
Mais que isso, 
O Leitor é um fil-
me sobre a sen-
sibilidade que os 
inocentes úteis 
são capazes de 
despertar. Hanna 
Schmidt (Kate Winslet, Oscar de 
melhor atriz) é uma inocente útil. 
Tem um trabalho e uma morada 

Avaliaçăo CN: Filme:               ****

igualmente medío-
cres. Seu intelecto 
é vergonhoso, tanto 
que ela não admite 
nem para si mes-
ma que não sabe 
ler e escrever. Inu-
sitadamente sua 
vidinha é abala-
da pelo encon-
tro com Michael 
( D a v i d  C r o s s 
na juventude, 
Ralph Fiennes 
anos depois), 
um adolescente 
que desenvol-
ve uma paixão 
avassaladora 
por ela. A re-

lação começa 
pelo sexo e despropositadamente 
se torna interessante para Hanna 
quando Michael começa a ler para 
ela. Desse ponto em diante, a leitu-

ra se torna afrodisíaco para o sexo 
e a relação ganha tal dimensão 
que Hanna decide se afastar. Anos 
depois, Michael estuda Direito e ao 
acompanhar o julgamento de um 
grupo de seis mulheres acusadas 
de crimes de guerra, reencontra 
Hanna no banco dos réus. E ago-
ra? O que fazer? Reconhecê-la 
como sua amante ou envergonhar-
se por ela? É o drama que Michael 
vive e que o perseguirá por toda 
a vida.
O Leitor tem a delicadeza e a 
sutileza como trunfos. Não foi 
injustamente que emplacou cinco 
indicações ao Oscar. Acho bem su-
perior a Milk, que pretendo criticar 
em breve aqui na Drops, que não 
inova nem surpreende. O Leitor 

vai além do trivial dos filmes sobre 
o holocausto. Coloca dúvidas na 

cabeça do espectador, pronto a 
condenar qualquer ato nazista. 
Provoca com a forte carga sexual 
que tem, sem em momento algum 
resvalar para o erotismo. Dispen-
sável reconhecer o talento do 
elenco, afinado, soberbo, capita-
neado por uma das atuações mais 
formidáveis de Kate Winslet.
Um belo filme para ficar na me-
mória. Talvez não seja a melhor 
produção do ano passado, mas 
merece figurar entre os melhores 
romances dos últimos anos.
Uma nota triste foi a morte dos 
produtores antes da conclusão 
do filme. Anthony Minghella, um 
dos meus diretores favoritos, e 
Sydney Pollak, outro grande dire-
tor, deixaram a sétima arte mais 
pobre e entristecida. Fazem muita 
falta. (EW)
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u Aniversariantes

17/07 - José Antonio Schpanski

17/07 - Jair Santos

17/07 - Maria do Carmo Gogola

17/07 - Marques Cabeleireiro

17/07 - Dilssana Ningeleski

18/07 - Aurea Maria Schreiner

18/07 - João Luis Schissel

18/07 - Luiz Rohrbacher

18/07 - Katia Virginia Chmiluk

18/07 - Rute Haag

19/07 - Luis Prado

19/07 - Vicente Dalpra Filho

19/07 - Maria Leocadia Pospor

19/07 - Veronica Figura Wilbertt

20/07 - Osmar Binder

20/07 - Sibila Medeiros

20/07 - Adelina de Oliveira

21/07 - Robson Luis Holler

21/07 - Walmy Maas

22/07 - Rosane Kolher

23/07 - Arlo Andrei Silva

23/07 - Marines Maieski Kaschuk

23/07 - Luiz Roberto Holler

23/07 - Nanci Barcelos

24/07 - Marli Soares de Castro

André e Márcia se casam amanhã, na Capela 

Nossa Senhora Aparecida. Seus padrinhos, 

André e Marli, desejam toda a felicidade do 

mundo para o casal.

Michel, vocalista do Grupo Tradição, 

Cris Massaneiro e Gerson, acordio-

nista do Grupo Tradição, no show na 

cidade de Rio do Campo-SC.

Iara Muller Seluchinhak (na foto com a filha 

Evelin) comemora idade nova hoje. 

Parabéns!

Amanhã é dia de festa para Luis 

Felipe Ayres. Seus pais, Angelo e 

Juciane, mandam os parabéns!

Cleverson Lisbôa aniversariou na 

terça-feira, 14. Sua esposa, Elis, e seu 

fi lho, Luis Felipe, junto com demais 

familiares, desejam muitas felicidades!

Rodrigo Franco e Gabrieli Cordeiro trocam 

alianças de noivado no domingo, 19. Seus 

familiares desejam felicidades!

Gislaine comemorou idade nova na 

terça-feira, 14. Seu esposo, Luciano, 

e seus fi lhos, Kaíke e Kaély, dão os 

parabéns!

Festa em dose dupla para os irmão Kaíke e Kaéli. 

Ele aniversariou na quinta-feira, 9, e ela na sexta-

feira, 10. Os papais corujas, Luciano e Gislaine, 

desejam saúde e felicidade!

Gilmar Kieski comemorou ida-

de nova na quarta-feira, 15. Sua 

esposa, Rose e suas fi lhas, Daiana e 

Geisebel, dão os parabéns pela data!

Na terça-feira, 7, Maia Aparecida 

Muller completou mais um ano de vida. 

Seus familiares desejam felicidades!

Hilary Eduarda completa cinco 

aninhos no domingo, 19. Felicidade, 

saúde e muitos aninhos de vida são 

os desejos de seus familiares!

A garotinha Daiane Karine Wen-

dt completou mais um aninho no 

domingo, 12. Seus pais, Clarice e 

José Moacir, e seus irmãos, Diego e 

Laryssa, dão os parabéns!

Carmelita de Castro dos Santos e sua 

netinha, Kauany Priscila dos Santos, 

comemoraram aniversário juntas, na 

quarta-feira, 15. Parabéns!

Na quarta-feira, 22, quem faz a festa 

é Ricardo Ferreira de Barros. Seus 

pais, Davi e Derli, e sua irmã, Mi-

cheli, desejam muitas realizações!

Claudinei Nepomuceno Pinto com-

pletou idade nova no sábado, 11. 

Para ele, a esposa, Beti, e o fi lho, 

Cristian, desejam muitos e prósperos 

anos de vida!

Sábado, 11, foi dia de festa para 

Isabella. Seus familiares, em especial 

a tia Beti, desejam felicidades!

Juliana Damaris Gogola completou 

idade nova ontem. Seus pais e irmãos 

desejam felicidade, saúde e sucesso!

Moacyr Fedalto de Paula e Silva, presidente do Sincovac; Bruno Breithaupt, 

presidente da Fecomércio e Marcos Arzua, durante jantar da CDL.

u DESTAQUE

- Na quarta-feira, 15, 
PAULO BAYERL comemo-
rou idade nova. Parabéns!

- Aniversaria hoje a querida 
CARLA LUDKA MOTTA. 

Para ela, felicidade e sucesso. 

Parabéns!
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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 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.

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 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-
4237. Tratar com Renato ou 

Zeliane.

VENDE-SE projeto completo de edí-
cula 81,00m² com dois quartos, sala, 
banheiro, cozinha, garagem e churras-
queira. Com aproveitamento dos muros 
no fundo do lote. Valor: R$ 100. Fone: 
8851-7253.

VENDE-SE São Bernardo (Beethoven) 
com um ano, dócil, ideal para crianças 
acima de 6 anos (devido ao porte do 
animal). Motivo: mudança. Valor R$ 
150. Fone: 8851-7253.

VENDE-SE mesas e cadeiras dobráveis 
em pinus para churrasqueira, jardins e áre-
as, também mesas com 1,60 x 0,90m para 
churrasqueira reforçada. Fone: 9192-6092.
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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 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.  

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.

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

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 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.

VENDE-SE uma moto CG 125, 87, 
impecável, toda original, com 26 mil km. 
Valor: R$ 2,6 mil. Fone: 9176-8380.

VENDE-SE um caminhão Agrale 1600D 
ano 88, com furgão, em ótimo estado e 
documentação OK. Fone: 9154-4166.

VENDE-SE VW 18-310 Titan 4x2, mo-
delo 2003, à vista R$ 115 mil. Entrada: 
R$ 60 mil + 33x de R$ 1,81 mil (consór-
cio). Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Ford Cargo 1621, modelo 
2000, Truck, turbinado, reduzido, hidráu-
lico, todos os pneus seminovos sem 
câmara. À vista: R$ 103 mil. Entrada: 
R$ 36 mil + 55x de R$ 1,6 mil (consór-
cio). Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE pneus novos e usados de 
todas as marcas. Av. Rigesa, 1064. 
Fone: 3623-1247 ou 9922-2087, falar 
com Nego Sérgio.

VENDE-SE Uno Smart 2001, azul 
perolizado, 4 portas, trava, alarme, 
insulfi lm, MP3, em excelente estado. 
Fone: 9154-4166.

VENDE-SE Fox Hatch Sportline 1.6, 
2005, Flex, à vista R$ 28,4 mil. Completo, 
com ar cond., dir. hidr., ABS, air bag, top 
de linha. Aceito troca e fi nancio até 60 
meses. Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE um Fiat Elba, ano 95, com 
nota fi scal, manual, impecável. Fone: 
3622-8290.

VENDE-SE Eco Sport XLT 2005 Flex, à 
vista. Valor: R$ 35 mil. Entrada: R$ 15 
mil + 39x de R$ 648 (consórcio). Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Gol 2006, 4 portas, cinza, ar 
quente, desembaçador, licenciado até 
2010, som MP3. Valor: R$ 23,5 mil. Fone: 
3623-0889 ou 9933-8054, com Pedro.

VENDE-SE Golf Confortline 2004, 
2.0, MI, à vista R$ 29,8 mil. Entrada: 
R$ 15,5 mil + 58x R$ 359 (consórcio). 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE L-200 Sport HPE 2006, pra-
ta, diesel, automática, 4x4, cab. Dupla, 
completa, à vista R$ 66,5 mil. Entrada: 
R$ 40 mil + 62x de R$ 516. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950.
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Jogos Escolares começam na segunda
Cerca de 1,3 mil atletas passarão por Canoinhas no evento considerado um dos mais importantes da história

Gracieli Polak
CANOINHAS

O colorido dos uniformes e a 
animação de atletas de 15 a 17 
anos da rede estadual de ensino 
deverão tomar conta de Canoi-
nhas a partir da segunda-feira, 
20, quando começa a etapa re-
gional dos Jogos Escolares de 
Santa Catarina. Realizada pelo 
Governo do Estado por meio 
da Fundação de Esportes de 
Santa Catarina (Fesporte) e 26.ª 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR), em parceria 
com a prefeitura de Canoinhas e 
Fundação Municipal de Esportes 
(FME), o evento é, de acordo 
com os organizadores, a maior 
competição esportiva já realizada 
na cidade.

Segundo o gerente de Tu-
rismo, Cultura e Esportes da 
SDR, James Lanke, a realização dos Jogos na cidade é uma óti-

ma oportunidade de disseminar 
uma boa imagem não só de 
Canoinhas, mas de toda região. 
”Nós queremos potencializar e 
dar visibilidade para as cidades 
do Planalto Norte, porque o 
movimento de atletas, pais e pro-
fessores será intenso. Material de 
divulgação da região será espalha-
do no comércio, que também vai 
ser aquecido com a competição”, 
explica.

A abertura oficial dos Jogos 
acontece na noite de segunda-
feira, às 19h30min, no ginásio 
da E.E.B. Sagrado Coração 

de Jesus, mas as competições 
começam logo na manhã do 
mesmo dia. De acordo com a 
SDR, oito ginásios servirão de 
palco para competidores em 
seis modalidades: futsal, han-
debol, voleibol, basquetebol, 
xadrez e tênis de mesa. A novi-
dade para a competição é o gi-
násio da E.E.B. Santa Cruz, que 
passou por reformas e agora, 
recuperado, recebe um painel 
eletrônico para divulgação dos 
resultados.

INVASÃO ESPORTIVA

Aproximadamente 1,3 mil 

atletas de 25 municípios, como 
Concórdia, Joaçaba, Campos 
Novos, Videira, Caçador, Curi-
tibanos, Lages, Seara, São Mi-
guel do Oeste, Maravilha, São 
Lourenço d’Oeste, Chapecó, 
Xanxerê, Palmitos, Dionísio 
Cerqueira, Itapiranga e Quilom-
bo, além das cidades vizinhas, 
são esperados para a competi-
ção, que deverá ser encerrada 
na sexta-feira, 24.

Os classifi cados nesta etapa 
seguem para a fase estadual da 
competição, que neste ano será 
realizada na cidade de Rio do 
Sul.

GINÁSIO do Cesc foi reformado para receber as competições que vão até a próxima sexta-feira; 25 municípios participam

G
ra

c
ie

li
 P

o
la

k

Final do 

Municipal de 

Futebol será 

no domingo

Tropical e Força 
Quadrangular decidem o 
título em Três Barras

Tropical e Força Quadrangular 

fazem, a partir das 15 horas de 

domingo, 19, no campo da ADC 

Rigesa, a fi nal do Campeonato 

Municipal de Futebol de Três 

Barras. Antes da decisão, Amigos 

Bar e Amigos do Nenê “A” entram 

em campo para fazer a partida que 

apontará o 3º e 4º colocados da 

competição. 

O Tropical chegou à decisão 

após uma verdadeira batalha na 

partida semifi nal contra os Ami-

gos do Nenê “A”. Após um empate 

de zero a zero no tempo normal, 

a vaga na fi nal foi garantida nos 

pênaltis com uma vitória de 4 a 3. 

Já o time da Força Quadrangular 

chegou à fi nal após passar pela 

equipe dos Amigos Bar por 3 a 

0. “Será uma grande fi nal, pois as 

duas equipes chegam muito bem 

para a partida decisiva. Esperamos 

que o público compareça e apoie 

do começo ao fi m os times no 

próximo domingo”, comentou 

o professor José Roberto Pedro, 

coordenador de Esportes da pre-

feitura de Três Barras. 

ESPORTES
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Cruzeiro perde Libertadores 
Sina brasileira na competição continua

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

ESPORTES

O clube mineiro até tentou, mas 
não foi desta vez que o tri na 
Taça Libertadores da América 
veio para Minas Gerais. Com 
o Mineirão lotado e coberto de 
azul na quarta-feira, 15, a festa 
armada para a finalíssima da 
competição acabou com um 
gosto amargo para os torcedores 
da Raposa, que viram seu time 

fazer um jogo nervoso contra a 
carimbada equipe argentina do 
Estudiantes, dona da festa na casa 
dos adversários.

Vindos de um empate sem 
gols do primeiro jogo da fi nal, os 
clubes precisavam de uma vitória 
simples para levantar a taça, fator 
que movimentou a partida para 
os dois lados  desde os primeiros 
minutos da disputa. Faltas vio-
lentas dos jogadores argentinos 
foram revidadas pelos brasileiros 
e o jogo seguiu quente, sem a 
interferência do árbitro Carlos 
Chandía, mas também sem gols. 
O placar foi aberto somente no 
segundo tempo, com um chute 
de fora da área do volante Henri-
que, que marcou para o Cruzeiro 
aos seis minutos, incendiando o 
Mineirão e trazendo o técnico 
Adilson Batista para a come-
moração dentro do campo. Mas 
parou por aí.

Seis minutos depois o clube 
argentino chegou ao empate 
com a fi nalização de Fernandez 
e esfriou o Cruzeiro, que aos 27 
minutos levou mais um, desta 
vez do artilheiro da competição, 
Boselli. Mesmo com alterações na 
equipe, o clube mineiro não con-
seguiu buscar o empate e assistiu 
de perto a vitória dos argentinos, 
que conquistaram o tetra na com-

Três Barras 

sedia etapa 

regional de 

tênis de mesa
Acontece neste domingo, 19, 
a partir das 9 horas no ginásio 
da ADC Rigesa, a 2.ª etapa da 
Liga Extremo Norte Catarinense 
de Tênis de Mesa. O evento 
contará com a presença de 
aproximadamente 150 atletas 
de todas as categorias (do pré-
mirim ao sênior) das cidades 
de Videira, Porto União, Canoi-
nhas, Caçador, Mafra, Lages 
e Três Barras. É a segunda 
vez que Três Barras sedia este 
evento. A organização espera 
superar a etapa do ano passado 
que contou com a presença de 
120 atletas. A promoção é da 
ADC Rigesa com parceria da 
prefeitura de Três Barras.

Genoma 

Colorado 

defende 

liderança 

jogando em 

Três Barras

 A Escolinha de Futebol Geno-
ma Colorado de Três Barras 
defende na tarde de amanhã a 
liderança dos grupos do Cam-
peonato Catarinense de Nú-
cleos. Os tresbarrenses jogam 
contra Rio do Sul nas quatro ca-
tegorias em disputa: Pré-mirim, 
Mirim, Infantil e Juvenil. 
Na categoria Pré-mirim, o Ge-
noma fez um jogo até agora 
na competição, venceu seu 
adversário e lidera a chave 
com três pontos. Pela categoria 
Mirim, os tresbarrenses jogaram 
quatro vezes e venceram todas 
as partidas. A garotada marcou 
32 gols e ainda não sofreu ne-
nhum. Já na categoria Infantil, 
Três Barras também lidera seu 
grupo com 12 pontos. A equipe 
assinalou 41 gols e levou ape-
nas quatro. No Juvenil, a esco-
linha somou, até o momento, 
12 pontos no campeonato. O 
time marcou 14 gols e tomou 
apenas dois.

26.º Jogos da 

Primavera com 

data marcada

Uma das competições esportivas 
mais tradicionais da região está 
de volta. Na quarta-feira, 15, a 
Fundação Municipal de Esportes 
(FME) divulgou a realização dos 
Jogos, que integrarão o calendário 
de comemorações do aniversário 
de Canoinhas. De acordo com a 
FME, a competição terá início na 
sexta-feira, 4 de setembro.

Canoinhenses no Regional de Tênis

  DESEMPENHO

Há duas semanas, a  equipe da  Asso-
ciação Muniz Tênis, participou em Join-
ville do  Regional  Norte  de  Tênis.

Com ótimo desempenho  dos 
tenistas, surpreendendo até  os  fa-
voritos, cada  um  na  sua  respectiva 
categoria, os atletas mostraram  que  
o tênis  do  interior  também  tem seu 
peso  no  Estado.

O professor  Marcelo Muniz diz 
que  o tênis  de Canoinhas vem  
crescendo  em todos  os  sentidos, 
seja  em  número de  adeptos ou  em  
qualidade.

O Regional Norte  de  Joinville 
foi  mais  um torneio  com  pontuação 

no ranking estadual. A próxima etapa 
do estadual acontece no  fi m  do  mês 
em Itajaí.

Marcelo Muniz – 2.º colocado 
– 1.ª classe vip
Guilherme Prust – campeão 
– 12 anos
Cleber Grosskopf – 2.º colocado 
– 5.ª Classe A
Marcio Thiem – campeão 
– 4.ª Classe B  

petição, acabando com um jejum 
que durava 39 anos.

SINA BRASILEIRA

Uma recente sina dos times 
brasileiros nas fi nais internacio-
nais da Libertadores continua, 
agora endossada pelo jogo de 
quarta-feira. Desde 2000, em 
confronto contra times estran-
geiros, os brasileiros têm levado 
a pior na batalha pelo título de 
melhor das Américas. 

A sequência começou com 

o Palmeiras, que perdeu para o 
Boca Juniors em 2000 e conti-
nuou com o São Caetano (contra 
o Olimpia em 2002), o Santos e 
o Grêmio (ambos contra o Boca, 
em 2003 e 2007). A última der-
rota havia sido a do Fluminense, 
contra a LDU, no ano passado. 
Em 2005, o São Paulo conquis-
tou o título, mas jogando contra o 
Atlético-PR. No ano seguinte, foi 
a vez do Internacional levantar 
a Taça, desta vez passando por 
cima do São Paulo.

INCRÉDULO, Kléber deixa o campo do Mineirão: “Perdemos para nós mesmos”
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
Rua Paraná, 147 – Fone/fax - 0xx 47 3625.1260 / 3625.1619
e-mail: cmirineopolis@yahoo.com.br  site: www.camaradeirineopolis.com.br 
89440-000 - IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 010 DE 22 DE MAIO DE 2009

EXONERA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 16, 
inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” também do artigo 
16 do Regimento Interno desta Casa e de conformidade 
com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Exonerar a Servidora ELIANE APARECIDA NICOLUZI 
REBELLO, RG nº 1.793.074-0, inscrita no CPF sob o nº 
607.159.529-00, do cargo de Provimento em Comissão 
de Assessora Parlamentar, do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal, nomeada através da Portaria nº 005 
de 26 de Janeiro de 2009.

Gabinete da Presidência, em 22 de maio de 2009.
_____________________________

GERALDO ORLONSKI
Presidente

PORTARIA Nº 011 DE 03 DE JULHO DE 2009

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 16, 
inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” também do artigo 
16 do Regimento Interno desta Casa e de conformidade 
com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder ao Servidor LÚCIO LUIZ COLOMBO, As-
sessor de Comunicação Social, o gozo das férias pelo 
período de 20 dias, iniciando em 01 (primeiro) de Julho 
de 2009 até 20 (vinte) de Julho de 2009.

Autorizar de acordo com o Art. 102, da Lei Complementar 
n° 001/97, de 30 de dezembro de 1997, converter um 
terço das férias em abono pecuniário.

Gabinete da Presidência, em 03 de julho de 2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

PRESIDENTE

PORTARIA Nº 012 DE 03 DE JULHO DE 2009

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 16, 
inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” também do artigo 
16 do Regimento Interno desta Casa e de conformidade 
com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder a Servidora ELENICE IZAURA NEPPEL, 
Contadora, o gozo das férias pelo período de 15 dias, 
iniciando em 02 (dois) de Julho de 2009 até 16 (dezes-
seis) de Julho de 2009.

Gabinete da Presidência, em 03 de Julho de 2009.

____________________________
GERALDO ORLONSKI

Presidente

PORTARIA Nº 013 DE 14 DE JULHO DE 2009

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

GERALDO ORLONSKI, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 16, 
inciso I, letra “d”, e inciso III letra “a” também do artigo 
16 do Regimento Interno desta Casa e de conformidade 
com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder a Servidora PATRICIA FABIANE FRONCZAK, 
Agente Administrativo, o gozo das férias pelo período 
de 20 dias, iniciando em 14 (quatorze) de Julho de 2009 
até 02 (dois) de Agosto de 2009.

Autorizar de acordo com o Art. 102, da Lei Complementar 
n° 001/97, de 30 de dezembro de 1997, converter um 
terço das férias em abono pecuniário.
 
Ressaltar que as referidas férias referem-se ao período 
de aquisição de 09/02/2008 à 08/02/2009. 

Gabinete da Presidência, em 14 de Julho de 2009.

_____________________________
GERALDO ORLONSKI

PRESIDENTE

EDITAIS
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O Congresso Nacional por lógica 
é a fonte onde brota as leis seguido 
da justiça. Com tantos deputados e 
senadores, ministros de Estado regra-
do por um presidente que mais anda 
pelos ares, talvez para observar as 
distâncias dos problemas que assolam 
o País. Com uma consciência poucas 
vezes reveladas no passado, nosso 
tempo clama por justiça. A maioria 
das pessoas, em nível de patriotismo 
e até mundial, não recebe aquilo que 
lhes é devido. Elas são condenadas a 
viver à margem da humanidade. A luta 
pela justiça, por conseguinte, constitui 
meta prioritária para todos quantos 
acreditam na igualdade fundamental 
em direitos e deveres. Um mundo justo 
confi gura uma situação de dignidade 
que possibilita ao ser humano desabro-
char em suas potencialidades. Mesmo 
reconhecendo o extraordinário valor 
desse objetivo, cabe perguntar: garantir 
ao ser humano direitos e deveres iguais 
constitui toda a meta a ser atingida? 
Para a organização social, talvez sim. 

Para a Igreja, com certeza não. Com 
efeito, a dignidade humana atinge seu 
ponto mais alto quando ultrapassa o 
devido para chegar ao gratuito. Isso 
quer dizer que o ser humano amadure-
ce quando está aberto às experiências 
gratifi cantes do amor, da amizade, do 
perdão, da solidariedade. Nenhuma 
dessas dimensões é obrigatória. Sem 
elas, no entanto, a vida empobrece e 
defi nha. É esta grande lição que os 
trabalhadores das primeiras horas não 
conseguem compreender. Leia (MT 20, 
1-16) Eles só conseguem entender 
aquilo que é devido. Já o gratuito lhes 
parece inaceitável. Observe-se aí que 
a justiça foi cumprida rigorosamente. O 
que vem a mais não pode ser exigido 
porque decorre da bondade de quem 
faz a doação. Por essa razão, em ne-
nhum momento a justiça detém a última 
palavra. Depois dela vem a gratuidade, 
que é plenitude de vida.

O que mais pesa no mundo é ba-
lança, mas também os bolsos vazios: 
da maioria.

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 se sentir mais leve nos próximos dias, 
ariano. O clima é de descontração e com isso vem a 
possibilidade de ser mais fl exível e perceber melhor 
todas as possibilidades que têm a sua frente. Dê mais 

atenção para você, permita-se ser diferente e deixe que os outros 
notem tudo que tem de bom. O momento é excelente para administrar 
melhor suas fi nanças.

A semana promete brilho e sucesso, geminiano. Você 
estará mais evidente aos olhos dos outros e será mais 
notado pelas pessoas. É possível que te valorizem 
mais e que você consiga mostrar seus talentos de 

uma maneira mais natural, conquistando não só a atenção, mas os 
elogios de todos. Assuntos e atividades em grupo são muito bem- 
vindos. Estar com pessoas traz boas oportunidades.

A semana favorece o conhecimento, leonino. Es-
pecialmente no que diz respeito a outras culturas, 
crenças e qualquer coisa diferente do comum. A 
comunicação está extremamente evidenciada, assim 

como a possibilidade de autoconhecimento, sendo positivo para 
atividades desta natureza. A semana pede um maior contato com 
seus sentimentos e opiniões.

Você estará mais atento ao que diz respeito ao amor, 
libriano. A semana é positiva para uma viagem a dois 
ou algum outro programa romântico. Fale de seus 
sentimentos e mostre o que deseja para o futuro em 

comum. Pode surgir uma notícia interessante ligada a carreira, onde 
você tende a estar um pouco mais popular nestes dias. Fique atento 
as novidades profi ssionais.

Amor e romantismo são os pontos altos da semana, 
sagitariano. Você tende a estar sonhador e disposto 
a vivenciar experiências afetivas que tragam amor 
e sensibilidade. A semana promete bons momentos 

a dois e a possibilidade de sonhar ao lado da pessoa amada. Mas 
cuidado para não sonhar demais e criar uma realidade que não existe. 
Bom momento para conversas importantes.

Sua criatividade tende a estar ainda mais evidente, 
aquariano. Você poderá contar com boas ideias e 
ousadia para lidar com as atividades do dia a dia. Os 
assuntos materiais como trabalho e dinheiro pedem 

sua atenção e alguma inovação na forma de lidar com isso. Inclusive 
com sua rotina, que pede pequenas alterações para que dê conta de 
tantas boas oportunidades.

É um bom momento para se fazer um balanço entre 
o passado e os seus desejos para o futuro, taurino. 
Os astros te convidam a fazer uma análise interna, 
percebendo melhor seu potencial, suas qualidades 

e defeitos e também o que pode ser feito em relação a isso tudo. 
Muito cuidado com os gastos, pois você tende a gastar por impulso 
nos próximos dias.

Você tende a estar mais voltado para o trabalho, 
canceriano. Perceba que pode fazer pequenas mu-
danças que trazem grandes resultados em sua área 
profi ssional. Dedique-se com afi nco e tende a ter 

muito reconhecimento. Uma inquietação interna pode estar presente, 
pedindo que mostre mais seus sentimentos e que perceba melhor o 
que gosta e o que quer fazer.

As atividades em grupos são muito positivas nestes 
dias, virginiano. Você tende a estar em evidência 
dentro do grupo e a semana promete bons momentos 
na companhia de amigos. Você tende a estar mais 

criativo e inovador e é hora de aproveitar esta ousadia e fazer as 
coisas de uma maneira diferente. Ouse, inove, crie. Mostre seu brilho 
pessoal e atrairá coisas boas.

Hora de mudar algumas coisas em sua rotina, 
escorpiano. E são as pequenas mudanças as mais 
valiosas. Mude um móvel de lugar, jogue alguns 
papéis fora, mude algum horário. Isto já te trará uma 

sensação de renovação, que está sendo pedida nesta fase. Inclua 
um pouco de diversão também nesta rotina e aproveite a semana 
para fazer coisas por você e sua saúde.

Você tende a estar mais introspectivo, capricorniano. 
Aproveite estes dias para estar mais em contato com 
sua casa, sua família e as pessoas mais próximas. Os 
assuntos pessoais estão em destaque e pedem sua 

atenção. Mas podem surgir propostas profi ssionais ou novos contatos 
que devem ser observados, pois são oportunidades. O contato com 
a natureza renova sua energia.

Peixes de 22/2 a 20/3
Sonhe, pisciano. Mas cuidado para não se perder em 
suas fantasias. A semana pede que dê mais atenção a 
parte fi nanceira e a organização desta área. É um bom 
momento para rever alguns gastos e mudar alguns 

hábitos. Seus relacionamentos e o romantismo continuam em alta, 
prometendo sensações agradáveis, idealização e amor. A promessa 
é de muita criatividade.

HORÓSCOPO DA SEMANA

A JUSTIÇA NÃO DETÉM A ÚLTIMA PALAVRA

Fonte: Climatempo

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE:

22ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

14ºC

DOMINGO:

18ºC

Manhã Tarde Noite
6ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEGUNDA:

17ºC

Manhã Tarde Noite

8ºC

21ºC

ALMANAQUE

Sol com algumas nuvens. Não chove.

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE – Zeca e Rosinha viajam para o Rio. Zeca 
avisa que eles irão sair, mas acaba dormindo, 
deixando Rosinha entristecida. Terêncio se declara 
para Edith e, antes que eles se beijem, Zuleika 
aparece e interrompe a conversa.

AMANHÃ - Zeca tenta rever Santinha. 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. Rosinha reclama das atitudes de 
Zeca e afi rma que ele a levou para o Rio de Janeiro 
com a intenção de encontrar Maria Rita.

HOJE – Dafne fi ca curiosa sobre o novo amor de 
Amarilys, mas ela não revela quem é. Tatiana elogia 
Edgar e tranquiliza Simone quanto ao caráter dele. 
Jacques recebe alta do hospital. Cássio se entende 
com Léa e ela diz que o ama.F

AMANHÃ - Denis cede à chantagem de Judith. 
Amarilys se comove com uma mentira de Nicholas. 
Cássio fi ca assustado com a empolgação de Léa. 
Gabriel teme que Dafne vá embora. Simone tenta 
seduzir Edgar, que se esquiva.

HOJE – Raj pergunta a 
Maya se ela conhecia 
Bahuan antes de eles 
se casarem. Gopal tenta 
explicar para Durga o 
motivo pelo qual ele pre-
cisa ir ao Brasil. Shankar 
surpreende Opash ao 
elogiá-lo no meio da rua. 
Yvone fi ca feliz ao ver 
que Mike está se enten-
dendo com Nanda.

AMANHÃ - Maya fi ca indignada com a desconfi an-
ça de Raj e acusa Bahuan de querer provocá-lo. 
Gopal diz para Raul procurar Ramiro. Tarso se 
incomoda com a presença de Cidinha. Beca diz 
a Júlia que irão sequestrar Ramiro quando ele 
voltar de viagem. Durga fala para Raj e Maya que 
o nome do brasileiro que está com Gopal é Hum-
berto Cunha.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Rubens recebe a notícia de que Gusta-
vo sofreu um acidente. Fabrício é informado de 
que Mário morreu. Rubens pede a Homero que 
providencie ajuda às famílias dos acidentados. 
Eunice diz a Gustavo que não sabe quem estava 
no carro.

AMANHÃ – Tia Cora 
conta a Gustavo que 
Eliana feriu o rosto gra-
vemente e que o noivo 
morreu. Marujo fala a 
Zé Moreia que sabotou 
o barco de Josias. Ho-
mero revela a Eunice 
que Fabrício é o pai de 
Daniel e Eliana. Daniel 
comenta com Rita que 
Mário estava na con-
tramão.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

LEMBRANÇAS
Guarda a lembrança deste tempo bom
Que a poesia ocupa o seu despertar

Quando voou dos teus pequeninos lábios
Hinos e frases difíceis de pronunciar.

A vida que hoje nos cobre de nostalgia
Na sua alegria que vem nos acordar
Na alma abriga ainda a sabedoria

Daquela criança que aprendia cantar
Nos perdemos enquanto crescemos

Esquecendo que vence também quem 
chorar.

Hoje as lágrimas molham ao relembrar
O escultor que esmerava-se ao lapidar
Quando ao som das vozes franzinas

Soava a doçura do bê-a-ba
Crescendo num novo dia da história
No amor enriquecendo a memória

Compreendendo que quem ama tropeça
Cresce espionando as arestas

Por onde sua aventura começa.

Jardim da infância; sonhos alados
Em seu encanto encantaram-se tantos
Em ti aprenderam e sumiram em vultos

Encontram amigos que hoje ocultos
Fogem da realidade do não ser

Por não saber que se tornaram adultos.

Pedras são teimosas como os homens
Algumas não se deixam lapidar

O tempo para na persistência da vida
Que teimosa não ousa abandonar
Nas mãos do escultor da infância

Nasce um homem da criança
Que inspira o que hoje sabe brilhar.

HOJE - Pavão avisa a Tony que o desvio de carga 
no porto não vai bem. Arlindo cochila enquanto um 
homem com máscara ninja o imobiliza. Tony pede 
a Pavão que arranje alguém para seduzir Bruno. 
Neide avisa a Bruno que Fernanda e Rudi estão 
no Omertà.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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FESTA | No domingo, 19, acontece a 17.ª edição da tradicional 

Festa do Colono e do Motorista da comunidade de 

Serra do Lucindo, em Bela Vista do Toldo. Católica, a festividade se inicia 

com uma Cavalgada e com benção de carros e máquinas agrícolas. Na foto, 

procissão realizada na última edição, no ano passado.
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