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O 
que uma pesquisa pode nos dizer e 
o que uma pesquisa pode esconder? 
Esta é a pergunta que faço analisan-

do um estudo mostrado pela Rede Globo em 
um de seus telejornais (Jornal Hoje, 16/07). 
A reportagem apresentada se baseava numa 
pesquisa publicada pelo Grupo alemão GFK 
que perguntou aos entrevistados qual a pro-
fi ssão mais confi ável atualmente. A pesquisa 
foi feita nos EUA, no Brasil e nos países da 
Europa. Dentre as respostas apresentadas a 
profi ssão mais confi ável tanto no mundo (92%) 
como especifi camente no Brasil (95%) é a do 
bombeiro. Em segundo lugar temos uma pro-
fi ssão para o mundo e outra que se destaca 
no Brasil. Trata-se do professor (85%) para um 
e do carteiro para outra. As demais profi ssões 
classifi cadas são: no 
Brasil em 3.º fica o 
médico, em 4.º o pro-
fessor e em 5.º os 
jornalistas; no mundo 
a classifi cação indica 
em 3.º os médicos, 
carteiros e militares 
do exército (todos 
81%), tendo em 4.º 
as instituições religio-
sas e 5.º aqueles que 
trabalham nas organi-
zações de proteção 
ao meio ambiente. Cabe destacar aqui que 
em caráter mundial e nacional os políticos 
ficaram em último lugar com 18% e 16%, 
respectivamente.

Na análise destes dados estatísticos le-
vantarei aqui três pontos que estão envolvidos 
aos diálogos que nosso grupo (professores 
e alunos da Universidade do Contestado, 
curso de Ciências Sociais) vem fazendo 
mensalmente neste jornal, no caderno Sala 
D. Primeiramente posso perguntar com o que 
nos importamos ao dar a maior confi ança ao 
bombeiro? Creio que não é só pelo excelente 
trabalho que estes profi ssionais fazem no mun-
do todo, mas outro sintoma que marca nossa 
sociedade contemporânea está aqui presente: 
o valor a nossa vida biológica. E pelo que vi 
nas respostas de um dos entrevistados na 
reportagem do telejornal global, além da vida 
biológica trata-se da vida individual: “Confi o em 
mim e confi o em Deus”.

O segundo ponto que destaco aqui é com 

relação a segunda profi ssão mais confi ável. 
Ao tratarmos dos dados que mostram que 
por todo o mundo o professor vem logo atrás 
do bombeiro como profi ssional mais confi ável 
e que em compensação no Brasil a mesma 
profi ssão ocupa o 4.º lugar, uma questão pode 
ser levantada: seria por valorizar mais os pro-
fi ssionais da educação que os demais países 
pesquisados (Europa e EUA) estariam em 
melhores condições que o nosso País?

O terceiro ponto levantado trata do “profi s-
sional” que recebe menor confi ança: o político. 
As aspas que apliquei ao termo já revelam a 
primeira análise destes dados da pesquisa. 
Creio que não podemos considerar política 
como profi ssão. Isto porque, no exercício de 
uma profi ssão necessitamos de especialização, 

um aprendizado sobre 
uma função especifi ca. 
Já a política faz parte de 
nosso viver, como disse 
Aristóteles, o homem é 
um animal político (zoon 
politikon). Sendo assim 
todos estão potencial-
mente condicionados 
a serem políticos, sem 
necessidade de uma 
especialização. A vo-
cação do político está 
em saber levar suas 

convicções, seus valores, sua moral diante as 
relações de poder, num exercício de ética.

Esta pesquisa nos mostra também que 
a sociedade perdeu suas relações com seus 
representantes políticos, tanto que não confi am 
neles. Mas aí pergunto: por que elegemos 
sempre uma maioria repetida em cada eleição? 
Ademais, será que aqueles que responderam a 
esta pesquisa lembram-se em quem votou na 
última eleição? Os atos que geram escândalos 
(como o que mancha o Senado atualmente) e 
a falta de solução destes seriam efeitos do dis-
tanciamento entre sociedade/representantes 
políticos? Enfi m, não estaríamos vivendo numa 
sociedade que deixou a ação política de lado, 
como nos dizem alguns pensadores?

Eduardo Gomes de Melo é sociólogo, 
professor, coordenador do Curso de Ciências 
Sociais – Ênfase em Desenvolvimento Regio-
nal, da Universidade do Contestado – Campus 
Canoinhas, SC e articulista do Sala D

EDITORIAL

Há negligência?

Em Canoinhas 

não houve 

nenhuma 

alteração na 

rotina escolar, 

o que preocupa 

pais e 

professores

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

endereço e telefone para contato.

Bandido gaúcho?
Sou gaúcha e li uma reportagem que 

mereceu destaque em primeira página do CN 
(“Assaltante rouba carro e enfrenta policiais 
militares”, de 17/07).

Para minha tristeza a reportagem come-
ça dizendo que “O gaúcho Jucelino Rufi no 
(...) foi preso e ...”, fi quei logo indignada pois 
se tratava de um gaúcho em terras diferentes 
da nossa cometendo um crime destes. Tive 
repulsa pelo fato de ele agir errado, mas pen-
sei que infelizmente nem todos os gaúchos 
são corretos nas atitudes. Continuei lendo 
a reportagem e para meu espanto quase no 

fi nal descubro que o gaúcho era natural 
de Foz do Iguaçu-PR. 

Não estou fazendo uma defesa do 
bandido, acho mesmo que ele deve pa-
gar pelo erro como todos, nem fazendo 
qualquer relação com a cidade de Foz do 
Iguaçu e seus conterrâneos, mas gostaria 
que houvesse uma retratação  em relação 
a colocação feita, afi nal o assaltante em 
questão não é natural do Rio Grande do 
Sul, sendo assim não pode se considerar 
gaúcho.

Agradeço a atenção dada a meu e-
mail desde já.

Adriana Mota, por e-mail

Nota da redação: A leitora está 
correta. Jucelino Rufi no é natural do Pa-
raná, mas viveu boa parte da vida no Rio 
Grande do Sul, o que levou o repórter ao 
erro involuntário.

Questões sobre as profi ssões 
confi áveis

ARTIGO

EDUARDO GOMES DE MELO 

P
auta do CN nas últimas semanas, 

que vem repercutindo o que toda 

a imprensa mundial tem noticia-

do com especial empenho nos últimos 

meses, a gripe H1N1 (também conhecida 

como gripe suína ou gripe A), tem preo-

cupado nossa região.

A notícia veiculada pelo CN de 

que até quinta-feira, 30, havia 15 casos 

suspeitos da nova gripe em Canoinhas 

(hoje já são 23), com um menino de dois 

anos internado no Hospital Santa Cruz, 

fez muita gente que tem fi lho em idade 

escolar se questionar sobre os riscos de 

mandá-los para a aula, 

já que tanto a rede esta-

dual quanto a municipal 

recomeçaram as aulas 

na segunda-feira, 3.

O anúncio de que 

em União da Vitória-

PR, distante cerca de 

70 km de Canoinhas, 

surgiu o primeiro caso 

confi rmado de gripe 

H1N1, agravou a pre-

ocupação com o vírus 

na região. No Paraná, todas as escolas da 

rede estadual e algumas universidades 

estão sem aulas como medida preventiva. 

As universidades que decidiram arriscar, 

como a Uniguaçu, de União da Vitória, 

espalharam por todo o prédio frascos 

de álcool gel para facilitar a higiene das 

mãos.

A Secretaria de Saúde de Santa Ca-

tarina emitiu nota no fi m de semana afi r-

mando que não há motivos para alarme 

e a medida de manter as aulas prova que 

está tudo sob controle. Professores foram 

orientados a esclarecer alunos sobre os 

riscos do vírus, evitar fechar janelas e 

recomendar aos gripados que fi quem em 

casa, com direito a justifi cativa de faltas.

Em Canoinhas não houve nenhuma 

alteração na rotina escolar, o que preo-

cupa pais e professores. A avalanche de 

notícias sobre o novo vírus tem demons-

trado que ainda há muito desconhecimen-

to sobre a nova gripe. Se hoje está sob 

controle, amanhã pode não estar, daí a 

necessidade absoluto de prevenção.

Aqueles que sentirem os sintomas 

ligados ao novo vírus (desde que todos 

associados) devem procurar 

um posto de saúde. Em caso 

extremo, o recomendado é ir 

ao Pronto Atendimento. Evi-

tar aglomerações e descansar 

é a melhor forma de se tratar 

e evitar proliferar o vírus.

Não há motivo para 

pânico. Como disse ao CN 

o Dr. Felipe Farias Teixeira, 

especialista em doenças res-

piratórias, “há motivos para 

prevenção”. Prevenir, por 

sinal, é simples e não demanda custos.

A fi m de deixar nossos leitores 

esclarecidos sobre os principais fa-

tores que rondam o assunto, o CN de 

hoje publica uma cartilha (página 8) 

mostrando fatores, indícios, diferenças 

entre H1N1 e gripe comum e boatos 

que circulam pela Internet, que muito 

alarmam e pouco informam. Os da-

dos foram todos conseguidos junto 

ao Ministério da Saúde. Lembre-se: 

Prevenir ainda continua sendo o melhor 

remédio.
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<< O QUE PASSOU...

EX-PRESIDENTES: José Sarney foi defendido por

Fernando Collor em bate-boca com Pedro Simon

Governo reajusta Bolsa-Família

O Governo Federal reajustou os benefícios do Bolsa-Família, de acordo com 

decreto publicado na sexta-feira, 31, no Diário Ofi cial da União, conforme 

adiantou o CN na edição passada.

O benefício básico foi corrigido em 9,68%, passando de R$ 62 para R$ 68, e 

os demais benefícios foram reajustados em 10%. O variável passou de R$ 20 

para R$ 22 e o benefício por adolescente, de R$ 30 para R$ 33.

De acordo com o novo texto, o programa Bolsa-Família atenderá às famílias 

em situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar 

mensal per capita de até R$ 140 e R$ 70, respectivamente. Os valores anteriores 

variavam entre R$ 120 e R$ 60, respectivamente.

Aprovada presunção da paternidade

A lei aprovada pelo Congresso que estabelece a presunção de paternidade no 

caso de recusa do suposto pai a submeter-se a exame de código genético (DNA) 

foi sancionada sem cortes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada 

na edição de quinta-feira, 30, do Diário Ofi cial da União. 

A nova lei, que recebeu o número 12.004/2009, acrescenta à Lei 8.560/1992, um 

artigo defi nindo que, “na investigação de paternidade, todos os meios legais e os 

moralmente legítimos serão hábeis para provar a verdade dos fatos.”

O parágrafo que estabelece a presunção da paternidade afi rma: “A recusa do 

réu em se submeter ao exame de código genético (DNA) gerará a presunção da 

paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório.”

Sancionada nova Lei da adoção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na segunda-feira, 3, a nova Lei 

da Adoção, que entre outras medidas, determina que  crianças e adolescentes 

não devem fi car mais do que dois anos nos abrigos de proteção, salvo alguma 

recomendação expressa da Justiça. Pela nova Lei,  pessoas maiores de 18 anos, 

independente do estado civil, podem adotar uma criança ou um adolescente. 

A lei entra em vigor 90 dias após a publicação no Diário Ofi cial da União, que 

aconteceu na terça-feira, 4.

Conta de luz vai fi car mais cara em SC

A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou na terça-feira, 4, o reajuste 

médio de 6,96% nas tarifas de fornecimento de energia elétrica da Celesc Dis-

tribuição. Contribuíram para a composição deste reajuste principalmente os 

custos com a compra de energia de Itaipu, adquirida em dólar, e os subsídios 

às cooperativas de energia.

O reajuste incide de forma diferenciada para as diversas classes de consumidores 

da empresa. Dessa forma, os consumidores ligados em Baixa Tensão (residências, 

por exemplo) perceberão impacto médio em suas contas de 6,92%. As contas 

das indústrias e outros consumidores ligados em Alta Tensão sofrerão impacto 

médio de 6,99%. Os efeitos da nova tarifa serão percebidos nas faturas recebidas 

a partir de meados de setembro pelos consumidores.

Pré-vestibular da UFSC reabre inscrições

A Gerência de Educação lançou um novo edital para o preenchimento de vagas 

do pré-vestibular gratuito oferecido pela UFSC, em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira, 12, através 

do site www.prevestibular.ufsc.br. Em Canoinhas, as aulas vão acontecer na EEB 

Almirante Barroso. Existem 100 vagas para o período noturno, das 18h40min 

às 22h10min. Podem inscrever-se pessoas que tenham cursado o 1º e 2º anos 

do Ensino Médio ou estejam cursando o 3º ano em escola pública e que não 

estejam cursando ou tenham concluído curso superior. A lista de candidatos 

selecionados será publicada no mesmo site onde são feitas as inscrições. O início 

das aulas do pré-vestibular da UFSC será informado no ato da matrícula. 

140
milhões de reaís é quanto a Agência de Fomento 
do Estado de SC (Badesc) tem para emprestar 
este  ano. No primeiro semestre foram liberados R$ 
100 milhões, mas a difi culdade em encontrar bons 
projetos ainda é grande, segundo o diretor do órgão, 
Sayde Miguel. Um dos projetos contemplados vai 
pavimentar 11 ruas de Canoinhas.
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Menina morre durante voo

<<2/08
Uma estudante paulista de 15 
anos morreu durante voo de 
volta de uma viagem que fazia 
à Disney, em Orlando, nos EUA. 
Jacqueline Ruas chegou a rece-
ber ajuda de dois médicos que 
estavam entre os passageiros da 
Copa Airlines, empresa pela qual 
viajava sua excursão, mas não 
resistiu. Há suspeitas de que ela 
portasse o vírus da gripe H1N1. 

Pressão sobre Sarney

<< 3/08
O senador José Sarney (PMDB-
AP) conseguiu que o seu partido 
elevasse o tom contra os pee-
medebistas que defendem o seu 
afastamento da presidência do 
Senado. Em nota publicada no 
site do partido, o PMDB reco-
menda a saída de seus dissi-
dentes, que apostam “na fama 
efêmera oriunda de acusações 
vazias”, como diz o texto. Sarney 
ligou a dirigentes do partido 
cobrando que passassem a 
ajudá-lo.

Depois de presidir parte da ses-
são em plenário, Sarney afi rmou 
que está “confi ante” e deu a 
entender que não vai renunciar.

Alerta em Santa Catarina

<<3/08
As famílias que tiveram que dei-
xar suas casas devido às chuvas 
que atingiram o Estado de Santa 
Catarina no fi m de semana retor-
nam para suas casas, segundo 
informações da Defesa Civil do 

Estado. Dez cidades estavam em 
estado de alerta.

Ações atingem maiores 

cotações do ano

<<3/08
Os mercados mundiais de ações 
subiram ao mais alto nível do 
ano, estimulados pelos lucros su-
periores aos esperados no maior 
banco europeu e pela confi ança 
crescente de que a pior reces-
são global em décadas pode 
estar próxima do fi m. No Brasil, 
o índice Ibovespa ganhou 2,25% 
e atingiu 55.997, o mais alto 
patamar desde agosto de 2008. 
Já as ações asiáticas subiram às 
suas mais altas cotações em 11 
meses.

Indústria dos EUA volta

ao nível pré-crise

<<3/08
A atividade industrial nos EUA 
em julho voltou pela primeira vez 
ao nível pré-agravamento da 
crise, em setembro de 2008. Os 
gastos no setor da construção 
civil também subiram de forma 
inesperada, e a montadora Ford 
registrou em julho a primeira alta 
de vendas desde novembro de 
2007. Os dados positivos deram 
novo impulso à recuperação do 
mercado de ações.

Pouso forçado

<<3/08
Um voo da Continental Airlines 
que partiu do Rio de Janeiro para 
Houston, nos EUA, fez um pouso 
de emergência em Miami após 

sofrer forte turbulência. Ao menos 
26 pessoas fi caram feridas.

Governo pretende fi car 

com 80% do pré-sal

<<4/08
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva quer que a União fi que com 
pelo menos 80% do petróleo que 
será explorado na camada pré-
sal nos campos de menor risco e 
maior rentabilidade. Na avaliação 
do Governo Federal, a maior 
parte da área do pré-sal deverá 
se encaixar nesse perfi l.

Desmate na Amazônia cai

<<4/08
Faltando apenas um mês para 
completar o período de coleta da 
taxa ofi cial de desmatamento do 
ano, os satélites do Inpe registra-
ram uma queda de 55% no ritmo 
de abate da fl oresta amazônica. 
Os dados dos últimos 11 meses 
indicam que a Amazônia deverá 
ter a menor taxa de desmatamen-
to desde 1988, quando o instituto 
começou a medir a devastação.

Primeira vitória de Sarney

<<5/08
O presidente do Senado, José 
Sarney (PMDB-AP), discursou 
durante 50 minutos no plenário 
para rebater as denúncias contra 
ele. Mesmo sem ter explicado 
vários pontos controversos, 
não chegou a ser contestado. 
Na sequência, o presidente do 
Conselho de Ética, Paulo Duque 
(PMDB-RJ), anunciou o arquiva-
mento sumário de quatro das dez 
acusações contra Sarney. 

Começa CPI da Petrobras

<<6/08
A primeira reunião de trabalho 
da CPI da Petrobras terminou 
sem uma decisão sobre os 
requerimentos mais polêmicos. 
A proposta de trabalho do relator 
Romero Jucá (PMDB-RR) rejeitou 
várias convocações para depoi-
mentos e até pedidos de docu-
mentação. Prevê apenas convites 
a diretores e gerentes da estatal 
e representantes de órgãos 
ofi ciais.

Poupança tem melhor 

mês de julho em 14 anos

<<6/08
Em julho, pelo terceiro mês segui-
do, os depósitos na caderneta de 
poupança superaram os saques. 
A chamada captação líquida fi cou 
em R$ 6,67 bilhões, o melhor 
resultado para meses de julho 
desde 1995, segundo dados 
divulgados pelo Banco Central.
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Falta de regularização faz com que projetos de alvarás provisórios 
sejam apresentados continuamente; Executivo elabora edital

Vereadores querem 
licitação para taxistas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Política
MATÉRIA-PRIMA

Desafi os para o segundo
semestre

> p. 5

PRIMEIRO SEMESTRE
Metade da receita de Canoinhas 

foi gasta com funcionalismo
> p. 6

Vereador João Grein (PT) es-
teve em Chapecó com o man-
dato de participação popular 
do Deputado Estadual Dirceu 
Dresch, com quem trabalhou 
e usa metodologia inspirada 
no mandato com participação 
popular. 

Neste encontro do man-
dato estavam lideranças do 
movimento sindical, das en-
tidades de crédito das as-
sociações de agricultores, 
vereadores, prefeitos, secre-
tários municipais, enfim, uma 
participação da sociedade em 
torno dos pleitos do mandato  
e das lutas estaduais da agri-
cultura familiar. No mandato 
em Canoinhas, Grein está 
trabalhando com um grupo 
de lideranças comunitárias 
(quadros técnicos) em uma 
proposta de construir um 
mandato popular baseado nas 
lutas do povo e nos anseios da 
comunidade.

No encontro em Chapecó, 
Grein manteve contato com a 

senadora Ideli Salvati e con-
versou sobre a federalização 
da BR-280. “Ela me garantiu 
que o processo está encami-
nhado e será uma conquista 
para o povo do Planalto Nor-
te. Também conversei sobre 
o apoio ao meu mandato de 
vereador em Canoinhas e te-
nho o apoio da senadora nos 
pleitos que encaminharmos 
de Canoinhas e da região do 
Planalto Norte. Eu trabalhei 
junto com a senadora Ideli na 
fundação do PT no Planalto 
Norte e fizemos muitas reu-
niões em várias comunidades 
na época que ela era profes-
sora e diretora do Sindicato 
Estadual dos Trabalhadores 
na Educação (Sinte)”, expli-
ca Grein. Após o debate, o 
vereador canoinhense tocou 
gaita com o deputado Dir-
ceu Dresch e trocou muitas 
ideias com  outros mandatos 
petistas dos municípios de 
SC que estavam presentes no 
encontro. 

INFORME PUBLICITÁRIO

Grein participa de 

encontro em Chapecó

Os vereadores de Canoinhas pro-
testaram na sessão de segunda-
feira, 3, contra a série de alvarás 
provisórios para motoristas de 
táxi, que dão entrada continua-
mente na Câmara. Somente na 
primeira sessão depois do recesso, 
foram dois pedidos. O assunto 
foi puxado pelo vereador Wilson 
Pereira (PMDB), que falou em 
“inércia do Executivo” em regu-
larizar a situação.

Como não existe nenhuma 
lei que regulamente o setor em 
Canoinhas, sempre que um taxista 
pretende trabalhar no município 
precisa pedir alvará provisório 
que, segundo os próprios vere-

adores, tem tido durabilidade 
ilimitada. “A prefeitura precisa 
regularizar, licitando o serviço”, 
aconselha João Grein (PT). A 
abertura de um processo licitató-
rio, no entanto, pode complicar a 
situação da maioria dos taxistas. 
Apenas um deles possui frota 
(cerca de 11 táxis) e dessa forma, 
teria condições de participar de 
um processo licitatório.

Vereador Paulo Glinski 
(DEM) sugeriu que além da si-
tuação dos taxistas, a prefeitura 
regulamente a situação dos mo-
totaxistas, que na semana passada 
tiveram sancionado pelo presi-
dente Lula Lei que regulamenta 
o setor. A Lei, no entanto, deixa 
para os municípios a missão de 
determinar as regras nacionais 

que terão validade local.

EDITAL

De acordo com o secretário 
da Administração de Canoinhas, 
Argos Burgardt, a prefeitura está 
fi nalizando um edital de abertura 
de processo licitatório para con-
tratação de uma empresa terceiri-
zada especializada na prestação de 
serviços de táxi. Por este motivo, 
todos os alvarás provisórios apro-
vados nos últimos meses foram 
vetados pelo prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB). Na terça-feira, 
4, os vereadores derrubaram por 
unanimidade o veto do prefeito a 
um dos projetos.

A intenção da prefeitura é 
lançar o edital nos próximos 
dias.

TAXISTAS precisam pedir alvarás provisórios para poder receber adesivo da prefeitura que os torna legalizados
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> Frase da semana

Desafi os para o 

segundo semestre

PROJETOS, SÓ PROJETOS
O Conselho de Desenvolvimento Regional de Canoinhas se reuniu na quinta-
feira, 30, em Bela Vista do Toldo, onde aprovou projetos que juntos ultrapas-
sam R$ 2,2 milhões. Em Bela Vista, R$ 31 mil seriam destinados para cultura. 
Para Canoinhas viriam mais de R$ 1,4 milhão para obras de infraestrutura. 
Para Irineópolis foram aprovados R$ 63,4 mil para cultura e saúde. Major 
Vieira aprovou R$ 19,4 mil para o Centro Comunitário. Porto União aprovou 
R$ 50 mil para agricultura. Já para Três Barras, R$ 230 mil foram aprovados 
para obras de agricultura. O Conselho aprovou ainda projeto para ampliação 
do 9.º Batalhão de Bombeiros de Canoinhas.
Os projetos foram enviados a Florianópolis, o que não garante a liberação de 
recursos. O papel do Conselho é muito mais simbólico que deliberativo.  

Quem vence na Câmara - novatos ou veteranos?

Se as chances da empresa aterrisar em Canoinhas 
já eram pequenas, agora fi caram improváveis. O 
Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública 
contra o ex-prefeito de São Paulo e atual deputado 
Paulo Maluf (PP-SP). A ação pede o bloqueio de 
US$ 166 milhões (R$ 303,7 milhões) da Eucatex, 
controlada pela família do político, dos quais US$ 13 
milhões permanecem depositados em uma conta na 
Ilha de Jersey, paraíso fi scal no Canal da Mancha. 
O dinheiro, segundo a acusação, teve origem no 
superfaturamento das obras do túnel Ayrton Senna 
e da avenida Roberto Marinho, em SP.

Um dia é da caça...
O bloco de novatos, mais o vereador Tarciso de Lima (PP), der-

rotado na eleição para presidência da Câmara deste ano, já articula a 
derrubada do plano do bloco de veteranos, mais Gil Baiano (PSDB), 
nas próximas eleições. O bloco apresentou proposta de alteração do 
regimento interno da Casa que confere ao bloco que some a maioria dos 
votos nas urnas o direito de lançar candidato. Não é preciso fazer conta 
para saber que o bloco de novatos, que comporta o recordista de votos 
Beto Passos (PT), detém a maioria dos votos. A proposta entrou em 
leitura esta semana. Caso o presidente Célio Galeski (DEM) a engavete, 
o bloco novato promete obstruir as demais votações. Indo a votação, o 
bloco vence de 5 a 4, já que o presidente não tem direito a voto.

Esta é a quarta proposta de alteração do regimento interno apre-
sentada em dois anos.

                                            ***
     Vereadores de Três Barras querem a instituição do toque 

de recolher na cidade. Alegam que há meninas de 14 anos se 

prostituindo à noite no centro.
EUCATEX

A Câmara de Canoinhas iniciou o segundo 
semestre com pelo menos três projetos polêmicos 
prestes a entrar em votação. O primeiro é o mal-
fadado e já cansativo processo de unifi cação dos 
campi da Universidade do Contestado. Embora o 
Ministério Público tenha emitido parecer de que não 
será necessário aprovação da Câmara, segundo o 
presidente Célio Galeski (DEM) o assunto não está 
encerrado e a UnC vai precisar de aval dos vereado-
res para consumar o processo.

Outra questão polêmica que vem por aí é o 
processo de municipalização dos serviços de água 
e esgoto. É unanimidade entre os vereadores que a 
Casan tem de ser destituída, mas poucos aprovam 
a terceirização dos serviços. Galeski já adianta que 
é contra. A alegação é de que seria trocar seis por 
meia dúzia, já que de qualquer forma o serviço seria 
terceirizado.

Outro projeto polêmico, que é apresentado pela 
segunda vez na Câmara (Wagner Trautwein, quan-
do vereador, propôs o mesmo projeto), dessa vez 
assinado pelo presidente da Casa e Beto Passos (PT) 
diz respeito a eleição direta para diretores de escola. 
Na legislatura passada, o projeto não passou, resta 
saber se terá melhor sorte nesta legislatura.

O segundo semestre promete ser turbulento 
por conta da disputa pela presidência da Casa no 
próximo ano (leia ao lado) e pelo adiantamento do 
processo eleitoral, que deve refl etir sobre a Câmara. 
Beto Passos já anunciou o desejo de ser candidato 
a deputado estadual com apoio fi rmado do diretório 
microrregional do partido.

Em tempo: A Câmara de Vereadores de Canoi-
nhas economizou R$ 7,5 mil em pregão eletrônico 
para compra de equipamentos eletrônicos. A Casa 
investiu R$ 16,37 mil na compra de 4 computadores, 
5 impressoras e 2 notebooks.

SILMAR GOLANOVSKI

“Dizem que eu respondo os 

requerimentos do prefeito”
do vereador Célio Galeski (DEM) respondendo a críticas dos colegas que sempre que 

solicitam informações ao Executivo, recebem a resposta antes do presidente da Câmara

> AURORA À VISTA: Reportagem do 
jornal O Estado de S.Paulo (3/08) mostra 
que os frigorífi cos que sobreviveram à cri-
se estão recuperando prejuízos e prontos 
para investir.

> 2.º MANDATO : Donato Noernberg 
reassumiu a presidência do Conselho 
de Secretários de Agricultura do Planalto 
Norte de SC (Consasc). 

> POLÊMICA: Vereadores denunciam 
que muitos agricultores pagaram e não re-
ceberam os serviços do programa Porteira 
Adentro.

> ESTICOU: Se na gestão anterior, 
sessões de meia hora eram comuns na 
Câmara de Canoinhas, isso é passado. 
A média de tempo das sessões da atual 
legislatura passa de duas horas.

> ROTATIVO: Empresa do Recife que-
ria implementar sistema de encomenda 
de vagas por internet com uso de car-
tão magnético, mas o edital do Rotativo 
Canoinhas não previa tal sistema. Vai ser 
marcado no papel e pago à vista. 

> VETADO: Prefeito Leoberto Weinert vetou 
aumento de R$ 100 aprovado pela Câmara 
para os agentes comunitários de saúde.

> ?: Vereadores querem saber o destino 
da verba de R$ 140 mil aprovada para o 
Hospital Santa Cruz.

Renúncia
Vereador Beto Passos (PT) apresentou projeto de 

Lei criando o projeto Avante Empreendedor, que visa 
conceder desconto de 90% nos impostos municipais 
para os profi ssionais enquadrados no programa Empre-
endedor Individual, que permite legalização mediante 
pagamentos simbólicos de impostos federais. “Não vejo 
como renúncia de receita, mas ganho de 10% do valor 
dos impostos muitas vezes sonegados por falta de con-
dições por parte do empreendedor”, justifi cou Passos.

Depois de não conseguir entrar no segundo man-

dato consecutivo na Câmara por uma pequena 

margem de votos, o ex-vereador dá a volta por cima 

e assume hoje cargo de prestígio no Governo do 

Estado. Silmar substitui João Almeida Sampaio Jr 

na gerência regional da Fatma, em Canoinhas.

Segundo Sampaio, a transição se deu de forma 

saudável, sem polêmicas, a pedido dele mesmo, 

que precisava reassumir o cargo de chefe do 

cartório da 1.ª Vara Cível do Fórum de Canoinhas, 

cargo do qual estava licenciado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o 
monopólio dos Correios sobre o serviço postal no País. 
Os carteiros e demais funcionários comemoraram.

Monopólio dos Correios

Trabalhando exaustivamente por conta das sus-
peitas de casos de gripe H1N1 na região, a Gerência 
de Saúde convive com o grave problema de estar 
novamente com as linhas telefônicas cortadas. A SDR 
alega que as contas estão em dia e culpam a Oi Brasil 
Telecom pelo corte.

Novamente sem telefone
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Dados são do 1.º semestre; Câmara de 
Vereadores abocanhou R$ 1,11 milhão

Metade da receita foi gasta com folha

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Secretário da Administração 
Argos Burgardt apresentou na 
terça-feira, 4, na Câmara de Ve-
readores, um demonstrativo de 
receitas e despesas da prefeitura 
de Canoinhas no 1.º semestre.

Burgardt apresentou dados 
que colocam Canoinhas como 
o 26.º município catarinense em 
arrecadação.

Segundo dados do 1.º se-
mestre, metade da receita do 
município foi gasta com a folha 
de pagamento. Em um ano, a 
prefeitura teve um crescimen-
to de 5,17% nos gastos com 
o funcionalismo, passando de 
45,93% para 48,31% do total do 
orçamento.

As despesas totais cresceram 
7,22% em um ano. A evolução 
da receita foi de 0,08%.

 As pastas que mais con-
sumiram recursos foram as da 
Educação (R$ 2,6 milhões), 
Saúde (R$ 2,44 milhões) e Obras 
(R$ 2,01 milhões). A pasta que 
menos recursos recebeu foi a 
Fundação Municipal de Cultura 
(R$ 50,1 mil).

Depois de apresentar dados 

da economia canoinhense no 1.º 
semestre, Burgardt respondeu 
a questionamentos dos verea-
dores.

Sobre as críticas ao secre-
tário de Obras Fernando de 
Oliveira, Burgardt o classifi cou 
como “extremamente dedicado” 
e que conhece detalhes da pasta 
que administra. “Num sábado à 
noite ele estava em um casamen-
to, liguei pra ele, se prontifi cou 
a localizar uma equipe e fazer o 
trabalho. Para achar um secre-
tário que tenha o conhecimento 
que o Fernando tem é muito 
difícil”, afi rmou. Para o secretá-
rio, as críticas são normais dada 
a demanda de trabalhos.

O horário de funcionamen-
to da prefeitura, criticado pelos 
vereadores (às 15h30 fecha), foi 
defendido pelo secretário com 
o seguinte argumento: “Reduzi-
mos o tempo de atendimento ao 
público para que o funcionalis-
mo possa trabalhar em cima das 
demandas apresentadas pelos 
cidadãos nestas duas horas em 
que não há atendimento”.

O secretário se comprome-
teu a apresentar as reivindica-
ções dos vereadores ao prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB).

EXECUTIVO

O secretário da Administração de 

Canoinhas, Argos Burgardt, afi rmou 

na terça-feira, 4, que as obras de revi-

talização da avenida Expedicionários 

não estão paralisadas. A questão foi 

levantada pelos vereadores na sessão 

de segunda-feira, 3. Segundo ele, apenas 

o ritmo foi desacelerado, por conta da 

falta de recursos. A principal fatia – de 

R$ 789,8 mil – oriunda de emenda par-

lamentar do deputado federal Mauro 

Mariani (PMDB), ainda não foi liberada. 

A empresa A Mendes, responsável pela 

obra, tem pelo menos R$ 650 mil de cre-

dito a receber. A prefeitura já empatou 

contrapartida de R$ 263 mil e o Gover-

no do Estado aprovou – mas ainda não 

liberou – ajuda de R$ 250 mil.

De qualquer forma, a previsão de 

conclusão da obra continua mantida 

para 7 de setembro.

Prefeitura afi rma que obra da avenida Expedicionários não está paralisada
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BURGARDT usou a tribuna para apresentar dados e defender secretário
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Usuários poderão perder vantagens; abertura está prevista

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

Mercado dos cartões 

deve ser alterado

Sinônimo de praticidade para os 
usuários, motivo de reclamações 
para os lojistas, o mercado dos  
cartões de crédito  poderá passar 
por uma série de alterações, de 
acordo com a nova regulamen-
tação que está sendo elaborada 
pelo Banco Central (BC) jun-
tamente com os ministérios da 
Justiça e da Fazenda.

Hoje o setor que movimen-
tou mais de R$ 375 milhões so-
mente no ano passado é palco de 
divergências entre as operadoras 
que administram o sistema e o 
comércio, que paga altos encar-
gos para benefi ciar os clientes 
adeptos do dinheiro eletrônico. 
Entre as principais reclamações 
está a cobrança percentual sobre 
o valor das compras e a utilização 
de máquinas diferentes para as 
diferentes bandeiras. Pela norma 
aplicada no País, o lojista que 
utiliza o sistema repassa às ope-
radoras de 3 a 5% do valor nego-
ciado, independente da quantia, 
o que faz com que os lucros da 
categoria sejam diminuídos, de 
acordo com o setor. 

Com a nova regulamentação, 
defendida pelos lojistas, outras 
formas de cobrança poderão 
ser estabelecidas, diferenciando 
o valor cobrado de acordo com 

a forma de pagamento, à seme-
lhança do que já acontece nos 
Estados Unidos e na Europa. 
Na prática, os valores de preço à 
vista serão maiores nos casos em 
que o pagamento for realizado no 
cartão, o que deverá benefi ciar 
consumidores que compram à 
vista, com dinheiro ou cheque. 

MERCADO ABERTO

Com base em um estudo 
sobre o mercado de cartões de 
pagamento divulgado em mar-
ço deste ano, o Banco Central 
também analisa a necessidade de 
aumentar a concorrência do se-
tor, hoje dominado pela Redecard 
e pela Visanet. No entanto, esta 

abertura depende ainda de outra 
alteração, já prevista pelo BC. 
Uma das maiores dificuldades 
para quebrar o quase duopólio, 
as redes de máquinas de leitura 
dos cartões, também passará por 
modifi cações.

Atualmente cada bandei-
ra opera apenas em máquinas 
da própria rede e a entrada de  
novas operadoras exige mais 
uma leitora em cada unidade 
comercial, a um custo que é re-
passado mensalmente aos lojistas. 
Segundo a nova Legislação, que 
ainda está sendo elaborada e não 
tem data defi nida para entrar em 
vigor, as máquinas deverão ser 
unifi cadas. 

COM nova legislação, máquinas de cartões de crédito deverão ser unifi cadas
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“Muitas vezes existem pessoas bem pertinho de nós que amamos 

de montão, mas nunca lhe falamos o quanto amamos.”

Feliz Aniversário
07/08 - Milena Damaso da Silveira
09/08 - Dianini Carvalho do Prado

ALBINO KAMINSKI

Parabéns a todos os papais 
pelo seu dia!

Pai!
Nas horas certas e incertas, 

nós vamos sempre contar 
com essa pessoa maravilho-
sa que você é: uma pessoa 

que nos dá atenção, que nos 
ouve, nos aconselha e nos dá 

muito carinho. 
Obrigado papai, por todo 

amor que dedica a nós. Você 
tem um lugar reservado em 

nosso coração.
Amamos você! 

Feliz Dia dos Pais!!!
Seus fi lhos, Marlon e Ana 

Claudia Kaminski!

Vem aí!
Grandiosa festa em louvor a Nossa Senhora da Glória, no domingo, 

16, em Bela Vista do Toldo, com animação do Grupo Rodeio! 
Você não pode perder!

Antigo cinema em 

funcionamento a 

partir de 2010
A primeira etapa do processo de 
revitalização do antigo cinema de 
Canoinhas já está sendo executada, 
no prédio ao lado da Igreja Matriz. De 
acordo com Viviane Bueno, da Funda-
ção Cultural, nesta primeira etapa,  o 
piso e os degraus do local deverão ser 
reformados para se adaptar aos novos 
padrões do local. O restante da obra 
será concluído em 2010, quando o 
dinheiro restante, RS 1 milhão, deverá 
ser liberado pelo Governo Federal. 
Segundo Viviane, a expectativa é a 
de que até o fi nal do ano que vem o 
cinema poderá ser inaugurado.

Associação regional promove 

1.ª Exposição Fotográfi ca

A Associação Fotográfi ca da Região de Canoinhas (Afoca) está 
convidando os interessados em participar da 1.ª Exposição Foto-
gráfi ca da entidade, que deve ocorrer no próximo dia 22, durante 
o 4.º Café Solidário, promovido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e da Família de Canoinhas. O tema da 
exposição é solidariedade. O edital está no site da afoca, www.
afoca.wordpress.com.
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Saúde
MOBILIZAÇÃO

Canoinhas terá ambulatório de campanha   > p. 9 
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Autoridades ligadas à saúde se mobilizam para conter avanço do vírus H1N1; em Canoinhas há 23 casos suspeitos

Canoinhas terá ambulatório de 
campanha para combater gripe

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Canoinhas deve contar a partir de 
segunda-feira, 10, com um ambu-
latório de campanha para atender 
exclusivamente casos de gripe. O 
ambulatório será montado em 
um micro-ônibus da prefeitura 
que será estacionado em frente ao 
Pronto Atendimento Municipal 
(PA). O objetivo é impedir o con-
tato de pacientes gripados com 
os demais pacientes que até hoje 
estão sendo atendidos juntos no 
PA. No ambulatório trabalharão 
um médico, um enfermeiro e um 
técnico em enfermagem.

A medida se fez urgente no iní-
cio da semana. Na terça-feira, 4, dos 
60 atendimentos registrados no PA, 
50 eram de sintomas de gripe.

No mesmo dia, reunião reali-
zada em Canoinhas trouxe repre-
sentantes de 14 municípios das 
regionais de Canoinhas e Mafra 
para discutir ações conjuntas a 
serem tomadas para conter o vírus 
da gripe. Somente em Canoinhas, 
23 pacientes estão sendo acom-
panhados. Três deles estão inter-
nados no Hospital Santa Cruz em 
observação. O HSC decidiu isolar 
a área de pediatria e tratar ali todos 
os casos de pacientes suspeitos de 
terem contraído o vírus H1N1 
(também conhecido por Infl uenza 
A ou gripe suína). O menino de 
dois anos que estava internado em 
estado grave na semana passada 
conseguiu se recuperar e recebeu 
alta no início da semana. Os três 
casos em observação no HSC são 
de adultos. Segundo a enfermeira 
do PA, Josiane Galeski, a maioria 

dos pacientes com gripe que pro-
curam o PA são adultos.

Os três casos internados tive-
ram material coletado e enviado 
para o Laboratório Central de 
Saúde Pública de SC (Lacen), mas 
não tem previsão de retorno. O 
Lacen informou esta semana que 
as amostras estão sendo encami-
nhadas para a Fiocruz, no Rio de 

Janeiro. A previsão inicial de retor-
no dos exames é de 15 dias, mas 
como a demanda está alta, não há 
certeza na previsão. Por enquanto, 
nenhum material enviado de pa-
cientes da região retornou.

No Paraná, onde os exames 
estão sendo feitos em até três dias, 
na quinta-feira, 30, União da Vitória, 
a 70 km de Canoinhas, confi rmou 

o primeiro caso de H1N1. O vírus 
foi contraído em Curitiba. A pessoa 
infectada é homem, de meia idade e 
agora está bem. 

Ontem foi confi mado o pri-
meiro caso de H1N1 em Mafra, a 
40 km de Canoinhas. Trata-se de um 
homem de 37 anos, que também 
contraiu o vírus em Curitiba. Ele já 
está curado.

AÇÃO

Na reunião realizada na terça-
feira, 4, coordenada pela gerente 
regional de Saúde de Canoinhas, 
Andrea de Paula e Silva, foram 
defi nidas metas conjuntas de pre-
venção. Ficou defi nido que as Vi-
gilâncias Sanitárias dos municípios 
vão percorrer escolas, indústrias e 
comércios a fi m de orientar sobre 
medidas de prevenção. A disponi-
bilidade de álcool gel e a ventilação 
dos ambientes são algumas das 
orientações que os vigilantes já estão 
dando nos locais visitados. Toda a 
ação está sendo supervisionada pela 
Gerência de Saúde. A preocupação 
maior é com locais onde há grande 
concentração de pessoas, um dos 
fatores facilitadores para a prolife-
ração do vírus da gripe.

Até ontem a Gerência de Saú-
de de Canoinhas mantinha o Tami-
fl u, remédio que combate a nova 
gripe, na sede do órgão. O objetivo 
é evitar o uso indiscriminado do 
medicamento, o que pode pro-
vocar resistência em organismos 
tecnicamente saudáveis. Médicos 
que acreditem estar tratando de ca-
sos de H1N1 precisam preencher 
protocolos atestando os motivos 
para receitar o medicamento.

REUNIÃO levou profi ssionais de saúde de 14 municípios do Planalto Norte a defi nir metas conjuntas de ação
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Plantas medicinaisProfessoras grávidas 
foram dispensadas
Reinício das aulas esta semana preocupa professores e alunos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Continuação

Sidmar Walter, Rafael Neves Mi-

chel e Adilson Rodrigo de Paula 

Junior têm uma missão muito 

importante. Estudantes do 3.º ano 

do Ensino Médio da E.E.B. Santa 

Cruz, eles vão usar a rádio interna 

do colégio para passar dicas de 

prevenção contra a gripe H1N1.

Mas não é só eles que estão 

preocupados com a nova gripe. A 

diretoria do Grêmio Estudantil da 

escola vai usar o dinheiro que tem 

em caixa para comprar sabonete 

líquido para colocar nos banhei-

ros. Uma das principais formas 

de prevenção é lavar bem as mãos 

com sabão ou sabonete. “Esta-

mos preocupados e em estado de 

alerta”, explica a diretora do Santa 

Cruz, Taís Cordeiro de Lima. Ela 

conta que todos os professores 

receberam orientações e estão 

repassando aos alunos. Quem 

estiver com sintomas de gripe está 

sendo orientado a ficar em casa. 

Somente no primeiro dia de aula, 

seis voltaram para casa.

A Associação dos Pais e Pro-

fessores (APP) se prontificou a 

ceder água mineral para os alunos 

que levarem garrafas vazias. Isso 

evita o compartilhamento dos 

bebedouros.

O CN entrevistou alunos do 

Santa Cruz e perguntou o que 

eles pensam sobre o que está sen-

do divulgado em relação a nova 

gripe. As respostas estão no box 

ao lado.

DISPENSADAS

Desde ontem, até o dia 14, 

servidoras da área de educação de 

Santa Catarina que estiverem grávi-

das estão dispensadas do trabalho. 

A ação foi motivada pelo fato ainda 

inexplicável de que as gestantes 

estão mais sensíveis ao vírus. 

Professoras e servidoras gestantes 

devem apresentar um atestado 

médico confirmando sua condição 

para se afastarem do trabalho neste 

período. Segundo o secretário esta-

dual de Educação, Paulo Bauer, a 

intenção é “preservar as condições 

de saúde de nossas professoras e 

servidoras que tanto fazem pela 

Educação de Santa Catarina”.

Ontem foi a vez dos profes-

sores da rede municipal de ensino 

receber orientações em reunião 

realizada na Associação dos Ser-

vidores Municipais (Assemca). 

CICATRIZAÇÃO: alecrim, babosa, calêndula, 
confrei, erva de bicho, espinheira santa, eucalip-
to, goiabeira, guaçatonga, mentrasto, mil folhas, 
fáfi a, picão.
CIRCULAÇÃO: alecrim, arnica, fáfi a, gingko.
CISTITE: agrião, alfavaca, angélica, bardana, 
eucalipto, quebra-pedra, tanchagem.
COLESTEROL: alcachofra, alho, dente de leão, 
gingko, fáfi a.
CÓLICAS DE RECÉM-NASCIDOS: anis, ca-
momila.
CÓLICAS MENSTRUAIS: alecrim, angélica, arru-
da, artemísia, camomila, capim limão, mentrasto, 
mil folhas, poejo e sálvia.
CONTUSÕES: arnica, mastruço e mentrasto.
DEPRESSÃO: alecrim e gengibre.
DEPURATIVO: alcachofra, angélica, artemísia, 
carqueja, dente de leão, guaçatonga, maracujá, 
pata de vaca, picão, quebra-pedra.
DIABETES: abacateiro, alafavaca, boldo do Chile, 
erva de bicho, gingko, goiabeira, mentrasto, pata 
de vaca, sálvia, carqueja, quebra-pedra.
DIARREIA: abacateiro, alfavaca, boldo do Chile, 
erva de bicho, gingko, goiabeira, mentrasto, pata 
de vaca, sálvia, carqueja, quebra-pedra.
DIGESTIVO: abacateiro, agrião, alecrim, alfaze-
ma, angélica, anis, arruda, artemísia, boldo do 
Chile, camomila, capim limão, carqueja, cevada 
verde, erva cidreira, gengibre, hortelã, mastruço, 
poejo e ruibarbo.
DIURÉTICO: abacateiro, alcachofra, angélica, assa-peixe, bardana, bol-
do do Chile, chapéu de couro, confrei, dente de leão, espinheira santa, 
guaco, malva, pata de vaca e quebra-pedra.

Segundo a secretária de Educação 

de Canoinhas, Maria de Lourdes 

Brehmer, as escolas estão atentas 

e se houver casos isolados, não 

está descartada a possibilidade de 

interromper as aulas. “No mo-

mento não temos nenhum caso 

confirmado”, frisa.

RAFAEL e Adilson: conscientização

G
ra

ci
el

i P
o

la
k



11VARIEDADESCanoinhas, 7 de agosto de 2009 SAÚDE

Mortes por H1N1 chegam a 96 no País
Caso suspeito de morte foi velado e sepultado em Major Vieira; mulher teria contraído vírus ao visitar o fi lho em Curitiba

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA Casos na região

Secretários de saúde da região ouvi-

dos ontem pelo CN relataram como 

está a situação em seus municípios.

Em Canoinhas, 23 casos estão 

sendo acompanhados. Destes, sete 

tiveram material coletado e enviado 

para exame, mas nenhum resultado 

retornou. Três estão internados, iso-

lados no Hospital Santa Cruz.

Em Três Barras, 10 casos suspei-

tos estão sendo monitorados. Todos 

tiveram material coletado e enviado 

para exames, mas nenhum retornou. 

Ontem à tarde a Secretaria de Saúde 

reuniu professores a fi m de passar 

recomendações de prevenção.

Em Bela Vista do Toldo o reiní-

cio das aulas, que deveria ter ocorrido 

esta semana, foi adiado para segunda-

feira, 10, por conta da ameaça da 

gripe e das condições das estradas. 

Esta semana surgiu o primeiro caso 

suspeito na cidade.

Em Papanduva, os dois ca-

sos suspeitos que haviam foram 

descartados na quarta-feira, 5. Foi 

o primeiro município da região a 

receber o resultado dos exames 

enviados ao Lacen. Um dos casos 

é de gripe comum. O outro não foi 

possível examinar porque passou 

o prazo de coleta, mas segundo a 

enfermeira Geisa Carla, o paciente 

já está curado.

Em Monte Castelo, há um caso 

suspeito internado.

Uma moradora de Major Vieira 
que cuidava do fi lho em Curitiba-
PR contraiu gripe com sintomas de 
H1N1. Antes de sair o resultado do 
exame, no entanto, ela faleceu. Seu 
corpo foi trazido para Major Vieira. 
Segundo fontes ligadas a família, o 
corpo foi velado por horas com o 
caixão aberto. Como o vírus H1N1 
sobrevive até 10 horas, as chances 
de – caso o vírus seja de fato o da 
nova gripe – ter se proliferado, são 
consideráveis. Assim que o resul-
tado do exame que vai identifi car 
o motivo da morte da mulher for 
divulgado, caso a suspeita se con-
fi rme, todas as pessoas próximas 
da mulher serão colocadas em 
observação médica.

Segundo a enfermeira da Vi-
gilância Epidemiológica de Major 
Vieira, Cíntia Oliveira Floriano, a 
família velou o corpo da senhora 
com o caixão lacrado. Mesmo 
que aberto, as chances de que o 
suposto vírus tenha sido transmi-
tido são mínimas. “A família (do 
caso suspeito) está sendo tratada 
como qualquer cidadão. Todos 
os casos suspeitos estão sendo 
monitorados”, esclarece Cíntia.

BOLETIM

O Ministério da Saúde divul-
gou na quarta-feira, 5, o boletim 

epidemiológico semanal da nova 
gripe, contabilizando 2.959 ca-
sos confi rmados de infl uenza A 
(H1N1) entre 25 de abril e 1.º de 
agosto. Isso representa 17% do 
total de pessoas com sintomas de 
qualquer tipo de gripe registrado 
pela pasta. Os números do Minis-
tério consolidam dados enviados 
por secretarias estaduais e muni-
cipais de saúde. Ainda segundo a 
nota do Ministério, 71,5% das pes-
soas infectadas pelo vírus H1N1 
apresentaram sintomas leves.

Os demais – 28,5% ou 844 
pessoas – tiveram febre, tosse e 
difi culdade respiratória, mesmo 
que moderada. Tais sintomas 
confi guram síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG). Dos 844 

pacientes, 55,6% são mulheres.
O boletim revela, portanto 

que tanto em números absolutos 
quanto proporcionalmente, a 
nova gripe causou mais casos gra-
ves. São 844 pessoas seriamente 
afetadas pela nova gripe (28,5% 
do total).

Entre os infectados pela in-
fl uenza sazonal (a gripe comum), 
a proporção de casos que apre-
sentaram SRAG foi de 22,3%. 
Isso representa 318 pessoas, nem 
40% do total de casos graves da 
nova gripe.

O número de mortes do 
Ministério é 96 até 1.º de julho. 
O Governo Federal ainda con-
sidera 38 óbitos em São Paulo, 
quando o Governo do Estado já 

confi rma 50, por exemplo, e 15 
no Paraná, quando lá já foram 
confi rmadas 25 mortes causadas 
pela doença. As confi rmações de 
secretarias estaduais até ontem 
somavam 129, sem contar anún-
cios de prefeituras.

Das 96 mortes registradas – 
três ocorreram em Santa Catarina 
– 14 eram gestantes. A nota reitera 
que gravidez e doenças cardíacas 
e neurológicas são os principais 
“fatores de risco para óbito”.

Ontem, a Organização Mun-
dial da Saúde divulgou que as 
primeiras vacinas contra o H1N1 
começarão a ser distribuídas em 
setembro na Europa. A América 
do Sul deve ter as primeiras doses 
da vacina somente em 2010.

PROFISSIONAIS de saúde entregando panfl etos na avenida Rigesa, em Três Barras
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CDR em Bela Vista do Toldo

Reunido pela 6.ª vez em 2009, o Con-
selho de Desenvolvimento Regional 
da SDR Canoinhas, realizou dia 30 
de julho, na Câmara Municipal de 
Bela Vista do Toldo, mais uma as-
sembleia, de acordo com o calendário 
pré-aprovado pelos conselheiros. 
Edmilson Verka, secretário regional 
e presidente do CDR, disse que se 
sente realizado pelo prestígio da so-
ciedade civil organizada, que estava 
plenamente representada na ocasião, 
superlotando as dependências da 

Câmara. Com a presença de 
quase 100 % dos conselheiros, 
foram aprovados 19 projetos 
protocolados pelos seis mu-
nicípios e dois propostos pela 
SDR Canoinhas. No total, foram 
cerca de R$ 2,5 milhões. 

Público foi conhecer de perto 
como são deliberados os 
projetos prioritários para o 
desenvolvimento da região

Campeonato 
de Karatê

Na noite do dia 31 de julho, cerca de 90 
atletas de quatro escolas, proporcionaram 

belíssimo espetáculo para o público que 
prestigiou o evento no Ginásio Municipal 
de Esportes de Irineópolis. O professor e 

instrutor há 19 anos, Renato Lenartovicz (3.º 
Dan), que criou em 2008 a escolinha de Ka-
raté para crianças e adolescentes carentes 
em parceria com a prefeitura, promoveu o 

2.º Campeonato Regional de Karatê Cidade 
de Irineópolis. 

Campeonato... (2)
Quatro academias com cerca de 80 atletas participaram da competição 

-  Delegação da prefeitura de Porto União, Projeto Jovem Cidadão de União 
da Vitória-PR, Academia Cultural Tiradentes de Porto União e a Escola de 
Karatê Professor Renato Lenartowicz de Irineópolis. Na pontuação geral, a 
escolinha de Irineópolis conquistou o Troféu do 1.º lugar com o maior número 
de medalhas; em 2.º lugar, a Escolinha da prefeitura de Porto União; 3.º lugar, 
a Academia Cultura Tiradentes (Acert) de Porto União, e 4.º lugar, a Delegação 
do Projeto Jovem Cidadão, de União da Vitória-PR. A prefeitura por meio da 
Secretaria da Educação homenageou o professor Renato Lenartowicz, com 
uma Menção Honrosa, a confecção e apresentação de um banner da Academia 
e um vídeo em “data show” com imagens da academia. 

Renato exibe 
o diploma de 
Menção Hon-
rosa, entregue 
pelos seus fi lhos, 
Renato Felipe 
Lenartowicz, 18 
anos (E); Sara 
Elen Medeiros 
Lenartowicz, 
7 anos; André 
Giliardi Lenarto-
wicz, 14 anos e 
Felipe Medeiros 
da Rosa, 15 anos 

O professor homenageou a sua aluna 
Poliana Plugge, pela conquista do Cam-
peonato Estadual de 2008 e pela atual 
liderança do ranking estadual da catego-
ria infantil feminina de 8 a 11 anos

Recursos 
para Poço 

Preto
Emenda parla-

mentar do deputado 
federal Décio Lima, 
contempla o distrito 
de Poço Preto com 
R$ 100 mil para obras 
de infraestrutura ur-
bana. O parlamentar 
petista atende pedido 
do correligionário, ve-
reador Antônio Carlos 
Senff, que na sessão 
do dia 3, distribuiu 
cópia do ofício que 
recebeu de Brasília 
aos seus colegas. O 
presidente da Casa, 
Geraldo Or lonski 
(PSDB), solicitou à 
1.ª secretária, Eleni 
Baggenstoss (PSDB), 
para que fizesse a 
leitura do documento 
durante o expediente, 
para conhecimento 
de todos.

REGIÃO

Na Agenda

Ø Juniores do Iguaçu de Irineópolis, enfrentam neste 
domingo, 9, no Estádio David Sinder Sobrinho, os ju-
niores do Iguaçu de União da Vitória-PR, às 15h30. Na 
preliminar, às 13h30, jogam os juvenis do Iguaçu x AME 
de União da Vitória.

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. 

Ø Escolinha de Basquetebol da Escola de Educação 
Básica Horácio Nunes, agendando para breve, um 
torneio de integração com equipes de Porto União. 
Informação do professor Fábio Bortoli, treinador dos 
meninos. 

LUCIANE SCHUTT comemora 
hoje a passagem de seu aniver-
sário. Seu esposo, Celso, e seu 
fi lho, Gustavo, desejam muita 
saúde e sucesso. Parabéns!

No domingo, 2, o pequeno MA-
TEUS ADRIAN DA SILVA come-
morou seu aniversário. Ao adorá-
vel aniversariante, parabéns e mil 
beijinhos de seus familiares.
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Aos pais
Seu dia é o momento certo para comemorar e agradecer a Deus por 
toda a beleza que você espalha por onde passa, deixando ao longo 

da vida sementes de bondade, esperança e paz. 
Pai amigo, companheiro, herói...

Para você as melhores homenagens!
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Condomínio terá 32 apartamentos; vendas foram feitas na planta, modalidade nova, mas em expansão no município

Condomínio Residencial Canoinhas 
será inaugurado neste sábado

Gracieli Polak
CANOINHAS

Amanhã, 32 pessoas recebem as 

chaves de seus novos apartamentos 

e realizam o sonho da casa própria 

com a inauguração do Residencial 

Canoinhas,  projeto da Constru-

tora Sifra, que teve participação 

da Caixa Econômica Federal e da 

prefeitura de Canoinhas. O condo-

mínio, localizado na rua Marechal 

Deodoro, foi vendido na planta 

para os futuros moradores, que 

só agora, depois da obra entregue, 

começam a pagar as parcelas do 

investimento, que demorou cerca 

de um ano e dois meses para ser 

construído. 

Com estrutura nova na região, 

o Residencial Canoinhas inaugura 

um novo segmento no mercado 

de imóveis na cidade. De acordo 

com a gestora de negócios imo-

biliários Mauren Mussi Dreveck, 

a negociação de modelos como 

o proposto pelo residencial ainda 

surpreende muitas pessoas, que ao 

procurar um imóvel já o buscam 

construído. “Como o apartamen-

to é vendido na planta, algumas 

pessoas têm receio de investir no 

projeto, mas há abertura para este 

tipo de negócio na cidade”, explica. 

Na mesma linha do condomínio 

inaugurado, outro investimento 

do gênero está em fase de nego-

ciação. O Solar do Campo, projeto 

da Imobiliária Solar, está em fase 

de cadastramento de possíveis 

compradores. Segundo Mauren, à 

medida que todos os compradores 

forem cadastrados, a construção é 

iniciada, com data estabelecida para 

a obra ser concluída.

Compostos por três quartos, 

sala, cozinha, banheiro, área de ser-

viço e uma vaga de estacionamento 

por apartamento, o Residencial 

conta ainda com um salão de festas 

e área de lazer com parquinho de 

diversões para as crianças.
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RESIDENCIAL foi construído na 

rua Marechal Deodoro
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Em Canoinhas, Fricasa quer aumentar abate para o próximo ano

Missioneira gigante

Fim da recessão no 

mercado de carnes?

Preocupação ambiental, com-
bate ao trabalho infantil, bem-
estar animal e gestão das gran-
jas integradas foram temas 
centrais de discussão no 6.º 
Encontro dos Integrados Fri-
casa, realizado na sexta-feira, 
31, em Canoinhas. Destinado 
aos 38 cooperados da empresa 
na região, o evento propôs a 
discussão com os criadores 
integrados sobre as formas 
de transformar seus negócios 
mais rentáveis, aliando tecno-
logia com gestão de empreen-
dimento, mas também propôs 
o aumento na quantidade de 
animais criados na região. 

O encontro, aliado aos an-
seios da empresa, trouxe pales-
tras dos  médicos veterinários 
Marcelo Coelho e Rudimar Sch-
neider, da Nutrifarma, sobre o 
mercado de suínos, manejo e 
sanidade nas granjas e a gestão 
dos negócios. Antoninho Ia-
gher, diretor industrial da Fri-
casa, afirma que a discussão em 
torno do setor traz informações 
pertinentes aos criadores para 
que haja maior viabilidade nos 
negócios na região.

CRESCIMENTO MÚTUO

Segundo Iagher, a unidade 
de Canoinhas abate mensal-
mente cinco mil suínos, mas 
tem capacidade para 8,5 mil 
pelo mesmo período, o que, de 

acordo com o diretor, permite 
que a empresa expanda sua 
produção sem novos inves-
timentos na área industrial. 
“Nós queremos utilizar mais 
da nossa capacidade já em 
2010. Para isto precisamos de 
mais integrados, mas também 
de expansão dos nossos par-
ceiros, que podem produzir 
mais aproveitando estruturas 
já existentes, aumentando a 
rentabilidade”, explica. A crise 
mundial, que de acordo com 
Iagher não chegou a abalar o 
setor, agora está superada e 
um novo momento começa a 
ser construído.

O clima de otimismo se es-
palha pelo setor em todo País, 

de acordo com levantamento de 
mercado publicado na segunda-
feira, 3, pela Agência Estado. O 
setor de carnes, devastado pela 
crise desde o começo do ano, 
segundo a publicação, começa 
a mostrar sinais de recuperação 
e empresas que  sobreviveram à 
instabilidade do mercado agora 
investem em crescimento, im-
pulsionadas pela boa valoriza-
ção dentro e fora do País.

Na região, a Tyson Foods 
continua recrutando integra-
dos para aumentar a produção 
de frango na unidade de Itai-
ópolis. A instalação da Aurora 
em Canoinhas, de acordo com 
a prefeitura, está confirmada 
para o ano que vem. 

Uma opção para produzir mais leite e carne a pasto

Há algumas semanas nós começamos 
a conversar sobre pastagens perenes 
de verão. Só para lembrar, são pasta-
gens que, uma vez plantadas, podem 
permanecer produtivas por muitos 
anos, sem a necessidade de serem 
replantadas anualmente, desde que 
sejam adubadas e bem manejadas. 
Entre as opções que existem para o 
Planalto Norte, a grama missioneira gi-
gante é uma pastagem perene de verão 
muito bem adaptada às condições de 
clima e solo de Santa Catarina, porque 
é uma pastagem nativa aqui do Estado. Isso mesmo, em 1986, no Alto Vale 
do Itajaí foi descoberta uma grama diferente, formada pelo cruzamento 
espontâneo de outras duas pastagens, a grama jesuíta e a missioneira 
comum. A mistura dessas duas gramas deu origem a uma nova espécie, 
Axonopus catharinensis, a missioneira gigante, que tem um porte maior, 
mais qualidade e continua com as características de adaptação das duas 
que lhe deram origem, como alta palatabilidade, tolerância ao frio e ao 
pisoteio, resistente ao sombreamento e uma grande vantagem, resistência 
ao ataque da cigarrinha das pastagens. 
Os resultados, em solos com fertilidade média e com o uso de pastejo rotacio-
nado, têm alcançado produções de 10 a 12 t/ha/ano de matéria seca com o 
uso de baixas doses de nitrogênio. Já com o uso de 20 m3/ha/ano de esterco 
de suíno ou de 200 kg/ha/ano de ureia a missioneira tem alcançado produções 
entre 16 e 20 t/ha/ano. No nosso clima, essa produção anual é quase toda 
concentrada de outubro a abril. Já em climas mais quentes, como no Alto 
Vale, ela passa quase o ano todo produzindo. Mesmo aqui no Planalto Norte, 
a missioneira gigante é a última pastagem perene de verão a “queimar” com 
a geada e uma das primeiras a rebrotar. Mas, durante o inverno, a área com 
missioneira gigante pode continuar a ser utilizada com ervilhaca, azevém e 
trevo-branco em sobressemadura, aumentando a produção anual.
Em termos de qualidade, a missioneira gigante tem sido avaliada há mais de 
três anos pela Estação Experimental da Epagri e tem apresentado teores de 
proteína bruta média de 9,7% e de digestibilidade in vitro de 71,6%, valores 
muito bons para a exploração de gado de leite e de corte. Durante as esta-
ções do ano, ocorre uma variação nos teores de proteína e digestibilidade, 
sendo que a melhor qualidade ocorre na primavera, justamente no período 
em que as pastagens anuais de inverno, como aveia e azevém, já termina-
ram e as de verão, como o milheto, ainda não podem ser utilizadas. 
A missioneira gigante é uma grama que se reproduz de forma vegetativa 
através da divisão de touceiras. Dessa forma, a primeira etapa é a forma-
ção de um viveiro na propriedade. Recomenda-se escolher uma área com 
boa fertilidade e sem espécies invasoras. O espaçamento recomendado é 
0,50 x 0,50 para um fechamento mais rápido da área. Na nossa região, a 
missioneira leva em torno de um ano para fechar a área e poder ser utilizada 
para pastejo. A época de plantio que tem apresentado melhores resultados 
se estende de dezembro a abril. 
Dessa forma, se você está planejando melhorar a alimentação do rebanho, 
aumentando a área de pastagem, uma boa opção é a partir de agora ir 
separando uma área da propriedade para a implantação de uma grama 
perene para o próximo verão. A Epagri/Estação Experimental de Canoinhas 
disponibiliza mudas para a formação de viveiros a partir de dezembro, desde 
que solicitadas com antecedência de 30 dias, além de dispor de publicações 
sobre o tema. Para outras informações procure um Escritório Municipal da 
Epagri que está preparado para atendê-los.

Ana Lúcia Hanisch é engenheira agrônoma
Esta coluna é de responsabilidade dos engenheiros agrônomos da Epagri 
Estação Experimental de Canoinhas

FRICASA abate hoje 5 mil suínos por mês, mais tem capacidade para 8,5 mil

E
d

in
e
i 
W

a
s
s
o

a
s
k
i



15VARIEDADESCanoinhas, 7 de agosto de 2009 RURAL

Previsão é de que chuvas de setembro e outubro juntas cheguem a 22 dias

Gracieli Polak
CANOINHAS

El Niño promete chuvas 
intensas nos próximos meses

O mês de julho, que teve chuvas 
acima da média nos municípios 
da região, deve ser parâmetro para 
os próximos meses. As cheias nos 
rios e o elevado índice de umida-
de no ar no campo, entre outros 
problemas, começam a preocupar 
produtores que investiram em cul-
turas de inverno, como o trigo. 

De acordo com o engenhei-
ro agrônomo Idimar Cenci, a 
área plantada com o cereal na 
região é semelhante a do ano 
anterior e, se for comprovada a 
previsão de trimestre chuvoso, os 
agricultores precisam se preparar 
para enfrentar problemas nas 
lavouras. “Se aumenta a ocor-
rência da chuva e o clima fi ca 
mais úmido, aumenta também 
a pressão de doenças sobre a 
cultura”, explica. Segundo Cenci, 
até o momento, não houve preju-
ízos fi nanceiros às plantações da 
região, mas a umidade difi culta 
a limpa do trigo, assim como a 
entrada nas plantações, muitas 
delas com formação de poças 
de água. “O produtor precisa 

VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CEN-
TRO - CANOINHAS - CEP 89460-000, Telefone: 
(0xx47)3622-4715

EDITAL DE CITAÇÃO - 
EXECUÇÃO
PRAZO 20 DIAS

Processo nº  RT 00976-2008-021-12-00-3
Exeqüente: Maria de Lourdes da Silveira Camargo
Executada: Valdir Rech dos Reis e Cia Ltda. e 
outros(3)
 
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem 
ou dele tiverem conhecimento, que nos termos do 
parágrafo 3° do art. 880 da CLT, fi ca citada a empresa 
Valdir Rech dos Reis e Cia Ltda, cujos representantes 
legais se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para, no prazo de 48 horas (quarenta e oito) horas, 

pagar ou garantir a execução, sob pena de penhora, a 
importância de R$ 3.008,30 (três mil, oito reais e trinta 
centavos), sendo principal de R$ 2.627,03 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e três  centavos), INSS 
de R$ 188,40 (cento e oitenta e oito reais e quarenta 
centavos), despesas de jornal de R$ 126,17 (cento 
e vinte e seis  reais e dezessete centavos) e custas 
processuais de R$ 66,70 (sessenta e seis reais e 
setenta centavos), valor atualizado até 21/07/2009, 
devendo incidir sobre os mesmos, juros e correção 
monetária até a data do efetivo pagamento, tudo con-
forme decisão proferida no processo supra.
Fica intimada, ainda, a executada para proceder a 
baixa da CPTS da exequente. 
E para que chegue ao conhecimento da parte inte-
ressada, é passado o presente EDITAL, que será 
afi xado no quadro próprio na sede desta Vara, bem 
como publicado na imprensa local.

Canoinhas/SC, 31 de julho de 2009

DR. GUSTAVO RAFAEL MENEGAZZI
Juiz do Trabalho

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE
HIROATSU NISHIMORI, CPF: 216.958.819-15,  torna
público que está requerendo à Fundação do Meio Ambiente(FATMA) a Au-
torização de Corte para SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA 
RURAL, matrículas 3.125 e 27.577 localizada em Santa Leocádia, Zona Rural 
do Município de Canoinhas/SC.

Aline Akemi Hayasida Prussaki
Responsável Técnico

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro, 88010001, Florianópolis Santa Catarina
Fone: + 55 48 3216 1700
Email:fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

A
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-FATMA
COORDENADORIA REGIONAL DO PLANALTO NORTE

EVILÁSIO JARSCHEL-ME, com sede na Localidade de Salto D’Agua Ver-
de, Zona Rural, Município de CANOINHAS/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 
80.405.921/0001-73, comunica que requereu á Fundação do Meio Ambien-
te- FATMA, Licenciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de 
ABATEDOURO DE SUÍNOS E BOVINOS, em uma propriedade, situado  na 
Localidade de Salto D’Agua Verde, Zona Rural, Município de CANOINHAS/
SC. O prazo de impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a 
partir da data de publicação e o licenciamento será concedido se atendida 
á legislação ambiental.
   

EVILÁSIO JARSCHEL-ME                      LUIS ALFREDO WENDT                                 
CNPJ  80.405.921/0001-73                   Eng.Agrônomo Responsável
                                                                       CREA/SC 13.555-1

estar antenado para realizar apli-
cações preventivas na lavoura. 
Uma série de problemas surge 
por causa das chuvas e, depois 
de instaladas, as doenças difi cil-
mente são combatidas”, alerta. E 
a previsão não é animadora para 
quem investiu na cultura.

DIAS CHUVOSOS

Segundo o meteorologista 
do Centro de Informações de 
Recursos Ambientais e de Hi-

drometeorologia de Santa Cata-
rina (Ciram), Rosandro Minuzzi, 
a previsão é de que os próximos 
meses também tenham  chuvas 
acima da média na região. De 
acordo com Minuzzi, a tendên-
cia é de que o fenômeno climá-
tico El Niño, que está em um 
momento de fraca intensidade 
no Estado, chegue  a um estágio 
ao menos moderado e provoque 
uma reviravolta no clima. “A 
tendência é que primavera e 
verão sejam estações bastante 
úmidas e que o nível de chuva 
seja elevado durante os meses de 
setembro e outubro. Em agosto, 
a média é normal, mas alternada 
com períodos de frio intenso e 
formação de geada”, diz.

ENCHENTE?

Para o meteorologista, a 
possibilidade de enchente no 
Estado não está descartada, mas 
este não é um fenômeno que 
pode ser previsto. “Cerca de 
280 a 360 mm estão previstos 
para os dois meses - setembro 
e outubro - com 13 a 22 dias de 
chuva nesse intervalo. Se estas 
chuvas forem bem distribuídas, 
não deverá ocorrer inundação. 
Não é o volume de chuva, e sim 
a distribuição delas, que deter-
mina a  cheia”, explica. 

A previsão feita pelo órgão 
estipula que em agosto o volu-
me de chuvas chegue a 130 mm 
e varie entre quatro e oito os 
dias considerados chuvosos.

129 bois são 

sacrifi cados em 

Porto União

Na segunda-feira, 24, a Cidasc orga-

nizou em Porto União, o sacrifício de 

129 bovinos da raça holandesa aco-

metidos por tuberculose. Essa ação 

faz parte do Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose 

e Tuberculose (PNCEBT). 

A propriedade foi interditada 

para a realização do ‘vazio sanitário’ 

ação que visa a limpeza e desinfec-

ção do local do foco.

O repovoamento da proprieda-

de será feito com animais originários 

de propriedades certifi cadas como 

livres de brucelose e tuberculose, 

todas localizadas em Santa Catarina, 

sendo que o proprietário receberá 

uma indenização com recursos 

provenientes do Fundo Estadual de 

Sanidade Animal (Fundesa). 

Na ocasião da ocorrência de 

casos de brucelose e tuberculose 

em qualquer propriedade o valor 

da indenização paga pelo Fundesa 

referente às cabeças abatidas é o 

valor de mercado dos animais.

PORTO UNIÃO

APESAR de cheio, rio Canoinhas permanece estável; nível é medido a partir do momento em que ameaça ribeirinhos
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O SalaD é uma produção do Grupo de Pesquisa em 
Desenvolvimento Regional da UnC- Canoinhas, registrado 
no Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq 
Diagramação: Dorva Saibel 

Ao buscarmos o signifi cado da 
palavra “capital” imaginamos várias 
notas de dinheiro em nossas mãos, 
e, o capital tem realmente essa co-
notação de lucro, o próprio dicionário 
da língua portuguesa traduz capital 
como sendo dinheiro, valores, nu-
merário. Capital social, num sentido 
extremamente econômico, signifi ca o 
dinheiro arrecadado para o fundo de 
uma empresa. Entretanto, o capital 
social mencionado nas linhas abaixo 
não apresenta valores fi nanceiros, 
apesar  de, indiretamente, produzir 
lucros e estimular o desenvolvimento 
de uma sociedade.

Na nossa sociedade atual, ca-
racterizada pelo individualismo, é 
extremamente difícil comprovar a 
relevância do capital social para as 
pessoas, as quais entendem que so-
mente o seu esforço poderá trazer lu-
cros e desenvolvimento. Da mesma 
forma, ninguém quer ajudar o outro 
sem ter uma retribuição, receoso de 
sentir-se  explorado. 

Como garantir que a ajuda pres-
tada por um será realmente retribu-
ída?  A primeira solução visualizada 
é a aplicação de penalidade para 
aquele que descumprir sua palavra. 
E, obviamente, essa punição de-
verá ser aplicada por um terceiro, 
que não faça parte da relação em 
questão.  Seguindo a teoria de Ho-

bbes, temos que o Estado seria o 
terceiro responsável pela coerção 
do indivíduo a praticar determinada 
conduta, sob pena de ser punido. 
Ou seja, o sujeito tem uma determi-
nada obrigação para com outrem, e, 
caso não cumpra essa obrigação, o 
Estado intervém e aplica uma pena-
lidade. Porém, sabemos que para 
movimentar a estrutura do Estado 
temos custos elevados, além de não 
termos certeza da imparcialidade de 
seu julgamento. 

O capital social é indispensável 
dentro de uma sociedade possibili-
tando a realização de determinados 
projetos que se baseiam na confi an-
ça mútua. Um exemplo de projeto 
baseado na confi ança mútua são as 
associações de crédito rotativo. Nas 
associações de credito rotativo cada 
associado contribui com determinada 
quantia mensal, essa quantia será 
destinada a um de seus associados, 
sendo que cada mês um associado 
será contemplado com a totalidade 
do valor arrecadado. Mesmo após o 
sujeito ser contemplado pelo crédito 
ele continua efetuando o pagamento 
das suas parcelas, na tentativa de dar 
continuidade a associação. Para ele, 
é importante estar adimplente, pois, o 
reconhecimento de sua integridade e 
honestidade é necessária para que ele 
continue fazendo parte do grupo.

O estudo de Putnam vem corro-
borar a afi rmação de que a socieda-
de que possui outras organizações 
sociais horizontalmente organizadas 
(sindicatos, cooperativas, associa-
ções culturais sociedades de mútua 
assistência, etc.) consequentemente 
apresenta um bom desempenho 
governamental. E a soma desses 
fatores acarreta o desenvolvimento 
social e econômico.

Podemos afi rmar que a questão 
da cooperação é um circulo vicioso, 
ou melhor dizendo, virtuoso. Eu te 
ajudo porque você me ajuda, e eu 
confi o que sua ajuda chegará até 
a mim porque você demonstrou 
anteriormente que cumpre com a 
sua palavra. A confi ança é um com-
ponente básico do capital social. 
Essa confi ança implica uma previsão 
do comportamento de determinado 
sujeito. E, quando os atores sociais 
cooperam porque desejam, porque 
tem conhecimento da importância 
da sua participação na sociedade, e 
porque confi am no comportamento 
de determinado grupo social, es-
tamos diante da materialização do 
capital social. 

Denise Cristine Borges
Professora do Curso de Direito 
da UnC-Porto União e aluna do 
Mestrado em Desenvolvimento 
Regional

Diante da preocupação acerca 
do Desenvolvimento Regional e o 
necessário debate sobre o tema, os 
consórcios intermunicipais ganham 
ênfase como ferramentas da admi-
nistração pública para alcançá-lo, à 
medida em que possibilitam a otimi-
zação dos escassos recursos públi-
cos, o estreitamento das relações 
entre municípios de uma região, e a 
diminuição da disparidade regional.

Consórcios intermunicipais são 
acordos de cooperação entre entes 
federados (municípios), que, a fi m 
de prestarem serviços públicos de 
qualidade aos munícipes, unem-se 
para dar o cumprimento adequado 
a esta obrigação do poder público. 
Visam mediante cooperação mú-
tua entre dois ou mais municípios, 
garantir a gestão de serviços de 
naturezas diversas, e com isso me-

lhorar as condições de vida de seus 
munícipes.

Ocorre que as necessidades 
do município são infi nitas, e seus 
recursos fi nitos, e agindo isolada-
mente, torna-se mais difícil atender 
as demandas da população, bem 
como garantir investimentos.

Em um país como o Brasil, 
que carece de atenção profunda 
e investimento em diversas áreas, 
como saúde, educação, saneamen-
to básico, entre outros infi ndáveis 
exemplos, qualquer investimento 
é bem-vindo. A questão é: como 
viabilizá-los.

Ao optar pelo consórcio, o admi-
nistrador diminui o ônus fi nanceiro 
da prestação do serviço público, 
e ao fazê-lo otimiza recursos que 
podem ser investidos em outras 
áreas, tais como infraestrutura, di-

Em relação ao Desenvolvimento 
Regional e à Descentralização Polí-
tico-Administrativa se faz relevante 
considerar os estudos do sociólogo 
Walter M. Knaesel Birkner, da UnC, 
sobre o caso das Secretaria de De-
senvolvimento Regional (SDRs), de 
Santa Catarina, que nos remete a 
algumas refl exões. Instaladas com o 
intuito de dividir a responsabilidade 
nos processos decisórios quanto às 
políticas e planos de Desenvolvimen-
to Regional, elas representam canais 
de articulação entre a população e 
o governo. Disponibilizando de uma 
equipe com conhecimentos espe-
cífi cos para atuar junto às regiões, 
poderá contar com um signifi cativo 
aumento nos resultados que espera 
alcançar.

Antes das SDRs, Santa Catarina 
contou com a presença dos Fó-
runs de Desenvolvimento Regional 
Integrado (FRDIs), que surgiram 
a partir de 1996. Como entidades 
não governamentais, promoveram 
aberturas para iniciativas regionais, 
mobilizando as comunidades a en-
contrar soluções para suas próprias 
dificuldades. Os FRDIs incitaram 
espaços de discussão acerca dos 
problemas de desenvolvimento e for-
mulação de políticas que pudessem 
responder às difi culdades peculiares 
de cada região, através da aglutina-

Prezados leitores do Correio 

do Norte: a edição de agosto do 
Sala D interrompe a sequência de 
artigos acadêmicos sobre o Estado, 
trazendo três interessantes e atuais 
discussões inseridas diretamente 
na temática do desenvolvimento. É 
o esforço intelectual de autoras que 
são alunas do Programa de Mestra-
do em Desenvolvimento Regional 
da UnC, e que desenvolveram 
importante compreensão sobre 
aspectos fundamentais na promo-
ção do desenvolvimento regional, 
e que por essa razão devem, os 
seus artigos, estar ao alcance dos 
leitores do CN.

O artigo de Denise Borges re-
mete a um termo-conceito muito 
conhecido entre os que pensam 
o desenvolvimento regional, como 
também entre os formuladores de 
políticas de desenvolvimento: o 
capital social, ideia que expressa 
e sintetiza razoavelmente um con-
junto de recursos de ordem cultural 
mais ou menos presentes em cada 
sociedade, em cada região ou cida-
de, e que interferem positivamente 
no seu desenvolvimento. Em geral, 
sugerem seus defensores, como é 
também o caso da autora acima, 
boas políticas e bons políticos po-
dem ajudar a fomentá-lo.

Tem sido este um dos principais 
desafi os das políticas de desenvol-
vimento, o que inclui a política de 
descentralização em Santa Cata-
rina, assunto das autoras Eliane 
Pereira Pieczarka e Sandra Mara 
Zandoner. No seu desenrolar, as 
autoras apontam para um fator 
de ordem elementar a explicar o 

desempenho e os resultados de 
políticas de desenvolvimento: a 
responsabilidade dos operadores, 
isto é, do pessoal técnico e político 
diretamente encarregado de “fazer 
a coisa andar”. Nesse sentido, além 
de boas políticas e bons políticos, 
é necessário ter atores capacitados 
para operar as políticas públicas. 

No geral, é uma necessidade 
crescente na esfera política. A fi m 
de que as políticas sejam bem suce-
didas, agentes públicos qualifi cados 
são fundamentais. Trata-se do pes-
soal dos partidos políticos que ocupa 
cargos governamentais. Essa farra 
das indicações sem critérios técnicos 
acaba com as melhores intenções 
governamentais. A “responsa” dessa 
gente é grande, as vezes despropor-
cional ao seu desempenho, compro-
metendo as metas governamentais 
e o interesse público. 

Nessa direção, o que impede 
que municípios de uma mesma mi-
crorregião se unam em consórcios 
intermunicipais para promoverem 
ações conjuntas? Que vantagens 
isso traria? O que isso tem a ver 
con el desarrollo regional? Essas 
são questões suscitadas pela autora 
Yaskara K. M. Terra da Costa; e são 
importantíssimas, porque estão no 
cerne do sentido mais preciso, diga-
se, precioso, do que deveria ser 
entendido em relação às estratégias 
de desenvolvimento.

É por essas discussões que 
a moderna gestão pública dos 
municípios deverá passar, o que 
já acontece em regiões onde o ca-
pital social e cognitivo se expressa 
melhor.

  

O QUE É CAPITAL SOCIAL?

Por que alguns governos têm 
bom desempenho e outros não? 
Neste livro, que chamou a atenção 
de administradores públicos, o autor 
comprova empiricamente a importân-
cia da comunidade cívica – leia-se 
capital social – para o desempenho 
das instituições políticas e de econo-
mia efi cientes. Aqui é examinada a 
experiência singular da Itália, quan-
do foram criados novos governos 
regionais. Depois de duas décadas 
de análise da efi cácia governamental 

Trata-se de um estudo realizado 
em Santa Catarina sobre uma ex-
periência de descentralização para 
o desenvolvimento regional que 
antecedeu as Secretarias de De-
senvolvimento Regional. Os Fóruns 
de Desenvolvimento Regional Inte-
grado, apontados pelo autor como 
uma iniciativa impulsionada pela 

na agricultura, na habitação e na 
saúde, o autor e seus colaborado-
res demonstram a contribuição das 
formas de cooperação, associação 
e confi ança mútua como elementos 
fundantes do bom governo e da pros-
peridade econômica de uma região. 
Todo político, todo sociólogo e todo 
educador deveriam ler este livro a fi m 
de compreenderem a partir de quais 
fatores o desenvolvimento acontece. 
Indispensável para compreender 
processos de descentralização.

força da sociedade civil, ajudam a 
compreender o sentido da descen-
tralização político-administrativa, 
a importância do envolvimento 
direto da sociedade civil, a impe-
riosa necessidade da cooperação 
intermunicipal e o papel do Estado 
e dos agentes governamentais 
capacitados.

Capital social em SC

Comunidade e Democracia

ção de parcerias e amplifi cação da 
participação regional. 

As SDRs foram criadas em 2003, 
como política de descentralização 
adotada pelo governo estadual. 
Tendo em vista favorecer ambientes 
de participação e cooperação, esta-
belecendo a sinergia entre governo 
e sociedade organizada, suposta-
mente reuniriam atores e entidades 
locais para apontar prioridades e 
estratégias que favorecessem o 
desenvolvimento. Com o apoio do 
governo poderiam coordenar e arti-
cular propostas de desconcentração 
das atividades de organização e pla-
nejamento para os municípios.

Como braços operacionais do 
governo, focariam problemas lo-
cais, facilitando o desenvolvimento 
em inúmeras situações regionais, 
proporcionando a melhoria da qua-
lidade de vida da população. Com 
essa gestão moderna, voltada à 
integração regional, o envolvimento 
entre atores e governo estaria mais 
próximo da consolidação.

Porém, ao serem constituídas as 
SDRs, levou-se em conta o caráter 
partidário e não técnico de seus 
integrantes, ao contrário dos FRDIs, 
que se caracterizavam pelo multipar-
tidarismo e pela não partidarização. 
Verifi cou-se, com isto, a necessidade 
de profi ssionais capacitados para de-

sempenharem funções, dentro destas 
secretarias, cabendo o investimento 
na qualifi cação de pessoas para um 
desempenho mais efi caz. O incentivo 
à capacitação não apenas técnica, mas 
teórica, a fi m de que preceitos e valores 
inseridos no tema Desenvolvimento 
Regional sejam compreendidos, é 
imprescindível ao fortalecimento das 
equipes de trabalho.

Fomentar o conhecimento, qua-
lifi cando os atores envolvidos, dará 
às SDRs uma equipe de recursos 
humanos com maiores habilidades 
para desempenhar seus papéis. 
Assim, promoverão estratégias de 
melhoria ao processo de descen-
tralização, intervindo com maior 
segurança na promoção do desen-
volvimento. 

A predisposição de uma socie-
dade para avanços qualitativos em 
seus territórios não é necessaria-
mente nata. Ela pode ser promovida 
através do estímulo a organização e 
cooperação entre diversos setores da 
sociedade para que possam construir 
coletivamente planos de ação que 
superem suas fraquezas, conclaman-
do seus atores à responsabilidade e 
comprometimento com sua região.  

  

Eliane Pereira Pieczarka e Sandra 
Mara Zamoner, mestrandas em 
Desenvolvimento Regional da UnC

Capacitação de atores nas SDRs

Consórcios intermunicipais e 
desenvolvimento regional

versas formas de fomento, capazes 
de atrair investimentos inclusive do 
setor privado.

É válido ressaltar ainda que os 
consórcios intermunicipais ajudam 
a  fortalecer a identidade da região, 
pois estreitam as relações entre 
municípios, ao passo que estratégia 
também diminui a disparidade entre 
eles.

Desta forma, os consórcios in-
termunicipais constituem uma ferra-
menta importante à boa prestação 
dos serviços públicos, ao bom 
aproveitamento dos recursos, à 
integração regional e fatalmente ao 
desenvolvimento regional.

Yáskara Kryzthynna Maltauro 
Terra da Costa, mestranda em De-
senvolvimento Regional - Universi-
dade do Contestado - UnC, Campus 
Canoinhas
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SOCIEDADE ASSISTENCIAL VALE DO 

CANOINHAS

SAVC

CNPJ 07.559.387/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA

O CONSELHO DIRETOR da Sociedade As-
sistencial Vale do Canoinhas, SAVC, nos termos 
do artigo 12 dos Estatutos da Entidade, convoca 
os associados para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de 
Agosto de 2009, às 18h30, em primeira con-
vocação, às 18h45, em segunda convocação, 
e às 19h, em terceira convocação, no Planalto 
Hotel – sala de convenções, localizado à Rua 
Felipe Schmidt, 550, Centro, Canoinhas/SC, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta:

a) Apreciação do relatório de atividades do 
exercício fi ndo em 31.12.2008;

b) Eleição dos Conselhos Diretor e Fiscal 
para biênio 2009-2011.

Canoinhas, 5 de agosto de 2009.

CONSELHO DIRETOR
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Mulher se apresenta e confessa 
ter atirado contra amásio
Emerson Carvalho Gomes, 26 anos, foi baleado com quatro tiros ao chegar em casa

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Viviane de Matos se apresentou 
na segunda-feira, 4, na Delega-
cia de Polícia Civil de Canoinhas 
e confessou ao delegado Dr. Rui 
Orestes Kuschnir ter disparado 
quatro tiros contra o amásio 
Emerson Carvalho Gomes, 26 
anos, na manhã de sexta-feira, 
31, em sua casa, no bairro São 
Marcos. Os tiros atingiram o 
braço esquerdo, o tórax, a boca 

e o abdome do rapaz.
Segundo a mulher, o amásio 

estava preso, cumprindo pena 
por roubo, e havia sido solto 
justamente naquela manhã. 
Como ele já havia ameaçado 
matá-la e meses atrás a teria 
esfaqueado, Viviane diz ter 
atirado em legítima defesa. Ela 
atirou com um revólver calibre 
38 que era do próprio amásio.

Segundo a Polícia, teste-
munhas confirmaram a versão 
de Viviane de que Gomes teria 

tentado invadir a casa. Ele 
estaria bêbado e teria quebra-
do vidros das janelas da casa. 
Ainda de acordo com a Polícia, 
Viviane nunca registrou bole-
tim de ocorrência por agressões 
supostamente recebidas de 
Gomes. Ela vivia com ele desde 
os 14 anos.

Como é ré primária, esca-
pou do flagrante e tem ende-
reço fixo, Viviane ganhou o 
direito de responder pelo crime 
em liberdade. Como é um cri-

me de atentado contra a vida, 
Viviane deve ser submetida a 
júri popular.

ESTADO DE SAÚDE

Gomes deu entrada no 
Pronto Atendimento Municipal 
e de lá foi direto para a Unidade 
Intermediária (UI) do Hospital 
Santa Cruz. Ele foi submetido 
a uma cirurgia para retirada das 
balas e seu caso ainda inspira 
cuidados. Ele segue internado 
na UI do Hospital Santa Cruz.

Em 60 dias deve estar pronta 
a Unidade Prisional Avançada 
(UPA) de Canoinhas. A infor-
mação é do diretor do Presídio 
Regional de Mafra, Márcio Sim-
balista, que também deve admi-
nistrar a UPA de Canoinhas, a 
exemplo do que faz na UPA de 
Porto União. A ideia é transferir 
os cerca de 100 presos da Comar-
ca de Canoinhas que estão hoje 
detidos em Mafra para a UPA. 
Segundo Simbalista, o Presídio 
está com o triplo de sua capaci-
dade de lotação. Mesmo com a 
transferência dos detidos de Ca-
noinhas, o Presídio deve manter 
o dobro de sua capacidade.

A transferência, no entanto, 
deve ocorrer em meados de no-
vembro, já que até lá arremates 
como sistema de informática, sa-
las de administração e compra de 
móveis deve demandar tempo.

Oito agentes prisionais con-
cursados para trabalhar na UPA 

Notas falsas 

soltas no 

comércio
Na tarde de sábado, dia 1.º, 
na rua 1.º de maio, no bairro 
Industrial 1, a Polícia apreendeu 
duas notas falsas de R$ 10. A 
proprietária do estabelecimento 
comercial onde as notas foram 
usadas para pagar por mer-
cadoria, disse que um rapaz 
usou as notas e fugiu em uma 
motocicleta Suzuki preta, placa 
MEO 0939. Logo depois, na rua 
Roberto Ehlke, outro homem 
tentou comprar cigarros com 
uma nota aparentemente falsa 
de R$ 100. Diante das suspeitas 
do dono do estabelecimento 
comercial, o rapaz deixou o local 
em um Gol branco, placas MEL 
5714, de Rio Negrinho-SC.

No mesmo dia, na rua Du-
que de Caxias, a Polícia abordou 
a motocicleta com a qual o pri-
meiro homem teria fugido. Com o 
condutor foi encontrada uma nota 
de R$ 10 supostamente falsa. To-
das as notas foram apreendidas. 
O motociclista foi detido e teve de 
se explicar na Delegacia.

Foi a primeira ocorrência en-
volvendo notas de R$ 10 falsas. 
Até o momento, várias ocorrên-
cias haviam sido registradas na 
Delegacia envolvendo notas de 
R$ 50 falsas.

Roubar e não poder carregar
A Polícia fl agrou na sexta-feira, 31, na rua Ca-
etano Costa, centro de Canoinhas, um homem 
carregando um balcão de pia para cozinha. Os 
policiais desconfi aram da situação e ao abordar 
o rapaz, foram surpreendidos com sua fuga. Ele 
abandonou o balcão no meio da rua. O suspeito 
de 27 anos foi detido no rua Pastor George Weger. 
Ele confessou ter furtado o balcão do depósito de 
uma loja, foi detido e levado para a Delegacia.

Depredação
Na noite de sábado, dia 1.º, na rua Otávio 
Tabalipa, no bairro Campo d’Água Verde, 
dois rapazes de 24 e 25 anos, quebraram os 
vidros das janelas da casa de um rapaz de 25 
anos, além de quebrar o vidro do carro que 
estava na garagem. A vítima registrou Boletim 
de Ocorrência e os acusados foram ouvidos 
pela Polícia.

Atropelamento
Um senhor de 41 anos e um menino de 
7 anos foram atropelados na manhã de 
segunda-feira, 3, na rua Getúlio Vargas, 
centro de Canoinhas. O condutor do Cor-
sa, placas de Curitiba-PR, que causou o 
acidente, vai responder a termo circuns-
tanciado. As vítimas do atropelamento 

passam bem.

Furto de botijão
Na noite de sábado, dia 1.º, na rua Coronel Al-
buquerque, centro de Canoinhas, um rapaz foi 
fl agrado por policiais correndo com um botijão 
nas costas. Ao ser abordado pelos policiais, 
o menino de 16 anos confessou ter furtado o 
botijão de um barracão de ferramentas de uma 
construção situada na rua Roberto Ehlke. O 
menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

UPA deve ser concluída em dois meses
Unidade Prisional Avançada deve comportar pelo menos 100 presos, todos da Comarca de Canoinhas

CANOINHAS

já estão lotados no Presídio de 
Mafra e serão direcionados para 
a UPA assim que ela for colocada 
em funcionamento.

Quanto a informação divul-
gada pela Secretaria de Segurança 
Pública de que a UPA de Canoi-
nhas seria dobrada de tamanho 

antes mesmo de ser inaugurada, 
Simbalista garante que não é 
verdade. “A obra original foi 
mantida”.

UPA de Canoinhas abrigará pelo menos 100 detentos; mesmo assim Presídio de Mafra fi cará com o dobro da lotação
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Flagrante no 

interior de 

Mafra
Na terça-feira, 4, uma guarnição da 
Polícia Ambiental de Canoinhas, 
durante o deslocamento em fi scali-
zação ambiental no interior de Mafra 
encontrou, na localidade de Butiá 
dos Tabordas, um trator agrícola re-
bocando uma carreta que transpor-
tava um barco. A guarnição abordou 
o veículo para averiguação, quando 
descobriu dentro do barco 18 redes 
de pesca de malhas diversas, apro-
ximadamente dois quilos de peixes 
de espécies diversas, uma faca e 
uma espingarda Cal 22 com 10 car-
tuchos, sendo um defl agrado. 

Os dois ocupantes do trator, 
de 52 e 26 anos, respectivamente 
pai e fi lho, foram autuados em fl a-
grante por porte ilegal de arma de 
fogo. Os dois foram conduzidos a 
Delegacia de Polícia da Comarca 
de Mafra, onde foi lavrado o Auto 
de Prisão em fl agrante. Todo ma-
terial foi apreendido e entregue na 
Delegacia de Polícia.
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17 profi ssionais deverão ser contratados

Seleção para 
o Rotativo 
está aberta

PRECISA-SE
> CONCURSOS

l Câmara de Major Vieira

Prazo: até 31 de agosto
Cargos: consultor jurídico, auxiliar 
administrativo, o# cial legislativo
Vagas: 3
Salário: de R$ 544,03 a R$ 1.394,64
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 60 para Ensino 
Médio e R$ 100 para Ensino Superior
Inscrições: nas dependências da Câ-
mara Municipal de Major Vieira

l IFC – Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia

Prazo: até 25 de agosto
Cargos: técnicos administrativos
Vagas: 29
Salário: até R$ 1873,83
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 50 para cargos 
de Nível Superior, e de R$ 40 para car-
gos de Nível Médio
Inscrições: www.ufsc.br

l UFSC - Universidade Federal de 

Santa Catarina

Prazo: até 25 de agosto
Cargos: Técnicos administrativos
Vagas: 30
Salário: até R$ 1873,83
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 40 para os cargos 
de Nível Fundamental e Nível Médio e de 
R$ 50 para os cargos de Nível Superior
Inscrições: www.ufsc.br

l UFSC - Universidade Federal de 

Santa Catarina

Prazo: até 26 de agosto
Cargos: Professores
Vagas: 39
Salário: até R$ 4.569
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 70, R$ 90 e R$ 
110, conforme classe escolhida
Inscrições: www.ufsc.br

l Polícia Federal

Prazo: até 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.

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

FAÇA SUA 
CARTEIRA 
CONOSCO!

Gracieli Polak
CANOINHAS

Previsto para entrar em funciona-
mento na data de comemoração 
do aniversário de Canoinhas, 12 
de setembro, o estacionamento 
rotativo da cidade pode trazer não 
só alívio para quem precisa esta-
cionar no centro, mas empregos 
para os moradores da região. A 
empresa vencedora da licitação, a 
pernambucana Serttel, está come-
çando o processo de contratação 
dos funcionários para atuar no 
serviço e pretende dar preferência 
aos canoinhenses.

Segundo o diretor da em-
presa, Rudrigo Maciel, para o 
escritório em Canoinhas há a 
necessidade de um gerente, um 
administrador e entre 12 e 15 
agenciadores do serviço, quan-
do o processo estiver em sua 
última fase. “Nós já iniciamos o 
processo de seleção analisando 
currículos e na próxima sema-

na, no máximo, já vamos fazer 
entrevistas para contratar os 
profi ssionais”, afi rma. O diretor 
explica que já contratou uma 
empresa de recursos humanos da 
cidade, mas não revela o nome, 
principalmente porque a própria 
Serttel também está realizando 
uma seleção direta por meio dos  
currículos que recebe. “Algumas 
pessoas enviaram currículo no 
e-mail da empresa e eles estão 
sendo analisados. Quem quiser 
se candidatar, também pode 
fazer isto, basta se inscrever por 
e-mail”, diz.

Atuando no mercado há 20 
anos, a empresa tem 10 fi liais 
em diversos Estados do País e 
tecnologia de ponta no ramo de 
atuação. Em Canoinhas, o siste-
ma implantado, segundo Maciel, 
será o de cartão raspa-raspa, de 
acordo com o contrato assinado 
com a prefeitura.

Para concorrer a uma vaga: 
serttel@serttel.com.br
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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 identifi car.

Estradas do interior
“Quero reclamar da péssima situação das estradas da localidade 
do Salto d’Água Verde, a prefeitura passa a patrola, mas quase não 
adianta, é preciso colocar pelo menos pedras”, reclama leitor da rua do 
antigo Pinheirão.

“Em frente a minha casa está impossível transitar, sendo que há 
vizinhos que vendem leite e o caminhão de coleta não está chegando 
mais até o local do recolhimento”.

Ele diz ainda que “Está um verdadeiro ‘poço’ porque abriu um enorme 
buraco e agora a água das chuvas inundou a estrada, é difícil passar 
com carro pequeno e o caminhão encalha facilmente. Quero pedir a 
prefeitura que tome providência e pelo menos leve uma viagem de pedra 
para amenizar a situação das estradas do interior que são esquecidas, 
sendo que nós também fazemos parte do município e merecemos aten-
ção da prefeitura”.

CEI Vinícius de Moraes

Pais de alunos do CEI Vinícius de Moraes reclamam das condições do 
Centro. Segundo eles, há meses foi solicitada uma nova sede (a atual 
funciona no antigo Pink House), mas nenhuma providência foi tomada 
por parte da prefeitura. “O prédio está sem condições de funcionamento”, 
denuncia uma mãe de aluno. 108 crianças dividem o mesmo banheiro, 
que fi ca dentro da sala do maternal, tornando o trânsito de crianças pelo 
maternal constante, durante todo o dia. A questão mais grave é que o 
CEI está superlotado. “O prédio é pequeno para comportar todas as 
crianças”, afi rma o pai de um aluno.

Placas

Melhor sem retroescavadeira
O proprietário de um sítio localizado na estrada geral da Vila Militar, no Água 
Verde, envia fotos da rua precária devido a retroescavadeira da prefeitura 
que, segundo ele, quando passa simplesmente acaba com a estrada.

“Eu e todos os vizinhos estamos revoltados com isso. Tenho fotos da 
rua, e também fotos da água que vem da rua e entra em meu terreno, e 
acaba estragando tudo.”

Leitor questiona: “Quando a pre-
feitura vai colocar placas com 
identificação das ruas, já que 
temos que adivinhar os nomes da 
maioria das ruas do município?”.

RESPOSTAS DESTA EDI-
ÇÃO: Há três semanas, a 
assessoria de imprensa da 

prefeitura de Canoinhas não 
responde às reclamações.



22 VARIEDADES Canoinhas, 7 de agosto de 2009ESPORTES

Decisão da Taça Planalto 
acontece neste domingo
Título é disputado entre Tradição, de Bela Vista do Toldo, e Botafogo, de Canoinhas

Gracieli Polak
CANOINHAS

No domingo, 9, o dono da Taça 
Planalto edição 2009 será fi nal-
mente conhecido. O campeona-
to, que acontece desde março, 
reuniu equipes de toda região do 
Planalto Norte catarinense e Sul 
do Paraná e teve jogos realizados 
em diversas cidades. Adiada por 
causa da chuva, a decisão da 
competição, que originalmente 
deveria ter acontecido no do-
mingo, 2, acontece neste fi nal de 
semana, no campo do Tradição, 

em Bela Vista do Toldo. E a dis-
puta promete.

No jogo de ida, realizado 
no Estádio Municipal Benedito 
Therézio de Carvalho, o Di-
tão, o Botafogo de Canoinhas 
surpreendeu e abriu uma larga 
vantagem, vencendo por 3 a 1. 
Para levantar a taça de campeã, a 
equipe do Tradição precisa tirar 
essa vantagem e marcar um gol 
a mais que o adversário durante 
a partida que tem início previsto 
para às 15 horas. Caso haja em-
pate nos resultados, segundo a 
Fundação Municipal de Esportes 

(FME), uma das organizadoras 
do evento, o jogo vai para a 
prorrogação e, ainda persistindo 
o empate, o título deverá ser de-
cidido nos pênaltis.

Com policiamento reforça-
do para a fi nal, anunciado pelo 
3.º Batalhão de Polícia Militar, a 
partida promete agitar  Bela Vista 
do Toldo. A premiação deverá 
acontecer no Ginásio Municipal 
e terá a presença de autoridades 
dos municípios envolvidos, in-
clusive a do deputado estadual 
Antonio Aguiar, que entregará o 
troféu ao campeão. Nesta edição, 

a Taça leva o nome do fi lho do 
deputado, Antonio Mauro de 
Aguiar Filho, morto em 2007 em 
um acidente de carro.

QUARENTÃO

Por causa do mau tempo, os 
jogos fi nais do Campeonato de 
Futebol Suíço Quarentão também 
foram adiados. O troféu de cam-
peão será disputado amanhã pelas 
equipes Ajax e Acrec, que se en-
frentam no campo Ana e Vitória, 
às 16 horas. O terceiro lugar será 
disputado pelas equipes Vitória e 
Pernalonga, às 15 horas.

INDEPENDENTE, de São Mateus do Sul, deve faturar o 3.º lugar caso o Botafogo vença o campeonato no domingo; critério utilizado é o índice técnico das equipes

Três Barras 

abre inscrições 

para a Copa 

Primavera de 

Futebol de Areia
Estão abertas as inscrições para a 

edição 2009 da Copa Primavera de 

Futebol de Areia de Três Barras. 

As disputas iniciarão no dia 30 de 

agosto com jogos sendo realizados 

na cancha de areia que fi ca ao lado 

do Terminal Rodoviário, no centro 

da cidade e também no Centro Co-

munitário do bairro São Cristóvão. 

As equipes da sede do município 

deverão efetuar suas inscrições junto a 

Secretaria Municipal de Educação. Já os 

times do São Cristóvão poderão efeti-

var suas participações com o Paulo no 

Centro Comunitário ou então na sede 

dos Amigos Bar. Mais informações pe-

los fones 3623-1116 ou 9654-5747 com 

o professor José Roberto Pedro. 
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Categorias de base do Iguaçu fazem 
primeiros testes contra o Paraná
Sessenta meninos com idades entre 10 e 18 anos jogam no Iguaçu em várias categorias; dezoito vêm de fora

Lúcio Colombo
IRINEÓPOLIS

Um festival de futebol realizado na 
quarta-feira, 22, no Estádio David 
Sinder Sobrinho, em Irineópolis, 
desde as primeiras horas da manhã, 
envolveu as categorias juniores, 
Sub-15, Veteranos e o time princi-
pal do E.C. Iguaçu local, jogando 
contra equipes do Paraná Clube, de 
Curitiba.  Pela manhã, jogaram as 
equipes dos Juniores e Veteranos. 
À tarde, foram a campo a equipe 
Sub-15, que em seu primeiro jogo 
contra equipes de fora, perdeu por 
8 x 0 para o Paraná Clube Sub-15, 
e o time principal do E.C.Iguaçu, 
que perdeu para a equipe Sub-18 do 
Paraná Clube pelo placar de 3 x 0. 

“Nossa equipe vem de uma pré-
temporada com jogos realizados nos 
três Estados do Sul e no Uruguai, 
de onde viemos para este jogo”, 
revelou o técnico do Paraná Clube, 
Fernando Kenor, informando que 
esta equipe está sendo treinada para 
representar o clube na Taça São 
Paulo 2009. 

“Este é o primeiro teste da 
escolinha que iniciou suas atividades 
há cerca de dois meses”, disse o 
presidente do E. C. Iguaçu, Ricardo 
Beninca, que lidera um grupo de 
empresários que patrocina a manu-
tenção de um grupo de 60 garotos 
no clube com idades de 10 a 18 anos 
em várias categorias.  O projeto do 
E.C. Iguaçu em criar a escolinha 
de futebol, consiste na parceria de 
seis empresários locais e de outras 

cidades da região, que montaram a 
empresa Macro Gestão e Marketing 
Esportivo. Dezoito atletas oriundos 
de várias cidades do Paraná e Santa 
Catarina moram em um prédio 
pertencente a um dos sócios, no 
centro de Irineópolis, com toda a 
infraestrutura. 

ESTRUTURA 

A maioria dos garotos mora 
na cidade e alguns são do interior 
do município. “Os atletas de fora, 
durante as férias escolares, treinam 
pela manhã e à noite. Em período 
de estudos, os treinos são apenas 
à noite, as terças e aos sábados”, 

SOU CRIANÇA, 
SOU CAPOEIRA
Em São Mateus do Sul, no 

domingo, 2, as crianças aten-

didas pelo projeto de incentivo 

à capoeira do município se 

reuniram em um encontro pro-

movido pelo Grupo Muzenza. 

Em Canoinhas, a implantação 

de um projeto semelhante 

está em discussão. Segundo 

o capoeirista  Eros Julinski, 

a prática da capoeira pode 

trazer inúmeros benefícios 

para as crianças, como a 

valorização da cultura afro e 

melhoria do comportamento 

familiar e escolar.

destaca Claudinei Dal Lago, um dos 
parceiros do projeto.

Os garotos de fora serão ma-
triculados no colégio local, e o bom 
desempenho na escola garante a sua 
vaga no clube. Eles ganham uni-
forme completo, além de desfrutar 
de amplo e confortável alojamento 
coletivo, equipado com beliches 
novos, sala de estar com TV, copa, 
cozinha, banheiros, fazem quatro 
refeições diárias e dispõem de as-
sistência médica. Para treinar os 
atletas, o Iguaçu contratou o vete-
rano jogador profi ssional Toninho 
Paraná, com assistência de Nélson 
Okopnik, outro veterano do futebol 
paranaense.  

“Uma das prioridades do Igua-
çu é o desenvolvimento humano e 
formar cidadãos”, declarou Beninca, 
voltados ao desenvolvimento do 
esporte em geral, dando oportuni-
dade às crianças e adolescentes de 
participar das categorias de base do 
futebol.  Para ele, o esporte caminha 
ao lado do ensino e da educação, 
componentes essenciais para se 
formar um bom cidadão.  “É bom 

EMPOLGAÇÃO: equipe Sub-15 do Esporte Clube Iguaçu antes de enfrentar seu primeiro teste contra o Paraná Clube

TIME principal do E. C. Iguaçu que jogou com a equipe Sub-18 do Paraná Clube 
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deixar bem claro, que o esporte não 
pode ser considerado supérfl uo”, 
concluiu.
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

Feliz Dia dos Pais!

u Aniversariantes

07/08 - Arno Luiz Denke
07/08 - Benigna Landoski Gomes
07/08 - Silvia Terezinha Novack
 Schiessel 
07/08 - Lourival Ferreira da Rosa
07/08 - Luis Everton Lisboa
07/08 - Érick Antônio V. M. Silva
08/08 - Amilton Atner
08/08 - Francisca de F. Stocker Maiorke
08/08 - Juliana de Oliveira
08/08 - Darcy Guebert Filho
09/08 - Edite Todt Gudas
09/08 - Pedro Alves
09/08 - Daniele Krainlik
08/08 - Juliana Bueno de Oliveira
09/08 - Maria Lucia Karvat
09/08 - Sidnei Pereira
10/08 - Cleuza Machado
10/08 - Vinicius Genésio dos Santos
10/08 - Lurdes Todt Olsen

Feliz Dia dos 
Pais para 
João Batista 
da Cruz. De 
sua esposa 
Otalina e 
fi lhos.

Na quinta-feira, 30, a linda Docié-
lem Aparecida de Souza completou 
seus 12 anos. Os pais, Darcy e Eli-
zete, e os irmãos, Charles e Caciélly, 
desejam muitos anos de vida, saúde e 
sucesso. Parabéns!

Hoje é dia de festa para Vanessa 
Andrighetto. Amigos e familiares 
dão os parabéns. Felicidades!

Leonardo Rottili Roeder cola grau 
em Medicina pela Universidade 
Luterana do Brasil (Ulbra), amanhã. 
Seus pais, Nivaldo Roeder Filho e 
Maria Inês Rottili Roeder, desejam 
sucesso. Parabéns!

Carlos Eduardo Siems, o Cadu, com-
pletou idade nova na quarta-feira, 5. 
Seus familiares desejam muita saúde 
e felicidade. Parabéns!

Antonio Sérgio Padilha comemorou aniversário durante almoço servido aos 
amigos da empresa Fuck S. A. no sábado, 31. Desejos de sucesso e felicidade 
ao aniversariante (na foto com a camisa do Flamengo).

Vanderlei Rogério aniversaria 
na segunda, 10. Seus familia-
res desejam muitas felicidades. 
Parabéns!

EDINÉIA DIAS GÓES completa idade 
nova hoje. Felicidades!

Júnior e Bruna dão os parabéns 
para o papai Paulo, pelo seu dia. 
“Te amamos!”

O papai Zeca recebe o carinho 
da fi lha, Heloísa, e dos enteados, 
Kayne e Kauê. Parabéns!

Feliz Dia dos 
Pais para Almiro 
Lisboa. É o desejo 
de seus fi lhos, 
Luis, Junior, Kelly 
e Cléverson. “Te 
amamos!”

Cristian deseja parabéns para 
o papai, Claúdio, pelo seu dia. 
“Feliz Dia dos Pais!”

Feliz Dia dos Pais para Jessé, Luis, Julinho e Rodrigo. 
Suas fi lhas dão os parabéns!

Frederico 
Valdir Ecker 
, o Didi, 
recebe os 
parabéns 
das fi lhas, 
Gabriella 
e Rafaella, 
pelo Dia 
dos Pais. 
Parabéns!

10/08 - Antônio Onofre Lopes
10/08 - Luiz Carlos Cordeiro
11/08 - Maria da Glória Silveira
11/08 - Leonete Correa Gonçalves
11/08 - Claudio Gadotti
11/08 - Leoni Schinderler Fridrich
12/08 - Sergio Machado Da Silveira
12/08 - Everton de Lima Schissel
12/08 - Ataide Soares dos Santos
12/08 - Wilmar Ferreira
12/08 - Frida Clarice Haeilmann
12/08 - José Ivan Nunes
13/08 - Volnei Onassis Brun
13/08 - Cleiton de Lima
13/08 - Andre Francisco Kryczyk
13/08 - Amasílio Piedade Pucci Neto

As assistentes de educação das escolas do município estive-
ram em Balneário Camboriú na semana passada, partici-
pando de um curso de capacitação. Sucesso para todas! 

A equipe da Regional de Canoinhas promoveu uma gin-
cana de encerramento de seu curso, com muita alegria e 
diversão. Parabéns!
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IMÓVEIS

DIVERSOS

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

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

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

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

VENDE-SE uma 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 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 moedas antigas. Rua 
Bernardo Olsen, 2032, ao lado do Asilo, 
com Judite.

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.

VENDE-SE apto em obra, 2º andar, com 
aprox. 120m2, sendo 1 suíte e mais 2 
qtos, 1 banheiro social, sala de estar/
jantar com sacada, cozinha, área de ser-
viço e garagem, na rua Emílio Scholtz.  
Tratar: 8827-4860 ou 3622-2410.

VENDE-SE casa de madeira para tirar 
do lugar. Interessados ligar para 8817-
7383.
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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 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 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 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 um Fiat Elba, ano 95, com 
nota fi scal, manual, impecável. Fone: 
3622-8290.

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 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.

VENDE-SE um Fiat Uno 87, cor branco, 
álcool, bom estado de conservação. 
Valor: R$ 5,5 mil. Fone: 9109-8965.

VENDO Fiesta GL 4p mod. 2001 por R$ 
13,6 mil. Ford Ka GL, mod. 2006, por   
R$ 18,5 mil. Vectra GL, mod. 1998, por  
R$ 16,5 mil. Uno Mille Fire 4p, mod. 
2008, por R$ 18,5 mil. Fone: 3622-5352 
ou 9192-4950.

VENDO Honda City, 0km, mod.2010, 
várias unidades, nas versões LX, EX, 
EXL. À vista ou fi nanc. até 60 meses. 
Aceita troca. Fone: 3622-5352 ou 9192-
4950.

VENDO Fusca 1972, motor 1.500, azul, 
terceiro dono, primeira reforma, muito 
bom - por R$ 5 mil, e uma Van Besta 
Grand GS, 16 lugares, azul, completa, 
ano 2001, ótimo estado por R$ 41 mil. 
Aceita propostas pelo fone 9926-1076.

VENDO Kadet GLS 1997, verde – por 
R$ 11,8 mil. Aceito propostas. Fone: 
9975-3599.

VENDO Honda Civic LXS- AT 1.8 fl ex 
0km, ent.R$ 38,5 mil+61X R$ 612. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Carreta LS, Guerra, graneleira, 
3 eixos, com pneus bons, ano 1990 - por R$ 
27 mil. Aceito propostas. Fone: 9975-3599.

VENDO MB 1620 mod. 2002, MB  1620 
mod. 2004, MB  1620 mod. 2005 e MB 
2425 mod. 2008. Aceito troca. Fone: 
3622-5352 ou 9192-4950. 

VENDE-SE moto XTZ 2006-k, vermelha 
- por R$ 4,5 mil. Aceito propostas. Fone: 
9975-3599.
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CN
CREME DE FEIJÃO COM COUVE E ALHO-PORÓ

INGREDIENTES
• 4 conchas pequenas de feijão 
carioquinha cozido
• 2 colheres (sopa) cheias de re-
queijão light
• 2 pratos (sobremesa) de couve-
manteiga
• 1 cebola pequena crua
• 1 alho pequeno
• 4 colheres (sobremesa) de alho-
poró
• 2 folhas de louro
• 1/2 colher (sobremesa) de marga-
rina vegetal light
• 1 colher (chá) de sal refi nado

MODO DE FAZER
Numa panela antiaderente, aqueça 
a margarina e refogue a cebola pica-
da, o alho amassado, o louro e o sal. 
Junte o feijão cozido com o caldo. 
Mantenha em fogo baixo por cinco 
minutos. Agora, retire as folhas de 
louro e pegue a mistura do feijão 
com os outros ingredientes e bata 
no liquidifi cador com o requeijão. 
Volte o creme à panela para apurar. 
Acerte o sal, corte a couve e o alho-
poró em tiras fi nas e coloque-os no 
creme. Deixe por dois minutos no 
fogo e sirva.

ANGU

INGREDIENTES
. 1/2 kg de fubá
. 6 xícaras (chá) de água
. 1 cubo de caldo de galinha
. Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO: Desmanche 
o fubá em 2 xícaras (chá) de água 
fria. Leve uma panela de fundo 
grosso com o restante da água para 

ferver junto com o cubo de caldo de 
galinha. Abaixe o fogo, acrescente 
o fubá dissolvido e mexa com uma 
colher de pau sem parar. Cozinhe 
até fi car uma consistência cremosa. 
Verifi que o sal e a pimenta-do-reino 
e sirva em seguida.

DICA: Decore com bacon frito e 
folhas de salsinha.

| Preparo: Rápido (até 30 minutos)  |  Rendimento: 6 porções  |

| Preparo: 30 min | Rendimento: 4 porções | Calorias: 121 calorias cada 

PUBLICADO EM  8 DE 
AGOSTO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

O Conclave 
Socioeconômico 
TRARÁ A CANOINHAS 

REPRESENTANTES DE TODAS 
AS CLASSES ECONÔMICAS, 

ALÉM DE SENADORES, 
DEPUTADOS, PREFEITOS E 

VEREADORES
Está despertando real interesse entre 
todas as classes econômicas de Santa 
Catarina e Paraná, o futuro Conclave 
a ser realizado nos dias 11 – 12 e 13 
de setembro p. vindouro nesta cidade. 
Diariamente cartas, ofícios, telegramas 
e radiogramas, a prefeitura, Câmara 
Municipal e Associações – Comercial 
e Rural, estão recebendo de todos os 
municípios para onde foram as comu-
nicações. Prevê-se que Canoinhas 
por ocasião do Conclave, abrigará 
centenas de pessoas pois além de 
autoridades convidadas virão os inte-
ressados na solução dos problemas do 
Norte Catarinense.
Do programa elaborado e já publicado, 
inclusive o temário que será apresen-
tado por ocasião do Conclave, serão 
incluídos ainda pormenores julgados de 

suma importância para os municípios de 
São Bento do Sul até Porto União. Além 
de teses e sugestões que as Comissões 
irão apresentar e debater, todos os 
setores de atividades serão atingidos 
e levados à Plenário para debates. 
O refl orestamento, por exemplo, que 
desde a muito se faz sentir em nosso 
município e em outros municípios ma-
deireiros, será debatido pelos srs. Her-
bert Ritzmann e Wiegando Olsen, que 
já tem pronto, um trabalho muito bem 
idealizado. Como esse, muitos outros 
serão apresentados pelas direções das 
entidades de classes e técnicos.

Força e Luz
MELHOROU O RACIONAMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA
Segundo nota distribuída pela Empre-
sul, de segunda-feira em diante, duas 
vezes por semana, teremos força e 
luz o dia inteiro – nos demais dias da 
semana, continuará o racionamento.
Dando continuidade ao que vem sen-
do tratado em reuniões constantes 
mantidas pela Associação Comercial, 
prefeitura e Câmara de Vereadores, 
estando sempre representada a Canoi-

nhas Força e Luz, viajou a Porto 
Alegre o sr. Zaidem Seleme, a fi m 
de verifi car as condições de um 
conjunto Diesel que foi oferecido 
por uma fi rma daquela Capital. 
Se o mesmo tiver em condições, 
possivelmente será adquirido pela 
Canoinhas Força e Luz e colocado 
para a suplementação de energia 
elétrica. Aguardamos.
Dia 5, dado uma interrupção na 
linha de transmissão de São Lou-
renço, Canoinhas mais uma vez 
fi cou às escuras. Foi organizada 
outra passeata como demonstra-
ção de protesto. Como da vez an-
terior, o povo aglomerou-se diante 
do escritório da Canoinhas Força 
e Luz, acendendo velas e pedindo 
providências para a solução de 
tão angustiante problema. O que 
fugiu da ética democrática, foi o 
organizador da passeata, permitir 
que no meio, estivessem guris sem 
educação e permitisse a jogada de 
pedras nos vidros do escritório da 
empresa, inclusive na residência 
do sr. Zaiden Seleme, que estando 
ausente, recebeu a sua família, a 
surpresa desagradável. Também 
foram quebrados muitos globos da 
praça próximo às Indústrias Proco-
piak e da Praça Lauro Müller.
A passeata pacífi ca é um brado 
de alerta aos responsáveis pela 
solução do problema de energia 
elétrica e de outros que afl igem 
a população. Não somos contra 
isso. Muito ao contrário, dando o 
povo essa demonstração, mostra 
o quanto evoluímos democratica-
mente, saindo às ruas, em conjun-
to, para pedir urgência de solução 
para os males que o afligem. 
Somos contrários à depredações, 
quebra-quebra, pois é sempre 
o povo quem paga os prejuízos 
e recebe as consequências dos 
poucos que se deixam levar pelo 
desespero de causa.

Em fevereiro de 

1992, Adolf e 

Adele Blanck, de 

descendência 

pomerana, fabri-

cantes de man-

teiga e antigos 

moradores entre 

a vila de Marcílio 

Dias e a locali-

dade de Campo 

do Trigo. Ambos 

são falecidos. 

O registro fotográfi co e as informações são 

do professor Fernando Tokarski.

QUADRINHOS
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A FIRMA
Quando? Domingo
O que? Show nacional com Luan 
Santana, encerramento com o Grupo 
Limite Zero

CHANNEL 311
Quando? Hoje
O que? Festa Universitária 2009, com 
a banda Decafonis
Quando? Domingo
O que? Domingão na Channel, a partir 
das 18 horas

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Baile com o grupo Saran-
deeio
Quando? Amanhã
O que? Festa dos 10 anos do Cine com 
bolo e champanhe

SBO
Quando? Amanhã
O que? Grupo Repontaço
Quando? Domingo
O que? Grupo Batendo Água

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Dj Paco

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Trans Tequila
Quando? Amanhã
O que? Festa Academia Corpo e 
Movimento

PAPANDUVA
Quando? Amanhã
O que? Grupo Marcação, no Salão 
Paroquial

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Domingo
Em Canoinhas

- Barreiros: animação do grupo Far-
rancho

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 14/08 – Kaya nas Ondas do Pagode, 
no V12 Music Bar
:: 14/08 – Baladão Sertanejo, na 
Chanell 311
:: 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.
:: 16/08 - Luis Claudio, na SBO
:: 22/08 – 4.º Café Solidário no Pavilhão 
de Festas da Igreja Matriz Cristo Rei, em 
dois horários, das 17 horas às 18h30min 
e das 20 horas às 21h30min. Os ingres-
sos 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, 
animação de Machester Band
:: 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

QUANTO VALE O 

PRESENTE DO PAPAI?

Gracieli Polak
CANOINHAS

Data movimenta comércio e coloca fi lhos em busca do presente ideal

LEITURA | Termina hoje, no Pavilhão de Festas da Igreja Matriz Cristo Rei, a 3.ª edição da Feira do Livro. Três expositores de Canoinhas oferecem 
livros a partir de R$ 1, para os mais variados públicos. Na abertura, várias apresentações como a de violinistas da Casa da Cultura

S
urgido há 100 anos nos 
Estados Unidos, o Dia 
dos Pais é uma das datas 

mais importantes do calendário 
familiar, mas também anima o 
comércio de todo o País, que 
tem a data como a quarta mais 
movimentada do ano. Entre 
pijamas, perfumes, bebidas, 
artigos esportivos e a indecisão 
sobre o que comprar para o 
papai, o maior fl uxo de pessoas 
nas lojas da cidade pode ser 
facilmente observado diante de 
vitrines que expõem produtos 
do universo masculino.

No comércio de Canoi-
nhas, segundo lojistas consulta-
dos pelo CN, a movimentação 
já pode ser sentida desde o 
começo da semana, mas hoje e 
amanhã serão os dias de maior 
procura pelo presente dos 
pais. Em uma loja de produtos 
personalizados, de acordo com 
uma vendedora, quem quiser 
encontrar um presente especial 
precisa correr, porque os pro-
dutos decorados com motivos 
paternos estão se esgotando 
rapidamente. “As pessoas vêm 
aqui para procurar um presente 
que é a cara dos pais e isso fez 
com que o movimento fosse 

grande desde o começo da semana”, 
conta.

Segundo a secretária executiva 
da Câmara de Dirigentes Lojis-

tas (CDL) de Canoinhas, Claribel 
Vicente Chagas, não há dados 
concretos sobre a expectativa dos 
associados para a data, mas se estima 

que haja um movimento superior 
ao do ano anterior. “O Dia dos 
Pais perde muito em relação ao 
Dia das Mães, mas o movimento 
deve ser bom”, diz.

Segundo pesquisa realizada 
pelo Instituto Ipsos, neste ano, o 
valor dos presentes dados pelos 
fi lhos serão de, em média, R$ 
70. Em Canoinhas, de acordo 
com lojistas, o valor fi cará mais 
baixo. “A maioria fi ca próxima 
dos R$ 50”, diz um vendedor de 
uma loja de roupas. Enquanto 
a preocupação de alguns fi lhos 
está na escolha do presente e no 
valor dele, para outros, a moeda 
de troca é outra.

SEM PRESENTE, 
COM AMOR

Para quem ainda não chegou 
à idade de conseguir o próprio 
dinheiro para comprar o pre-
sente para o papai, criatividade 
é a solução. Pâmela Aparecida 
Szuck, de dez anos, mais uma 
vez vai recorrer ao cartão para 
expressar o amor pelo pai, Ge-
raldo. “Faz bastante tempo que 
eu dou um cartão para o meu 
pai. Não compro presente, não”, 
conta. Neste ano, Pâmela ainda 
terá a companhia da irmãzinha 
Ágata, de dois anos, que deve 
seguir os passos da irmã na hora 
de confeccionar o presente. 

PÂMELA E ÁGATA vão economizar no presente dando um cartão ao papai
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Destaques da TV
SHOWTIME
SBT * HOJE * 22H45
Ação do início ao fi m em uma trama 
bem desenvolvida que reúne Robert 
De Niro e Eddie Murphy. A história 
gira em torno do poder da imagem. 
Muito bom. 
PARA QUEM CURTE AÇÃO.

ENQUANTO VOCÊ DORMIA
GLOBO * AMANHÃ * 16H36
Comédia romântica bem do perfil de 
Sandra Bullok sobre solteirona que tra-
balha em uma estação de trem e vê no 
coma de sua paixão uma oportunidade 
de se aproximar. PARA QUEM CURTE 
ROMANCE.

UM ATO DE CORAGEM
SBT * AMANHÃ * 22H45
O que faz um pai para salvar o fi lho? Na 
linha pais-coragem, homenagem óbvia 
ao Dia dos Pais, o SBT apresenta um 
drama comovente e bem desenvolvido 
estrelado pelo grande Denzel Washing-
ton. DRAMA.

NÓS QUE AQUI ESTAMOS POR VÓS 
ESPERAMOS
CULTURA * AMANHÃ * 23H30
O diretor escolheu este nome baseado 
na placa de um cemitério. Belo resgate 
dos principais fatos que mercaram o 
século 20. PARA QUEM GOSTA DE 
DOCUMENTÁRIOS. 

ALI
GLOBO * DOMINGO * 1H40
Quem viu Inimigos Públ icos (em 
cartaz nos cinemas) sabe do que 
é capaz o diretor deste filme que 
conta a trajetória do lutador de boxe 
Muhammad Ali. 
PARA QUEM CURTE DRAMAS.

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

M U LT I M Í D I A

A doentia relação entre Raul (Alexandre Borges) e 
Yvone (Letícia Sabatella) não poderia mesmo acabar 

bem. A psicopata será assassinada pelo amante no 
último capítulo da novela, previsto para ir ao ar em 11 

de setembro. A tragédia acontecerá depois que Raul e 
a cúmplice do mal, fi nalmente, fi carem frente a frente e 

tiverem seu acerto de contas.  Revoltado, passional e 
ainda apaixonado, Raul vai colocar para fora toda a sua 
fúria durante esse fatídico re-encontro. E, enlouquecido, 

cobrará de Yvone os motivos pelos quais ela o enga-
nou e roubou. Fria e calculista como sempre, Yvone 

ainda tripudia em cima de Raul, ironizando o fato de ele 
ter sido tão otário. E joga para ele a responsabilidade 

sobre a traição à família, já que acreditou no que queria 
acreditar. Tomado pela fúria, o empresário falido vai 

acabar matando a psicopata, numa atitude totalmente 
ensandecida. Como o crime acontecerá ainda está 

sendo decidido pela autora, Gloria Perez. Segundo uma 
fonte, Yvone deverá ser baleada de forma fulminante.

NOVELA CAMINHO DAS ÍNDIAS:

>> RAUL MATA YVONE NO FINAL!

>> REYNALDO GIANECCHINI 
VIVERÁ ‘GAY DO MAL’

Assim como postou o autor Aguinaldo Silva em seu blog, Reynaldo 
Gianecchini será como ‘a cereja que arremata o bolo’ em Cinquenti-
nha. Ele irá interpretar Carlão, um ‘gay do mal’, no seriado previsto para 
estrear ainda este ano na Globo. Aguinaldo também confi rmou o nome 
das protagonistas da atração: Susana Vieira (Lara Romero), Marília 
Gabriela (Marina Santoro) e Marília Pêra (Rejane Batista). A história é 
sobre um milionário à beira da morte que deixa um testamento para suas 
três ex-mulheres, acima citadas. Inimigas, elas terão de administrar seus 
negócios para ganhar uma parte da herança do ricaço.

>> ADVERSÁRIAS
A ex-BBB Ana Carolina marca sua estreia como 

repórter do TV Fama, da RedeTV!, já com uma 
matéria que promete dar o que falar. A jovem foi 

barrada, quando tentava entrevistar Priscila Pires, 
sua ex-colega de reality show.

Na noite de terça-feira, 4, a morena estava na 
Livraria Saraiva Mega Store, do Shopping Ibirapue-

ra, em São Paulo, para autografar a sua Playboy. 
Quando viu Ana Carolina, Priscila simplesmente se 

recusou a falar com ela. 

>> SEGREDO 
DE ESTADO 
A produção do novo 

Programa da Eliana trabalha 
em clima de sigilo, no SBT. 

A intenção é evitar que 
as novidades da atração 
vazem, e a concorrência 

as copie. A loira estreia no 
canal de Silvio Santos, ao 

vivo, no dia 30. 

>> SOLIDÁRIA 
A cantora Claudia Leitte é 
presença confi rmada no 
Criança Esperança 2009, 

da Globo, no dia 22 de 
agosto. 

>> PASSADO 
Jurado de Qual É o Seu 

Talento?, que estreia hoje 
no SBT, Miranda já fez 
crítica de fi lmes pornôs 

na juventude. 
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Tantas vezes eu me surpreendi perguntan-
do a mim mesmo se tenho sido um bom pai 
para meus fi lhos; questionando minhas ati-
tudes e, muitas vezes, sofrendo pela minha 
ignorância sobre “o que é ser um bom pai, 
ou o pai ideal”. Tantos foram os momentos 
de arrependimento diante 
da perplexidade, da tristeza, 
da indiferença e mesmo da 
raiva que eu vi nos olhos de 
minhas crianças, como res-
posta de minhas ações, no 
mínimo incoerentes. Quan-
tas vezes sobre o efeito de 
alguns tragos não media 
palavrões e sempre cheio 
de razão, não importando o 
futuro de meus fi lhos. Muitas 
foram as cargas de culpa 
e como pesaram sobre meus ombros, 
quando eu me conscientizei de que, por 
não saber ser pai, eu lhes estava tirando a 
chance de ser verdadeiramente fi lhos. Que 
por problemas meus, então não resolvidos, 
eu lhes ofuscava seus brilhos naturais 
com minha intolerância. Quantos foram os 
sufocos no meu peito quando me percebi 

incapaz de olhar para meus fi lhos e lhes 
dizer: “Eu amo vocês”... E tudo isso porque 
eu não entendia o verdadeiro sentido dessa 
relação chamada pai-fi lho! Tudo isso por-
que, antes de não saber ser pai, eu nunca 
soube ser fi lho... E agora refl etindo sobre 

todas as coisas, percebo o 
quanto a oportunidade de 
viver essa relação é, antes 
de tudo, uma dádiva. E 
quão profunda é a trans-
formação que se processa 
na vida de alguém que foi 
abençoado com privilégio 
de “orientar um outro al-
guém por esta vida”, mes-
mo sabendo que um dia 
sua tarefa como orientador 
poderá não ser mais neces-

sária. A sabedoria está em se compreender 
que a relação pai-fi lho vai muito além de 
simples proteção!
Senhores pais, padres e estimados fi lhos: a 
minha fé mais profunda é que nós podemos 
mudar o mundo pela verdade e pelo amor. 
Parabéns padres e pais pelo seu dia. O 
bem que se faz perfuma a alma.

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

Para você a necessidade de conciliar seus desejos 
com os do mundo externos é muito intensa, ariano. 
A semana pede que atenda mais suas vontades e 
necessidades, compartilhando com o outro o que 

pode ser bom para todos. Estar com grupos, amigos, pessoas com 
quem pode compartilhar planos, sonhos e objetivos será importante 
e te trará momentos de alegria.

A semana promete empolgação e alegria, geminiano. 
Boas notícias podem chegar, inclusive trazendo de 
volta boas situações e pessoas do passado. Antigas 
amizades podem ser retomadas, assim como bons 

negócios. Dê atenção às suas vontades e assuntos pessoais. Você 
estará ainda mais apto a fazer o que tanto gosta: várias coisas ao 
mesmo tempo.

Você tende a estar muito em evidência, leonino. 
Isto é positivo para mostrar-se mais, para buscar 
reconhecimento e fazer sua divulgação pessoal. 
No entanto, cuidado para não deixar as pessoas 

próximas de lado nem fi car vaidoso demais com tantas luzes sobre 
você. Dê atenção às suas necessidades pessoais e aproveite para 
incluir algo que gosta em sua rotina.

A semana promete mais movimentação, libriano. 
Notícias podem chegar e você tende a encontrar 
pessoas que há tempos não vê. Vale buscar por 
isso: ligar para um amigo que está com saudades e 

estar mais com pessoas de sua família e convívio íntimo. Você tende 
a estar mais sensível em relação ao que quer para sua vida e é uma 
boa hora de fazer planos para seu futuro.

Cuidado para não se deixar envolver demais pelas 
opiniões dos outros, sagitariano. Vale ouvir o que o 
outro tem a dizer, mas não esqueça de perguntar para 
si mesmo o que quer, o que planeja e o que deseja. 

Tenha mais atenção no trânsito pois tende a estar mais distraído. 
Preste atenção em seus desejos e busque ativamente as mudanças 
que deseja fazer.

Você está sendo convidado a estar mais presente no 
relacionamento afetivo, aquariano. Se está sozinho, 
tende a ter mais vontade de compartilhar sua vida 
e sentimentos com alguém. Se está acompanhado, 

tende a querer fi car mais próximo da pessoa amada. E vale a pena 
namorar, estar junto, perceber e falar sobre o que sente e quais seus 
planos para o futuro comum.

Cuidado para não retomar velhos hábitos, taurino. 
A semana promete algum confl ito entre passado e 
futuro, família e objetivos, vida pessoal e profi ssional. 
E você deve tomar cuidado para não escolher o que 

já é mais confortável e habitual. Pense com cuidado e avalie todos 
os lados de qualquer situação, preferindo optar por uma decisão que 
atenda tanto um lado como o outro.

Os astros te convidam a perceber o que é mais 
importante para você, canceriano. O que você gosta, 
valoriza e tem como valioso tende a fi car mais evi-
dente, pedindo que você aprenda a cuidar mais de 

você e mostrar mais suas necessidades aos outros. Você, que tanto 
gosta de cuidar de quem ama, estará mais preparado para mostrar 
que quer cuidados também.

Cuide bem de sua saúde, virginiano. Você tende a 
sentir mais intensamente os efeitos da sobrecarga e 
do cansaço nos próximos dias. Se sentir vontade de 
se recolher, de descansar e incluir novos hábitos em 

sua rotina, a hora é esta. Está mais fácil perceber suas necessidades 
atuais, o que é melhor para você. O momento pede que seja um pouco 
mais egoísta e cuide mais só de você.

A busca por reconhecimento e sucesso tende a 
fi car mais evidente, escorpiano. Cuidado para não 
deixar de lado os assuntos familiares e pessoais por 
conta dos assuntos profi ssionais que tendem a ser o 

foco da semana. Pedir conselhos a alguém mais experiente em um 
determinado assunto ajuda pelo menos a pensar melhor a respeito 
das decisões que pode ter de tomar.

Atenção para não dar atenção demais aos compro-
missos e necessidades conjuntas e se esquecer de 
você, capricorniano. Cuidado dobrado ao lidar com 
dinheiro e assuntos fi nanceiros e materiais em geral, 

pois pode haver algum engano ou descuido nestes dias. Melhor deixar 
assuntos que possam ser adiados nesta área de sua vida para outro 
momento, para evitar confusão.

Peixes de 22/2 a 20/3
Cuide de sua saúde, pisciano. Observe suas necessi-
dades e organize bem sua rotina para evitar grandes 
desgastes. Cuidado para não retomar vícios, hábitos 
e outras coisas do passado. Você estará bastante so-

nhador nestes dias, tendo que ter cuidado para não fantasiar demais. 
Mantenha os pés no chão e tente ser o mais prático possível para 
conseguir dar conta de todos os afazeres.

HORÓSCOPO DA SEMANA

PAI CONSCIENTE, FILHO OBEDIENTE

Fonte: Climatempo

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE:

22ºC

Manhã Tarde Noite
15ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

14ºC

DOMINGO:

23ºC

Manhã Tarde Noite
14ºC

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

SEGUNDA:

16ºC

Manhã Tarde Noite

11ºC

24ºC

ALMANAQUE

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

a qualquer hora.

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE – Antero protege Maria Rita. Antero conversa 
com Candinha e confessa não saber que postura 
adotar quando Zeca for atrás de sua fi lha depois 
que conseguir anular o casamento com Rosinha. 
Zeca conta para Eleutério sobre as aulas de Maria 
Rita na igreja e diz que pode levar os colonos na 
caminhonete da fazenda para a escola. Zeca toca 
o berrante para chamar Maria Rita, mas Antero não 
a deixa ir ao seu encontro. Rosinha sofre ao ouvir 
o som do berrante. Zeca não entende a demora de 
Maria Rita para encontrá-lo.

HOJE – O policial comenta com Dafne que as joias 
devem estar com alguém próximo. Tatiana passa 
mal. Simone desconfi a que Edgar esteja de caso 
com Judith. Socorro pergunta a Denis se Xico 
roubou as joias de Dafne.

AMANHÃ – Gabriel briga com Dafne por causa de 
Vicente. Anselmo demite Adenor. Socorro e Judith 
batem boca. Dafne sai com Vicente. Bianca pede 
a Ivonete para passear com Valdemir novamente. 
Judith leva as falsifi cações ao leilão.

HOJE – Melissa deixa Yvone caída e vai embora 
levando as joias que Ramiro deu para a psicopata. 
Camila decide não contar a Ravi sobre sua gravi-
dez. Gopal entra no quarto de Yvone e consegue 
pegar os documentos falsificados dela. Namit 
e Kori fi cam revoltados com a possibilidade de 
terem sido enganados por Radesh.Uma mulher 
dá informações sobre Humberto Cunha para Raj.
Opash desiste de dar o apartamento para Camila ao 
saber que Ravi será pai. O amigo de Gopal afi rma 
para Raj que o nome da mulher que estava com 
Humberto não era Silvia.

AMANHÃ – Dario comenta com Gaby que Ramiro 
presenteou Yvone com as joias e a advogada conclui 
que Melissa agrediu Yvone. Raul pede emprestado 
a Indra um computador para pesquisar os nomes 
falsos usados por Yvone.A mãe de Shivani declara 
à fi lha que é contra sua união com Bahuan.Shankar 
descobre que Namit é um ator de Bollywood e decide 
avisar à família de Deva. Raul descobre que Yvone 
é procurada pela polícia. Camila se espanta porque 
Ravi já sabe sobre a gravidez.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE – Eunice e Homero se encontram num res-
taurante. Cauã pede para Marujo deixá-lo entrar no 
cativeiro de Yasmin. O delegado planeja uma ação 
para salvar a vida de Yasmin. Zé Moreia descobre 
que Marujo roubou sua arma.

AMANHÃ – Yasmin dá um tapa na cara de Marujo. 
Daniel conta a Rita e Fabrício que Gustavo beijou 
Eliana. Manuela ouve Flávio dizer que está apai-
xonado por Yasmin. Eunice inventa uma desculpa 
para Rubens que pediu algumas orientações para 
Homero.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

PAI

O sol que nos aquece

Nos faz viver no amor

Como uma fl or a desabrochar

Somos no vasto universo

Irmãos e amigos

Envelhecemos juntos.

Você vendo eu crescer

Eu espelhando-me em você.

Pai, nosso tempo é patrão

Não paramos para conversar

Nos perdemos sem comunicação

Esquecemos de nos abraçar.

Pai, o dia de amanhã é tão hoje

Como agora é o presente

Na nossa história ausente.

Que lembrança te põe distante!

Não fi que triste se o fi lho te esqueceu

O mundo o tornou esquecido de você

E você não ousou modifi car.

Na conivência com o infantil

Não ensinaste o fi lho crescer

Hoje um arrependimento é julgado

Nas frases mais banais

Abraçados nas calças dos pais

Noticiam com tristeza os jornais

Homens que não sabem ser pais.

HOJE – Caló conta a Paulo que quando chegou ao 
Brasil Tavares fazia contrabando. O americano diz 
a Lígia que quer conversar. Vânia procura Maura e 
diz que tem pressa de trabalhar e ganhar dinheiro. 
Neide faz Rudi usar drogas.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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REGULARIZAÇÃO |  Ve r e a d o r e s 

de Canoinhas 

questionaram esta semana o porquê de os motoristas de táxi requererem 

tantos alvarás provisórios. Eles cobram do Executivo a abertura de um pro-

cesso licitatório para exploração do serviço no município. A questão é que o 

monopólio sobre o serviço não agrada os atuais taxistas que trabalham em 

Canoinhas, porque a maioria é profi ssional autônomo e não teria condições 

de participar de um processo licitatório, abrindo espaço para empresas de 

fora do município.                                                                    > Página 4

El Niño promete 

chuvas intensas 

nos próximos 

três meses

Segundo dados do Centro de 
Informações de Recursos Am-
bientais e de Hidrometeorologia 
de SC (Ciram), entre setembro 
e outubro podem chover até 22 
dias. Agosto também deve ser 
chuvoso.                  Página 15

CLIMA

Mulher confessa 

ter disparado 

quatro tiros 

contra amásio

POLÍCIA

Taça Planalto 

de futebol será 

decidida no 

próximo domingo

ESPORTE

Viviane de Matos se apre-
sentou à Polícia na segunda-
feira, 4, alegando legítima 
defesa ao atirar contra o 
amásio, Emerson Carvalho 
Gomes, 26 anos, na manhã de 
sexta-feira, 31.    Página 19

Campeonato disputado desde 
março reuniu equipes de toda 
a região. Decisão entre Tra-
dição e Botafogo havia sido 
marcada para o domingo pas-
sado, mas foi adiada por conta 
da chuva.              Página 22

Vereadores 

custaram R$ 1,1 

milhão no 1.º 

semestre de 2009

Dados são de levantamento 
apresentado pelo secretário 
de Administração, Argos Bur-
gardt. A folha de pagamento 
da prefeitura consumiu meta-
de da arrecadação no mesmo 
período.                 Página 6

CANOINHAS

Fricasa Alimentos 

pretende ampliar 

produção no 

próximo ano

INDÚSTRIA

Empresa de Canoinhas abate 
mensalmente cinco mil suí-
nos, mas segundo o diretor 
industrial Antoninho Iagher, 
a capacidade  é de abater 
pelo menos 8,5 mil porcos 
por mês.             Página 14
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