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JUSTIÇA CANOINHAS

Wozjinhack é 

absolvido de 

polêmico processo

Acusado foi pivô de série de 
denúncias publicada em re-
portagem do CN.    Página 8

Rotativo começa 

a funcionar em 

12 de setembro

A partir de então, motoristas que 
não pagarem estacionamento no 
centro, serão multados.      P. 12
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A história da educação superior brasileira é 
marcada por inúmeras tragédias, assim 
como pelas lutas que fez a favor de si e 

do País.  Poderiamos nós, narrarmos algumas 
centenas delas, mas a proposta é colocar em 
debate apenas algumas trágedias das quais 
vemos hodiernamente. 

Sabemos que a globalização e a lógica do 
capital fi nanceiro, por enquanto, estão arraigados 
ao mundo, e a partir dai, começamos nossas 
indagações. A educação superior está a serviço 
de quem? A favor somente do mercado? Será que 
essa educação está desprovida de criticidade? 
Cabe a quem interpretar as relações sociais? É 
papel de quem cuidar da educação superior? 

Segundo o documento referência do Conae, 
por meados da década de 1990, o Governo 
Federal diminuiu os recursos das universidades, 
fazendo com que ocorresse um processo de 
mercantilização do ensino superior, através de 
contratos e convênios. Como manda a lógica do 
capital, o setor privado investiu profundamente 
nesse nicho de mercado, fazendo com que o go-
verno se eximisse ainda mais do setor. Atualmente 
somente 12,1% dos considerados em faixa etária 
universitária se encontram matriculados, dentre 
eles 74,1% estudam no setor privado, enquanto 
25,9% estudam em instituições públicas.

Dentro de nosso País cerca de 10% da po-
pulação possuem 50% de toda riqueza nacional, 
enquanto 50% dos mais pobres possuem cerca de 
10% das riquezas. Dentre os mais ricos, a maioria 
estuda nas universidades públicas, enquanto a 
maioria dos pobres estudam no setor privado, isso 
evidencia a vunerabilidade do sistema particular, 
e também as taxas de inadimplência, além das 
sobras de vagas. A partir disso surgiu a neces-
sidade de se baratear os cursos, conseguindo 
manter o setor em funcionamento. Com isso foi 
criado o EAD (educação a distância).

Neste método de educação o aluno estuda 
sozinho em casa, com os módulos fornecidos, 
postulado de alguns encontros presenciais. Não 
seria esta uma venda de diplomas a prestação? 
Será que o ensino médio oferece bases concei-
tuais para essa metodologia autodidata? Esses 
EADs não seriam apenas reproduções do fra-

cassado ensino fundamental e médio no País? 
Esses alunos dão conta de pensar uma totalidade 
conceitual e empírica? 

O que é extremamente questionável nesta 
metodologia, se trata da formação de professores, 
como em cursos de licenciatura de Sociologia, 
Filosofi a, Pedagogia, Matemática, Letras, Física... 
Será que somente conceitos formam excelentes 
professores? Como fi cam as práticas professo-
rais, o debate, os exercícios empirícos que cursos 
presenciais oferecem? As trocas de experiências? 
Também temos obrigação de lembrar que maus 
professores formam maus alunos, consequente-
mente uma mau sociedade, desprovida de razão, 
organização, justiça, liberdade... E isso é cíclico, 
sendo o abismo logo ali. Será que o governo 
não abriu essa forma de ensino somente para 
aumentar as estatísticas dos diplomados em 
nível superior?

Um segundo e rápido problema é a expansão 
dos cursos técnicos. Eles são fundamentais para 
manutenção da sociedade, mas deveriam estar 
acompanhados de disciplinas que coloquem em 
questionamento alguns pressupostos societários, 
não basta apenas saber manipular coisas, temos 
de pensar a dinâmica social, para podermos 
melhorá-la cada vez mais.

Afi nal, os melhores professores e cidadãos 
são aqueles que conseguem fazer uma leitura 
da totalidade, e colocar tudo em questionamen-
to, não aqueles que somente seguem lógicas 
impostas coercitivamente. É claro e lógico que 
mudanças profundas na sociedade só são atin-
gidas através da educação, por isso temos de 
lutar por uma formação íntegra e de qualidade, 
começando pelo formação dos professores, 
cobrando deles produção científica, cursos 
de capacitação, pós-graduações, mestrados, 
doutorados... Como ressalta a constituição 
federal, educação é um direito de todos e 
dever do Estado, por isso a necessidade de 
cobrar do Governo Federal a implementação 
de universidades públicas em todas as cidades 
consideradas pólos. 

 
Felipe Onisto é acadêmico do curso de Ci-

ências Sociais da UnC-Canoinhas

EDITORIAL

Sinais de recuperação

 A nuvem negra 

que fechou em-

presas e demitiu 

muita gente pa-

rece lentamente 

sair de cima do 

planeta

Educação tratada como negócio

ARTIGO

FELIPE ONISTO

N
o mundo agitado em que vivemos quase 
não temos tempo para refl etir sobre a 
importância da agricultura e da pecuária 

em nossas vidas. O alimento que chega à mesa, 
o sapato que calçamos, as roupas que vestimos, 
o combustível que move os veículos, enfi m, boa 
parte do que consumimos e dos serviços que 
usufruímos são fruto direta ou indiretamente do 
esforço do produtor rural, profi ssional que trabalha 
sem saber se vai ser remunerado devido o risco 
de sua atividade. E para que tenhamos todo este 
conforto, precisamos reconhecer a importância 
daquele que transporta nossas riquezas e possi-
bilita que a produção nacional chegue a nós.

Quando comemoramos o Dia do Agricultor 
e do Motorista – 25 de julho – celebramos duas 
atividades pouco reconhecidas e que tem relação 
direta no nosso dia a dia, pois se faltar o alimento 
ou ele não chegar como confortavelmente chega 
às prateleiras e à nossa mesa, causa um verda-
deiro transtorno.

Também nem sempre fica claro para o 
consumidor o porquê da alta nos preços dos 
alimentos, fruto de fatores econômicos, climáti-
cos e logísticos. Os grandes vilões têm sido os 
preços exorbitantes do barril de petróleo, dos 
insumos e defensivos agrícolas, juros, além da 
alta carga tributária que obriga os produtores a 
repassarem aos consumidores custos cada vez 
mais elevados.

Embora seja pequena a incorporação de 
novas áreas destinadas ao plantio, devido às 
resoluções ambientais estarem cada vez mais 
rigorosas, a demanda por alimentos é crescente 
em todo o mundo. Aumentar a produtividade sem 
ampliar a área de cultivo depende diretamente 
do apoio à pesquisa, de uma política agrícola de 
longo prazo, da garantia do direito à propriedade e 
da recuperação de renda, crédito e tecnologia.

O Brasil precisa de uma agricultura susten-
tável do ponto de vista econômico e ambiental 
para manter o alto desempenho das nossas 
exportações. A garantia de renda ao produtor 
favorece a geração de empregos e fornecimento 
de alimentos aos brasileiros.

O setor produtivo brasileiro precisa se envol-
ver na discussão da reformulação da legislação 
ambiental nacional. Precisamos modernizar a 
atual legislação, criada em 1965, remendada e 
unilateral, pois a preservação ambiental é neces-
sária, sem dúvida, mas que prevaleça a harmonia 
entre a preservação e a produção rural. 

Dentre estas e todas as situações suportadas 
hoje pelo produtor rural brasileiro, caberá sempre 
a indagação: “Você já comeu hoje?” Certamente 
sim, então “Agradeça a um agricultor”. 

Valdir Colatto é engenheiro agrônomo, depu-

tado federal e presidente da Frente Parlamentar 

da Agropecuária no Congresso Nacional

Você já comeu hoje? 
Agradeça a um agricultor!

ARTIGO

VALDIR COLATTO

D
ois índices divulgados na sema-
na passada indicaram melhora 
no cenário da economia brasi-

leira, apesar da crise fi nanceira que se 
arrasta desde setembro do ano passado. A 
confi ança do consumidor brasileiro medi-
da pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
melhorou em julho e se reaproximou do 
nível anterior a setembro do ano passado.

O índice subiu 2,8% frente a junho e 
atingiu 111,4 pontos. Outra boa notícia: 
o nível de desemprego atingiu o menor 
índice do ano, de acordo com o IBGE. A 
taxa de desemprego nas seis principais 
regiões metropolita-
nas do Brasil fi cou 
em 8,1% em junho, o 
que indica queda em 
relação a maio (quando 
a taxa fi cou em 8,8%). 
Trata-se da menor taxa 
desde dezembro, que 
havia sido de 6,8%. Os 
números refl etem na re-
gião. No mês de junho, 
o Sistema Nacional do 
Emprego (Sine) de Canoinhas registrou 
223 pedidos de seguro-desemprego, 
relacionados aos municípios de Ca-
noinhas, Major Vieira, Bela Vista do 
Toldo e Três Barras. Número conside-
ravelmente menor que dos dois meses 
anteriores – em abril 287 trabalhadores 
entraram com o pedido e em maio, 
o recorde do semestre – 342 pessoas 
pediram o benefício.

A garantia do emprego ou o surgi-
mento de vagas provoca otimismo no 
consumidor, o que certamente ajuda a 
indústria a se recuperar. A Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) divulgou 
na semana passada o índice do segundo 
trimestre de 2009. A pesquisa mostra que 

o indicador de produção fi cou em 48,1 
pontos, em uma escala de 0 a 100 em que 
números abaixo de 50 pontos indicam 
queda. Foi um tombo pequeno se compa-
rado com o mês anterior, de 36,1 pontos. 
No mesmo período do ano passado, o ín-
dice estava positivo e era de 56,5 pontos.

Nas terça-feira, 28, os bancos emiti-
ram mais um sinal positivo - para eles a 
crise terminou em maio.

Para a região as notícias não pode-
riam ser mais alvissareiras, especialmente 
em um momento decisivo, quando a Co-
opercentral Aurora volta a dar sinais de 

que está próxima de efetivar o 
investimento em um frigorí-
fi co de aves e uma fábrica de 
ração em Canoinhas. Na mais 
cautelosa das expectativas 
parece mesmo que a empresa 
deve iniciar a obra em 2010, 
até porque a expansão de em-
presas do setor como a Glo-
boaves, que vai investir em 
Papanduva, e a Tyson Foods, 
que já manifestou desejo de 

recrutar criadores de aves na região para 
fomentar a unidade de Itaiópolis, vai 
forçar a Aurora a tomar uma atitude, sob 
risco de perder mão de obra.

Mas não é só no setor industrial 
que a economia dá sinais de recupera-
ção. Canoinhas se prepara para inau-
gurar em setembro o maior empreen-
dimento comercial de sua história. O 
grupo Queluz está concluindo investi-
mento de R$ 8 milhões que congrega 
um supermercado, cinema, lanchonete 
e lojas terceirizadas.

As perspectivas são das melhores. 
A nuvem negra que fechou empresas e 
demitiu muita gente parece lentamente 
sair de cima do planeta.
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A imagem

<< O QUE PASSOU...

FELIPE Massa, sendo 

retirado de sua Ferrari 

após ser golpeado na 

cabeça em treino na 

Hungria no sábado, 25. 

O piloto se recupera em 

um hospital

PSDB na berlinda
O senador Sérgio Guerra (PE), presidente nacional do PSDB, pediu ao 
presidente licenciado do PMDB, deputado Michel Temer (SP), que o parti-
do não entre com representação no Conselho de Ética do Senado Federal 
contra o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM). O presidente dos tucanos 
alegou que as representações do partido contra o senador José Sarney 
não eram contra o PMDB. Michel Temer disse ser inevitável uma reação 
do PDMB contra o PSDB, na forma de representação contra o senador 
amazonense.

Futuro ministro da Justiça
O ministro da Justiça, Tarso Genro, será candidato ao governo do Rio 
Grande do Sul em 2010. Como deverá se desincompatibilizar do cargo de 
ministro em abril do próximo ano, está em campanha aberta para fazer o 
deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP), secretário-geral do Partido dos 
Trabalhadores, seu sucessor no comando do Ministério da Justiça.

Sarney discutirá renúncia
Sob forte pressão da família para que renuncie o presidente do Senado 
Federal, José Sarney (PMDB-MA), vai decidir seu futuro numa conversa 
pessoal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode acontecer na 
próxima semana, quando o Congresso Nacional retomar os seus traba-
lhos. O presidente da República deverá insistir para que o senador não 
renuncie ao comando do Senado. O peemedebista disse que seu desejo 
é resistir, mas que para isso precisa de apoio. Os dois, então, teriam mais 
uma conversa pessoal para discutir a evolução da crise no Senado, que se 
arrasta desde fevereiro. Em conversa com aliados, o presidente do Senado 
também disse que não deseja renunciar nem cogita pedir licença do cargo 
no momento.

Professores produtivos
O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), está exultante com os 
resultados do programa de qualidade que implantou na rede pública estadual de 
ensino. Apesar a resistência inicial dos professores, o programa é um sucesso e 
os mestres que baterem as metas de qualidade receberão um 14.º salário.
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Negociação em Honduras
<< 26/07
As Forças Armadas de Honduras 
emitiram um comunicado no qual 
afi rmam que não se oporiam a 
um retorno negociado de Manuel 
Zelaya, há quatro semanas no 
exílio. É a primeira manifestação 
de uma instituição importante 
hondurenha admitindo o retorno 
do presidente deposto.

Para bancos, recessão 
acabou em maio
<<27/07
Estudos de grandes bancos 
apontam expansão da economia 
do País após dois trimestres de 
retração, que caracterizaram 
recessão. Segundo o Brades-
co, até maio, o PIB do segundo 
trimestre já subira 1,7% ante o 
do período de janeiro a março. 
Economistas do Itaú Unibanco 
detectaram, também em maio, 
alta de 2,3% em relação ao mês 
anterior. 

Protestos em São Paulo
<<27/07
O primeiro dia de restrição aos 
ônibus fretados terminou com 
protestos e algumas das princi-
pais vias de São Paulo fechadas 
em pleno horário de pico do 
trânsito.

Governo minimiza nota
<<27/07
O governo Lula considerou ato 
isolado de “um ou dois senado-
res” a nota divulgada pela ban-
cada do PT no Senado pedindo 

o afastamento temporário do 
presidente da Casa, José Sarney 
(PMDB-AP), e manteve o apoio 
ao peemedebista.

SP adia reinício das aulas
<<28/07
 O governo estadual e a Prefeitu-
ra de São Paulo adiaram em duas 
semanas a volta às aulas na rede 
pública para evitar maior dissemi-
nação da gripe suína. A medida 
afeta cerca de 6,3 milhões de 
estudantes, e cabe às escolas 
decidir como repor as aulas 
perdidas. As creches municipais, 
que não têm recesso em julho, 
também permanecerão fechadas 
até 17 de agosto.

Governo Lula tem o 
pior resultado fi scal
<<28/07
No primeiro semestre, a econo-
mia para pagar juros caiu 70% 
em relação ao mesmo período de 
2008, de R$ 61 bi para R$ 18 bi.
Com crise, a receita recuou e as 
despesas sobiram, mas analistas 
ainda acreditam em cumprimento 
da já reduzida meta fi scal anual.

Desemprego recua 
<<29/07
A taxa de desemprego caiu para 
14,8% em junho, ante 15,3% 
em maio, segundo pesquisa da 
Fundação Seade e do Departa-
mento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos.
Já o nível de ocupação no País 
cresceu 0,4%. Crescimento maior 
no comércio e serviços.

10,9 milhões sem aulas
<<29/07
Com a decisão de suspender as 
atividades na rede pública esta-
dual no Rio Grande do Sul, o nú-
mero de alunos sem aula chega a 
10,9 milhões. A medida tem como 
objetivo evitar a propagação do 
vírus Infl uenza A H1N1, causador 
da gripe suína. 

Crédito para taxistas
<<29/07
O Conselho Deliberativo do FAT 
aprovou a criação de uma linha 
de crédito para taxistas compra-
rem carros novos. Ao todo, serão 
liberados R$ 200 milhões, e as 
condições incluem prazo de cinco 
anos para o pagamento. O teto 
de cada fi nanciamento será de 
R$ 60 mil, com até 90% do valor 
do carro podendo ser concedido. 

Prejuízo na Vale
<<29/07
Afetado pelo câmbio e pela 
queda de preço do minério de 
ferro, o lucro da Vale foi de R$ 
1,466 bilhão no segundo trimestre 
53,5% menor que o do primeiro 
trimestre, já fraco devido à crise. 
O dado surpreendeu os analistas, 
que esperavam lucro de até
R$ 4 bilhões. Na comparação 
com o segundo trimestre de 
2008, a redução do lucro foi ainda 
maior, de 81,5%.

Chuvas causam 
prejuízos no Paraná
<<30/07
As chuvas que atingem cerca 
de 12 cidades do Paraná desde 
terça-feira deixaram pelo menos 
mil desabrigados - pessoas que 
perderam tudo e precisam dos 
abrigos públicos - ou desalojados 
- as que podem contar com ajuda 
de vizinhos e familiares -, segun-
do informações da Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil. 

R$ 10 milhões em multas
<<30/07
O descumprimento das novas 
regras do call center originou R$ 
10 milhões em multas a empre-
sas reguladas pelo poder público 
federal, segundo a Fundação 
Procon. O setor de telefonia lidera 
o número de reclamações de con-
sumidores e o valor das sanções.

Avó deve ganhar custódia
<<30/07
A mãe de Michael Jackson, Ka-
therine, receberá a custódia dos 
três fi lhos deixados pelo cantor, 
segundo afi rma seu advogado.

APP DA EEB SANTA CRUZ AGRADECE AO 
SECRETÁRIO EDMILSON VERKA

A Associação de Pais e Professores da Escola de Educação 
Básica Santa Cruz agradece ao secretário de Estado de Desenvol-
vimento Regional pelo empenho na reforma do Ginásio de Esportes 
da unidade escolar, agora denominado “Ginásio de Esportes Elói 
Bona”. A reforma era solicitada há mais de 15 anos e somente 
agora foi concretizada. E em tempo recorde, diga-se de passagem, 
pois graças ao empenho desmesurado do sr. secretário Edmilson 
Verka, a obra concretizou-se em 30 dias, contados desde seu início. 
Trata-se do mais antigo espaço esportivo coberto e o mais utilizado 
da comunidade. A reforma foi muito elogiada pelos participantes 
dos Jogos Escolares Regionais, com mais de 1.350 competidores 
distribuídos pela nossa Canoinhas. As obras o tornaram o melhor 
ginásio do município na atualidade e irão permitir realizações de 
eventos de grande porte, além de favorecer aos alunos do edu-
candário que agora farão as suas aulas de educação física em um 
ambiente compatível com a qualidade das aulas.

- Ressaltamos ainda o empenho do nobre secretário na con-
cessão do nome do querido professor Elói Bona a aquele espaço 
educacional, numa justa homenagem póstuma a quem muito fez pela 
escola e pela comunidade canoinhense. Ações assim engrandecem 
a nossa escola e o nosso município.

Canoinhas, 30 de julho de 2009.

Ovídio Cordeiro
Presidente da APP



4 VARIEDADES Canoinhas, 31 de julho de 2009POLÍTICA

Projeto de Lei que cria pisos de salários mínimos regionais está sendo apreciado pela Assembleia e divide opiniões

Sindicatos protestam contra mínimo

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A instituição do salário mínimo 
regional em Santa Catarina, com 
valores entre R$ 587 e R$ 679, 
coloca frente a frente governo, 
centrais sindicais e empresários. 
Enquanto o projeto aguarda vo-
tação na Assembleia Legislativa 
(Alesc), prevista para agosto, 
após o recesso dos deputados, 
o tema é alvo de polêmica. Na 
terça-feira, 28, durante reu-
nião da Associação Empre-
sarial de Canoinhas (Acic), o 
representante dos Sindicatos 
da Indústria da Madeira e dos 
Hoteleiros, Hilton Ritzmann 
abordou a questão, interpelando 
o deputado estadual Antonio 
Aguiar (PMDB), que tentasse a 
derrubada ou fl exibilização do 
projeto. Ritzmann argumentou 

que é consenso entre empresá-
rios a contrariedade em relação 
ao Estado defi nir os pisos das 
categorias, lembrando que cabe 

aos sindicatos – patronais e das 
categorias – negociar os aumen-
tos. Pelo projeto, profi ssionais 
da indústria da madeira – que 

hoje correspondem a 40% da 
mão de obra ativa em Canoinhas 
– aumentariam o piso salarial de 
R$ 502 para R$ 587. Ritzmann 
lembrou que em São Paulo, onde 
há instituição do mínimo estadu-
al, os pisos oscilam entre R$ 505 
e R$ 545. “Estamos falando do 
maior pólo industrial do País”, 
lembrou o empresário, diretor da 
Madeireira Procopiak e do Pla-
nalto Hotel. Para ele, o mínimo 
proposto em Santa Catarina “é 
fora da nossa realidade”.

As palavras de Ritzmann 
foram endossadas pelo presi-
dente da Acic, Rafael Mirando 
da Silva. “Não se pode esquecer 
que além do piso, as empresas 
pagam horas extraordinárias, 
cestas básicas, transporte, adi-

cionais que atingem diretamen-
te o trabalhador, sem contar os 
encargos sociais”, argumentou. 
Silva acredita que a aprovação 
do projeto vai prejudicar o 
setor produtivo.

Aguiar se prontificou a 
levar os argumentos dos em-
presários para a Assembleia, 
mas ressalvou que o que o mais 
ouve pelos corredores da Alesc 
é que seus pares não pretendem 
“votar contra o trabalhador”.

Aguiar disse ainda que o 
projeto só chegou ao patamar 
em que chegou por inércia 
da Federação das Indústrias 
de Santa Catarina (Fiesc). “A 
Fiesc não tomou os devidos 
trâmites”, explicou. O deputa-
do revelou ainda que o projeto 
deveria ser votado antes do 
recesso, que começou na sema-
na passada. “Por interferência 
nossa o projeto foi retirado 
para um estudo aprofundado”, 
afirmou. Aguiar concluiu di-
zendo que “isso significa que 
os empresários vão ter de falar 
com o governador”, dando 
a entender que o projeto vai 
passar pela Assembleia.

Luiz Henrique da Silvei-
ra (PMDB) já afirmou que 
não vai retirar o projeto, que 
foi elaborado pela Secretaria 
da Fazenda. Como consolo, 
Aguiar lembrou que como 
qualquer projeto cabe emendas 
que permitam a flexibilização 
da Lei.

DISCUSSÃO sobre o salário mínimo regional ocorreu durante reunião da Associação Empresarial na terça-feira, 28
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> Frase da semana

Responsabilidade 

Fiscal

CONFRATERNIZANDO
De passagem por Canoinhas na quinta-feira, 23, o presidente estadual 

do PMDB Eduardo Pinho Moreira tomou café da manhã com o deputa-

do Antonio Aguiar e o prefeito Leoberto Weinert. A conversa, bastante 

amistosa, demonstrou sintonia entre os correligionários, apesar de um dia 

antes o governador Luiz Henrique ter demonstrado descontentamento ao 

ver o nome de Aguiar na placa de reinauguração do Ginásio de Esportes 

Elói Bona em detrimento do nome de Weinert, que ficou de fora.

Pinho Moreira é pré-candidato ao Governo do Estado. Esta semana o 

PMDB emitiu nota defendendo a cabeça de chapa (seja lá qual chapa 

for) para os peemedebistas. Ainda falando em PMDB, por conta dos 

escândalos no Senado, a revista Veja publicou reportagem desancando 

o partido esta semana. Na foto, Weinert, Hilário Damaso da Silveira 

(presidente mocrorregional do PMDB), Pinho e deputado Aguiar.

Casan está com os dias contados em Canoinhas?

Mais uma vez o governo Lula faz festa irrespon-
sável com o nosso dinheiro. O governo brasileiro 
diz que a conta de energia não encarecerá por 
causa do acordo com Itaipu. Com isso, o custo 
de aumentar em aproximadamente três vezes o 
valor pago ao Paraguai pela energia excedente 
vendida ao Brasil será arcado pelo Tesouro. Ou 
seja, deve recair sobre contribuintes.
A tarifa de Itaipu é calculada de forma a permitir o 
pagamento da dívida contraída pelo país vizinho na 
época da construção da usina. O governo brasileiro 
explicou que fará modifi cações no cálculo dos juros 
para que haja uma diferença a favor do Paraguai. 

Aprovado
Canoinhas conseguiu na sexta-feira, 24, a aprovação junto ao 

Badesc da primeira etapa do plano de pavimentação de 11 ruas do 
município, que deve consumir R$ 7 milhões (R$ 4,5 milhões do 
fi nanciamento e R$ 2,5 milhões de contrapartida). A primeira etapa 
visa pavimentar, nos moldes do que está sendo feito na avenida Ex-
pedicionários, a rua Duque de Caxias, uma das vias mais debilitadas 
da cidade. Na mesma etapa, será pavimentada a rua Lourenço Wru-
blewski, até a Izidoro Jarschel. As demais ruas fi cam para 2010.

ACORDO SOBRE ITAIPU

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) respondeu a 
questionamentos da coluna em relação a divulgação 
do Índice de Responsabilidade Fiscal (IRF), reprodu-
zida pelo CN há duas semanas. Com relação ao IRF 
Fiscal, Weinert argumenta que o que impactou no 
índice foi o endividamento, “pois, no tocante ao gasto 
com pessoal, sufi ciência de caixa e superávit primário 
houveram efeitos positivos ao longo dos anos”.

Sobre o IRF Gestão, o prefeito diz que “a eleva-
ção deste índice ao longo dos últimos quatro anos foi 
impactada sobremaneira pelo grau de investimento 
que o município vem apresentando. Em 2004, Canoi-
nhas investiu 7,72 % de sua receita total, porém em 
2007 esse investimento foi de 13,63% passando por 
um pico de investimento em 2006 de 14,93%. Isso é 
um marco para Canoinhas, já que os municípios in-
vestem geralmente em média 7% de sua receita total”.

Sobre o IRF Social, “a grande variação apre-
sentada neste índice entre 2004 e 2007 é condizente 
ao investimento maciço em ações na área da educa-
ção e saúde”, justifi ca.

Weinert faz ainda a seguinte observação: “Penso 
que os dados apresentados começam a refl etir o traba-
lho que estamos desenvolvendo ao longo destes quase 
cinco anos. Um trabalho sério com respeito ao dinhei-
ro público e acima de tudo com respeito ao cidadão 
canoinhense, sem discriminações de qualquer espécie, 
buscando oportunizar a todos uma melhoria da quali-
dade de vida e do bem-estar”. O prefeito defende ainda 
um novo pacto federativo, já que hoje o município fi ca 
com apenas 13% dos impostos, mobilização da socie-
dade e da administração pública no sentido de fi scali-
zar a aplicação dos recursos públicos e a ampliação da 
gestão participativa, por meio de audiências públicas. 
“Outro aspecto importante é a modernização constante 
dos serviços públicos, bem como a desburocratização 
dos procedimentos administrativos que muitas vezes 
impactam na morosidade e na demora do atendimento 
ao interesse público”, defende. AUTOMECÂNICAS

“A Casan ignorou olimpicamente 

Canoinhas”
do deputado Antonio Aguiar (PMDB) sobre a falta de saneamento no município, 

defendendo a municipalização da água e esgoto

> PAUTA: A leitura da carta do empre-
sário Lírio Parisotto – aquela que pede 
alteração radical no modelo de gestão 
corporativa da Celesc – está na pauta da 
assembleia de conselho de administração 
da empresa, marcada para o dia 10.

> OPINIÃO: Surpreende a posição do depu-
tado Aguiar - a favor da dispensa da Casan 
em Canoinhas - já que LHS, a quem é fi el, 
repudia a municipalização da água. 

> R$ 4,5 MILHÕES: É quanto a prefeitura 
de Canoinhas terá de desembolsar para 
terraplenar o terreno doado a Aurora. 

> TRANSPORTE: Quem reclama do fato 
de Canoinhas ter uma única empresa que 
explora o transporte rodoviário, aguarde, 
vem novidades por aí.

> GÁS: Em setembro termina o prazo 
estabelecido pela própria SC-Gás para 
defi nir se vai estender a rede de gás natu-
ral para Canoinhas. 

> INTERESSANTE: Como alguns reais na 
conta fazem pessoas mudarem rapidinho 
de opinião sobre o governador.

> 8%: É o percentual de cobertura de rede 
de esgoto em Santa Catarina. Um dos 
mais baixos do País.

> R$ 1,4 MILHÃO: Já está assegurado para a 
construção da nova Policlínica de Canoinhas.

Mínimo regional
O líder do PT na Assembleia, deputado Dirceu Dresch, 

considerou equivocada e atrasada a posição da Fiesc, contrária 
à criação do salário mínimo regional no Estado. “Há uma visão 
equivocada por parte de alguns setores empresariais, que veem 
na valorização do salário uma ameaça. Os resultados da política 
de valorização do salário mínimo nacional, feita pelo Governo 
Federal, prova justamente o contrário: com o aumento de 
salário, ganha o empresário e ganha o trabalhador. A melhora 
salarial amplia o poder aquisitivo, aquece o mercado interno e 
movimenta a economia. O trabalhador que ganha mais, gasta 
mais”, afi rmou Dresch. O assunto ainda vai render.

As automecânicas são obrigadas por Lei a 
seguir regras em defesa do meio ambiente. As 
de Canoinhas, pelo menos cumprem a Lei, mas 
não veem incentivo nenhum para isso. Os em-
presários do setor reivindicam que as entidades 
públicas exijam em processos licitatórios que 
as mecânicas inscritas cumpram medidas que 
evitem agressão ao meio ambiente.
Nada mais justo. O poder público impõe regras 
que custam alto a vários setores da economia 
e não pensa em mecanismos para ressarcí-los 
ao menos em parte.

Deputado Antonio Aguiar (PMDB) garante que 
deve ser liberado nos próximos dias R$ 50 milhões do 
Fundo Andino de Reservas para a pavimentação do 
trecho de 51 km da BR-477 que liga Moema (a 33 km 
de Itaiópolis) a Dr. Pedrinho.

A notícia é boa para a região porque vai reduzir a 
distância de Florianópolis em cerca de 100 km.

Boa notícia

Hospital Santa Cruz
Empresários pressionam o Governo do Estado no sentido de 

regularizar o Hospital Santa Cruz, nas palavras do prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB), “regional de fato, mas não de direito”.

A reivindicação foi lembrada na reunião da Associação Empresa-
rial de Canoinhas (Acic) na terça-feira, 28. O pedido de regionalização 
é antigo e se atendido pode facilitar o repasse de verbas.
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A 14 meses do pleito, partidos se adiantam e lançam nomes em busca de fortalecimento e oportunidades

Quem quer ser governador de SC?

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) 

disse na terça-feira, 28, durante 

reunião da Acic, que não há mais 

tolerância para a Casan em Canoi-

nhas. Ele informou que a prefeitura 

entrou com processo judicial contra 

a estatal em 24 de junho. A juíza 

Janine Stiehler Martins tem prazo de 

60 dias para ouvir as partes e emitir 

sentença. Caso o veredicto seja favo-

rável à prefeitura, imediatamente o 

município assume a gestão da água 

e esgoto. “Não temos estrutura 

para isso, portanto é preciso abrir 

um processo licitatório e contratar 

uma empresa especializada neste 

serviço”, explicou Weinert.

O prefeito lembrou que a prefei-

tura iniciou há seis meses a elaboração 

do Plano de Saneamento Básico Mu-

nicipal, que visa apontar o direciona-

mento a ser tomado pelo município. 

Este plano, no entanto, é um passo 

anterior ao projeto de saneamento, que 

deve consumir pelo menos R$ 1 mi-

lhão. Em dados preliminares, o Plano 

já apontou que é preciso investir R$ 

130 milhões em 30 anos para sanear 

o município. A prestação do serviço, 

no entanto, deve render R$ 180 mi-

lhões neste período, o que demonstra 

claramente a viabilidade do negócio. A 

Casan arrecada somente com serviços 

de água R$ 450 mil mensalmente em 

Canoinhas.

Na semana passada, o CN 

noticiou que a Casan pleiteia fi nan-

ciamento de R$ 25 milhões para 

iniciar o saneamento inexistente em 

Canoinhas. Para Weinert, o pleito 

não muda os planos de municipalizar 

o serviço.

Em uma semana, Luiz Henrique 
da Silveira (PMDB), Leonel 
Pavan (PSDB), Esperidião e An-
gela Amin (PP), Eduardo Pinho 
Moreira (PMDB) e Hugo Biehl 
(PP) passaram por Canoinhas. 
As presenças ilustres não são 
privilégio da cidade. Desde que 
o presidente Lula adiantou com 
quase dois anos de antecedência 
o processo eleitoral, em todos os 
Estados a mobilização é grande 
para garantir espaço e fortalecer 
nomes. O PP está na dianteira 
desse processo em Santa Cata-
rina.

Em junho o partido já anun-
ciava Hugo Biehl como o poten-
cial nome do partido na disputa 
para o Governo do Estado. Na 
semana passada, até faixas que 

remetiam claramente a uma can-
didatura foram expostas durante 
a caravana do PP, que percorreu 
23 microrregiões do Estado. “Se 
em Santa Catarina queremos a 
mudança, essa mudança é o PP, 
o resto é continuísmo”, assinalou 
Biehl, sinalizando com a intran-
sigência em ceder a cabeça de 
chapa para outro partido. Mas 
e Angela Amin, apontada como 
nome preferencial do partido em 
pesquisas realizadas no Estado?

A princípio tudo parecia 
consenso, mas a Caravana reve-
lou que o clima está pesado no 
partido. “Temos de agradecer ao 
Hugo Biehl, que é uma das for-
ças que temos. Mas há outras. E 
sugiro que ouçamos as bases, por 
meio de pesquisas, de internet, 
das nossas ferramentas de ouvir 
as bases, para saber quem o par-
tido prefere”, afi rmou Esperidião 

em Jaraguá do Sul. Amin chegou 
até a negar que tenha colocado 
seu nome para uma disputa ao 
Senado – o que afi rmou em en-
trevista ao CN – alegando que 
não se defi ne candidatos ao Sena-
do antes de decidir quem vai para 
a disputa ao Governo. O que se 
percebe, segundo fontes ligadas 
ao partido é uma disputa interna 
dentro do PP, com apoiadores de 
Biehl e de Angela operando em 
campos diferentes. Em visita ao 
gabinete de Angela em Brasília 
recentemente, uma comitiva de 
políticos de Major Vieira ouviu 
da deputada que somente ela tem 
condições de vencer o Governo 
do Estado pelo PP.

TRÍPLICE?

A Tríplice Aliança que elegeu 
LHS duas vezes parece estar ago-
nizante. Não há consenso sobre 

quem vai para a disputa. Pinho 
Moreira chegou a se afastar da di-
reção da Celesc para assumir uma 
pré-candidatura, mas o PMDB já 
fala em ser intransigente quanto 
a cabeça de chapa.

 Leonel Pavan deve sentir o 
gostinho do poder por um ano 
caso LHS cumpra a promessa 
de renunciar em dezembro deste 
ano para assumir uma candidatu-
ra ao Senado. Tanto no governo 
quanto no PMDB, tem cola-
boradores do governador que 
condicionam sua renúncia à ree-
dição da Tríplice Aliança. Pavan, 
porém, não descarta concorrer a 
governador.

Raimundo Colombo (DEM) 
parece o menos afoito, mas não 
menos interessado. Em entrevis-
ta ao CN no mês passado disse 
ser a favor de uma pesquisa de 
intenção de voto. “O nome com 

maior possibilidade de vencer 
assume a cabeça de chapa”, de-
fendeu. Colombo afi rmou que 
se o seu nome for descartado, 
permanece no Senado, onde tem 
mais quatro anos de mandato.

FATOR IDELI

Apontada como favorita 
na disputa pelo Governo do 
Estado, a senadora Ideli Sal-
vatti (PT) já sinalizou com a 
possibilidade de candidatura. 
O PT exige, no entanto, cabeça 
de chapa com possibilidade de 
coligação, desde que na vice ou 
apoiando Ideli.

Porém, Lula pode jogar um 
balde de água fria na candidatura 
da senadora, caso obrigue o PT 
catarinense a apoiar o candi-
dato do PMDB em benefício 
do apoio dos pés-vermelhos a 
candidatura de Dilma Rousseff  

ANGELA demonstra descontentamento com o apoio a Hugo Biehl    IDELI é a oportunidade do PT    TRÍPLICE? Leonel Pavan deve assumir o Governo; Pinho aguarda defi nição e Colombo observa

Weinert quer terceirizar administração da água
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Prazo para refazer cadastro vai até 31 de agosto, informa Governo

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Região
PAÍS

Nova Lei da adoção 
é aprovada no Senado

> p. 8

Um mês para famílias 
serem recadastradas

O Ministério do Desenvolvimento 
Social está convocando 2,8 milhões 
de famílias benefi ciárias do Bolsa-
Família para atualização de cadastro. 
O objetivo é verifi car se houve mu-
dança na faixa de renda dos que já 
recebem o valor e checar se os fi lhos 
mantêm frequência escolar em dia. 
O prazo fi nal para o recadastramen-
to é 31 de agosto. 

Em Canoinhas, segundo a ges-
tora dos programas do Governo 
Federal, Dotzi Mara Godoi Rosa, 1,8 
mil famílias recebem hoje benefícios 
do Bolsa-Família. Considerando 
os cadastrados na fila de espera 
pelo benefício, 3.179 precisam ser 
recadastradas. O recadastro está 
sendo feito na Secretaria da Ação 
Social do município. “Não estamos 
cadastrando novas famílias, apenas 
as já cadastradas”, frisa Dotzi. O 
recadastramento cabe para quem está 
há 24 meses sem atualizar os dados. 
“Quem não atualizar o cadastro 
perde a chance de ser um potencial 
benefi ciário”, alerta.

A Secretaria da Ação Social pre-
para para 15 de agosto uma grande 
mobilização no Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras 1), no 
Campo d’Água Verde a fi m de atua-
lizar os cadastros de toda a região. O 
evento vai oferecer serviços de saúde 
como aferição de pressão arterial, 
peso e orientação de gestantes. A 
Caixa vai oferecer ainda cadastramen-
to grátis de CPF. A expectativa é de 
recadastrar 753 famílias pendentes 
somente nesta localidade.

Ainda em data não confi rmada, 
a Secretaria pretende fazer evento 
semelhante no Cras 2, no loteamen-
to Santa Cruz.

VALOR DO BENEFÍCIO VAI 
AUMENTAR

O presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva deverá anunciar hoje um 
reajuste nos benefícios do progra-
ma Bolsa-Família que serão pagos 
a partir de setembro. O governo 
decidiu não apenas repor a infl ação 
dos últimos 12 meses, mas antecipar 

a do próximo ano.
O aumento do benefício estava 

em estudo havia dois meses. O gover-
no tinha decidido repor pelo menos a 
infl ação dos últimos 12 meses desde o 
último reajuste, concedido em agosto 
de 2008, mas ainda analisava se havia 
espaço para ir além. 

Segundo o jornal O Estado de 
S.Paulo adiantou esta semana, o rea-
juste deve ser de 10%, o que signifi ca 
que o benefício médio pago pelo 
programa poderá passar dos atuais R$ 
85 por família para R$ 93,50. O teto 
do Bolsa-Família é, hoje, de R$ 182 – 
valor básico de R$ 62 mais R$ 20 por 

fi lho até 15 anos, em um máximo de 
três, e outros R$ 30 para fi lhos até 18 
anos que estiver na escola, com limite 
de dois por família.

Esses valores poderão passar, 
respectivamente, para R$ 200 de limite, 
com R$ 68 de valor básico, R$ 22 por 
criança e R$ 33 por jovem. 

Criado em outubro de 2004, o 
programa de transferência de renda 
atende hoje 11,5 milhões de famílias e 
custa quase R$ 12 bilhões ao ano. No 
ano passado, a meta de atendimento, 
que era de 11,1 milhões de famílias 
e havia sido cumprida em 2006, foi 
ampliada para 13 milhões.

DOTZI: “Não estamos cadastrando novas famílias, apenas as já cadastradas”
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PARABÉNS!
Ontem, 

ANDRIELI WARDENSKI 
comemorou seu 

aniversário. 
À ela, muitas
 felicidades! 

FELICIDADES!
HÉRICK MICHAÉL completa mais um aninho de vida amanhã. 

 “Dentro de mim mora um anjo, que enche minha vida de encanto, 
que ilumina nossos passos, enche nossa casa de felicidade, por isso 
agradeço a Deus todos os dias por você existir. Que o anjo da guarda 

te acompanhe, te guarde, te proteja, sempre.
São os desejos da mamãe, Lucimara, e do papai, 

Marcos Schimboski. Feliz aniversário!

2.º Festival da Canção Belavistense Fase 
Regional (FESCANB)

LOCAL: S.R.E. BELA VISTA
No domingo, 6 de setembro, às 18 horas. 

Inscrições de 20 de junho a 26 de agosto, na
Diretoria de Cultura e Turismo de Bela Vista do Toldo.

VALOR: R$ 25 por apresentação. 
CATEGORIAS: Infanto-juvenil, Adulto e Gospel. 

PREMIAÇÕES:
1.º, 2.º e 3.º lugares de ambas as categorias receberão um troféu e:

1.º colocado: R$ 500
2.º colocado: R$ 300
3.º colocado: R$ 200

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Diretoria de Cultura e 
Turismo Municipal pelo telefone 3629-0066, ramal 216.

BOLSA-FAMÍLIA

TRÊS BARRAS
Polícia investiga suspeita de 

suicídio
> p. 8
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Nova Lei da adoção é aprovada no Senado

Gracieli Polak
CANOINHAS

Polícia investiga 

suspeita de 

suicídio
A Polícia Civil de Três Barras investi-
ga as circunstâncias da morte do au-
xiliar de produção Nelson Antunes de 
Moraes, 29 anos, encontrado morto 
na terça-feira, 28, no box do banheiro 
de sua casa no bairro Alto do Mussi. 
O corpo foi encontrado por sua es-
posa, com quem tinha brigado pouco 
antes em um churrasco. Segundo 
a mulher, que prestou depoimento 
ontem à Polícia, ela tentou reanimá-
lo, já que possui curso de primeiros 
socorros, mas o marido não reagiu. 
Ela diz que o encontrou caído, nu e 
com a mangueira do chuveiro enro-
lada no pescoço.

Segundo a Polícia, por mais 
que aparente suicídio, todo caso de 
encontro de cadáver exige a abertura 
de um inquérito, por isso a mulher de-
pôs ontem. O resultado do inquérito, 
que será confrontado com o resul-
tado da perícia realizada no corpo, 
deve ser divulgado em 30 dias.

Lula sanciona lei 

que regulamenta 

a profi ssão de 

motoboy
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sancionou na quarta-feira, 29, projeto 
que regulamenta as profi ssões de 
motoboy e mototaxista no País. O 
projeto aprovado no Congresso teve 
apenas um veto -- Lula não autorizou 
a regulamentação da profi ssão de 
motovigia.

Segundo dados da Federação 
dos mototaxistas e motofretistas 
do Brasil (Fenamoto), a nova lei vai 
regular a atividade de 2 milhões e 
meio de profi ssionais no País. 

Com o reconhecimento da pro-
fi ssão, a categoria espera ter acesso 
a fi nanciamentos e poder aderir à 
previdência mais facilmente.

Abertas 

inscrições para 

conselheiros 

tutelares em 

Três Barras
A prefeitura de Três Barras, por meio 
da Secretaria de Assistência Social e 
o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDA), 
informam que já estão abertas as ins-
crições para as vagas de Conselheiro 
Tutelar do município. São cinco vagas 
titulares e mais cinco suplentes. 

As inscrições podem ser feitas até 
o dia 17 de agosto, na Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, localizada 
na Avenida Rigesa, s/n°, no período das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Os 
documentos necessários encontram-se 
no Edital 006/09, que possui cópias 
fi xadas na própria Secretaria de As-
sistência Social e também Intendência 
Distrital, localizada na avenida Abrahão 
Mussi, no bairro São Cristóvão. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
fone (47) 3623 5292.

Aprovada pelo Senado na quar-
ta-feira, 15, com o objetivo de 
acelerar os processos de ado-
ção no País, a nova Lei nacional 
de adoção, que ainda precisa 
ser sancionada pelo presidente 
Lula,  poderá diminuir a lotação 
nos abrigos por todo território 
nacional e melhorar as con-
dições de adoção para pais e 
crianças se aprovada. Um dos 
pontos que mais colaboram 
para isso prevê, por exemplo, 
que a situação de meninos e 
meninas em instituições pú-
blicas ou famílias acolhedoras 
seja reaval iada a cada seis 
meses. Depois da avaliação, 
realizada por uma equipe mul-
tidisciplinar, ficará a cargo do 

juiz decidir pela reintegração 
familiar ou pela colocação para 
adoção. 

Centrado na garantia do 
direito de crianças e adoles-
centes à convivência familiar 
e comunitária, estabelecida 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), o texto 
aprovado prevê a criação de 
cadastros nacional e estaduais 
de cr ianças e adolescentes 
em condições de serem ado-
tados e de pessoas ou casais 
habilitados à adoção, assim 
como um cadastro de pessoas 
ou casais residentes fora do 
País interessados em adotar. 
A consulta no cadastro inter-
nacional, segundo o texto, só 
será realizada caso não haja 
brasi le iros habi l i tados nos 
cadastros internos.

FAMÍLIA AMPLA

Entre as inúmeras mudanças 
em relação à lei atual está a defi ni-
ção do conceito de família ampla, 
com o empenho na permanência 
dos menores na família original e, 
em caso de impossibilidade, com 

parentes próximos como avós, 
tios e primos. Atualmente cerca 
de 80 mil crianças vivem em abri-
gos no Brasil, três mil em condi-
ções de ser adotadas. O cadastro 
nacional de pais adotantes hoje 
conta com 22 mil pessoas. 

Justiça absolve Wozjinhack
Acusado por porte ilegal de arma gerou polêmica ao ser citado em denúncia publicada pelo CN

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O juiz criminal Fernando de Cas-
tro Faria absolveu ontem Leandro 
Wozjinhack do processo de porte 
ilegal de arma. Preso desde 11 de 
abril deste ano, Wozjinhack foi 
pivô de uma série de protestos 
contra a Polícia Militar publicada 
em reportagem do CN de 17 de 
abril. Moradores do bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, onde 
Wozjinhack foi preso, reclamaram 
da brutalidade dos policiais, que 
teriam invadido casas, assustado 
moradores e batido em Wozji-
nhack algemado. Em resposta a 
reportagem, o comandante tenente 
coronel Ricardo Assis Alves emi-
tiu uma carta defendendo a ação 
policial, acusando o repórter que 
fez a matéria de “perseguição” e 
relatando a extensa fi cha policial 
de Wozjinhack.

Durante o processo, o juiz 
ouviu os policiais que participaram 
da ação, que justifi caram a prisão 
de Wozjinhack afi rmando que ele 
estava portando arma de fogo.

Ao ouvir cinco testemunhas 
de defesa, o juiz obteve a mesma 
versão contrária a dos policiais – a 
de que Wozjinhack não possuía 
arma de fogo no momento da pri-
são, tendo sendo preso, inclusive, 

debaixo da casa de uma vizinha, 
conforme os próprios policiais 
confi rmaram.

“Uma testemunha que confi r-
ma a versão da defesa foi arrolada 
justamente pela acusação”, frisou 
Faria. Essa mesma testemunha 
diz que viu policiais espancarem o 
acusado mesmo depois de algema-
do. Wozjinhack ainda levou cinco 
tiros de bala de borracha nas costas 
durante a perseguição do bar, onde 
supostamente estaria armado, até 
sua casa no São Cristóvão.

O caroneiro da motocicleta de 
Wozjinhack, detido com ele, Anto-
nio de Jesus Ribeiro, que levou dois 
tiros de bala de borracha nas costas, 
também afi rmou que o acusado 
estava desarmado.

Wozjinhack disse ao juiz que 

fugiu dos policiais porque estava pi-
lotando sem carteira de habilitação.

CONCLUSÕES

O juiz lembrou em sua sen-
tença que o caso começou com a 
ligação de um policial que estava de 
folga para o 3.º BPM perguntando 
se não havia alguma ordem de pri-
são contra Wozjinhack, já que havia 
visto o rapaz em um bar no Campo 
d’Água Verde e sabia de seus inú-
meros antecedentes criminais. A 
resposta do atendente foi de que 
Wozjinhack “estava limpo”. Mesmo 
assim, informou que mandaria uma 
viatura até o local para verifi car, já 
que havia a informação de que o 
acusado estava bêbado e com uma 
motocicleta. “Não havia qualquer 
suspeita de que o acusado estivesse 

armado”, lembra Faria. O juiz 
menciona ainda a credibilidade 
a fala das testemunhas – “São 
pessoas simples e que se dispu-
seram, o que não é tão comum, a 
confrontar a Polícia”.

Ele diz ainda que caso o 
rapaz estivesse armado, teria tido 
a oportunidade de revidar os 
tiros de borracha que levou ou 
simplesmente ter jogado a arma 
em algum lugar para se livrar da 
acusação de porte de arma.

Sobre o argumento de que os 
vizinhos testemunhariam a favor 
de Wozjinhack por medo, o juiz 
afi rma – “Certamente também 
não viriam para benefi ciá-lo, pois 
seria pessoa perigosa e temida, 
sendo mais interessante vê-lo 
preso. Mais: Não viriam em juízo 
falar de supostos excessos come-
tidos pela Polícia”.

Wozjinhack ganhou liberda-
de ontem à tarde. Cabe recurso 
da decisão.

INQUÉRITO

A Polícia Militar abriu, pa-
ralela ao processo judicial, um 
inquérito interno para apurar a 
denúncia feita pelo CN. Testemu-
nhas e o jornalista do CN autor 
da reportagem foram ouvidos 
em maio, mas até o momento o 
inquérito não foi concluído.  

WOZJINHACK levou cinco tiros de balas de borracha nas costa em perseguição
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O mais grave é o de um menino de dois anos que está isolado na pediatria do Hospital Santa Cruz

Saúde
CANOINHAS

Funcionários do PA 
trabalham com máscaras

> p. 10 

Canoinhas acompanha 15 casos 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

H1N1

Uma placa em um dos quartos da 

ala pediátrica do Hospital Santa 

Cruz, de Canoinhas, avisa: “área 

de isolamento”. O que pode pare-

cer um procedimento comum em 

hospitais chama atenção para uma 

das mais assustadoras pandemias 

que o mundo já viu. No quarto 

está internado desde terça-feira, 

28, um menino de dois anos com 

sintomas do vírus H1N1 que já 

foi conhecido por pelo menos por 

outros dois nomes – gripe suína e 

Infl uenza A.

O menino apresenta o quadro 

mais delicado em um grupo de cerca 

de 15 pessoas (o número não é exa-

to porque novos casos aparecem e 

outros são descartados diariamente) 

suspeitos de terem sido infectados 

com o vírus em Canoinhas. A in-

certeza se dá pelas semelhanças que 

o H1N1 tem com a gripe comum. 

Para se certifi car, a Vigilância Epi-

demiológica do município conseguiu 

mandar para o Laboratório Central 

de Saúde Pública de SC (Lacen) 

amostras de secreção de três pacien-

tes, incluindo o menino internado. O 

resultado deve sair na próxima se-

mana, segundo a enfermeira Iolanda 

Ruthes da Silveira. A orientação do 

Ministério da Saúde, no entanto, é de 

que desde que o vírus começou a cir-

cular no País, ou seja, não depende 

de pessoas que venham do exterior 

para se proliferar, não há motivo 

para confi rmar os casos.

O isolamento dos pacientes 

com suspeita de hospedar o vírus 

deve durar sete dias e pode ser em 

casa mesmo, isso porque conforme 

insiste o Ministério da Saúde, a 

possibilidade de morrer por conta 

da doença é a mesma que oferece 

a gripe comum. Somente casos 

críticos vão para o Hospital. “Em 

Canoinhas não há motivo para alar-

me”, garante a secretária municipal 

de Saúde Telma Bley. A secretária, 

no entanto, lembra que o vírus é 

pouco conhecido pelos cientistas 

e não há vacina. Os pacientes são 

tratados basicamente com um 

comprimido chamado Tamifl u. A 

medicação precisa ser receitada por 

um médico.

Segundo Telma, a Secretaria de 

Saúde deve imprimir panfl etos ex-

plicativos sobre a doença que serão 

espalhados pela cidade.

PRIMEIRA VÍTIMA
Um homem de 44 anos morreu 

no domingo, 26, em São Bento do 

Sul, a 120 quilômetros de Canoinhas, 

com sinais da doença. No sábado à 

noite, ele havia sido transferido para 

o Hospital Regional Hans Dieter 

Schmidt, em Joinville.

Atendido no Hospital Sagrada 

Família, em São Bento, sentia difi -

culdade para respirar, além de febre 

alta, de 39º e tosse. A saúde do ho-

mem se agravou em um dia.

No sábado de manhã, ele já 

tinha procurado o hospital por cau-

sa da febre alta e dor de garganta. 

Medicado, voltou para casa. Piorou 

à tarde e foi novamente levado ao 

hospital pela família.

Segundo a gerente da vigilân-

cia epidemiológica de São Bento, 

Cristiane Seestren, ele foi medicado 

com o antiviral da gripe A antes de 

ir para Joinville.

O homem era diabético e teve 

hepatite A há alguns anos. Não foi 

ao exterior nem teve contato com 

pessoas que foram. A única viagem 

recente foi a Corupá. Os quatro 

familiares que moravam com ele e 

outros 19 parentes estão sendo mo-

nitorados pela vigilância. Nenhum 

tem sintomas de gripe.

Após a morte, o município 

ampliou o monitoramento de casos 

de gripe e está atendendo a pacien-

tes com febre acima de 38º e tosse. 

Ainda não saiu o resultado do exame 

feito na vítima. Outras cinco mortes 

de pessoas com suspeita de gripe A 

estão sendo investigadas em SC. A 

morte mais antiga ocorreu há 14 

dias, mas não há resultado. Segundo 

a Secretaria de Saúde, há poucos 

laboratórios que fazem o exame, por 

isso não há previsão para o resulta-

do.                              > SEGUE

FIQUE ALERTA
Cuidados básicos garantem 

prevenção
> p. 11
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Plantas medicinais

Funcionários do PA 

utilizam máscaras
Medida foi motivada pelo aumento de casos e internamento de criança

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Desde terça-feira, 28, quando 
um menino de dois anos foi in-
ternado com suspeita de H1N1 
no Hospital Santa Cruz, desde 
a moça da limpeza até os mé-
dicos do Pronto Atendimento 
Municipal (PA) trabalham com 
máscaras cirúrgicas. Duas caixas 
do material foram enviadas pela 
Secretaria da Saúde ao órgão. 
Vidros de álcool para desinfetar 
as mãos também foram envia-
dos. “Não sabemos se o vírus 
está rondando por aí, é preciso 
prevenir”, argumenta a secretária 
de Saúde Telma Bley.

A medida tem provocado 
estranhamento nos pacientes. 
“Muitos fi cam ofendidos de se-
rem atendidos por funcionários 
com máscaras”, conta a enfer-
meira responsável pelo PA, Josia-
ne Galeski. “A gente explica que 
é uma medida preventiva e que 
todos os hospitais estão usando”. 

Josiane pede que as pessoas não 
procurem o PA por problemas 
simples, sob risco de adquirirem 
algo mais grave. “A pessoa pode 
vir aqui para tratar de uma dor 
no joelho e pegar o vírus se ele 
estiver no ar”, exemplifi ca.

Segundo Josiane, é rotina 
nesta época do ano aparecer 
muitos casos de gripe, mas neste 
inverno, a frequência é muito 
maior que em anos anteriores, 
justamente por conta do H1N1. 
Ela conta que pelo menos 70% 
dos atendimentos do PA são 
relacionados à gripe. Isso faz 
com que em horários de pico o 
paciente leve de duas a três horas 
para ser atendido.

Outra orientação importante: 
“Não precisa procurar o PA se 
você tem somente um dos sin-
tomas da gripe H1N1. É preciso 
ter todos os sintomas associados 
para se ter o risco de ter adquirido 
a doença”, explica. Os sintomas 
são febre acima de 38º, falta de 
ar, dor de garganta, dor no cor-
po e tosse. Outra recomendação 
importante é que as pessoas 
procurem inicialmente os postos 
de saúde. O PA, como o próprio 
nome diz, é para emergências.

Embora os profi ssionais de 
saúde estejam usando máscaras, 
a orientação é que somente eles 
e pessoas com suspeita do vírus 
usem máscaras.        > SEGUE

PREVENÇÃO: Dr. Saulo Ruthes atende paciente com máscara que tem de ser trocada a cada duas horas
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ÁCIDO ÚRICO: alcachofra, bardana, chapéu de couro, mastruço, 
quebra-pedra
AFTAS: guaçatonga, malva, sálvia
ALEITAMENTO: anis, hortelã
AMIDALITE: alho, goiabeira, malva, sálvia, tanchagem
ANEMIAS: agrião, confrei
ANGINA: arnica
ANTI-INFLAMATÓRIO: fáfi a, 
confrei
APETITE- ESTIMULANTES: 
alecrim, boldo do Chile, men-
trasto, fáfi a
ARTERIOSCLEROSE: alca-
chofra, alho, arnica, carqueja, 
ginkgo, chapéu de couro
ARTRITE: abacateiro, alho, 
angélica, arnica, bardana, 
chapéu de couro, confrei, erva 
de bicho, guaco, mil folhas, fáfi a, quebra-pedra, ruibarbo
ARTROSE: abacateiro, bardana, erva de bicho, mentrasto, fáfi a, rui-
barbo
ASMA: agrião, babosa, carqueja, espinheira santa, eucalipto, sálvia, 
alfazema, assa-peixe
AZIA: anis, carqueja, espinheira santa
BRONQUITE: agrião, alecrim, alho, angélica, anis, assapeixe, confrei, 
eucalipto, ginkgo, guaco, mastruço, tanchagem
BROTOEJA: calêndula
CÁLCULOS BILIARES: assapeixe, bardana, boldo do chile, hortelã
CÁLCULOS RENAIS: assapeixe, bardana, carqueja, chapéu de couro, 
quebra-pedra
CALMANTE: artemísia, capim limão, erva cidreira, hortelã, maracujá
CÂNCER: assapeixe, cevada verde, fáfi a, gengibre
CIÁTICA: arruda, gengibre

Suas indicações
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Cuidados básicos garantem prevenção
Médico especialista em doenças respiratórias diz que há motivos para prevenção, mas não para alarme

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Dr. Filipe Farias Teixeira, especialis-
ta em doenças respiratórias, explica 
que a principal característica do 

vírus H1N1 é a semelhança com a 
gripe comum. Ele relata que a tra-
dicional vacina aplicada anualmente 
em pessoas com mais de 60 anos 
para combater a gripe comum está 
em constante mutação. “A cada ano 
surgem novos tipos de vírus, isso 

leva os laboratórios a mudar a vaci-
na a cada ano”. O alarme em torno 
do vírus H1N1 está justamente no 
fato de não haver vacina e de os 
cientistas ainda não terem disseca-
do os fatores e reações a doença. 
Teixeira lembra que a porcentagem 

de casos graves é pequena e que a 
gripe comum já matou muito mais, 
em anos anteriores que o H1N1.

Para o médico o importante é 
manter a calma e se prevenir. Cui-
dados básicos como se agasalhar 
no frio, evitar compartilhar objetos 
de uso pessoal como talheres, lavar 
as mãos frequentemente, tossir le-
vando a mão a boca (de preferência 
com um lenço) e evitar aglomera-
ções são cruciais na prevenção.

O Ministério da Saúde infor-
mou ontem que em três meses 
deve ser produzida no Brasil vaci-
nas contra o vírus H1N1. Até lá, 
17 milhões de doses importadas 
de um laboratório francês devem 
ser disponibilizadas na rede pública 
de saúde. Antes do inverno do ano 
que vem devem fi car prontas 30 
milhões de doses fabricadas no 
Brasil. Já há até um planejamento 
nacional de vacinação.
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Cidades da região 

estão em alerta

As Secretarias de Saúde da região 

estão em alerta para detectar e tratar 

os casos suspeitos o mais rápido 

possível.

Em Três Barras, equipes do 

Programa Saúde da Família (PSF) 

vêm, desde o início do mês de 

julho, realizando esclarecimentos 

e repassando informações sobre o 

H1N1 às famílias. Medidas sobre a 

prevenção da doença e buscas ativas 

de casos suspeitos também estão na 

pauta de trabalho dos profi ssionais 

de saúde. Quando se faz necessário, 

casos suspeitos passam por avalia-

ção médica e fi cam sendo monito-

rados no próprio domicílio. Até o 

momento foram notificados três 

casos suspeitos e que já estão sob o 

controle das equipes de saúde.

Em Papanduva, há dois casos 

suspeitos sendo monitorados. Segun-

do a secretária Kátia Thorstenberg, 

material coletado destes pacientes já 

foi enviado ao Lacen, mas não há 

previsão para emissão do resultado 

dos exames. “Estamos distribuindo 

máscaras para pessoas gripadas e 

orientando a população”, explica.

Em Bela Vista do Toldo, segun-

do a secretária Carla Ludka Mota, 

havia um caso suspeito, mas foi des-

cartado esta semana, quando se con-

fi rmou tratar-se de gripe comum.

Irineópolis e Major Vieira não 

haviam registrado nenhum caso 

suspeito até ontem.

TEIXEIRA: “A cada ano surgem novos vírus, isso leva os laboratórios a mudar vacina”
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A partir desta data motoristas que não 
pagarem estacionamento na zona azul serão 
multados e podem ter carro guinchado

Rotativo
será colocado 
em prática 
dia 12/09

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A data em que Canoinhas 
completa 98 anos de emanci-
pação político-administrativa, 
12 de setembro, foi escolhida 
para o início da cobrança por 
estacionamento no centro da 
cidade. A informação foi dada 
esta semana pelo prefeito Leo-
berto Weinert (PMDB).

Antes desta data, no en-
tanto, a Serttel, empresa do 
Pernambuco que venceu o 
processo licitatório para ex-
plorar o serviço, deve fazer 
simulações para acostumar os 
motoristas. A partir de 12 de 
setembro, porém, não haverá 
perdão para quem se esquecer 
de contratar o serviço. Vai 
pagar multa.

O custo pelo estaciona-
mento dentro da chamada 
zona azul é de R$ 0,35 por 
meia hora e R$ 0,70 por hora. 

Vagas para deficientes físicos 
e idosos serão reservadas. 
Aproximadamente 1,4 mil 
vagas terão estacionamento 
cobrado na cidade.

A implementação do 
sistema compreende ainda 
horários e locais restritos 
para caminhões de carga e 
descarga, que hoje andam 
l ivremente pelo centro a 
qualquer hora do dia.

Weinert fez um desabafo. 
“Abrimos mão de praticamen-
te tudo que a prefeitura po-
deria lucrar, só vamos ganhar 
em ISS”. Para chegar a este 
estágio a prefeitura teve de 
abrir três processos licitató-
rios, todos embargados pelo 
Tribunal de Contas, que via 
cobranças abusivas e aponta-
va diversas irregularidades.

Weinert disse ainda que 
está programada para uma se-
gunda etapa o aprimoramento 
da sinalização do trânsito.

Emoção na despedida

Com o prestígio de todas as autoridades constituídas de 
Porto União e União da Vitória-PR, familiares, amigos e 
colegas de farda, o tenente coronel Mário Renato Erzinger 
(no centro da foto), em ato solene na tarde de sexta-feira, 
24, fez a sua despedida do comando da 1.ª Cia. PM de 
Porto União, para assumir o comando do 3.º Batalhão de 
Polícia Militar (BPM) de Canoinhas. Em sua mensagem 
às comunidades que o acolheram com muito carinho, 
Erzinger, emocionado, agradeceu o apoio que recebeu da 
sociedade, em especial a todos os órgãos da mídia local 
e regional, “que muito colaboraram com a lisura e isen-
ção, levando informações relativas à segurança pública à 
população das cidades gêmeas do Iguaçu”. 

    Deixando uma mensagem aos seus colegas de 
corporação, o tenente coronel pediu para que “cumpram 
o compromisso que juraram. Amem a Pátria, defendam 
a sociedade a qualquer custo, obedeçam a hierarquia e 
respeitem seus subordinados, para deles obterem respeito. 
Cumpram com abnegação a legislação vigente. Não se 
curvem às nocivas tentações da corrupção, da politicagem, 
da empáfi a, da cobiça, da arrogância, entre outras apre-
sentadas pelo mundo moderno e globalizado”. 

Referência elogiosa
O coronel PM Ernesto José da Silva, comandante da 

2.ª Região da Polícia Militar, sediada em Lages, presente 
ao ato, por escrito, fez uma Referência Elogiosa que foi 
lida pelo cerimonialista. Em um dos trechos, o coronel 
diz o seguinte: “...Durante os nove anos e sete meses no 
comando da 1.ª Cia. do 3.º BPM, e recentemente como 
tenente coronel PM, demonstrou muita habilidade no trato 
com a comunidade, angariando respeito e admiração da 
população e da região, e da vizinha cidade de União da 
Vitória-PR, recebendo inclusive da Academia de Letras 
do Vale do Iguaçu, a Comenda Pinhão do Vale, menção 
honrosa que trouxe muito orgulho à Polícia Militar de 
Santa Catarina. O tte. cel. Mário, além de ser um grande 
companheiro de trabalho, é um grande amigo, com o qual 
qualquer comandante gostaria de contar na sua equipe de 
trabalho...” Assumiu o comando da 1.ª Cia. PM, o major 
PM Miguel Chokailo Neto (à esquerda na foto).

Acesso secundário
Devido a um erro de redação e de edição na repor-

tagem que publicamos na semana passada sobre os 
convênios para conclusão da pavimentação dos acessos 
de Santa Cruz do Timbó e de Irineópolis, hoje corrigimos 
o equívoco: Os secretários de Estado da Infraestrutura, 
Mauro Mariani, e Edmilson Verka, da SDR Canoinhas, 
fi rmaram convênios com Porto União, para a conclusão 
da pavimentação asfáltica do trecho entre Santa Cruz do 
Timbó e localidade de Lança, na SCT 280, com extensão 
de 11,5 quilômetros e com Irineópolis para conclusão do 
acesso secundário da sede até a SCT 280, com extensão 
de 3,2 quilômetros. 

Os secretários 

de Estado 

Edmilson Verka 

(E) e Mauro 

Mariani

Esqueceram de mim (?)
Durante o ato solene de inauguração da quadra de 

esportes coberta da Escola de Educação Básica Horácio 
Nunes, na quarta-feira, 22, em Irineópolis, a presidente da 
Cohab/SC, Maria Darci Mota Beck, devido ao temporal que 
se abateu sobre a cidade,  fez a entrega no local da chave 
de uma das 44 habitações populares a um dos mutuários 
do conjunto habitacional dando por inaugurado o conjunto 
de casas no bairro São Francisco. Até aí tudo bem, não 
fosse a saída à francesa de algumas autoridades durante 
o almoço comemorativo no pavilhão da Igreja Matriz, que 
às pressas, munidos de guarda-chuva (o governador foi 
no embalo), foram até o bairro para descerrar a placa, es-
quecendo (sic) de convidar o secretário regional, Edmilson 
Verka e a presidente da Companhia de Habitação do Es-
tado de Santa 
Catarina.

Ismael Vieira 

foi o primeiro 

morador do 

conjunto a 

receber a 

chave da 

sua casa, 

entregue por 

Maria Darci

Estância Hidromineral 

O governador Luiz Henrique, cumprindo sua agenda 
em Irineópolis, fez uma rápida visita à futura Estância 
Hidromineral Unterstell, conhecida hoje por Chácara 
Unterstell, de propriedade de Léa Unterstell Corrêa. Num 
bate-papo agradável com Dona Léa, o governador fi cou 
sabendo do projeto do futuro empreendimento, viu álbuns 
de fotografi as do antigo Hotel Brasil, que hospedava gente 
de várias regiões do País para tratamento de saúde nas 
décadas de 1950 e 1960.  Bicarbonatada e alcalina, a 
água mineral da Chácara, tem as maiores e melhores 
propriedades terapêuticas do Brasil. Esqueça a palavra 
sulfurosa!

Ø 14.ª Festa das Comunidades, neste domingo, 2 de 
agosto, em louvor ao Senhor Bom Jesus Padroeiro de 
Irineópolis, na Igreja Matriz. Às 10 horas, procissão com 
os padroeiros das 32 comunidades no início da avenida 
22 de Julho, seguida de Missa Sertaneja, Almoço, Tarde 
Dançante e sorteio da rifa.

Ø Campeonato de Karatê, hoje às 18h30, no Ginásio 
Municipal de Esportes, promovido pela Associação Cul-
tural Tiradentes (Acert) de Karatê, de Porto União, capita-
neada pelo faixa preta 3.º Dan, Renato Lenartovicz.

Ø Palestra Espírita dia 8 de agosto no Centro Espírita, 
bairro Valões, com o senhor Gugelmim, de Mafra, com 
o tema “Mediunidade”. Abertura às 20 horas, Palestra, 
Lançamento do Livro dos Médiuns, sorteio de livros 
espíritas e coquetel de confraternização. Contato: 3625-
1519 com Claudinei.

Ø Baile na Pedra Branca, Irineópolis, dia 22 de agosto, 
no salão de festas da capela local. Animação do consa-
grado Grupo Canoa, de Canoinhas, e show com a dupla 
Andrius & André. 

Na Agenda
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Operações com cartão vão de 30% a 50% das compras no comércio

Pagamento eletrônico 
‘pega’ em Canoinhas

Gracieli Polak
CANOINHAS

De lojas de R$ 1,99 às grandes 
redes de eletrônicos, é difícil 
encontrar estabelecimentos 
comerciais de grande porte que 
não aceitem cartões de créditos 
em Canoinhas, situação que 
há seis anos, de acordo com 
os arquivos do CN, provavel-
mente não se concretizaria 
rapidamente. Na época, feve-
reiro de 2003, os comerciantes 
entrevistados pela reportagem 
afi rmaram estar abandonando 
a cobrança eletrônica por causa 
dos altos custos pagos pelos 
equipamentos e comissões às 
administradoras, fatura que não 
condizia com a demanda de 
usuários do serviço. Pouco mais 
de meia década depois, o uso do 
dinheiro eletrônico se popula-
rizou, trazendo novas formas 
de pagamento para os clientes 

de diversos setores, fator res-
ponsável pela popularização do 
segmento em todo o País.

No comércio de Canoinhas, 
as compras realizadas com cartão 
de crédito, segundo comerciantes 
entrevistados pelo CN, atinge de 
30% a 50% do volume de nego-
ciações, dependendo do segmen-
to. Segundo Vanessa Aparecida 
Kuja, caixa em uma farmácia, 
os pagamentos realizados pelos 
clientes com cartões de crédito 
vão de 40 a 50% dos atendimen-
tos realizados no estabelecimen-
to. “Os clientes preferem porque 
pagam o valor à vista compran-
do a crédito. Hoje é rápido e a 
possibilidade de adiamento do 
pagamento faz com que haja 
preferência”, conclui.

Para a caixa Marilete Novak, 
que trabalha em uma loja de 
utilidades, os pagamentos com 
cartão respondem por 30% das 
compras, aumentando conside-

ravelmente nos fi nais de semana. 
“Principalmente no sábado au-
menta muito e, se o sistema sai 
fora do ar, muitos clientes deixam 
de levar o produto”, conta.

SEGMENTOS NÃO ADEREM

Mesmo com a expansão do 
uso do cartão, alguns segmentos 
resistem ao pagamento eletrô-
nico. Este é o caso do comer-
ciante André Spitzer, dono de 
uma banca de jornais e revistas, 
que não discorda da abertura 
proporcionada pelas operadoras 
de cartão de crédito, mas acre-
dita que esta é uma boa medida 
apenas para quem tem volumes 
mais altos de negociação. “Por 
enquanto eu não tenho interes-
se, principalmente porque não 
há demanda do serviço para 
meus clientes, mas acredito que, 
em alguns setores, a adequação 
aos cartões de crédito seja im-
prescindível”, afi rma.

NO FOGO | A Polícia Civil de Canoinhas destruiu ontem 

à tarde 30 quilos de várias drogas apreen-

didas nos últimos meses, incluindo crack, cocaína e maconha, resultado de 

80 procedimentos da 22.ª Delegacia de Polícia de Canoinhas.  A medida foi 

tomada por meio de um pedido do delegado Dr. Rui Orestes Kuchnir ao juiz 

criminal da Comarca, Dr. Fernando de Castro Faria, prontamente atendido. 

Conforme determina a Lei nº 11.346/06 foram notifi cados para acompanhar a 

ação o juiz da Vara Criminal, Ministério Público e Vigilância Sanitária. 

Feira do Livro de Canoinhas 

começa na próxima segunda-feira
Começa nesta segunda-feira, 3, 

a 3.ª edição da Feira do Livro de 

Canoinhas. O evento, sediado no 

Pavilhão de Festas da Igreja Matriz 

Cristo Rei, segue até sexta-feira, 7.

A abertura oficial será na 

terça-feira, 4, às 9h30. O horário 

de atendimento será das 8h30 às 

12h, das 13h30 às 17h30 e das 

18h30 às 21h30. Promovida pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

a Feira faz parte do projeto Leia 

Canoinhas, que visa estimular a 

leitura na escolas.
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Mínimo de 30% dos gastos para aquisição de alimentos para 
educação deverão ser produzidos por agricultores familiares

Tendências para o 
manejo da fertilidade
Após as constatações de Liebig, no fi nal do século 19 sobre a função 
dos minerais como nutrientes fundamentais às plantas, iniciou-se uma 
nova era na forma de fertilizar o solo. A possibilidade de desenvolvimento 
dos adubos sintéticos introduziu a tendência de adubarem-se os cultivos 
e não mais o solo, realidade que perdura até hoje. Até então a matéria 
orgânica era o grande instrumento para a obtenção da fertilidade dos 
solos e a nutrição das plantas.
No entanto, o solo é um corpo extremamente complexo e sua capacidade 
produtiva é fruto de intensas interações, indissociáveis, entre os compo-
nentes físicos, químicos e biológicos nele existentes. 
Nas últimas décadas os esforços para a produção têm sido quase que 
restritos ao manejo dos nutrientes para as plantas em detrimento da valo-
ração das interações no solo. Daí resulta perdas de efi ciência econômica, 
ambiental e de ganhos para a manutenção da fertilidade do solo, além de 
aumento de custos de produção e de riscos a quem produz.
O que realmente está em discussão é: “o que queremos para os 
nossos solos?” Caso queiramos construir o solo fértil, com visão de 
longo prazo, de sustentabilidade, é preciso que revisemos e relem-
bremos conceitos importantes que sustentam a ciência da produção 
agrícola. Se analisarmos quais os meios para a solução dos prin-
cipais entraves à produção sustentável, veremos que quase todos 
passam pelo mesmo caminho: a produção adequada de biomassa. 
Senão vejamos:
1 - As leguminosas podem suprir nitrogênio ao solo e às plantas 
melhorando o desempenho produtivo; 
2 - As plantas de cobertura evitam a erosão do solo, tanto verdes 
quanto como palhada; 
3 – Biomassa incorporada ao solo aumenta a retenção de água 
e permite a percolação através do perfi l abastecendo os lençóis 
freáticos; 
4 – No solo predominante no Planalto Norte, 94% da CTC depende 
da matéria orgânica;
5 - Altos conteúdos de palha sobre o solo controlam plantas inva-
soras; 
6 - A biomassa incorpora matéria seca que alimenta a vida do solo; 
7 - Solo vivo recicla e harmoniza o equilíbrio nutricional das plantas; 
8 - Solo vivo tem maior biodiversidade aumentando a estabilidade 
sanitária dos cultivos;
9 - Solos equilibrados produzem alimentos de melhor qualidade; 
10 - Solos com altos teores de matéria orgânica neutralizam os efeitos 
nocivos ligados ao alumínio trocável dos solos. 
O importante é perceber que a solução dos grandes problemas de 
produção agrícola e de preservação ambiental, em certo grau, pode 
ser obtida através de uma só linha de ação, que é a manutenção 
constante de biomassa no solo, seja através das adubações verdes 
ou do melhor manejo dos resíduos culturais. Trata-se, portanto, do 
manuseio mais racional dos meios naturalmente disponíveis para 
se produzir.
A conclamação que se faz é a do repensar o modelo de produção para 
a maior efi cácia dos esforços empreendidos na produção agrícola e 
a racionalização do uso de insumos escassos e caros.

José Alfredo da Fonseca é engenheiro agrônomo, M.Sc.em Ciência do 
Solo e pesquisador da Epagri – Est. Experimental de Canoinhas
fonseca@epagri.sc.gov.br

Lei abre mercado à 
agricultura familiar

Lançado no País na semana 
passada, o Plano Safra da Agri-
cultura Familiar 2009/2010 
consolida também um novo 
mercado para a  produção 
agrícola familiar. A Lei 11.947 
estipula que 30% dos recur-
sos destinados a aquisição de 
alimentos sejam util izados 
com produtos advindos de 
pequenos produtores ou em-
preendedores rurais. Segundo 
o deputado estadual Dirceu 
Dresch, mentor da Lei em 
Santa Catarina, as mudanças, 
que compreendem ainda a 
alimentação para os alunos do 
Ensino Médio, vão ampliar os 
recursos destinados à alimen-
tação escolar, saltando de R$ 
1,4 bilhão (2008) para R$ 2,1 
bilhões (2009). No Estado, 
segundo dados do Orçamento 
da União, R$ 60,5 milhões 
são repassados para atender 
1,3 milhão de alunos do en-
sino infantil, fundamental, 
médio e de jovens e adultos. 
O percentual de 30% que 
será destinado à compra da 
agricultura familiar vai repre-
sentar, anualmente, mais de 
R$ 18 milhões. 

Em Canoinhas, de acordo 
com o articulador da Coo-
perativa de Comercialização 
Solidária (Consol), Antonio 
Bahil Sobrinho, os agricultores 
familiares já estão se mobilizan-
do para vender seus produtos 
para as escolas públicas. “Essa 
Lei tem uma aplicação muito 
interessante, por isto estamos 
em negociação com a prefeitura 
para definir um cronograma 
para que os alimentos possam 
ser negociados e benefi ciem as 
duas partes”, conta.

PRODUÇÃO LOCAL

Bahil Sobrinho explica que, 
como a aprovação da Lei aconte-
ceu em junho, logo no segundo 
semestre letivo alguns alimen-
tos consumidos nas escolas vi-
rão da agricultura familiar e não 
da Central de Abastecimento 
(Ceasa) de outras cidades. “Os 
alimentos chegarão frescos para 
as crianças ao mesmo tempo 
que o agricultor familiar daqui 
terá mais uma opção de renda, 
porque consegue condições de 
competir com os produtos que 
vêm de fora”.

Para os agricultores fami-

liares interessados em vender 
parte da produção para a pre-
feitura, a Casol está organizan-
do o processo de negociação 
e está aberta ao diálogo com 
produtores interessados. De 
acordo com o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), os principais 
produtos a serem adquiridos 
em maior escala para a alimen-
tação escolar são: feijão, arroz, 
carnes em geral, tomate, frutas 
diversas, açúcar, cenoura, ce-
bola, alho e leite bovino, onde 
a participação familiar chega a 
70% da produção. > SEGUE
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PRODUTOS como verduras e hortaliças virão da agricultura familiar
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Apresentação regional acontece em Porto União na segunda-feira, 3, como forma de descentralizar eventos do setor

Gracieli Polak

CANOINHAS

Governo lança Plano Safra 2009/10

O Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2009/2010 é respon-
sável pelo fortalecimento e 
ampliação das políticas públi-
cas para as pequenas unidades 
produtoras agrícolas, de onde 
vêm aproximadamente 70% 
dos alimentos que chegam à 
mesa dos brasileiros.

Na edição desta safra, o 

crédito disponibilizado para 
o setor alcança R$ 15 bilhões, 
dois a mais do que o valor 
colocado à disposição na safra 
anterior, R$ 13 bi. Para Santa 
Catarina, segundo o delegado 
do Ministério de Desenvol-
vimento Agrícola ,  Jurandi 
Gugel, cerca de R$ 1,7 bilhão 
estão disponíveis por meio das 
diversas linhas de crédito, que 
neste ano não sofrem grandes 
alterações do ponto de vista 

burocrático, mas ampliam os 
limites de crédito em diferen-
tes linhas. 

O Plano foi lançado ofi-
cialmente na quarta-feira, 22, 
pelo presidente Luís Inácio 
Lula da Silva e pelo ministro 
do Desenvolvimento Agrário, 
Guilherme Cassel.

NO PLANALTO 

NORTE

Segundo o secretário de 
Agricul tura de Canoinhas, 
Donato João Noernberg, as 
apresentações do Plano Safra 
para as entidades represen-
tativas do setor no Planalto 
Norte acontecem, neste ano, 
em Mafra e Porto União. Na 

PLANO de custeio da safra foi ampliado de R$ 30 mil para R$ 40 mil em valores para fi nanciamentos por agricultor
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segunda-feira, 3, as entidades 
de Canoinhas participam do 
encontro em Porto União. 
“Como as reuniões do Ter-
ritórios da Cidadania estão 
bastante concentradas em 
Canoinhas, optou-se por fa-
zer a apresentação em outras 
cidades, para descentralizar 
as ações”, conta Noernberg, 
que afirma que a liberação de 
tal volume com certeza vai ser 
positiva para o setor. “Claro 
que muita gente ainda tem di-
ficuldade em acessar o crédito 
por falta de documentação ou 

por outros problemas, mas 
o setor tem recebido muito 
investimento”, afirma.
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Saúde

depois do
e beleza

Doença atinge cada vez mais mulheres 
no País; dano psicológico pode ser 
profundo, mas pode ser superado

E
las cuidavam da saúde, 
tiveram filhos, amamen-
taram, não pertenciam 

especificamente a nenhum grupo 
de risco do câncer de mama, mas, 
mesmo assim, desenvolveram a 
doença que hoje é, de acordo 
com o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), a mais temida 
pelas mulheres não só pela alta 
frequência, mas também pelos 
danos psicológicos. Zenita Kö-
nig e Ernestina de Lima Gon-
çalves são exemplos de mulheres 
que nunca imaginavam ter de en-
frentar uma doença tão agressiva 
quanto o câncer de mama, mas 
passaram por ela e venceram não 
só a doença, como as sequelas 
que ela causa em grande parte 
das mulheres.

Ernestina descobriu que 
estava com câncer depois de 
uma biópsia em um nódulo en-
contrado na mama durante um 
dos plantões que fazia no Hos-
pital Santa Cruz de Canoinhas, 
há 19 anos, quando trabalhava 

como parteira e enfermeira. 
“Eu senti uma dor, fiz o exame 
e deu aquele resultado. Eu nunca 
achei que teria câncer de mama, 
tive seis filhos, amamentei todos 
por bastante tempo, nunca tomei 
anticoncepcional, tinha uma vida 
saudável. Um dia apareceu”, lem-
bra. “Ninguém está preparado 
para receber a notícia que tem 
câncer, ninguém está”, conta. 
Da descoberta da doença até a 
cura, segundo ela, um mundo 
de incertezas e provações 
se revelou nos corre-
dores do Hospital 
Erasto Gaert-
ner, referência 
no tratamen-
to de câncer 
em Curitiba, 
unidade de tra-
tamento de des-
tino dos pacientes 
de Canoinhas naquela 
época.

Submetida a retirada do tu-
mor, que causou uma pequena 
mutilação no seio e às intensas 
sessões de radioterapia, Ernes-
tina conta que sofreu bastante, 

mas decidiu lutar para conseguir 
terminar de criar os filhos mais 
novos, sem se importar com as 
alterações físicas. “A prioridade 
foi conseguir continuar viva, 
cuidar dos meus filhos. Com 
meu corpo eu me entendi depois 
e hoje nos damos bem, nos en-
tendemos”, diz.

Ocorrência 
            precoce
Aos 28 anos de idade, ama-

mentando o segundo filho, 
que na época t inha 

cerca de cinco me-
ses, Zenita sentiu 
um nódulo no seio 
quando  br inca -
va com a criança. 
Imediatamente pro-

curou ajuda médica e 
fez exames, mas nada 

de grave foi constatado. 
“Os médicos me diziam que era 
próprio da amamentação e todos 
os exames tiveram este resultado, 
mas mesmo assim eu não fiquei 
sossegada”, conta. Meses depois, 
com a permanência do caroço 
no seio, ela foi submetida a uma 

cirurgia para remoção, perma-
neceu no hospital por um dia e 
voltou para casa ciente de que a 
situação estava resolvida. Dias 
mais tarde, uma nova consulta 
médica revelou que o tratamento 
ainda não havia acabado.

Na primeira consulta com um 
especialista, em Curitiba, Zenita, 
que ainda não sabia exatamente 
o diagnóstico de sua doença le-
vou um susto. “A primeira coisa 
que o médico me falou é que eu 
precisava retirar completamente 
o seio. Eu tinha ido até lá imagi-
nando que faria um tratamento 
preventivo, ou algo assim, e levei 
aquele choque. A sensação é 
inexplicável e condiz com aquela 
expressão ‘estar nas nuvens’. Você 
perde completamente o chão”, 
conta. Dias depois ela retirou 
completamente a mama doente 

e começou a fazer as sessões de 
quimioterapia, que entre outros 
efeitos colaterais, fez com que seu 
cabelo caísse. “É uma fase muito 
difícil da doença, porque atinge a 
vaidade, deixa insegurança com o 
próprio corpo, mas meu marido 
esteve presente em todos os mo-
mentos, me deu apoio total e isso 
foi fundamental”, afi rma.

        Vida 
           normal
Zenita passou por uma mas-

tectomia completa no seio do-
ente, fez o tratamento até o 
final e nunca mais apresentou 
os sintomas da doença, moni-
torada periodicamente. Dois 
anos depois do câncer, resolveu 
engravidar do terceiro filho, 
mesmo com os riscos. Contra-

riando expectativas, teve uma 
gravidez tranquila e amamentou 
o filho por mais de um ano na 
mama sadia. “O engraçado é que, 
quando eu sentia o leite descer, 
era nas duas mamas, mesmo ela 
não estando lá”.

Mesmo curada, o incômodo 
com a mutilação levou Zenita a 
procurar um cirurgião plástico 
para a reconstrução do seio, 
ainda que não tivesse o apoio 
do marido para a realização da 
plástica, que não teve o resultado 
esperado. “Ela não ficou do jeito 
que eu esperava, necrosou a área, 
sofri bastante, mas me recuperei. 
Hoje eu gostaria muito de fazer 
outra cirurgia reparadora, mas 
só a faria se tivesse 100% de 
certeza de que ficaria do jeito 
que eu quero. Eu estou de bem 
com meu corpo, mas se pudesse 

mudar, mudaria”, relata

   SUS 
      faz cirurgia
Buscando a recuperação da 

autoestima, a dona de casa Zeli 
Soares Jarentchuk procurou 
recentemente a reconstrução da 
mama amputada por causa de 
um câncer há 11 anos. Zeli es-

tava prestes a conseguir 
a realização gratuita do 
procedimento pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), mas de-
sistiu da cirurgia antes da reali-
zação dos exames definitivos. 
“Eu queria muito reconstruir a 
mama, não por motivos estéticos, 
mas para mim mesma, para elevar 
minha autoestima. A gente se sente mu-
tilada, não é fácil. Só quem passa por isso 
sabe o que é”, conta.

A vontade de realizar a cirurgia, no 
entanto, não foi maior que o medo de 
passar por novas complicações de saúde. 
“Eu teria de tirar pele das costas para im-
plantar na mama, segundo me instruíram 
os médicos. Conversei com minhas fi lhas 
e com meu marido e cheguei a conclusão de 
que não valeria a pena”, diz. Mesmo buscando 
o procedimento pelo SUS, Zeli explica que o 
tempo de espera no seu caso foi bem pequeno 
e que havia apenas três pessoas na fi la de espera 
pela cirurgia, que seria realizada no Hospital 
Universitário, em Florianópolis. “Fiquei com 
medo de perder meus movimentos, minha qua-
lidade de vida e decidi por não fazer. Às vezes 
essa é a melhor decisão”, afi rma.

  Alta
        incidência
De acordo com o Inca, o câncer de mama 

é uma das principais causas de morte nas 
mulheres dos países ocidentais, com esta-
tísticas indicando aumento de incidência 
tanto nos países desenvolvidos quanto 
nos países em desenvolvimento. No 
Brasil, ele é a doença que mais mata 
mulheres e o câncer mais comum 
ao organismo feminino. A alta 
mortandade e os as sequelas psi-
cológicas resultantes da doença 
estimulam mobilizações públicas 
para o combate à doença. Entre 
as medidas recomendadas, além 
de bons hábitos de saúde, está 
o autoexame periódico das 
mamas e a mamografia depois 
dos 35 anos.

Em Canoinhas, a Associa-
ção dos Pacientes Oncológi-
cos da Região de Canoinhas 
(Apoca) atende a aproximada-
mente 250 pacientes periodi-
camente.

“A prioridade 

foi conseguir con-

tinuar viva, cuidar dos 

meus fi lhos. Com meu cor-

po eu me entendi depois 

e hoje nos damos bem, 

nos entendemos”

ZENITA fez reconstrução da mama, mas não gostou do resultado                              ERNESTINA: “Ninguém está preparado para receber a notícia de que tem câncer” 
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Alento para a terceira idade carente 
Pia União de Santo Antônio pretende reativar estrutura e criar lar para idosos onde funcionou Asilo Rolando Malucelli

Gracieli Polak

CANOINHAS

Localizada no bairro Alto da Ti-
juca, a construção imponente da 
Associação Pia União de Santo 
Antônio deixa em sua fachada 
uma sensação de abandono aos 
que passam pela estrada de chão 
em frente à entidade. Há cerca 
de dez anos, o local era habitado 
por religiosas e crianças órfãs ou 
carentes da cidade, mas desde 
o fechamento do educandário, 
a estrutura permaneceu prati-
camente inativa. “Depois que 
o orfanato foi fechado nós 
cedemos o prédio para a Paró-
quia, que tentou implantar um 
seminário, mas não deu certo. 
Agora temos um projeto para 
revitalizar a casa”, conta a pre-
sidente da Associação, Arlete 
Maria Voigt.

Criada em 1953 com o 
intuito de realizar obras de 
fundo social, a Associação Pia 
União de Santo Antônio visava 
instituir um lar para os idosos 
em Canoinhas ainda naquela 
época, mas só agora, 56 anos 
depois da fundação, o objetivo 
inicial do grupo de mulheres 

começa a ser colocado em prá-
tica. Com a ajuda da educadora 
Macfalda Solange Engel, que 
idealizou a implantação do asilo, 
a mobilização agora é para con-
seguir recursos que permitam 
a reforma do local. “Eu estou 

perto da minha aposentadoria e 
senti que precisava me dedicar a 
algum trabalho que ajudasse as 
pessoas, principalmente os ido-
sos, que já passaram por tantas 
coisas. Eles precisam de carinho 
e de atenção, e é isso que nós 

queremos proporcionar aqui”, 
conta Macfalda.

AJUDA DA COMUNIDADE

À seme lhança  do  que 
acontecia na época em que 
o orfanato ainda funcionava, 

a pretensão da Pia União é 
buscar, novamente, ajuda da 
comunidade, das empresas e 
do comércio local para manter 
a instituição. Buscando parce-
ria com entidades públicas e 
regulamentação de acordo com 
a nova Legislação, a reforma 
do prédio e as adaptações em 
concordância com  o Estatuto 
do Idoso devem se iniciar em 
breve para, segundo as ideali-
zadoras, começar a funcionar 
em 2010. “Nós tínhamos cer-
tificado de utilidade pública 
municipal, estadual e federal e 
recursos garantidos para ajudar 
na manutenção da casa e vamos 
buscar isso novamente”, reitera 
Arlete, que já está em busca da 
documentação necessária para 
ativar a Associação.

Nas próximas semanas, o 
processo de reforma e adapta-
ção do local deve ser iniciado. 
Em breve, também, a Pia União 
pretende começar a arrecadar 
fundos para o projeto, na for-
ma de promoções e pedidos de 
doação. Interessados em cola-
borar com a implantação da 
casa devem entrar em contato 
com as associadas.

BATALHA: Arlete e 

Macfalda lutam para 

angariar recursos
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Objetivo é focar na prevenção
Tenente coronel Mário Renato Erzinger assume comando do 3.º BPM com proposta de continuidade

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Enquanto Ricardo Assis Alves 
participa de um curso de aper-
feiçoamento em Florianópolis, 
o 3.º Batalhão de Polícia Militar 
de Canoinhas estará sob o co-
mando do tenente coronel Má-
rio Renato Erzinger. Natural 
de Canoinhas, Erzinger atuou 
nos batalhões de São Bento do 
Sul, Blumenau e desde 1999 
comandava o Batalhão de Por-
to União, cargo que deixou na 
sexta-feira, 24, para assumir o 
3.º BPM, onde deve ficar até 
o fim do ano. Há previsão de 
que em 2010 Erzinger assuma 
uma guarnição especial a ser 
criada em Mafra, mas essa é 
uma possibilidade.

Durante seu comando, 
Erzinger promete dar conti-
nuidade ao trabalho de Alves, 
focando na prevenção contra 
ocorrências mais frequen-
tes. “Assim como em outros 
comandos, meu foco será 
aproximar a comunidade da 
polícia, vou receber de forma 
igual tanto prefeitos e juízes 
quanto as pessoas mais hu-
mildes”, afirmou. Erzinger já 
está fazendo um diagnóstico 

para detectar as 10 ocorrências 
que mais perturbam a ordem 
pública.

O comandante lembra que 
em 2008 Canoinhas registrou 
oito homicídios. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) pre-

coniza que este seria o número 
tolerável para municípios com 
100 mil habitantes. Canoinhas 
tem 52 mil. “Este ano, no entan-
to, só registramos um homicídio 
no primeiro semestre, queremos 
manter estes dados”, avalia.

Pai e filhos vão para a cadeia Homicida condenado

TOQUE DE RECOLHER

Sobre a polêmica que vem 
se alastrando no Estado desde 
que Balneário Camboriú instituiu 
toque de recolher para menores 
de idade, Erzinger analisa com 
cautela. “É temerário dizer que 
diminuiria a criminalidade, se 
falarmos em menores infratores 
somente, mas sob o aspecto de 
que os menores estariam sob 
proteção da família, vejo como 
muito importante”. O coman-
dante acha o termo “toque de 
recolher” pesado. “Vejo medidas 
de proteção como mais impor-
tantes”, defende.

Erzinger comenta ainda so-
bre um dos maiores problemas 
da região – o avanço de drogas 
como o crack. “O problema é 
endêmico, infelizmente está fora 
de controle. Não depende só da 
Polícia a repressão. Insisto que a 
base está no fortalecimento da 
educação e da família”.

Erzinger defende ainda a 
proibição de consumo de bebi-
das alcoólicas em vias públicas, 
ação muito comum nos fi nais 
de semana na rua Francisco de 
Paula Pereira, no centro de Ca-
noinhas. Ele afi rma que pretende 
promover uma discussão com a 
comunidade sobre o assunto.

Atropela e foge
Na noite de domingo, 26, um rapaz 
de 23 anos atropelou um casal – 
ambos com 18 anos – na rua Sér-
gio Gapski, no bairro Água Verde, 
em Canoinhas. O motorista, no 
entanto, fugiu do local. Bombeiros 
foram chamados, realizaram os pri-
meiros socorros e levaram o casal 
para o Pronto Atendimento Muni-
cipal. A Polícia localizou o Passat 
que teria cometido o atropelamento 
na estrada geral do Salto d’Água 
Verde. Segundo o motorista, ele 
fugiu porque pedestres tentaram 
apedrejar seu veículo. Os policiais 
lavraram termo circunstanciado 
por lesão corporal e omissão de 
socorro. O rapaz se negou a fazer 
teste de bafômetro, motivo pelo 
qual os policiais assinaram termo 
de constatação de embriaguez. O 
carro foi guinchado e levado para 
o pátio da Delegacia.

Tiros do nada
Um casal da localidade da Cam-
pininha, em Três Barras, chamou 
a Polícia para denunciar que sua 
casa foi alvo de tiros na noite de 
sexta-feira, 24. Segundo eles, não 
foi possível identifi car os autores 
dos tiros. Eles disseram ainda 
que o porta-malas do veículo da 
família foi arrombado, mas nada 
foi furtado. A Polícia não localizou 
os acusados.

Menores ameaçam 
a própria mãe
Na tarde de domingo, 26, na rua 
Otávio Tabalipa, bairro Campo 
d’Água Verde, um rapaz de 19 anos 
foi detido armado com uma barra 
de ferro. Segundo familiares, ele 
teria quebrado janelas, móveis de 
seu quarto e ainda fez ameaças a 
mãe. Ele foi detido e encaminhado 
a Delegacia.
Já na noite de segunda-feira, 27, 
um menino de 15 anos agrediu 
policiais na rua Carlos Wagner, 
também no Campo d’Água Verde. 
Eles tentavam detê-lo já que ele 
estava agredindo familiares.

Cheque falsificado
Na tarde de sábado, 25, comer-
ciante da rua Fauri de Lima, bairro 
Campo d’Água Verde, em Ca-
noinhas, chamou a Polícia para 
denunciar duas pessoas que ten-
taram comprar em seu estabeleci-
mento com um cheque falsifi cado. 
Ao serem questionados sobre 
a origem do cheque, segundo o 
comerciante, a dupla fugiu, aban-
donando a folha. Pouco depois, os 
acusados – rapazes com 18 e 17 
anos – foram detidos e conduzidos 
a Delegacia.

‘Depósito’ na 
Campininha
Denúncias de populares levaram a 
PM a encontrar objetos furtados na 
noite de segunda-feira, 27, em uma 
casa abandonada na localidade de 
Campininha, em Três Barras. Litros 
de bebidas alcoólicas, guloseimas, 
dois aparelhos de som com contro-
le e caixas de som, um aparelho de 
DVD, CDs e um capuz preto foram 
encontrados. Um senhor de 62 
anos, que mora ao lado, informou 
que seu neto de 18 anos, que não 
se encontrava no local, costumava 
se encontrar com amigos na casa 
abandonada. No porão da casa do 
rapaz foi encontrada uma espingar-
da. Tudo foi parar na Delegacia.

Pai e dois fi lhos foram fl agrados em 
Irineópolis, na sexta-feira, 24, com 
armas de fogo, munições e materiais 
para carregamento de cartuchos. Os 
policiais fizeram a apreensão das 
armas durante diligências de arrom-
bamento seguido de furto a um posto 
de combustíveis.  

Segundo o gerente do posto, assim 
que chegou ao estabelecimento, depois 
de receber uma comunicação de dis-
paro de alarme, fl agrou um homem 
saindo pela janela, que ao perceber a 
sua presença, efetuou dois disparos 
de arma de fogo e fugiu a pé, levando 
aproximadamente R$ 114 em dinheiro 
e vários cheques sem fundos.

A guarnição de serviço iniciou 
buscas nas imediações do posto e, 
pela manhã, localizou em um matagal 
próximo uma touca de lã, uma lanter-
na, doces diversos e um monitor de 
computador. 

À tarde, policiais do Serviço 

Reservado da PM prestaram apoio 
aos policias civis e militares, em 
cumprimento de mandado de busca 
e apreensão na residência de um ho-
mem de 52 anos. Durante as buscas 
os policiais encontraram no local três 
armas de fogo, um revólver calibre 
32 com seis munições intactas, uma 
garrucha calibre 22 e uma espingarda 
de fabricação artesanal calibre 36; 
além de pólvora e chumbos para re-
carga de cartuchos, chumbos a granel, 
cartuchos calibre 22 e 36, duas armas 
de plástico tipo pistola, um cartucho 
defl agrado calibre .38, coldres para 
revólver e uma motossera.

O proprietário da residência e 
seus dois fi lhos foram presos e con-
duzidos a Delegacia da Comarca de 
Porto União, junto com as armas e 
demais objetos apreendidos. Mas, não 
foi possível comprovar o envolvimen-
to dos três no arrombamento e furto 
ao posto de combustíveis.

Sandro de Lima, 49 anos, foi 
condenado a nove anos de 
prisão em regime fechado 
pelo júri da Comarca de Ca-
noinhas na terça-feira, 28. 
Ele já cumpriu um ano da 
pena. Sandro foi preso em 
29 de junho do ano passado, 
data do crime.

Ele foi considerado cul-
pado pela morte da com-
panheira, Maria Renilda 
Martins Moreira, 51 anos, 
assassinada com um golpe 
de machado.

O crime aconteceu no 
bairro São Cristóvão, em 
Três Barras.

De acordo com a perí-
cia, Sandro teria desferido 
um único golpe na cabeça 
da mulher, matando-a ins-
tantaneamente. A agressão, 
segundo Sandro, teria ocor-

rido depois de uma discus-
são violenta. Em depoimen-
to a Polícia, ele disse que ele 
e a mulher haviam bebido e 
iniciado a discussão. Ainda 
de acordo com Sandro, Ma-
ria o teria atacado com um 
machado, ferindo-lhe a mão. 
Sandro diz que conseguiu 
tomar o machado da mão de 
Maria e desferido um golpe 
contra sua cabeça. O casal 
estava junto há dez meses, 
não tinha fi lhos e a relação 
não era legalizada.

Ainda de acordo com 
a Polícia, não havia sido a 
primeira vez que Sandro foi 
preso por violência contra 
a mulher. Ele já havia cum-
prido pena por ter agredido 
outra companheira.

Cabe recurso da decisão 
do júri.

ERZINGER: “Meu foco será aproximar a comunidade da Polícia”
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Altos salários atraem em disputa por 600 vagas

Polícia Federal 

abre concurso

CANOINHAS

PRECISA-SE
> CONCURSOS

l Polícia Militar de SC

Prazo: até hoje

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 Secretaria de Estado da Saúde

Prazo: até 5 de agosto

Cargos: Médicos 

Vagas: 53 vagas para atuar  no Samu-

SC das cidades de Araranguá, Balneário 

Camboriú, Blumenau, Canoinhas, 

Chapecó, Curitibanos, Itajaí, Joaçaba, 

Joinville, Lages, São Joaquim, São José, 

Tubarão e Xanxerê

Salário: até R$ 4,2 mil

Escolaridade: Superior

Taxa de inscrição: não informado

Inscrições: no site www.saude.sc.gov.br

l Sebrae-SC

Prazo: até 7 de agosto

Cargos: Vários

Vagas: 15

Salário: até R$ 2.163,42

Escolaridade: 2.º e 3.º graus

Taxa de inscrição: não informado 

Informações: www.neogestaodepes-

soas.com.br

l Banco Central

Prazo: até 4 de agosto

Cargos: Procurador

Vagas: 20 vagas para trabalhar em 

Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 

Alegre e Curitiba

Salário: até R$ 14 mil

Escolaridade: Nível Superior em 

Direito

Taxa de Inscrição: R$ 170

Inscrições: http://www.cespe.unb.br/

concursos/pgbc2009

l Polícia Federal

Prazo: de 3 a 18 de agosto

Cargos: Agente e Escrivão

Vagas: 600

Salário: até R$ 7.514,33

Escolaridade: Superior

Taxa de inscrição: R$ 110

Inscrições: www.cespe.unb.br

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 cozinha (com expe-
riência)
- Babá para pernoitar (acima de 
18 anos)
- Caixa (com experiência)
- Empregada doméstica (meio 
período, com experiência)
- Empregada doméstica (para 
Major Vieira, com experiência)
- Empregada doméstica (com expe-
riência, bairro: Campo d’Água Verde)
- Empregada doméstica (para 
residir em Blumenau)
- Empregada doméstica (com 
experiência, centro de Canoinhas)
- Empregada doméstica (residir 
em Joinville)
- Empregada doméstica para 
pernoitar (centro de Canoinhas)
- Recepcionista / telefonista 
(estágio)
- Vendedoras (com experiência, 
Ensino Médio)

Interessadas, 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 PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- Auxiliar de produção (com 
experiência)
- Barman / barwoman  (com 
experiência)
- Técnico (a) em informática 
(com experiência em manuten-
ção)
- Vendedor (a) externo (a): área 
de motos, Ensino Médio, CNH “A”
- Vendedor (a) externo (a): área 
de bebidas, com Ensino Médio e 
CNH “AB”
- Vendedor (a) externo (a): área 
de produtos de beleza, saúde e 
estética, acima de 18 anos
- Vendedor (a) externo (a): área: 
produtos com base na babosa

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- Açougueiro (com experiência)
- Ajudante de eletricista (acima de 
18 anos)
- Almoxarife (com experiência)
- Auxiliar de encanador (com expe-
riência)
- Atendente (horário: das 13 às 20 horas) 
- Chacreiro (com experiência)
- Cobrador (acima de 16 anos)
- Eletricista (com experiência, CNH 
“AB”)
- Eletricista automotivo (com experi-
ência, CNH “AB”)
- Encanador (com experiência)
- Mecânico automotivo (com experi-
ência, CNH “AB”)
- Motorista D (com experiência e curso 
de transporte de passageiros)
- Operador de plaina (com experiência)
- Pedreiro (com experiência)
- Serralheiro (com experiência)
- Torneiro mecânico (com experiência)
- Vendedor externo (área: tintas, com 
experiência, CNH “B”, possuir carro)
- Vendedor interno (área: elétrica, com 
experiência, CNH “AB”)

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

O Departamento de Polícia Federal 
abriu dois concursos públicos, um 
para 400 vagas de escrivão e outro 
para 200 vagas de agente da Polícia 
Federal. Os cargos são de 40 horas 
semanais, com dedicação exclusiva. 
Os candidatos devem ter curso de 
nível superior em qualquer área e 
carteira de habilitação B. A remune-
ração inicial para os convocados é de 
R$ 7.514,33.

As vagas são para a região da 
Amazônia Legal, nos Estados do 
Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, 
Rondônia, Maranhão, Pará, Mato 
Grosso e Tocantins, além de unidades 
de fronteira e no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

As inscrições podem ser feitas 
pelas páginas eletrônicas www.cespe.
unb.br/concursos/dpfescrivao2009 
ou www.cespe.unb.br/concursos/
dpfagente2009, entre as 10 horas de 
segunda-feira, 3, e as 23h59 de 18 de 
agosto. A taxa é de R$ 110. As seleções 
terão duas etapas.

A primeira está dividida nas 
seguintes fases: prova objetiva, prova 
discursiva, avaliação psicológica, exame 
médico e de aptidão física. Para o cargo 
de escrivão, haverá também prova 

prática de digitação.
A segunda etapa será o Curso de 

Formação, ministrado pela Academia 
Nacional de Polícia.

A nota obtida no Curso de For-
mação Profissional contará para a 
escolha do local de atuação. 

As provas objetivas e discursivas 
para os dois cargos serão aplicadas em 
todas as capitais e estão previstas para o 
dia 13 de setembro, no turno da tarde. 
Portanto, os candidatos não poderão 
se inscrever para os dois cargos.

Os locais e os horários de rea-
lização da prova objetiva e da prova 
discursiva serão publicados no Diário 
Ofi cial da União e divulgados nos sites 
do concurso, na data provável de 2 de 
setembro. 

O resultado fi nal da prova obje-
tiva e o resultado provisório na prova 
discursiva serão divulgados na data 
provável de 29 de setembro.

Os aprovados no concurso esco-
lhem os locais de trabalho de acordo 
com a ordem de classifi cação no curso 
de formação. O período mínimo que o 
funcionário deve fi car no local escolhi-
do para trabalhar é de três anos. 

Embora não sejam oferecidas 
vagas para a região, todos os anos são 
oferecidos os chamados concursos 
internos de remoção.

PROCURO pessoas dinâmicas que 
gostem de vender cosméticos. Interes-
sados ligar para o fone: 3622-5137.

FAÇA SUA 
CARTEIRA 
CONOSCO!
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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 identi-

fi car.

Procon
“Para onde foi o Procon? Muda-
ram de endereço e não avisaram 
ninguém”, questiona leitor.
RESPOSTA DA REDAÇÃO: 
O Procon está funcionando em 
uma sala do antigo Colégio 
Comercial, hoje propriedade da 
UnC Canoinhas, na rua Coronel 
Albuquerque.

Frente da 
escola
Leitora reclama da buraqueira 
que tomou conta da rua em frente 
à Escola de Educação Básica 
Castelo Branco, na Cohab 1. 

Morador da rua João da Cruz Krailing reclama das condições da rua. 
“Depois que passa o Hospital, a parte que é estrada de chão é intransitável, 
mesmo nos dias que não chove”.

Abandono da Rodoviária

Leitora de Três Barras também reclama das condições da rodoviária 
da cidade. “Fazem festas no fi m de semana e transformam a rodoviária 
em um lixeiro”.

Rua João da Cruz Krailing
Abandono da Rodoviária II

Leitor reclama das condições da rodoviária de Canoinhas. “Paredes pixadas e calçamento levantado. Uma 
vergonha para nossa cidade, já que é o primeiro lugar no qual chegam as pessoas de fora”, assinala.

RESPOSTA DA PREFEITURA: A leitora está correta quanto a reclamação. 
Infelizmente o local amanhece quase todos os dias com muito lixo depositado 
nas suas dependências. A Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
esclarece, no entanto, que destina de segunda a sexta-feira dois funcionários 
que fi cam responsáveis pela limpeza e manutenção do Terminal Rodoviário da 
cidade de Três Barras. Apenas aos sábados e domingos esses trabalhos não 
são executados.  Além da sujeira generalizada, os “baderneiros” ainda praticam 
uma série de atitudes que incomodam as pessoas que residem próximo ao 
local, bem como, passageiros e funcionários do próprio Terminal. É preciso 
explicar que a prefeitura fi ca impossibilitada de expulsar os “baderneiros” do 
local.  Esta medida poderá ser tomada apenas pela Polícia Militar da cidade 
que é a responsável pela segurança e a ordem. 

NOTA DA REDAÇÃO: A prefeitura de Canoi-
nhas, desde a semana passada, não está 
respondendo às solicitações de respostas à 
coluna Fala Cidadão.
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Esporte de gente GRANDE
Atletas buscam profi ssionalização mostram talento nos Jogos Escolares de Canoinhas

Gracieli Polak

CANOINHAS

Os jogadores mais velhos 
não tinham mais de 14 anos. 
Dos mais novos, muitos não 
tinham mais de 11, mas a 
vontade de conquistar me-
dalhas nos Jogos Escolares 
Fase Regional era maior que 
a saudade de casa e dos pais. 
Vindos de diversas cidades do 
Estado, os atletas mirins fica-
ram alojados nas escolas do 
município e experimentaram a 
sensação de participar de uma 
grande competição esportiva, 
que, de acordo com o presi-
dente da Fundação Municipal 
de Esportes (FME), Ricardo 
Pereira Martin, aconteceu de 
maneira ímpar.

Para os jogadores de vo-
leibol de Itá, que ficaram na 
quarta colocação na classifi-
cação geral, enfrentar o frio 
de Canoinhas valeu a pena. 
“Nem dá tempo de sentir 
saudade de casa. Ficar entre 
as quatro melhores equipes 
compensa a distância”, conta 
o atleta Fernando de Oliveira. 
Segundo a professora Sara 
Beatriz Bernardo Wiggers, 
que acompanhava a equipe 
de Itá, passar a semana cui-
dando dos jovens atletas é 
uma responsabilidade muito 
grande, mas gratificante. “Ver 
estes meninos correndo atrás 
dos sonhos é gratificante. Me 
emociono vendo o esforço 
deles”, fala.

            SONHOS ALTOS 

Na final do futsal mas-

culino, emoção dentro e fora 
de quadra, no sábado, 25. Em 
uma par t ida emocionante, 
Caçador venceu Celso Ramos 
de virada, deixando descrentes 
primeiros e segundo lugares, 
que misturaram lágrimas de 
felicidade e de tristeza durante 
a premiação. Do lado de fora 
da quadra, mais choro.

Débora e Emerson Ra-
mos, junto com a filha Le-
tícia, viajaram mais de 100 
quilômetros para ver o filho 
Yago, de 14 anos, jogar a final 

dos Jogos Escolares. Emer-
son conta que o filho saiu da 
casa dos pais há três meses, 
quando recebeu uma bolsa de 
um colégio particular de Ca-
çador para jogar futsal.  Emo-
cionados com a conquista 
tanto quanto o filho, os pais, 
que também vieram para o 
primeiro jogo na competição, 
afirmam que o esforço vale 
a pena. “O sonho do nosso 
filho é se tornar profissional e 
agente apoia e torce por isso”, 
fala Emerson.

MENINAS DE OURO

Sem o investimento da 
equipe de Caçador, as meninas 
de Canoinhas, da E.B.M. Gui-
lhermina Veiga, de Arroios, 
chegaram à final e se tornaram 
campeãs da fase regional dos 
Jogos Escolares, vencendo 
Ibicaré, feito inédito no mu-
nicípio.

Na  f a se  e s t adua l ,  que 
aconteceu do domingo, 26, 
até a terça-feira, 28, em Rio 
do Sul, as meninas ficaram em 
4.º lugar.

PARABÉNS ÀS ESTRELAS DA E.B.M. 
GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA
Nossa Escola vem orgulhosamente parabenizar 

as atletas do futsal e o brilhante trabalho do profes-
sor Daniel L.Pinto. Apesar de todas as difi culdades 
encontradas,vocês demonstraram garra e vontade de 
vencer e por isso conquistaram os louros do sucesso! 
Gostaríamos de agradecer as famílias das atletas que  
incentivam suas meninas e estão sempre colaborando 

com a nossa Escola. Agradecer também aos demais 
professores que apóiam o trabalho desenvolvido e 
sempre estão preocupados com a aprendizagem dos 

alunos e em especial, das meninas do futsal.

Um grande e caloroso abraço, da diretora e 

amiga Franciane B. Novak.

YAGO (à direita) chora emocionado com o título: “Quero ser profi ssional”, afi rma o atleta da equipe de futsal de Caçador
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Acidente de Massa movimenta F1
Schumacher promete voltar a correr já no próximo GP; brasileiro se recupera e pretende voltar em breve

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Uma mola solta da Brawn do 
brasileiro Rubens Barrichello 
foi capaz de movimentar os 
bastidores da maior categoria 
do automobilismo mundial mais 
que a tardia troca de posições 
no pódio do Grande Prêmio da 
Hungria. Na corrida de domin-
go, o inglês Lewis Hamilton, da 
McLaren, venceu sua primeira 
corrida do ano deixando para 
trás o primeiro colocado no 
campeonato mundial de pilotos, 
o também inglês Jenson Button, 

da Brawn, mas nada chamou 
mais atenção do que o acidente 
vivenciado pelo brasileiro Felipe 
Massa, no sábado, 25.

Atingido no capacete por 
uma mola de cerca de 800 gramas 
durante o treino classifi catório 
para a corrida, Massa assustou 
torcedores brasileiros e de todo o 
mundo ao aparecer com o rosto 
ensanguentado depois de perder 
o controle de sua Ferrari e bater 
contra os muros de proteção da 
pista. A peça atingiu a lateral do 
capacete, soltou a viseira e atin-
giu o olho do piloto brasileiro. 
Imediatamente socorrido, Massa 
foi levado para a Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI), do 
Hospital Militar de Budapeste, 
induzido ao coma e passou por 
uma cirurgia neurológica. 

De acordo com o boletim 
médico divulgado pelo hospital, 
o brasileiro teve uma pequena 
lesão no cérebro e fraturas no 
crânio, mas seu estado de saúde 
é considerado bom. Na quarta-
feira, 29, Massa saiu da UTI e, 
de acordo com o pai, Titônio, 

A empresa CEACA-CERÂMICA CANOINHAS LTDA, 
torna público que recebeu da Fundação do Meio Ambi-
ente - FATMA, a Licença Ambiental de Operação (LAO 
Nº.189/2009 de 21/07/2009), para a atividade de extração 
de argila, na localidade de Taunay, Município de Canoinhas-
SC, pelo período de 4 anos.

em entrevista à TV Globo, até o 
domingo, 2, sai do hospital.

SCHUMI DE VOLTA

Com Massa se recuperando 
do acidente, uma vaga fi ca livre 
na Ferrari. Ficava. No meio 

das especulações sobre quem 
tomaria o lugar de Massa, o hep-
tacampeão aposentado Michael 
Schumacher tomou a respon-
sabilidade para si e anunciou, 
na quarta-feira, 29, seu retorno 
às corridas. Schumacher vinha 

trabalhando como consultor da 
equipe e começará a fazer nos 
próximos dias um período de 
preparação para poder voltar a 
pilotar na próxima etapa.

A próxima corrida é o GP da 
Europa, no domingo, 23. 

Na tarde de ontem, na final do 
Mundial de Esportes Aquá-
ticos, em Roma, o brasileiro 
César Cielo (foto) nadou os 
100 metros livres em 46s91, 
quebrou o recorde mundial 
da prova e trouxe mais um 
ouro para casa. Competindo 
ombro a ombro com o fran-
cês Alain Bernard, ele fez sua 
melhor marca em dois anos de 
profissionalização na natação. 

Amanhã o brasileiro cai na 
piscina novamente para correr 
atrás de mais um ouro, desta 
vez na sua prova favorita, os 
50 metros livres, na qual se 
consagrou campeão olímpi-
co. Cielo é o único nadador 
brasileiro a conquistar ouro 
olímpico e mundial e, com a 
medalha de ontem, quebra um 
jejum de 27 anos sem vitória 
brasileira no mundial.

É ouro! 

FOTO de Massa ao ser retirado do carro; batida na barreira de pneus teve impacto de cinco vezes a força da gravidade
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           Cleuza (Sandra Corve-
loni) está descansando no colo 
do fi lho mais novo, Reginaldo 
(Kaique de Jesus) quando Dênis 
(João Baldasserini) chega com 
um presente. Feliz, Cleusa abre 
a bolsa chique e 
empolgada mostra ao 
presenteador que exis-
tem inúmeros compar-
timentos para guardar 
documentos, batom, 
maquiagem, até que, 
ops, um documento 
de outra mulher está 
lá. Como isso? Cleuza 
não tem dúvidas. “Coi-
sa roubada não entra 
na minha casa”.
Bem-vindo ao mundo 
cão de Linha de Passe, talvez a 
mais madura produção de Wal-
ter Salles, aqui em parceria com 
Daniela Thomas, que dirigiu com 
ele também Terra Estrangeira e O 
Primeiro Dia.
Cleusa é mãe e pai de quatro 
homens e espera o quinto fi lho. 
Aparentemente cada um tem um 

Mariah Carey
             Obsessed

O novo single de Mariah Carey, 

Obsessed, já roda nas rádios. 

Trata-se de uma canção escrita e 

produzida por Mariah, The-Dream 

e Tricky Stewa.

Obsessed será o primeiro single 

do novo álbum da cantora norte-

americana, Memoirs of imperfect 

angel, que sairá dia 25 de agosto.

A música dá uma ideia do que de 

bom vem por aí. (EW)

Titãs
Sacos Plásticos

Depois de seis anos sem lançar um álbum 

de inéditas, os Titãs retornam com Sacos 

plásticos, primeiro trabalho da banda 

produzido por Rick Bonadio (Mamonas 

Assassinas, Charlie Brown Jr, CPM 22, 

Gilmelândia). O ecletismo do profi ssional, 

responsável pelo lançamento, se refl ete 

em todo o repertório. Se Antes de você 

povoa a trilha sonora da novela Caras e 

Bocas, outras faixas apontam para as 

mais diferentes direções. (EW)

Linha de Passe 

pai biológico diferente.
    Reginaldo é o mais novo, apai-
xonado por ônibus, procura seu pai 
obsessivamente. Dario (Vinícius de 
Oliveira, aquele mesmo de Central 
do Brasil) sonha em se tornar jo-

gador de futebol mas, aos 
18 anos, vê a ideia cada 
vez mais distante. Dinho 
(José Geraldo Rodrigues) 
dedica-se à religião e Dênis 
enfrenta difi culdades em se 
manter, sendo também pai 
involuntário de um menino.
Está pronto o caldeirão 
de confl itos, fi lmado com 
despretensão e habilidade 
tocantes. Sandra é um 
espetáculo de atriz, mas 

inexplicavelmente não deco-
lou depois de se tornar a segunda 
brasileira na história a faturar uma 
palma de ouro em Cannes, mais 
importante festival de cinema do 
mundo. Dizem que ela estava de-
pressiva durante as fi lmagens por 
conta de um aborto. Verdade ou não, 
a atriz passa uma intensidade pou-
cas vezes vista. (EW)
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Milk - A Voz da Igualdade 

Milk é um fi l-

me superva-

lorizado. Ok, 

Sean Penn 

está imbatí-

vel no papel 

do primeiro 

político gay 

estaduniden-

se a assumir 

a preferência sexual, mas não 

basta. Tá certo que o diretor 

Gus Van Sant (ele mesmo um 

militante homossexual) tentou 

ser o mais fi el possível a histó-

ria, mas o fi lme é afetado e pre-

visível demais. A cena fi nal, que 

deveria ter um clímax de ten-

são, acontece de forma tão ba-

nal quanto todo o fi lme. Acho O 

Leitor, que critiquei dia desses 

aqui na Drops, bem superior. 

A Academia, entretanto, não 

achou. Preferiu premiar Penn 

com o Oscar de melhor ator e 

ainda o roteiro original assinado 

por Dustin Black. De qualquer 

forma, vale por mostrar o quan-

to a intolerância custa a quem 

ousa desafi á-la. (EW)

Li a crítica de 

um psicanalis-

ta a este fi lme 

na revista Bra-

sileiros, que 

afi rmava que 

os casais pre-

cisam respeitar 

os momento 

de silêncio do 

outro. Vendo Foi Apenas Um 

Sonho você entende o recado. 

April (Kate Winslet, magistral) 

está cansada da vidinha de 

casal suburbano que leva com 

Frank (Leonardo diCaprio). Quer 

mudar dos EUA para a França. 

Subitamente fi ca animada com 

a ideia de mudar de vida. Uma 

gravidez e planos profi ssionais 

do marido frustram a mudança. 

E agora, como fi camos?

Dirigido pelo excelente Sam 

Mendes (Beleza Americana), 

marido de Kate na vida real, 

Foi Apenas Um Sonho fala de 

possibilidades e frustrações. O 

famoso aforismo “Bom é o lugar 

onde não estamos” ganha vida 

numa história densa e dramática.

Li a

um

ta a

na

sile

afi r

os

cisa

os

de

O Terra TV está caprichando no cardápio 

de séries on-line. Duas estreias recentes 

merecem destaque. Dirt mostra as 

aventuras de uma inescrupulosa 

jornalista interpretada por Courteney 

Cox (de Friends), capaz de interferir e 

produzir escândalos para vender mais 

revistas - ela comanda a Dirt e a Now. 

A série é uma diversão só, bem original. 

Destaque para o fotógrafo esquizofrênico 

Don Konkey.

Já 6º (Six Degrees), dos mesmos 

produtores de Lost, já foi cancelado nos 

EUA por conta da baixa audiência, mas 

é boa. Baseada na teoria dos 6 graus de 

seperação (no mundo, são necessárias 

no máximo seis laços de amizade 

para que duas pessoas quaisquer 

estejam ligadas), a série de 14 episódios 

envolve em uma trama de reviravoltas 

surpreendente. E prepare-se, o Terra TV 

vai estrear mais 6 séries em breve. (EW)

Dirt: Estrela de Friends vive poderosa da mídia      6º: Seis desconhecidos têm seus destinos ligados

PROCURE POR PROCURE POR

SporTV: Eles pensavam que 

estivessem fora do ar!

      Narrador e comentarista 

aguardando para entrar no ar 

com a câmera ligada. Comentá-

rios ácidos e saia justa na certa.

           Mal humorado, mal educado 

e um gentleman, quando lhe con-

vinha. Vale a pena ver os maiores 

petis do mito Paulo Francis.

Paulo Francis (erros de

gravação)

Foi Apenas Um Sonho

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

1.

3.
2.

4.  

5.

Amor Não Vai Faltar                               Bruno & Marrone

Livre Pro Amor                               Fernando & Sorocaba

Halo                                                                     Beyoncé

Mistérios                                                  Jorge & Mateus

Ei Psiu Beijo Me Liga                                      Michel Teló
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes

31/07 - José Carlos Bueno - Pincel
31/07 - Leticia Alves dos Santos
31/07 - Caroline Alves dos Santos
31/07 - Helmut Holzapfel
31/07 - Marilia J. Sausen
31/07 - Airton Genesio dos Santos 
Filho
31/07 - Solange Maria Novack Tyska
31/07 - Paulo Henrique Ferreira
01/08 - Noely Thim
01/08 - Francisco de Oliveira
01/08 - Ilário Theodorovicz
01/08 - Rosa Balão
02/08 - Lucia Valéria Engel
02/08 - Camila Adur
02/08 - Odenir Carvalho Santos
02/08 - Lucas Eduardo Barbosa
03/08 - Delaci de Aguiar Baukat 
04/08 - Marizete Machado de Oliveira
04/08 - Marines Holler
05/08 - Karen Regina Jantsch
05/08 - Tereza Theodorovicz
05/08 - Céres Maria Burgardt Muller
05/08 - Anderson Daniel de Mattos
05/08 - Dirce Maria de Paula Roeder
05/08 - Bruna Maria Silveira
05/08 - Diego Pienchontcoski
06/08 - Maria Helena Provenci 
06/08 - Dirceu de Jesus Veiga

O grupo de Dança da Fundação de Educação Dama representou Canoinhas no 10.º Festival de Danças Studio 

Art, em União da Vitória-PR e trouxe prêmios para a cidade. Nas fotos, os alunos participantes. Parabéns!

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Canoinhas 

iniciou, na quarta-feira, 15, o curso de Manicure e Pedicure. Sucesso para as 

futuras profi ssionais.

Aline dos Santos completou idade nova e recebe 

os parabéns do papai, Júlio, da mamãe, Solange, 

e da irmã, Keila. Feliz aniversário!

Edemar e Frida Heilmann participaram no domingo, 26, do 11.º Encontro Sul 

Brasileiro de Fuscas, em Blumenau. Na foto, o Fusca e Meio do casal, que 

chamou a atenção durante o evento.

Kelly Kohler fez aniversário na 

terça-feira, 28. Seu esposo, Júnior, 

e o fi lhinho, Vinícius, junto com os 

demais familiares, dão os parabéns!

Hoje é dia de festa para Bruno Luis 

Finta Nojecovski. Seus avós, Sebila 

e Felipe, seus pais, Iraci e Luis, e 

a irmã, Thaís, desejam felicidades. 

Parabéns!

-– MÁRCIA PANGRATZ BEDRE-

TCHUK faz aniversário no domingo, 

2. Seus familiares desejam muitas 

felicidades!

-– NATÁLIA COUTINHO com-

pleta idade nova hoje e seu esposo, 

o colunista do CN, ANTONIO 

PEREIRA COUTINHO, na quinta-

feira, 6. Felicidade, saúde e sucesso 

para o casal!

- STEFANY CRISTINE DE 

MIRANDA comemorou seus dois 

aninhos no domingo, 26. Felicidade 

e saúde são  os desejos de seus pais, 

Everton e Tatiane, e de seus familia-

res. Parabéns!

- EVALDO ALVES fez aniversário 

ontem. Seus fi lhos, Joel, Karina e 

Clarice, junto com sua esposa, Már-

cia, dão os parabéns. Felicidades!

Régis Fernando Dumke cola grau 

hoje, em Odontologia, pela Universi-

dade do Planalto Catarinense (Uni-

plac). Os pais, Argemiro e Elisabete, 

dão os parabéns pela conquista.

Amanhã, a pequena Júlia colhe mais 

uma rosa em seu jardim. Muitas feli-

cidades e saúde é o que desejam seus 

pais, Valdir e Simone, e seu irmão, 

Willian. Parabéns!

Amanda das Chagas de Moura 

comemora seu aniversário amanhã.  

Sua família deseja muita felicidade 

e sucesso, em todos os anos de sua 

vida. Parabéns!

Ontem foi o dia 

de Cristian apa-

gar velhinhas e 

receber de seus 

pais, Claudio e 

Beti,  os para-

béns. Eles e os 

demais fami-

liares desejam 

muita felicidade 

e saúde para o 

garoto!

Na terça-feira, 28, Lucas Ruan 

completou idade nova. Seus pais, os 

empresários Zenilda e Josnei, dão os 

parabéns e desejam muitas felicida-

des!
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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 geladeira, freezer, 
fruteira, preço a combinar ou troca-se 
por vale-compras, estante, escrivaninha 
ou rack. Fone: 9157-1887.

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

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.

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.

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.

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 urgên-
cia no interior de Irineópolis. 8 alqueires 
e meio com 2 casas e 2 estufas. Todas 
cercadas com luz, com tanque, erva-
mate, eucalipto, sendo que 3 alqueires 
de terra pronta para lavoura, com reser-
va averbada. Valor: R$ 330 mil. Fone: 
9148-4237, 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 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.

VENDE-SE casa com 62m² no centro, 
R$ 125 mil, bom ponto para locação. 
Fone: 9121-5258.

VENDE-SE 11,75 alqueires no Parado, 
para gado ou chácara. Fone: 9126-7915

VENDE-SE lote com 422m² situado no 
bairro Tricolim com vista para cidade no 
Loteamento Dona Paula, frente com trav. 
Izidoro Jarschel com 14m² e fundos para 
rua Basílio Humenhuk. Valor: R$ 65 mil. 
Fone: 3622-7303 ou 9956-9359.

VENDE-SE uma máquina de lavar 
roupas, de madeira, reformada, marca 
Avante. Valor: R$ 150. Fone: 3623-0760, 
falar com Wilma.

VENDO a legítima loção Doutorzinho. 
Rua: Benjamin Constant, 249. Fone: 
3622-7012 com Domicella.

VENDO maca para massagem, cor 
branca + ThermoClean (p/ depilação). 
Tudo por R$ 300. Fone: 8851-7253.

VENDO caixa d’água de 1000 litros, 
nova (sem uso). Valor R$ 175 à vista. 
Fone: 8851-7253.
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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 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 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.

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.

VENDE-SE caminhão 2013, ano 79, 
Mercedes-Benz. Fone: 9906-0290 ou 
3655-1116.

VENDE-SE 4 pneus novos, modelo 175/70-
13. Fone: 9188-2641 ou 9944-9919.

VENDE-SE Fox 1.6, branco, 4 portas, 
direção hidráulica, ano 95. Valor: R$ 28 
mil. Fone: 3622-7303 ou 9956-9359.

VENDE-SE Fiat Strada, ano 2006/2007, 
cabine simples, Fire Flex, azul, com 2 
anos de uso. Valor: R$ 25 mil. Fone: 
3655-1476 ou 9115-4408 com Airton.

VENDE-SE Corsa 2001, 4 portas 1.0. Alar-
me, ar quente, insulfi lm, cor prata. Valor: R$ 
18,5 mil. Fone: 3623-0889 ou 9928-8716.

VENDE-SE Palio 2003, 2 portas, com 
rodas esportivas, com 67 mil km. Valor: 
R$ 18 mil. Fone: 3622-2090.
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Uma festa de gigantesca proporção 
está sendo levada a efeito a fi m de 
marcar a inauguração oficial do 
Ginásio Santa Cruz, já conhecido 
como o “gigante da colina”. E, nunca 
na história de Canoinhas uma  festa 
teve significação tão importante 
como essa do dia 2 de agosto pró-
ximo vindouro. Vai ser inaugurado 
ofi cialmente, o Ginásio Santa Cruz. 
Nascido do idealismo sadio de uma 
plêiade de homens, a colocação 
do seu primeiro tijolo que formou o 
seu primeiro alicerce, determinou a 
pujança e mostrou a boa vontade 
dos homens que não recuam nem 
desanimam, diante dos primeiros 
obstáculos que surgem à frente dos 
grandes empreendimentos. Aí está 
levantado um verdadeiro gigante 
arquitetônico. Canoinhas tem o seu 
Ginásio. Tem oficialmente a sua 
própria vida.

Não é mais necessário o sa-
crifício de muitos pais mandando 
internar seus fi lhos noutros esta-
belecimentos, em outras cidades. 
O Ginásio Santa Cruz já está 
funcionando há mais de 4 anos 
sempre em regime precário, de-
pendendo da ofi cialidade de outros 
estabelecimentos. Somente em 
janeiro do corrente, foi que fi cou em 
condições de receber a inspeção 
geral. Por aí, se conclui o sacrifício 
que foi feito para tornar realidade o 
estabelecimento ginasial que hoje 
é definitivo. Muito bem situado, 
ocupando uma extensa área, o 
seu acabamento final ainda vai 
depender do emprego de muito nu-
merário, apesar de já estar com as 
partes principais que são as salas 
de aulas, concluídas. Muitas destas 
foram realizadas, mas não tão im-
portante como a do dia 2 de agosto, 

PUBLICADO EM  25 DE 

JULHO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

que vai legar a Canoinhas, um 
estabelecimento de ensino da 
capacidade e da signifi cação 
do Ginásio Santa Cruz. A data 
será histórica, não só do ponto 
de vista intelectual, como do 
próprio povo de Canoinhas, 
que desde os primeiros alicer-
ces, nunca negou seu apoio 
moral e material, ao Ginásio 
Santa Cruz.

Enviamos nossos calo-
rosos parabéns a todos que 
ajudaram a construir o Ginásio 
Santa Cruz. A Diretoria passada 
e a presente. Aos abnegados 
Irmãos Maristas, ao Comércio, 
a Indústria e fi nalmente ao povo 
em geral.

CN
MEDALHÕES DE FRANGO RECHEADOS

INGREDIENTES

• 1 kg de peito de frango moído
• 1 pacote de creme de cebola
• Suco de 1 limão
• 150 g de mussarela cortada 
em cubos
• 10 fatias de bacon
• Salsa picada a gosto

MODO DE PREPARO - Tempere a 
carne com o creme de cebola e o 
suco de limão. Faça bolinhas com 

a carne e recheie com os cubos 
de mussarela. Achate as bolinhas 
formando medalhões, envolva cada 
um com uma fatia de bacon e pren-
da com um palito. Aqueça o óleo e 
frite os medalhões até dourarem.

DICA: Sirva com molho de tomate. 

Preparo: até 30 minutos
Rendimento: 8 porções 
Calorias: 299 por porção 

BOLINHOS DE PEIXE

INGREDIENTES
. 2 xícaras (chá) de sobras de 
peixe assado
. 1 ovo batido
. 1 colher (sopa) de farinha de 
trigo
. Sal e pimenta do reino a gosto
. Óleo para fritar

MODO DE PREPARO - Desfie 
o peixe com as mãos e retire as 
espinhas. Ponha em uma tigela 

e junte a farinha e o ovo. Misture 
bem e tempere com o sal e a pi-
menta. Enrole bolinhas e reserve. 
Aqueça o óleo e frite os bolinhos 
aos poucos. Retire com uma es-
cumadeira e deixe escorrer sobre 
papel absorvente. Sirva quente.

Preparo: Rápido (até 30 minu-
tos) 
Rendimento: 5 porções 
Calorias: 114 por porção 

Em data imprecisa, a sede do 3º Batalhão de Polícia Militar de Canoi-

nhas. A foto é do acervo do professor Fernando Tokarski. Informações 

e contribuições podem ser enviadas para fernandotokarski@yahoo.

com.br

BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR
Em janeiro de 1960, a atual 
3.ª Cia. Isolada sediada nesta 
cidade, será transformada em 
Batalhão com o efetivo de 500 
homens. Possuindo a Polícia 
Militar um prédio próprio até para 
aquartelar um Regimento, fácil 
será a instalação do Batalhão. 
A notícia que nos foi transmitida 
por pessoas ligadas ao Comando 
Geral em Florianópolis, veio sem 
dúvida alguma, constituir motivo 
de satisfação geral, dado o be-
nefício que trará para o nosso 
comércio e a população.

Enviamos ao Cel. Coman-
dante da briosa Polícia Militar 
do Estado, votos de louvores e 
congratulações, pela iniciativa 
que virá ombrear-se como o 
nosso desenvolvimento.

DIA 2 DE AGOSTO – inauguração oficial do Ginásio Santa Cruz

CN CORREÇÃO

A palavra freguês foi 
erroneamente gra-
fada na matéria Na 
terra dos Valões (p. 
16, 17/07).
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A FIRMA
Quando? Hoje
O que? 10.º Arraiá Universitário com a 
banda By Brazil

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

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Festa da Boa Sorte

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Festa de Férias

PRIVATE VIBE – ESPAÇO DECK
Quando? Amanhã
O que? Inauguração, ao lado do Clube 
Canoinhense

SBO
Quando? Domingo
O que? Chiquito e Bordoneio

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sertanejo com Gustavo e 
Adriano

ARTE NA CÂMARA
Quando? Amanhã
O que? Apresentação do Coral Ucra-
niano de Mafra e do Coral Santa Cecília 
de Canoinhas
Onde? Na Câmara de Vereadores de 
Canoinhas a partir das 19h30min

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

- Valinhos: Festa em louvor ao Bom 
Jesus, animação do grupo Os Bertuci

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 07/08 – Grupo Sarandeeio, no Cine 
Pop Dance
:: 08/08 – Festa dos 10 anos do Cine, 
com bolo e champagne
:: 09/08 – Grupo Farrancho na festa 
da localidade de Barreiros, em Ca-
noinhas
:: 14/08 – Kaya nas Ondas do Pagode, 
no V12 Music Bar
:: 15/08 – Feijoada com Pagode no 
Rancho Brasil, em Três Barras.
:: 16/08 – Tradicional festa em louvor a 
Nossa Senhora da Glória, em Bela Vis-
ta do Toldo. A festa será animada pelo 
Grupo Rodeio e Ouro Verde Som.
:: 22/08 – 4.º Café Solidário no Pa-
vilhão de Festas da Igreja Matriz 
Cristo Rei, em dois horários, das 17 
horas às 18h30min e das 20 horas às 
21h30min. Os ingressos podem ser 
adquiridos na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e da Família 
de Canoinhas ao preço de R$ 10 para 
adultos e R$ 5 para crianças até 10 
anos. Também serão vendidos na data 
do evento custando o mesmo valor. 
Este ano o Café Solidário será em 
prol da Arad.
:: 22/08 – 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
:: 04, 05 e 06/09 – Rodeio no CTG 
Alma Charrua, em Monte Castelo (Dias 
4, 5, 06/09)
:: 05/09 – Baile do Chope na Firma
:: 05/09 – Baile com o grupo Limite 
Zero, Luis Claudio e Tribo da Vaneira, 
no Salão de Molas
:: 06/09 – Grupo Portal do Sul na festa 
em louvor ao Sagrado Coração de 
Jesus, na localidade de Taunay, em 
Canoinhas

Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

No COMPASSO e no 

RITMO da dança de rua

Gracieli Polak
CANOINHAS

Meninas do street conquistam prêmio em Joinville e ensaiam para mais conquistas

Das sapatilhas e malhas res-
taram as lembranças, ainda 
dos primeiros passos de 
dança, aos dois e três anos 
de idade. Hoje Laurielle 
Rosa e Bibiana Kuminek 
Marcinichen gostam mesmo 
é de roupas largas, tênis, 
estilo. Donas da terceira 
colocação na mostra com-
petitiva do Festival de Dança 
de Joinville, as jovens bai-
larinas canoinhenses já são 
veteranas na prática de street 

dance e buscam ir ainda mais 
longe naquele que dizem ser 
seu universo.

Há cerca de sete anos 
frequentando as aulas da 
professora Eliete Blaka, as 
meninas tomaram gosto 
pelo street, começaram a 
participar de competições 
de dança e alcançar reco-
nhecimento, segundo elas, 
embora o façam pelo prazer 
que têm em dançar, mesmo 
que isso signifi que muitas 
horas de ensaios. Bibiana 
conta que a preparação para 
o Festival de Joinville come-
çou ainda no ano passado, 
depois da conquista do se-
gundo lugar no Festival de 
Dança de Bento Gonçalves-

RS. “Nós mandamos a gravação 
da apresentação lá em Bento 
Gonçalves e começamos uma 
preparação intensa, ensaiando 
até no domingo, aprimorando 
o duo”, diz. 

Fora a preparação intensa, 
nenhuma restrição, afi rmam as 

meninas, que contam ter fi cado 
muito surpresas com a classifi -
cação para a mostra competitiva 
e mais ainda pela premiação. 
“É o maior festival de dança 
do mundo, tinha muita gente 
de fora do País. Elas são muito 
vitoriosas só por ter conseguido 

chegar até lá, então, do prê-
mio, nem se fala”, se orgulha 
a mãe de Bibiana, Dóris, que 
acompanhou as meninas no 
Festival.

FALTA PATROCÍNIO

Mesmo com os excelen-
tes resultados conquistados, 
segundo as meninas ainda 
são os pais que bancam as 
viagens e inscrições nos festi-
vais. “A gente depende muito 
dos pais para participar de 
competições. Fizemos bin-
go, bazar, vendemos pastéis 
no Calçadão, mas não foi 
sufi ciente. Chegamos a con-
seguir algumas promessas de 
ajuda, mas na hora ninguém 
colaborou, o que complica 
um pouco”, conta Laurielle.

Em outubro as meninas 
voltam a competir no Festi-
val de Bento Gonçalves e es-
peram trazer bons resultados 
para Canoinhas novamente, 
mas agora buscam quem 
se interesse em investir no 
grupo. “O Festival lá no Rio 
Grande é bem mais caro, a 
viagem é mais longa, mas 
nós temos muitas chances de 
trazer mais prêmios”, explica 
Bibiana. Enquanto novas 
competições não chegam, as 
duas permanecem na rotina 
agitada de ensaios, cerca de 
cinco vezes por semana.
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MSN completa 

dez anos
O programa de comunicação virtual mais popular do mundo 

comemorou, na quinta-feira, 23, dez anos. O Live Messenger, 
popularmente conhecido como MSN, é o programa de co-

municação virtual usado por cerca de 70% dos brasileiros 
que utilizam a internet para se comunicar. De acordo com 
a desenvolvedora do programa, a Microsoft,  330 milhões 
de pessoas usam o comunicador mensalmente para trocar 
9,4 bilhões de mensagens por dia. O programa é respon-
sável pela aproximação de pessoas que moram em partes 

distintas do mundo, em tempo real.

LAURIÉLLI E BIBIANA: ensaios cinco vezes por semana garantem sucesso
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Destaques da TV
A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHO-
COLATES
SBT * HOJE * 22H45
Refi lmagem do clássico dos anos 1970 com 
Johnny Depp como o recluso Willy Wonka, 
que decide abrir sua fábrica de chocolates 
para um grupo de sortudos garotos. PARA 
QUEM GOSTA DE MUSICAIS.

FÁBIO FABULOSO
CULTURA * AMANHÃ * 23H30
Belo documentário que narra a trajetó-
ria de Fábio Gouveia, considerado por 
muitos o maior surfista brasileiro da 
história. 
PARA QUEM GOSTA DE DOCUMEN-
TÁRIOS.

DE REPENTE É AMOR
GLOBO * AMANHÃ * 22H50
Comédia romântica bem convencional 
que mostra um improvável casal que 
o destino insiste em unir. Estrelado por 
Ashton Kutcher e Amanda Peet. 
PARA QUEM CURTE COMÉDIA RO-
MÂNTICA.

ROBÔS
GLOBO * DOMINGO * 13 HORAS
Na linha filmes para toda a família, 
mostra as estripulias de um robozi-
nho pra lá de simpático que decide 
abandonar a família e se aventurar 
pelo mundo. 
PARA QUEM CURTE ANIMAÇÃO.

HAPPY FEET – O PINGUIM
SBT * DOMINGO * 22H30
Este é para divertir toda a família mesmo. 
Vencedor do Oscar de melhor animação, 
conta a história de um pinguinzinho que 
assim como o robô da Globo decide se 
aventurar na cidade grande. 
PARA QUEM CURTE ANIMAÇÃO.

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

M U LT I M Í D I A
>> VOCÊ SABE O APELIDO DELES? >> Show de bebê

Vai de chupeta a chocalhos o 
que os fãs de Ivete Sangalo ati-
ram no palco em todos os seus 

shows. Mas Ivete tem pedido 
para jogarem fraldas descartá-
veis! Ela está grávida de sete 

meses! De uma menina!

>> É prêmio ou 
castigo? 

Boninho, diretor do Big Brother 
Brasil, não sabe se lamenta ou 
comemora a indicação em lista 
sobre novos gênios brasileiros: 
divide o posto com Chimbinha, 

do Calypso! 

>>Bela, a feia
 A nova novela da TV Record, 

terá um casal gay: os atores 
Daniel Erthal e Sérgio Menezes 

vão dividir o mesmo teto.  De-
talhe: o personagem de Erthal 

que será, digamos assim, o 
marido, também se envolverá 

com mulheres. Mais gay: o ator 
João Camargo será visto em 

Bela, a feia como o afetado 
Haroldo, dono de um salão de 
beleza ,que vai transformar a 

“feia”, Gisele Itié, em bela. Tudo 
isso sem beijo na boca, é claro. 

>> “Ninguém vai 
matar ninguém!”

Glória Perez desmente que 
Caminhos das Índias será 

encurtada! Na verdade, ela não 
quis esticar em duas semanas, 

como a direção da Globo pediu, 
para manter o pique da novela 
e as datas das próprias férias. 

Glória vai para Nova York, e de 
lá, para a Europa! Ela também 
nega os boatos de que Yvone 

(Letícia Sabatella) seria as-
sassinada por Raul (Alexandre 

Borges): “Ninguém vai matar 
ninguém na minha história”. 

Calma!

Adriana Esteves

TROVOADA: Porque era 
inquieta e agitada

Angela Vieira

MORENA: Quando pega sol, 
fi ca bronzeada rapidamente

Camila Morgado

CAMILÃO

Claudia Abreu

CACAU: Devido à sua 
paixão por chocolate

Claudia Raia

FANGUINHO: Porque quando 
pequena gostava muito de frango

Cristiana Oliveira

KRICA

Dado Dolabella

DOLINHA

Antonio Fagundes

FAFÁ

Juliana Paes

SARACURA: 

Porque era magra

Luciana Gimenez

LUMI: Tinha mania de passar 
glitter no corpo e todos os que 

tocavam nela fi cavam brilhando

Luciano Di Camargo

PINGUIM: Era gordinho e an-
dava de forma meio estranha

Luiz Fernando

DERBIS: A palavra foi inventada 
pelo amigo Evandro Mesquita

Roberto Carlos

ZUNGA

Sandy

NOSSO RADINHO: Porque 
cantava o tempo todo

Todo mundo tem 

ou já teve um 

apelido. 

Famosos 

também.
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Agosto: mês das vocações; vocações estas 
que se refl etem muito nas responsabilida-
des, capricho, organização, boa vontade, 
amor e paz. Agora caro leitor, com muito 
respeito eu pergunto: Talvez você está na 
política e é um político de corpo e alma 
persistente. Será que ser 
político é uma boa vocação? 
Desde quando estão prepara-
dos para ser um bom político 
e um bom administrador que 
envolve a saúde, educação, 
moradia, emprego, justiça, se-
riedade, enfi m, a fé em Deus 
que está acima de tudo?. A 
vocação não vem por acaso, 
quando é com responsabilida-
de não se acha em qualquer 
esquina, ela vem do berço. Compare a 
Parábola do Entendimento:  Um garoto 
de quatro anos queria ser médico e fi cava 
gritando para o levarem a um hospital. 
Queria colocar o avental, usar o bisturi e 
o estetoscópio. Esse menino nem sabia 
pronunciar corretamente estetoscópio... 
Mas queria ser médico e, por causa disso, 
agredia todos os que dele discordavam. 

Apesar de tudo, precisou crescer, estudar, 
praticar, adquirir os instrumentos; sofrer 
decepções com colegas e professores; 
obedecer a horários, regulamentos; levan-
tar cedo, dormir tarde. Precisou moldar-se 
às determinações. Por fi m, seu sonho foi 

realizado. Agora vem a resposta 
para os vocacionados, na políti-
ca, medicina, educação, religião, 
enfim, colocando a imprensa 
colocamos o resto. Quantos 
homens e mulheres, de 15 ou 70 
anos, até hoje se portam como 
uma criança de quatro anos, com 
referência a Deus: querem já o 
“diploma” que vem depois. Ficam 
pelo caminho lamentando as de-
cepções, o sofrer... quando tudo 

isso faz parte do crescimento. Olhe, agora 
que você aprendeu a falar “estetoscópio”, 
aprenda a ler, interpretar e viver o Evan-
gelho. Daí você poderá dizer: Eu posso! 
Posso, porque para a sombra existe sem-
pre uma luz. Porque para cada decepção 
há um canto de esperança. Posso, porque 
quando sou nada, meu Deus sempre é 
tudo. Vale a pena refl etir.

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

As mudanças estão ai, ariano. Dê atenção aos seus 
instintos e desejos. Está mais fácil se comunicar, falar 
o que quer, o que pensa e o que gosta. Até porque 
você tende a estar mais consciente disso tudo. Mas 

cuidado com tanta intensidade. Busque soluções criativas e pense 
positivo para resolver problemas e difi culdades. Uma boa conversa 
pode trazer boas saídas.

Cuidado com os exageros, geminiano. Especialmente 
em termos de atitude e comunicação. Fale menos, 
por mais que isso seja um grande desafi o. Falar 
mais que o necessário pode causar mal entendidos 

e passar um ar de arrogância. Melhor se ocupar dos assuntos coti-
dianos e das atividades mais rotineiras, organizando seu dia a dia. 
Adiar decisões muito importantes.

Mostre-se mais leonino. Exponha seu brilho e mostre 
seus talentos intelectuais. Escreva, fale, converse. 
Especialmente com pessoas mais íntimas, princi-
palmente seus familiares. A semana é positiva para 

rever pessoas de quem tem saudades e estar mais próximo de sua 
família. Por sinal, uma conversa com alguém de sua família pode 
trazer clareza de seus objetivos.

Seus valores podem ser questionados, libriano. Você 
tende a observar melhor o que é de fato importante 
para você, quais suas prioridades e sonhos. Pense 
em formas concretas de conseguir o que quer e não 

tema fazer mudanças. Perceber o que gosta e o que quer ajuda a 
fazer os planos. Mas cuidado com tudo que for muito brusco. Use 
mais sua inspiração e a intuição.

A semana pede maior recolhimento, sagitariano. 
Cuidado especial com a comunicação e para não se 
distrair demais. Isso inclui a necessidade de ter mais 
atenção no trânsito e em seu dia a dia. Você tende a 

estar muito sonhador, romântico. O momento é positivo para estudar, 
aprender, conhecer e ouvir. Mas de forma mais passiva, evitando falar 
muito sua opinião.

Cuidado com os confl itos em família, aquariano. 
Melhor não bater de frente e priorizar sua carreira e 
objetivos profi ssionais. Deixe os assuntos familiares 
e pessoais para outro momento mais tranquilo. você 

pode estar em evidência em alguma situação social ou profi ssional 
e vale aproveitar para mostrar uma ideia nova. Mas não saia muito 
do planejado e seja mais ponderado.

Você tende a estar bem empolgado, taurino. E sen-
sível. Mas com tanta empolgação e sensibilidade 
à fl or da pele, cuidado para não tomar decisões 
muito radicais ou agir por impulso. Use a cautela de 

sempre e mantenha os pés no chão. Seus relacionamentos estão em 
evidência sendo positivo estar com pessoas que gosta, principalmente 
em atividades intelectuais.

Sua sensibilidade tende a estar em seu extremos, 
canceriano. E como você tende a estar mais emotivo, 
deve ter atenção para não fazer tempestade em copo 
d´água. Ainda assim, a semana promete decisões e 

acontecimentos importantes e positivos, especialmente no amor. O 
momento é positivo para festas, eventos e encontros sociais. Mas 
nada em excesso.

Pense bem antes de falar, virginiano. Ao longo desta 
semana prefi ra observar e avaliar o que está acon-
tecendo e só dê sua opinião quando for solicitada. 
Principalmente em questões profi ssionais. Se precisar 

tomar decisões, pondere bem e avalie todos os lados antes de de-
cidir. Se puder, adie. O período é de mais recolhimento, observação 
e introspecção.

Você estará com sua atenção muito voltada para 
seus objetivos de vida, escorpiano. Sua carreira está 
em evidência e você pode ter a oportunidade de ser 
mais notado e reconhecido no ambiente de trabalho. 

A semana é positiva para fazer coisas suas, cuidar de si mesmo e 
mudar alguns hábitos se for o caso. Mas o importante é dar mais 
atenção a tudo que diz respeito a você.

Esteja mais próximo de seus amigos, capricorniano. 
A semana promete bons momentos e conversas 
agradáveis com pessoas com quem você tem afi -
nidade. Seus desejos estão à fl or da pele e vale a 

pena apostar em alguns dos seus desejos. Pode inclusive conversar 
sobre isso com amigos. Você tende a estar muito produtivo podendo 
aproveitar melhor as oportunidades no trabalho.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana promete bons acontecimentos, pisciano. 
Você pode sentir até mesmo uma sorte extra, sendo 
um momento bom para buscar ativamente sonhos 
e objetivos. O cuidado fi ca por conta de conversas 

familiares. Prefi ra pensar melhor, ouvir mais e falar menos quando 
o assunto é família. Mas você tende a estar muito inspirado e com 
a criatividade a mil.

HORÓSCOPO DA SEMANA

VOCAÇÕES

Fonte: Climatempo

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE:

12ºC

Manhã Tarde Noite
9ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

9ºC

DOMINGO:

18ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

Sol com aumento de nuvens ao longo do 
dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

SEGUNDA:

17ºC

Manhã Tarde Noite

12ºC

13ºC

ALMANAQUE

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

a qualquer hora.

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE – Terêncio tenta conseguir informações so-
bre o paradeiro de Marcos com o delegado e acaba 
preso. Antero diz para Maria Rita levar Mariana com 
ela para o convento. Irmã Matilde fi ca abismada 
com os comentários de Mariana sobre Antero.

AMANHÃ – Mariana se desespera ao descobrir 
que Maria Rita não irá voltar para o convento. An-
tero diz que Mariana não deixará ninguém em paz 
enquanto não seguir o caminho que ela escolheu. 
Maria Rita tenta se conformar de ter perdido Zeca 
e pede ajuda a sua santa.

HOJE – Judith acha que a pretendente de Nicholas 
é Nereide. Léa esconde de Judith que Cássio foi 

o pivô de sua separação. 
Laís evita contar à família 
que está saindo com Caco. 
Amarilys se oferece para 
ser sócia de Dafne.

AMANHÃ - Frederico quer 
ser amigo de Socorro, mas 
ela se recusa. Gabriel de-
mite Fabiano. Xico dá as 
joias de Dafne a Lili. Edgar 
convida Judith para conhe-

cer seu fl at. Fabiano vê Ivonete e Adenor em seu 
quarto. Léa pede Cássio em casamento.

HOJE – Nanda beija Mike. Camila e Ravi sentem 
saudade um do outro. Lucas fi ca emocionado ao 
saber que Duda espera um fi lho seu. Shivani diz a 
Bahuan que sente que ele esconde algo em relação 
à Maya, como, por exemplo, a existência de um 
fi lho. Gopal consegue um emprego de garçom no 
hotel em que Yvone está hospedada.

AMANHÃ – Chanti chega ao aeroporto do Brasil e 
Bahuan lhe oferece uma carona para o hotel. Chanti 
fi ca assustada quando descobre que Bahuan é o 
fi lho intocável de Shankar. Gopal se prepara para 
entregar o café no quarto de Yvone.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE – Tia Cora fala para Rubens da sua intenção 
de voltar a morar na mansão do Guarujá. Eunice 
tem um ataque ao ver as malas de Cora. O dele-
gado diz a Rita que Mário foi declarado culpado. 
Eunice promove festa em plena crise fi nanceira.

AMANHÃ – Rubens agradece a Daniel por ter 
testemunhado a favor de Gustavo. Ao ver Daniel 
pintando, Tia Cora se aproxima. Josias revela a 
Ulisses que vai investigar o vazamento de óleo por 
conta própria. Eunice tem um ataque de nervos.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

O PÁSSARO
Simplesmente surgiu do nada
Em meu quarto veio passear

Pousou em minha janela
E começou tagarelar.

Aconchegando-se sem suas asinhas
Para melhor se acomodar
Contou as suas proezas

Nas belezas do lugar.

Falou sobre a cachoeira
Qual vai todos os dias banhar
Pois gosta de andar limpinho
Para também poder brilhar.

Disse até algumas anedotas
Que fi ngi acreditar

Quando disse que vai a escola
E que ele gosta muito de estudar.

Pulou sobre minha cama
Procurando se aninhar

Pediu-me licença com doçura
Para que eu deixasse ele repousar.

Acenei afi rmando que sim
Mas comecei a me preocupar

Que pássaro é esse nunca o vi!
Como é que ele sabe conversar?

Será um pássaro encantado
Que está a me espionar
Ou será que todos falam

E não parei para observar
Ou pode ser até um sonho

Mas só descobrirei ao acordar
E que sonho...

Não quero acordar o pássaro
Não sei parar de sonhar.

Dedico para as crianças dos Centros de 
Educação Infantil de Canoinhas

HOJE – Nina chora muito 
pelo que aconteceu entre 
ela e Bruno. Tony manda 
Khalid fi car longe de Rudi. 
Bruno vai até a suíte de 
Paulo e diz que ele deve 
convencer Tony a topar a di-
visão meio a meio de todos 
os lucros; caso contrário, 
morrem ele e Tereza.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

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

a qualquer hora.
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Famílias têm 

um mês para se 

recadastrar

Ministério está convocando 2,8 
milhões de benefi ciários para 
atualizar dados do programa 
até 31 de agosto.      Página 7

BOLSA-FAMÍLIA POLÍTICA

Governo lança 

Plano Safra 

para 2009/2010

R$ 15 bilhões estão dispo-
níveis em diversas linhas de 
crédito para agricultores fa-
miliares.              Página 15

Quem quer ser 

governador de 

Santa Catarina?

Partidos se adiantam e lançam 
nomes para o pleito eleitoral 
de 2010, em busca de fortaleci-
mento.                      Página 6

Tte. Cel. Mário 

Erzinger assume 

3.º Batalhão

RURAL

CANOINHAS

Vida, saúde e 

beleza depois do 

câncer de mama

CN MULHER

LÁGRIMAS AMARGAS |  Atletas de futsal da equipe de Campos Novos que vencia a fi nal dos Jogos Escolares Fase 

Regional em Canoinhas, por 3 a 0, choram a derrota de virada para a equipe de Caçador, 

campeã, por 4 a 3. Futsal feminino de Canoinhas, da E.B.M. Guilhermina Veiga Ferreira, se consagrou campeão na etapa disputada em casa.        > Página 22

Página 19

Páginas 16 e 17

Mínimo regional   

divide opiniões 

em Canoinhas

Projeto de Lei em apreciação 
pela Assembleia é repudiado 
por vários sindicatos pa-
tronais.                  Página 4
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