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A 
terceira alteração em 

dois anos do regimento 

interno da Câmara de Canoi-

nhas não chegou a ser votada 

na sessão de terça-feira, 18, 

porque bate-boca de mais de 

uma hora entre os vereadores 

Beto Passos (PT) e Wilson 

Pereira (PMDB), levou o pre-

sidente Célio Galeski (DEM) 

a adiar a votação, dando tem-

po hábil às comissões de ana-

lisarem emenda apresentada 

de última hora por Pereira. 

A alteração, proposta pelos 

vereadores novatos, visa 

privilegiar o bloco que some 

o maior número de votos nas 

urnas em outubro passado.
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O município de Mafra, ao que parece, 
encontra-se na UTI da política catari-
nense. O prefeito que aí está, zomba 

do Legislativo e Judiciário, como se fosse o 
“todo-poderoso”, esconde-se do público, não 
comparece em eventos cívicos, não representa 
Mafra em eventos regionais, resolve viajar para 
o Caribe, quando o município necessita de um 
“pulso” firme frente aos múltiplos problemas, 
passando pela saúde (gripe suína), educação 
e infraestrutura. Os apelos do povo na luta pela 
melhoria das estradas não ressoam no paço 
municipal, que mais parece um casulo hermético. 
A hibernação da atual gestão municipal começou 
com a derrota nas urnas, ou seja, levou uma 
“surra” do candidato vencedor (cassado pela 
justiça). Perdeu na cidade e, pasmem, levou a 
melhor no interior do município, fato esse surpre-
endente, uma vez que no período das eleições, 
as estradas rurais estavam intransitáveis. Quando 
passou a ser questionado no Ministério Público 
para responder por improbidade administrativa, 
apelou às orações oriundas de seus eleitores para 
fortalecer-se na função. Conchavou com o DEM 
com a vã esperança de cooptar para si vereadores 
vendilhões que trocaram votos no Legislativo por 
cargos em funções gratifi cadas para seus pares. 
Um dos vendilhões, não dando conta o cargo 
(incompetência) “cuspiu no prato” e, estranha-
mente, volta a compor com a oposição. Nos seus 
devaneios, o alcaide de plantão, delira à mídia, 
quando diz que foi convidado para sair candidato 
para deputado estadual em dobradinha com um 
deputado federal da região. Quem está blefando 
nessa história? Chega a Mafra, um senador, de-
sinformado pela sua assessoria, que indignado 
com o quadro político da cidade, expressou os 
seguintes dizeres “Quero me colocar à sua inteira 
disposição para acabar com essa crise e ajudar 
para que o município possa crescer, emprestando 
o apoio necessário para que o prefeito Jango 
possa trabalhar (...) coisa é receber uma crítica 
por uma obra ou uma ação, mas quando atacam 
a honra da gente é muito difícil (...) Quem paga 
por essa situação é a população. Isso tem que 
parar e precisam deixar você (Jango) trabalhar”. 
O ovo de Colombo (as quatro CPIs tramitando na 
justiça) não foi dita pelos marujos aposentados 
da política mafrense (não seriam “sabujos”?). 
Aonde estão lideranças mafrenses que aceitam 
essa situação sine quo non  pela qual Mafra vem 

passando? Aonde estão as vozes apaixonadas 
pela ética e pela justiça social? Tristes fariseus 
que destoam rosários nos púlpitos, salas de 
aulas, microfones, mas que não têm a coragem 
para dizer “basta”, uma vez que não conseguimos 
conviver com políticos que chafurdam na lama da 
vergonha. A “casa dos horrores” não é o Senado, 
como publicou a revista britânica The Economist. 
Ela está aqui em Mafra e chama-se prefeitura 
municipal. Ela revelou sua face promíscua, quan-
do funcionários (comissionados???) passaram a 
“desfi lar” pelas ruas da cidade com o decalque de 
mau gosto linguístico intitulado “... Deixe o (j)ango 
trabalhar!”. Até quando um servidor precisa se 
prostituir para ter um salário? A secretária de Edu-
cação do Município que insiste(ia) em chamar o 
prefeito de honestíssimo bem que poderia criar um 
concurso de slogans para decalques. Eu gostaria 
de participar, inscrevendo-se com algumas frases 
do tipo: Deixe Ele (todo poderoso) renunciar; Deixe 
o homem passear; Deixe o homem se tratar (uma 
alusão ao cargo estafante que exigiu tratamento 
médico com direito a atestado, quando inúmeros 
funcionários vão trabalhar em condições de saúde 
paupérrimas); Faça o homem baixar a bola (essa 
é a melhor) e por aí vai... O pior nisso tudo, é que 
sendo do PMDB (até quando?) muitos partidá-
rios, incluindo o secretário regional da SDR não 
colocou o decalque no veículo particular. Por que 
será? Quanto às eleições, quando o PP recorreu 
ao STF sobre as eleições para governador em 
Santa Catarina e em Florianópolis, numa alusão 
a campanha institucional, Dário Berger (prefeito 
de Florianópolis) e a executiva do PMDB reagiram 
afi rmando que eleições conquistam-se nas urnas e 
não no “tapete”. Interessante, pois em Criciúma, o 
ex-prefeito do PT foi cassado e assumiu um candi-
dato do PMDB e em Mafra, o alcaide de plantão, 
não ganhou e, levou... Para concluir, esperamos 
que o seu (não votei nele) prefeito responda às 
denúncias formuladas e protocoladas no Ministério 
público, e caso isso não aconteça, que seja de fato 
cassado (e não “caçado” como escrevem alguns 
articulistas por aí), ou, que tenha a inteligência 
necessária de renunciar e vestir de uma vez por 
todas um pijama “listrado”, aposentando-se (um 
favor aos munícipes) da política municipal, por que 
em nível regional, é mais invisível que um átomo 
ou suas partículas subatômicas.

Arlindo Costa é professor

EDITORIAL

Moral, que moral?

Números. Somente 
números. Não há 

uma tradução palpá-
vel para este preten-
so descontentamen-

to com o Senado.

Só serão publicados neste espaço, cartas ou  e-mail, com o nome completo  do autor, RG, 
endereço e telefone para contato.

Nota de 

esclarecimento
A respeito da matéria divulgada no 

Correio do Norte, edição de 14 de agosto do 
corrente ano, sob o título TERCERIZAÇÃO 
DA ÁGUA, a Prefeitura Municipal, vem a 
público esclarecer o que segue:

1. O que está buscando é a MUNICI-
PALIZAÇÃO dos serviços de água e esgo-
to, não para favorecer pessoas, mas para 
atender o interesse público. Na verdade, 
terceirização é o modelo que está sendo 
rompido, por ter se mostrado inadequado 
para resolver o grave problema do esgota-
mento sanitário de nossa cidade;

2. A decisão de MUNICIPALIZAÇÃO 
faz parte de um conjunto de medidas para 
melhorar a qualidade dos serviços, adequá-

los às exigências da Lei 11.445/2007, e, 
principalmente, viabilizar a implantação 
do sistema de esgotos sanitários, não 
executado ao longo dos mais de 30 anos 
da concessão outorgada à Casan;

3. O Escritório Serpa Advogados 
Associados foi contratado para prestar 
serviços de Consultoria e Assessoria para 
a municipalização dos serviços de água e 
esgoto, através de licitação na modalidade 
de Convite;

4. A atuação do Escritório restringe-
se às questões de natureza jurídica. 
Portanto, não é verdade que esteja desen-
volvendo estudos na área do saneamento, 
conforme erroneamente noticiado.

5. O Município não celebrou ne-
nhum contrato com empresa de adminis-
tração de serviços de água e esgoto, em 
que fi gure como sócio ou proprietário, o 
advogado Nelson Serpa.

6. São, portanto, descabidas e 
destituídas de qualquer fundamento as 
insinuações veiculadas na matéria acima 
referida.

Nota da redação: A reportagem se 
baseou única e exclusivamente em insinu-
ações feitas pelos vereadores na sessão 
do dia 10/08.

Mafra: uma nau à deriva

ARTIGO

ARLINDO COSTA

A
rtigo do professor Arlindo Costa 
publicado ao lado refl ete sobre a 
crise que desestabiliza a política 

mafrense. Costa lembra que enquanto se 
discute a putrefação do Senado Federal, 
mergulhado em ataques e contra-ataques 
entre os próprios senadores, cujo princi-
pal pivô é o próprio presidente da Casa, 
o prefeito de Mafra, João Alfredo Herbst 
(PMDB), faz pouco caso do eleitor viajan-
do para Aruba sem comunicar ofi cialmente 
ninguém e deixando a prefeitura em um 
momento crítico quando se discute, por 
exemplo, até quando devemos temer a 
gripe H1N1.

Pois bem, o articulista 
chama a atenção do povo 
mafrense para a situação 
política local, pretensa-
mente tentando desfocá-la 
da política nacional.

Triste constatar, no 
entanto, que poucos são 
os que estão interessados 
na política nacional. Se muitos estives-
sem interessados, certamente José Sarney 
(PMDB) estaria fora da presidência do 
Senado.

A crise em Brasília, agravada após a 
série de denúncias contra o seu presidente, 
levou o Congresso a atingir uma de suas 
piores avaliações já registradas, 44% de 
ruim ou péssimo, revela pesquisa Datafolha 
publicada na edição de domingo passado 
do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o levantamento, 74% dos 
brasileiros defendem que Sarney deixe a 
Presidência do Senado, sendo que 36% pre-
ferem um afastamento temporário e 38%, a 
renúncia dele.

Para 66% dos brasileiros, o senador 
está envolvido nas irregularidades que atin-
gem o seu nome. Entre aqueles que dizem 
estar bem informados sobre esses casos, 
86% acreditam no envolvimento dele. Ape-
nas 10% não acreditam que o peemedebista 
tenha alguma relação com as denúncias.

Números. Somente números. Não há 
uma tradução palpável para este preten-
so descontentamento com o Senado. A 
falta de vergonha na cara beira o ridículo, 
como quando a fi gura grotesca e faustosa 
de Paulo Duque (PMDB) arquiva toda e 
qualquer denúncia contra o seu querido 

Sarney alegando que o 
Conselho de Ética, que 
preside, “não se pauta 
por recortes de jornal”, 
dando a entender que 
jornal falseia e mente. 
O próprio Duque foi 
alvo de denúncia na 
imprensa. Emprega 
em seu gabinete um 

advogado que nunca pisou no Senado e que 
se pisou, foi tão efêmero que ninguém o 
reconhece por lá. Ao ligar para o advogado, 
o jornalista Leandro Colón do O Estado de 
S. Paulo ouviu: “Não é da conta de jornalis-
tas o que eu faço lá (no Senado)”.

A resposta é sintomática. É isso que 
os senadores e seus subordinados pensam 
da opinião pública. Não é da nossa conta o 
que se faz em Brasília. O pior é que a maior 
parte da população acha isso mesmo. Que 
não deve se meter. Lamentável, principal-
mente quando se constata que temos uma 
das maiores cargas de impostos do mundo. 
Dinheiro que sustenta quem acha que o que 
acontece em Brasília não é da tua conta.

ENQUANTO MAFRA ESTÁ ABANDONADA: EM ARUBA...
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<< O QUE PASSOU...
INCÊNDIO próximo ao congresso na segunda, 17, ilustra o clima de tensão na Casa

PMDB obstrui votações
A bancada do PMDB na Câmara dos Deputados ameaça não votar nada 

até que o Governo Federal libere as emendas parlamentares aprovadas no 

Orçamento Geral da União de 2009. Até agora foram liberados apenas 

R$ 1 bilhão dos R$ 5 bilhões previstos. O líder peemedebista, Henrique 

Eduardo Alves (RN) bateu duro na reunião da bancada realizada na 

quarta-feira, 19. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, 

José Múcio Monteiro, levou o assunto ao presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Vamos aguardar o desfecho desta queda de braço entre o PMDB e a 

área econômica do Governo Federal.

Nova CPMF
Na reunião da bancada do PMDB em que o líder ameaçou obstruir as 

votações, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, acertou com o 

PMDB a conclusão da votação do Projeto de Lei Complementar nº. 

306/2008, que regulamenta e Emenda Constitucional 29 e recria a CPMF 

como Contribuição Social para a Saúde (CSS), exclusiva para o setor, com 

alíquota de 0,10%. Para ver aprovada a CSS o governo terá de liberar as 

emendas dos parlamentares.

Homenagem à RBS
A Câmara dos Deputados realizou sessão solene ontem, para homenage-

ar os 30 anos de atuação da Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) em 

Santa Catarina. A sessão foi proposta pelo Fórum Parlamentar Catari-

nense, coordenado pelo deputado Gervásio Silva (PSDB) e contou com 

a apresentação do Coral Vozes da Esperança, da instituição social “Bairro 

da Juventude de Criciúma”, cuja presença em Brasília foi viabilizada pelo 

deputado Acélio Casagrande (PMDB-SC).

Câmara ajuda o MEC
A Câmara dos Deputados vai 

destinar R$ 80 milhões, econo-

mizados neste ano pela Casa, para

 programas de educação infantil

do Ministério da Educação 

(creche e pré-escola). A transfe-

rência dos recursos foi acertada 

entre o ministro da Educação, 

Fernando Haddad (foto), e o 

presidente da Câmara, Michel 

Temer (PMDB-SC). O remaneja-

mento da verba será feito por 

meio de projeto de lei que será 

encaminhado pelo governo ao 

Congresso Nacional e o recurso será repassado às prefeituras por 

meio de convênios já firmados com os municípios. Ele disse que os 

recursos permitirão a construção de 80 creches que beneficiarão 16 

mil crianças.

Picuinha
Revoltados com o Governo Federal pela não liberação das emendas par-

lamentares, líderes da base fecharam acordo para rejeitar uma mensagem 

do Executivo que pedia a retirada de pauta de dois projetos que tratam da 

regulamentação de prestação de serviços terceirizados. Sem nenhum efeito 

prático, a medida adotada pelos líderes foi mais um recado para o Palácio 

do Planalto: A base está insatisfeita. Libere as emendas.

88%
das pessoas ouvidas por pesquisa Datafolha 
afi rmam que o Brasil não superou a crise 
econômica. Segundo o levantamento, 67% 
dos brasileiros avaliam o governo Lula como 
ótimo ou bom. Em maio, a resposta somava 
69% do total.
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Novas denúncias

<< 16/08
O jornal O Estado de S.Paulo 
publica denúncia de que uma 
construtora teria comprado um 
apartamento por meio de laran-
jas e doado ao presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB). 
O senador negou o presente e 
atacou o jornal. 

Bispo se defende

<<16/08
O bispo Edir Macedo afi rmou, na 
primeira entrevista desde que a 
Justiça acolheu denúncia contra 
a Igreja Universal do Reino de 
Deus, que as acusações surgiram 
em razão do crescimento da TV 
Record, ligada à igreja. A entrevis-
ta foi ao ar no Repórter Record, 
exibido por sua emissora, a TV 
Record, de São Paulo. 

Caixa turbina crédito

<< 17/08
Depois do Banco do Brasil, agora 
é a vez da Caixa Econômica Fe-
deral. Os números do balanço do 
segundo trimestre, mostram que a 
Caixa registrou o maior volume de 
empréstimos da sua história.
O grande destaque foi o fi nancia-
mento habitacional, que fez com 
que a Caixa se tornasse maior do 
que foi o extinto Banco Nacional 

da Habitação, o principal agente 
de fi nanciamento imobiliário dos 
anos 1970 e 1980, em valores e 
número de imóveis fi nanciados.

Médico vai para a cadeia

<<17/08
O médico Roger Abdelmassih, 
um dos mais famosos especia-
listas em reprodução assistida 
do País, foi preso acusado de 
cometer crimes sexuais.
Abdelmassih foi denunciado 
pela Promotoria sob acusação 
de 56 estupros. A denúncia foi 
feita com base em legislação 
que passou a vigorar no dia 7, 
segundo a qual o antigo “ato libi-
dinoso” passa a ser considerado 
como “estupro”.

Lina reafi rma encontra 

com ministra Dilma

<<18/08
Em depoimento de cinco horas 
no Senado marcado por bate-
bocas entre governistas e oposi-
ção, a ex-secretária da Receita 
Federal Lina Vieira reafi rmou que 
foi chamada para um encontro 
reservado com a ministra da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, que 
nega a reunião e não comentou 
o depoimento. Lina classifi cou 
como “ingerência desnecessária 
e descabida” .

13% já tiveram DSTs

<<18/08
Cerca de 13% dos brasileiros 
com vida sexual ativa já tiveram 
algum tipo de doença sexual-
mente transmissível (DST). Dos 
10,3 milhões de infectados, cerca 
de 6,6 milhões são homens - no 
entanto, quase 20% deles não 
buscam tratamento e, entre os 
que buscam, um em cada quatro 
tenta resolver o problema no 
balcão da farmácia em vez de ir 
ao médico.
Os dados fazem parte de pesqui-
sa divulgada pelo Ministério da 
Saúde feita com 8 mil pessoas, 
de 15 a 64 anos.

Redução de impostos

para maquinários

<<18/08
O governo reduziu o Imposto de 
Importação para 259 tipos de 
máquinas e equipamentos. Os 
produtos serão usados, princi-
palmente, em investimentos nos 
setores de geração de energia, 
petroquímico e têxtil.

PT salva Sarney

<<19/08
Após determinação direta do 
presidente Lula, senadores 
petistas deram os votos necessá-
rios para que fossem arquivados 
no Conselho de Ética todos os 
processos contra o presidente da 
Casa, José Sarney (PMDB-AP). 
Com apoio dos três petistas Ideli 
Salvatti (SC), Delcídio Amaral 
(MS) e João Pedro (AM), as 11 
ações movidas contra Sarney 
foram enterradas pelo placar de 9 
a 6 em duas votações.

Marina Silva deixa o PT

<<19/08
Ao anunciar a saída do PT, no 
qual militou por quase 30 anos, a 
senadora Marina Silva (AC) disse 
não ter mais a ilusão de que haja 
partidos perfeitos no Brasil. Ela 
é pré-candidata a presidência da 
República, possivelmente pelo PV.

Começa contagem de 

votos no Afeganistão

<<20/08
As autoridades eleitorais do 
Afeganistão começaram a contar os 
votos da segunda eleição presidencial 
no país desde a queda do regime 
Taleban, em 2001. O pleito, que foi 
cercado por medidas de segurança 
por parte das forças internacionais 
e afegãs, transcorreu sem grandes 
episódios de violência, apesar de 
ataques esporádicos atribuídos ao 
Taleban. 
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Prefeito de Mafra saiu de férias e não deixou substituto, alega Câmara

2.º pedido de impeachment de Jango

Edinei Wassoaski
MAFRA

Política
MATÉRIA-PRIMA

Turbulência na
Câmara

> p. 5

CÂMARA
Mudança no regimento interno

resulta em bate-boca
> p. 6

A Câmara de Vereadores de 
Mafra protocolou na segunda-
feira, 17, o segundo pedido de 
impeachment contra o prefeito 
João Alfredo Herbst (PMDB), 
conhecido como Jango, que 
administra a cidade por meio 
de l iminar concedida pelo 
Tribunal de Justiça de SC que 
suspendeu o primeiro processo 
de impeachment que corria na 
Câmara.

Ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa 
foi protocolada na sexta-feira, 
14, no Fórum de Mafra pelo 

Ministério Público, contra Jango 
porque o prefeito saiu de férias 
e não promoveu a posse de seu 
substituto, no caso o presidente 
da Câmara, Pedro Machado 
(PMDB), já que o vice renunciou 
no início do ano.

 Esta é a sexta ação judicial 
movida contra o prefeito de Ma-
fra. “Um governante não pode 
ter essa atitude, é um fato extre-
mamente grave. Decretou estado 
de emergência (por causa da gripe 
H1N1) e foi viajar sem nomear 
o sucessor”, disse o promotor 
Fernando Comin em entrevista 
ao CN. 

Ao saber da ação, Jango, que 
supostamente estava em Aruba, 

ilha turística da América Central, 
retornou para Mafra no domingo, 
16, e logo na segunda-feira pela 
manhã pediu férias de 10 dias. À 
noite, Machado foi empossado 
prefeito por ordem da Justiça.

Comin enfatiza que o prefei-
to não poderia ter se ausentado 
do município sem deixar um 
substituto. 

Pela lei orgânica do municí-
pio, o prefeito pode se afastar do 
cargo por 15 dias, mas ele teria 
de deixar o vice no seu lugar 
ou o presidente do Legislativo. 
A ação movida pelo MP pode 
acarretar em multa para Jango e 
perda de mandato, mas ele pode-
rá recorrer. 

Prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) se reuniu na tarde de 
sexta-feira, 14, com parte da 
direção da antiga Sociedade 
Palmeiras para discutir a possi-
bilidade de a prefeitura comprar 
o terreno hoje abandonado da 
Sociedade para ali construir 
uma nova sede para o Centro de 
Educação Infantil Vinícius de 
Moraes. A reunião ocorreu de-
pois que o CN denunciou várias 
irregularidades no CEI.

Segundo Weinert, caso a 
compra seja efetivada, no terreno 
deve ser construída a terceira 
unidade do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) 
e o Centro de Saúde Bucal, que 

O desembargador substituto Luiz 
Fernando Boller, manteve decisão 
da 2.ª Vara Cível da Comarca de 
Canoinhas, que determinou a indis-
ponibilidade dos bens particulares 
de Luís Shimoguiri (PP), ex-prefeito 
de Três Barras. Shimoguiri alegou 
que inexistem provas da prática de 
atos de improbidade, ou de danos ao 
erário municipal e que, tampouco, 
está dilapidando seu patrimônio. 
Para o relator, “há fortes indícios da 
existência de irregularidade na con-
tratação, sem licitação, de empresa 
para intermediar a contratação do 
show artístico da dupla sertaneja 
Guilherme & Santiago”, conside-
rado um presente de despedida do 
prefeito para Três Barras em dezem-
bro de 2008. Boller salientou que “a 
inexigibilidade de licitação somente 

estaria justifi cada caso a contratação 
tivesse se dado diretamente com os 
próprios artistas ou com o respec-
tivo empresário exclusivo, a teor do 
que preleciona a Lei, o que não se 
vislumbra na hipótese”. Ressaltando 
que “as festividades de fi nal de ano, 
que incluíram, além de apresenta-
ções artísticas, a distribuição de brin-
des e queima de fogos de artifício, 
tiveram as despesas autorizadas pelo 
agravante em ano de eleições muni-
cipais”, o relator destacou a violação 
da Lei nº 9.504/97, afi rmando que 
a despesa de cerca de R$ 170 mil, 
foi suportada pela municipalidade, 
de modo que a indisponibilização 
patrimonial revela-se necessária à 
garantia de eventual ressarcimento 
ao ente público. O recurso agora 
será redistribuído a uma das câmaras 
de direito público e decidido em 
sessão colegiada.

Justiça segura bens de Luís

MACHADO assumiu a prefeitura na segunda-feira, 17; Jango pediu mais férias

TRÊS BARRASEdinei Wassoaski
CANOINHAS

Prefeito negocia compra de terreno para CEI

hoje funciona também em um 
prédio alugado, como é o caso 
do CEI.

Reunião marcada para 8 de 
setembro deve definir preço 
e condições de pagamento do 
terreno.

Esta semana, membros do 
Conselho Municipal de Educa-
ção visitaram o CEI motivados 
pela matéria do CN. Segundo o 
presidente do Conselho, Argos 
Gumbowsky, uma comissão téc-
nica formada por especialistas 
nas áreas de saúde, engenharia, 
educação e assistência social vai 
analisar as condições do CEI 
e emitir um laudo em 15 dias. 
O laudo servirá de base para 
que o Conselho cobre ações da 
prefeitura.

Pais de alunos do CEI pro-

tocolaram as reclamações feitas 
ao CN esta semana junto ao 
Conselho. Eles questionam 
como fi ca a situação dos alunos 
até a construção de uma nova 
sede fi car pronta e cobram da 
prefeitura que alugue outro 
prédio.

Leoberto Weinert tentou resolver a questão antes de sair de férias de 15 dias na segunda
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Ex-prefeito de Três Barras está com bens indisponibilizados
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> Frase da semana

Turbulência 

na Câmara

EMOÇÃO
Deputado Antonio Aguiar (PMDB) entregou na sexta-feira, 14, à Associação 
da Terceira Idade de Canoinhas (Atica), uma academia de ginástica para uso 
gratuito pelos associados à entidade. Diretora da entidade Neiva Woiciechowski 
agradeceu ao deputado e a sua esposa Marilu. Ao se reportar ao genro, o vice-
prefeito Beto Faria (PMDB), a presidente se emocionou: “Mesmo sofrendo, 
continua sorrindo”. Sentado na plateia, Faria lagrimou os olhos, certamente 
lembrando o fi lho, Felipe, morto em um acidente de carro em fevereiro passado. 
A família, como é natural, ainda não superou a perda.
Beto assumiu na terça-feira, 18, a prefeitura de Canoinhas. Vai substituir pre-
feito Leoberto Weinert (PMDB) que saiu de férias por 15 dias.
  Na foto, Beto (1.º a partir da esquerda) com o deputado Aguiar (D).

Até quando Pereira aguenta desaforos de Passos?

Os vereadores de Canoinhas andam irritados 
com as respostas dadas pelo Executivo a re-
querimentos da Câmara. Na semana passada o 
Executivo respondeu a requerimento solicitando 
relação de benefi ciários do Bolsa-Família com 
endereço e lista de espera. O material enviado, 
segundo Paulo Glinski (DEM), é o que está na 
Internet e não responde às perguntas objeti-
vas do requerimento. “Se somos impedidos 
de acessar este material iríamos respeitar, 
mas tentaríamos mudar. Isso aqui é uma não-
resposta”, cravou.

IGP reforçado
Na segunda-feira, 17, o Instituto Geral de Perícias (IGP) de 

Canoinhas e o IGP de Porto União receberam reforços humanos e 
materiais. Na solenidade, que aconteceu na Câmara de Vereadores 
de Canoinhas, foram entregues duas viaturas e dois novos peritos 
criminais foram empossados em cada unidade do órgão.

                                                *** 

O Sebrae não fechou escritório em Canoinhas. Para reduzir 

custos, o articulador Wanderlei Zanini foi realocado para ou-

tra central e o escritório de Canoinhas está funcionando meio 

expediente (manhã).

RESPOSTAS A REQUERIMENTOS

O bloco dos novatos da Câmara de Canoinhas 

não está pra brincadeira e colocou artilharia pesada 

na guerra para garantir a presidência da Casa em 

2010.

Na votação da alteração do regimento que aca-

bou sendo adiada de terça-feira, 18, provavelmente 

para a próxima semana, até mesmo o presidente do 

PP, João Rosa Müller, surgiu para pressionar Miguel 

Gontarek (PP)  a não ceder à pressão do bloco de 

veteranos. Um dia antes a tropa de choque dos vete-

ranos, liderada por Wilson Pereira (PMDB) e Célio 

Galeski (DEM), havia estado na casa de Gontarek 

prometendo se empenhar para executar obras na lo-

calidade de Rio dos Pardos para garantir dividendos 

políticos ao progressista.

A conversa parece não ter surtido muito efeito. 

Gontarek se manteve com os novatos.

Os veteranos, entretanto, não demonstram de-

sânimo. Ainda no fi nal da sessão de terça-feira, 18, 

Pereira já articulava com Beto Passos (PT) - mesmo 

depois de ter ouvido tudo que tinha ouvido - e com 

Alexey Sachweh (PPS), tentando convencê-los a 

repartir as próximas três presidências. Em conversa 

reservada, Pereira sugeriu aos dois novatos que se 

a proposta de os ex-presidentes darem a vez para os 

que nunca presidiram a Casa vingar, considerando 

que Gil Baiano (PSDB), João Grein (PT) e Gonta-

rek não manifestaram desejo de presidir a Câmara, 

restavam somente os três para a disputa.

Tanto Sachweh quanto Beto só ouviram e nada 

falaram.

JOSÉ SERRA

“Se perguntar a cor do carro do prefeito, vem 10 folhas 

dizendo tudo, menos a cor do carro do prefeito”

do vereador Paulo Glinski (DEM) criticando as respostas aos requerimentos da Câmara

> R$ 9 BILHÕES: Foi a queda no repasse 
do Fundeb, anunciada pelo Governo. Com 
isso, o investimento por aluno da rede 
pública passa de R$ 1.350 para R$ 1.221.

> R$ 500 MIL: estão encaixotados em 
equipamentos no almoxarifado da Assem-
bleia Legislativa de SC. O material, que 
seria para ampliar o sinal da TV Alesc, 
está estocado há cinco anos. 

> GRIPE: Vereadores querem que a 
Secretaria de Saúde de Canoinhas amplie 
para os domingos o atendimento do Am-
bulatório de Campanha para tratar casos 
de gripe.

> TOQUE: Vereador Gil Baiano (PSDB) 
surpreendeu os demais vereadores em 
sessão da semana passada. Enquanto 
Beto Passos (PT) falava, o celular de 
Baiano disparou uma música, digamos, 
ousada.

> IRRITANTE II: Vereador Paulo Glinski 
(DEM) não gostou de nota da coluna que 
considerou irritante elogios em demasia 
na Câmara. “Temos de elogiar mesmo 
bons requerimentos”, afi rmou. 

> TENTATIVA DE ASSALTO: Comandan-
te Mário Renato Erzinger, do 3.º BPM, ins-
taurou sindicância para apurar a denúncia 
de negligência no atendimento ao vere-
ador Miguel Gontarek (PP), que sofreu 
tentativa de assalto na semana passada.

Resposta
Vereador João Grein (PT) respondeu aos ataques do 

secretário regional Edmilson Verka (PSDB) publicados no 
CN da semana passada. “Na escola em que eles são forma-
dos eu fui expulso”, contra-atacou o vereador, afi rmando 
que “perseguição política é prática comum no Governo”. 

Pesquisa Datafolha, publicada no domingo, 16, 

pela Folha de S. Paulo, indica que o governador 

José Serra (PSDB-SP) lidera a corrida pela suces-

são presidencial de 2010 e que, pela primeira vez, 

a pré-candidata petista, ministra Dilma Rousseff 

(Casa Civil), deixou de subir. O tucano tem 37% 

das intenções de voto. Presença constante com 

o presidente Lula em eventos pelo País, Dilma 

manteve 16% e está tecnicamente empatada 

com o deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), 

com 15%.

Deputado Antonio Aguiar (PMDB) garantiu que 
os R$ 500 mil para reforma da ponte que liga os distri-
tos de Marcílio Dias (Canoinhas) e São Cristóvão (Três 
Barras) estão aprovados e prestes a serem liberados.

Outra garantia dada pelo deputado é de que a 
licitação para construção da nova sede do Fórum de 
Canoinhas sai ainda este ano.

Garantido?

Caso Almirante
Vereadores aprovaram esta semana moção de apoio a APP da 

E.E.B. Almirante Barroso, interpelando o Governo do Estado a tomar 
uma providência no sentido de apurar supostos desvios fi nanceiros da 
entidade. Há duas semanas, o Sistema Energia registrou o CNPJ da APP 
no Serasa por calote que chega a R$ 22 mil. A Polícia Civil concluiu 
ontem o inquérito que apura o caso (leia matéria na página 19).

A prefeitura de Canoinhas deve inaugurar em 
setembro o Lar dos Idosos que está sendo construído 
na rua Saulo de Carvalho. Investimento federal, o Lar 
vai abrigar oito idosos carentes.

Lar dos Idosos

A vitória no tapetão na Câmara de Canoinhas 
não é de hoje. Em 2004, Norma Pereira (PSDB) era 
candidata a presidência da Câmara praticamente eleita. 
Foi traída por Osmar Olescovicz (então PP), que no 
dia da eleição mudou de lado, benefi ciando Edmilson 
Verka (PSDB).

      CAUSOS & CASOS
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Vereadores Wilson Pereira e Beto Passos não se entenderam em relação à emenda e votação fi cou para 2.ª feira

Mudança no regimento gera bate-boca

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

CÂMARA DE CANOINHAS

A terceira alteração em dois 
anos do regimento interno da 
Câmara de Canoinhas foi colo-
cada em votação na terça-feira, 
18. Acabou naufragando num 
bate-boca de mais de uma hora 
protagonizado pelos vereadores 
Wilson Pereira (PMDB) e Beto 
Passos (PT), mas com inter-
venção de praticamente todos 
os demais.

O projeto de resolução visa 
alterar as regras para eleição do 
presidente da Casa. Pelo projeto, 
teria condições de indicar candi-
dato o bloco que tivesse em seu 
quadro a maioria dos votos nas 
urnas, somados os sufrágios de 
todos os componentes. Com o 
recordista Beto Passos e maioria 
(5 contra 4 vereadores), o blo-
co de novatos mais Tarciso de 
Lima (PP) dava a aprovação do 
projeto como certa.

Pereira, no entanto, apre-
sentou emenda de última hora 
propondo que no caso de em-
pate, o vereador mais velho 
vencesse.

Passos contra-atacou cha-
mando de ‘infeliz’ a proposição. 
“Ano passado vossa excelência 
não teve consciência de mudar 

o regimento. Vinte dias antes 
da eleição o senhor ajudou a 
mudar o regimento. Ou o senhor 
não tem personalidade ou está 
querendo brincar com nossa 
inteligência”, disparou.

Disse ainda que a “imprensa 
nos chamou de bobos, porque 
não fomos a Justiça com man-
dado de segurança. Propomos 
voltar ao que era antes e alguns 
vereadores tentam mudar o pro-
cesso. Ano passado, profetica-
mente foram anunciados quem 
seriam os próximos presidentes 
da Câmara. O senhor perdeu 
a oportunidade de marcar a 
história naquele momento”, 
emendou sugerindo que o co-
lega se recusasse a participar do 
acordo. Passos disse ainda que 
os veteranos teriam assediado 
Miguel Gontarek (PP)  a mudar 
de bloco. Passos alfi netou Pe-
reira fazendo referências até à 
família do vereador. “Não tenho 
família importante na política, 
mas tenho dignidade”.

Pereira respondeu que como 
vereador pode propor emendas 
a qualquer projeto e chamou o 
colega de “exaltado sem moti-
vos”.

Pereira disse ainda que o 
Regimento Interno da Câmara 
de Canoinhas foi copiado da Câ-

mara do Rio de Janeiro. “Lá tem 
Carnaval, portanto tem bloco. Lá 
são 57 vereadores, aqui tem 10”, 
comparou. Lembrou que o bloco 
novato também tenta alterar o 
regimento como na legislatura 
passada e que embora tenha 
sido o vereador mais votado da 
legislatura passada, não usufruiu 
da condição. “Tudo que o senhor 
falou de família não me serviu de 
nada, porque tenho honradez, 
respeito todo mundo. O que 
vossa excelência falou entrou 
por um ouvido e saiu por ou-
tro. Quero fazer um mea culpa. 
Mudamos o regimento, mas ele 
foi mudado várias e várias vezes 
(nos últimos anos). Agora está 
sendo mudado para maior nú-
mero de votos. Daqui a pouco 
vai mudar para o mais feio, mais 
bonito, preto ou branco.”

Pereira propôs outra emenda 
verbal, acabando com os blocos e 
dando condições iguais a todos os 
vereadores de concorrer. “Assumo 
o erro do passado, mas é hora de 
consertar. Se não era justo, porque 
mudar para outra situação. Qual-
quer um pode ser candidato”. 

ACORDO

Alexey Sachweh (PPS) chamou 
a emenda proposta por Pereira 
de inoportuna.

Bene Carvalho (PMDB) 
lembrou que levou 10 anos para 
ser presidente. “Já presenciamos 
faltando cinco minutos para a 
eleição blocos serem desfeitos 
porque um vereador vai para 
outro bloco”. 

Contemporizou dizendo que 
“hoje, se fi zer alteração, talvez 
favoreça um lado, depois outro, 
daqui a pouco simplesmente 
um pode sair de um lado, ou de 
outro e esta desvantagem pode 
se acabar como pó”.

Defendeu ainda o direito 
de quem nunca foi presidente 
ter preferência. “Se eu precisar 
abrir mão em favor de quem 
não foi, abro mão e defendo que 
todos os que já foram candidatos 
abram mão”. E alfi netou: “O 
que vai favorecer vocês agora, 
pode ser que em outubro não fa-
voreça mais. Não vai ter prefeito 
telefonando minutos antes como 
aconteceu ano passado, tentando 
mudar dizendo ‘não quero esse, 
quero aquele’”.

Ao fi nal da fala Bene pole-
mizou ainda mais ao apresentar 
proposta de emenda defendendo 
que a eleição seja em turno único 
com aprovação mínima de 2/3 
dos vereadores.

Tarciso de Lima (PP) lem-
brou que a emenda de Bene fere 

os princípios da proporcionali-
dade, já que Lei Orgânica já es-
tabelece os 2/3. Sobre a abertura 
das candidaturas proposta por 
Pereira, lembrou que ele mesmo 
já apresentou e teve rejeitada 
tal proposta em legislaturas 
anteriores. Tarciso pediu que as 
Comissões exarassem pareceres 
verbalmente na sessão.

Beto se posicionou contra 
a emenda de Pereira. “Sou fa-
vorável a essa mudança se valer 
a partir da próxima legislatura. 
Não mostraram democracia no 
ano passado e agora querem 
mostrar”, cravou.

Galeski se recusou a pedir 
parecer verbal às comissões. Lima 
se exaltou: “Vossa Excelência 
várias vezes solicitou parecer 
verbal de muitos projetos. Então 
sugiro que coloque o pedido para 
que presidentes das comissões 
exarem pareceres verbais”, na 
tentativa de liquidar o projeto.

A discussão só acabou quan-
do Paulo Glinski defendeu, 
como membro das Comissões, 
que os pareceres fossem apre-
sentados na próxima semana.

Lima pediu regime de ur-
gência para os pareceres. A 
expectativa é de que o projeto 
dos novatos e as emendas sejam 
votados na segunda-feira, 24.
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Dados apontam que o U da crise econômica mundial sai da extremidade e começa a subir; Mas para a região houve crise?

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

CRISE? QUE CRISE?

Região
CRISE?

Saldo de empregos é

positivo no 1.º semestre

> p. 8

Emprego em queda livre, bolsas 
em pânico, empresas fechando, 
pessoas perdendo suas casas, 
grandes marcas se unindo. O ce-
nário da crise econômica mun-
dial que se instalou em setembro 
de 2008 com o estouro da bolha 
imobiliária dos Estados Unidos 
não fez menos estrago no Brasil, 
mas o País resistiu mais que mui-
tas nações à voracidade da crise 
considerada uma das maiores da 
história, comparada com o crash 
da bolsa em 1929.

Mas se a marolinha de Lula 
virou tsunami, as águas não 
chegaram a inundar todo o 
País. Considerando a região, 
Canoinhas, por exemplo, não 
sentiu nem a metade do que 
São Bento do Sul sentiu dos 
efeitos da crise. Desde que a 
crise começou várias empresas 
– principalmente do setor mo-
veleiro – fecharam na cidade e o 
êxodo de canoinhenses para São 
Bento foi reverso com o retorno 
de muitos que haviam ido tentar 
a sorte na cidade conhecida por 
abrigar a colonização alemã na 
região.

Para o professor da Univer-
sidade do Contestado (UnC) 

Canoinhas, Roberto Bauer, é 
fato que a crise foi muito mais 
cruel com São Bento do Sul. 
“Ocorre que o problema co-
meçou no início de 2008, com 
o real valorizado e piorou com 
a crise internacional, já que 
muitas empresas daquela região 
são grandes exportadoras de 
móveis. Para aquelas empresas, 
o dólar alto mascarava a falta 
de infraestrutura logística e 
os custos da burocracia. Sem 
a ajuda do dólar, o setor se 
ressentiu da falta de competiti-
vidade internacional e também 
diante dos importados que 
entraram no País”, avalia.

Bauer lembra que por outro 
lado, as empresas canoinhenses 
conseguiram passar bem pela 
valorização do real (R$ 1,56 
no final de julho de 2008). “Já 
estavam mais ajustadas em 
relação aos custos/receitas; 
por tanto,  sofreram menos 
que as empresas moveleiras”, 
define.

Para o empresário Estevão 
Fuck, diretor da Empresa Fuck, 
que exporta cerca de 90% da 
produção de compensados da 
unidade Três Barras, a crise não 
foi exatamente branda com o 
setor. O que garantiu à empresa 
manter empregos foi um rígido 

ajuste como o ocorrido com a 
redução de horas extras. “Atin-
gimos o ponto mais baixo dessa 
crise e agora a tendência é o 
crescimento”, acredita.

Hilton Ritzmann, diretor da 
Compensados Procopiak, apon-
ta para o problema levantado por 
Bauer. “Aqui vivemos outro tipo 
de crise. A da valorização do real 
e a queda nas vendas. Essa não 
passou, e também não vislum-
bramos seu fi m. Os economistas 
estão alertando o Governo que 
algo há de ser feito com relação 
ao dólar. Uma intervenção é 
preciso acontecer. Os exporta-
dores aguardavam uma decisão 
positiva com relação ao crédito 
prêmio do IPI, que compensaria 
essa situação e daria mais fôlego 
às empresas. Isso, todavia, não 
aconteceu. Se o Governo quer 
mesmo, como alega, ajudar o 
setor exportador, ai estaria uma 
solução.” Na semana passada, o 
Supremo Tribunal Federal deci-
diu que as empresas que com-
pensaram o crédito-prêmio do 
Imposto sobre Produto Indus-
trializado (IPI) depois de 1990 
terão de devolver o dinheiro ao 
governo, já que Lei aprovada 
naquele ano extinguia o crédito 
criado em 1969 para estimular as 
exportações.

Investindo em 

tempos de crise
Em setembro do ano passado, 
quando a crise estourou, Francisco 
Vital Pereira estava prestes a iniciar 
o segundo prédio do Santa Catarina 
Plaza Hotel. Decidiu esperar temen-
do o que a crise poderia trazer. No 
mês passado decidiu que o pior já 
passou e que o investimento era im-
perativo. Há mais de um mês, ope-
rários trabalham em ritmo frenético 
na construção do novo prédio. São 
mais 49 apartamentos, nova sala de 
convenções e um novo restaurante. 
O prédio deve estar pronto em 18 
meses em uma área construída de 
2,7 mil m². “Observamos que neste 
primeiro semestre, apesar da crise, o 
movimento no hotel não diminuiu 
em relação ao mesmo período do 
ano passado”, revela. Segundo 
dados da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Canoinhas, 
no 1.º semestre, das 233 pessoas 
que visitaram o portal de entrada 
do município, 157 indicaram que 
estavam na cidade a negócios.

Tico Scholze também pretende 
ampliar o Hotel Scholze, mais an-
tigo da cidade, em atividade desde 
1927, que vai para a 4.ª geração da 
família (os fi lhos Carlos Eduardo, 
Pedro Henrique e Ana Laura). 
Além de investir em um aquecedor 
térmico, está construindo mais oito 
apartamentos, pretendendo chegar 
a 40 quartos. “Estamos investindo, 
acreditando no potencial da cidade”, 
afi rma o empresário.

Outro empreendimento que 
deve inaugurar em 2010 é o maior 
prédio já construído em Canoinhas. 
O edifício Maria da Salete, que está 
sendo construído há cinco anos pela 
Construtora Borille, de União da 
Vitória-PR, terá 40 apartamentos.

No ramo empresarial, a Fricasa 
anunciou há duas semanas no CN 
que pretende aumentar a capacidade 
produtiva do abatedouro de suínos 
de Canoinhas. Mais empregos e 
mais dinheiro movimentando a 
economia.
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TRÊS investimentos na área de construção: novo prédio do SC Plaza; caldeira do Hotel Scholze e Edifício Mª da Salete
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Canoinhas apresentou saldo de 260 empregos; Mafra demitiu mais

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Saldo de empregos é 
positivo no 1.º semestre

No melhor resultado do ano, 
o mercado de trabalho formal 
registrou em julho a criação 
de 138.402 vagas,  sob in-
f luência principalmente da 
recuperação do emprego na 
indústria – setor mais afeta-
do pela crise mundial – e do 
aumento das contratações na 
construção civil. O resultado, 
no entanto, é 32% inferior 
ao do mesmo mês de 2008 
no País.

Os dados, que fazem parte 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 

(Caged), foram comemora-
dos como o primeiro sinal 
corroborando as expectativas 
de que o emprego for mal 
apresentará forte reação neste 
semestre, indicando o fim do 
ciclo de retração na econo-
mia. Em Canoinhas, o saldo 
positivo foi de 260 empregos 
(veja quadro ao lado). Na re-
gião, apenas Monte Castelo 
(-35),  Por to União (-22) e 
Mafra  ( -94)  apresentaram 
retração.

OPORTUNIDADES

Canoinhas está vivendo um 
momento atípico para o em-
prego. Nas últimas semanas 

foram anunciadas mais de 100 
vagas em apenas dois setores. 
A loja do grupo Queluz que 
será inaugurada em setembro 
abriu 83 vagas para caixas, 
auxiliares, açougueiros, con-
feiteiros e outros. O Estacio-
namento Rotativo, que será 
implementado também em se-
tembro, abriu outras 17 vagas. 
E não para por aí. Segundo o 
secretário de Desenvolvimen-
to Econômico de Canoinhas, 
Juliano Seleme, em breve o 
Instituto Federal (IF-SC) deve 
abrir concurso público para 
preencher 53 vagas para a uni-
dade de Canoinhas. As vagas 
vão de professor a zelador. 

“Estamos vivendo um perío-
do de bonança”, avalia.

Seleme adianta ainda que 
no ramo do comércio a Gra-
zziotin, que já tem em Ca-
noinhas a loja Por Menos, 
vai investir em uma nova loja 
na rua Francisco de Paula 
Pereira.

A Afubra também estu-
da alugar o prédio da Casas 
Bahia para montar uma loja 

de artigos e insumos agrí-
colas.

Seleme nem menciona a 
possibilidade vista cada vez 
mais como certa pelo Gover-
no de a Coopercentral Aurora 
começar a construção de um 
frigorífico e de uma fábrica 
de ração em Canoinhas em 
2010. A previsão inicial  é 
de gerar 3,2 mil empregos 
diretos.
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Mesmo assim, número de casos suspeitos na região aumentou para 71, em Canoinhas há 45 pacientes monitorados

Procura por Ambulatório diminui

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Saúde
H1N1

Sem aglomero de pessoas 

até o dia 28

> p. 10 

Desde o início da semana dimi-
nuiu o número de pacientes que 
procuram o Ambulatório de 
Campanha instalado anexo ao 
Pronto Atendimento de Canoi-
nhas. Na semana passada mais 
de 400 pessoas haviam passado 
pelo ambulatório com sintomas 
de gripe

A queda é generalizada em 
todo o País. Esta semana o 
Ministério da Saúde também 
informou que os casos da gri-
pe H1N1 podem estar mesmo 
recuando no País. De 9 a 15 de 
agosto, foram registrados 111 
casos graves da nova gripe e três 
da sazonal – outros 4.171 estão 
em investigação. Na semana an-
terior, foram 794 casos graves e, 
nas últimas semanas de julho, a 
média foi de 800.

No total, o País registra 368 
mortes pela doença, 151 no 
Estado de São Paulo (no último 
boletim estadual eram 134). 

A pasta diz que os dados 
de terça-feira, 18, podem ser 
um “indicativo preliminar” de 
tendência de queda, mas res-
salva que, talvez, não refl itam a 
realidade, pois muitos Estados 
não os atualizaram. No boletim 
da semana anterior, por exem-
plo, havia registro de 102 casos 
graves – que foram atualizados 
para 794.

Um dos fatores para a mu-
dança, segundo a gerente regio-
nal de Saúde, Andrea de Paula e 

Silva, é a melhora do tempo.
Mesmo assim, o número de 

casos suspeitos em Canoinhas 
aumentou para 45 (na semana 
passada eram 35). Na região, 
os casos suspeitos chegam a 
71 (veja no mapa). Tanto em 
Canoinhas quanto em Major 
Vieira dois óbitos suspeitos 
tiveram material coletado para 
exame apenas como medida 
preventiva.

Segundo a enfermeira Iolan-
da da Silveira, que acredita que o 
vírus H1N1 está circulando pela 
região, a grande difi culdade está 

em confi rmar as suspeitas. Até 
agora, dos 47 exames enviados 
ao Lacen, de Florianópolis, só 
de Canoinhas, dois voltaram 
com resultados negativos. A 
expectativa é de que pelo menos 
seis exames retornem na próxima 
semana, mas não há confi rmação 
da previsão. 

Andrea conta que o Lacen 
acumula mais de 1,2 mil pedidos 
de exame. Enquanto 10 mortes 
foram confi rmadas em SC, há 
58 mortes suspeitas pendentes de 
exames. Todos os exames estão 
sendo enviados a Fiocruz, no Rio 

de Janeiro, o que torna o processo 
ainda mais moroso.

Na quarta-feira, 19, técnicos 
da Saúde se reuniram com médi-
cos e enfermeiros na Câmara de 
Vereadores de Canoinhas a fi m 
de repassar informações de como 
proceder em casos suspeitos.

O Ambulatório de Campa-
nha enfrenta a escassez de mé-
dicos interessados em trabalhar 
no local. Esta semana pacientes 
com gripe tiveram de ser redire-
cionados ao Pronto Atendimento 
por falta de médico no Ambu-
latório.

NOVA LEI

Remédios terão de fi car 

atrás do balcão

> p. 10 
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Plantas medicinais
Sem aglomero de 
pessoas até dia 28

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Continuação

ICTERÍCIA: dente de leão, hortelã, picão, 
quebra-pedra.
INSÔNIA: alfavaca, anis, boldo do Chile, erva 
cidreira, hortelã, maracujá, picão, poejo.
LAXANTE: babosa, carqueja.
MEMÓRIA: gingko, pfáfi a.
MENOPAUSA: camomila, maracujá, pfáfi a.
MENSTRUAÇÃO-AUSÊNCIA: abacateiro, 
agrião, alecrim, angélica, arruda, artemísia, 
erva cidreira, poejo, sálvia.
MICOSES: arruda.
NÁUSEAS: arruda.
OBESIDADE: alcachofra, carqueja, chapéu 
de couro, malva, guaçatonga.
PICADAS DE INSETOS: bardana, guaça-
tonga, guaco.
PIOLHOS: anis, arruda.
PRESSÃO ALTA: alecrim, alho, dente de 
leão, embaúba, erva de bicho, maracujá.
PRISÃO DE VENTRE: alcachofra, babosa, 
erva cidreira, hortelã, malva, ruibarbo, tan-
chagem.
PROCESSOS INFLAMATÓRIOS: arnica.
QUEDA DE CABELO: alecrim, babosa, bardana, erva de bicho, mil 
folhas, alfazema.
QUEIMADURAS: babosa, tanchagem.
REGULADOR DAS MENSTRUAÇÕES: anis, poejo.
REUMATISMO: abacateiro, alfazema, arnica, bardana, camomila, 
carqueja, chapéu de couro, confrei, erva de bicho, eucalipto, guaco, 
mentrasto, mil folhas, poejo, sávia, boldo.

Técnicos da Vigilância Sanitária está percorrendo 
estabelecimentos comerciais para passar informações

Desde sexta-feira, 14, lugares fecha-

dos com grande movimento como 

bares e boates estão proibidos de 

abrir para o público por portaria 

emitida pela Delegacia Regional de 

Polícia. A medida visa prevenir contra 

o vírus H1N1. O Fórum da Comarca 

também restringiu o atendimento 

externo pelo mesmo motivo.

Segundo o delegado Rui Orestes 

Kuchnir, só receberão autorização 

para abrir locais vistoriados pela Se-

cretaria de Saúde e que comprovem 

serem bem ventilados. Aqueles que 

insistirem em abrir sem autorização 

serão multados. A portaria vale até o 

dia 28, mas pode ser prorrogada.

Técnicos da Vigilância Sanitária 

já visitaram mais de 200 estabele-

cimentos comerciais orientando 

empresários e comerciantes sobre 

medidas preventivas contra a gripe.

A gerência de Saúde liberou o 

medicamento Tamifl u para hospitais 

e postos de saúde. Com a descen-

tralização, caso o médico receite o 

medicamento que tem efi cácia nas 

primeiras 48 horas de contaminação, 

é disponibilizado ao paciente no 

momento da consulta.

UNIÃO DA VITÓRIA 

TEVE 2 ÓBITOS

A 6.ª Regional de Saúde de União 

da Vitória confi rmou na sexta-feira, 

14, 11 casos de H1N1 na região de 

União da Vitória-PR, a 70km de 

Canoinhas. De acordo com a Regio-

nal, o resultado veio de 24 exames 

do Laboratório Central de Curitiba 

(Lacen). Treze casos foram descar-

tados e dois óbitos confirmados 

como sendo consequência do novo 

vírus. Os pacientes com casos con-

fi rmados estão sendo monitorados 

e passam bem.

De acordo com a Vigilância 

Epidemiológica de Porto União, 

cidade catarinense vizinha de União 

da Vitória, as equipes de saúde 

monitoram 50 casos de suspeita da 

nova gripe. Os exames dos pacientes 

foram enviados para o Laboratório 

Central de Saúde Pública (Lacen) 

de Florianópolis. Até o fechamento 

desta edição, nenhum exame havia 

retornado para o município.

Em SC há 58 óbitos sendo inves-

tigados e 10 confi rmados como moti-

vados pelo H1N1. Oito óbitos foram 

descartados. Há 1.269 casos sendo 

investigados, com 161 confi rmados 

e 288 descartados até ontem.

Entre as novas medidas para o 

enfrentamento da Gripe no Estado 

está a determinação de que toda 

Secretaria de Desenvolvimento 

Regional deverá ter plantão perma-

nente, 24 horas, de um profi ssional 

de Vigilância Epidemiológica.

Atualmente, cerca de 50 muni-

cípios já dispõem de Unidades de 

Referência para o atendimento de 

pacientes com doenças respiratórias 

e síndrome gripal.

SINTOMAS 

A Gripe A é uma doença respiratória 

causada pelo vírus infl uenza A, chamado 

de H1N1. Ele é transmitido de pessoa 

para pessoa e tem sintomas semelhantes 

aos da gripe comum, com febre superior 

a 38ºC, tosse, dor de cabeça intensa, 

dores musculares e nas articulações, 

irritação dos olhos e fl uxo nasal.

Suas indicações

VIGILANTE sanitário passa orientações para proprietário de restaurante
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9.º Curso de Aleitamento 

Materno em Três Barras
Hospital e Maternidade orienta profi ssionais sobre promoção, proteção e manejo do aleitamento materno 

Promovido todos os anos, desde 2000, pelo 
Hospital e Maternidade de Três Barras, 
“Hospital Amigo da Criança”, o Curso de 

Aleitamento Materno tem por objetivo capacitar 
profi ssionais da área da saúde para trabalhar na 
proteção, promoção e incentivo ao aleitamento, 
buscando evitar o desmame precoce.

Segundo a Dra. Súria El Kouba Gomes, uma 
das obstetras da Maternidade, os profi ssionais 
são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da 
amamentação, daí a importância da orientação 
e apoio contínuos à gestante e família durante o 
pré-natal, maternidade e pós-parto.

Realizado em três dias, com duração de 

18 horas, o curso teve a participação de agentes 
comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, 
enfermeiros, alunos do curso técnico e acadêmi-
cos de Enfermagem. Aplicado por uma equipe de 
profi ssionais composta por enfermeiras, psicó-
logo, pediatras, nutricionista, médicos obstetras 
e odontóloga, além de duas técnicas de enfer-
magem que enriqueceram os encontros através 
de apresentação teatral, os temas propiciaram 
interação com o público e bons resultados.

Durante os três dias foram trabalhados 
diversos assuntos, entre eles os dez passos 
para o sucesso da amamentação, vantagens 
do aleitamento materno para mãe e bebê, ali-

mentação durante a gestação e pós-parto, como 
ajudar as mães na amamentação, bebês que 
exigem cuidados especiais, fatores psicológicos 
da amamentação e muitos outros.

A Fundação Hospitalar de Três Barras, por 
meio de sua diretoria e  administração, relata a 
importância dessa iniciativa enquanto Hospital 
Amigo da Criança, pois seu primeiro  com-
promisso é com a criança, que está em risco 
quando não recebe o leite materno, principal 
vitamina para a vida.

Conheça mais sobre o Hospital Amigo da 
Criança. Acesse: 

www.hospitaldetresbarras.com

Remédios 

terão de fi car 

atrás do balcão

Medicamentos isentos de 
prescrição, como analgésicos 
e antitérmicos, terão de fi car 
atrás do balcão de farmácias e 
drogarias. Os únicos que po-
derão ser disponibilizados em 
gôndolas serão fi toterápicos, 
pomadas, sprays e substâncias 
mais simples, como água bori-
cada e bicarbonato de sódio.

Hoje, só produtos que 
exigem receita fi cam atrás do 
balcão. 

As regras foram publicadas 
esta semana pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Os estabelecimentos 
têm 180 dias para se adaptar. 

Segunda etapa 

da vacinação 

contra pólio 

acontece em 

setembro

A segunda etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
Poliomielite acontecerá no dia 
19 de setembro. Inicialmente 
prevista para amanhã, a ação 
não será prejudicada, apenas 
adiada em algumas semanas. 
A modificação na data de 
realização da campanha não 
comprometerá a saúde das 
crianças nem o efeito protetor 
da vacina aplicada na primeira 
etapa da campanha, ocorrida 
em 20 de junho. Apenas o 
Piauí informou ao Ministério 
da Saúde que realizará a cam-
panha amanhã.

INFORME PUBLICITÁRIO
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No sábado, 15, no Rancho Brasil, foi realizada a  Primeiro Feijão com Pagode 
da Fundação Hospitalar de Três Barras. Segundo os organizadores, por ser 
a primeira edição, o público superou as expectativas. A comissão agradece a 

participação de todos, já convidando para uma segunda edição no próximo ano. 

O vereador 
LAUCEDIR 

GONÇALVES, o 
Barriga, recebe os para-
béns da esposa, Cleide, 

e das fi lhas, Daniela e 
Larissa, pela passagem 

de seu aniversário. 
Felicidades!

No  sábado, 8, o dia foi 
de festa e alegria  para o 
casal Sônia e Júnior Ca-
nani, que comemoraram 
os três anos do pequeno 
DAVI, com direito a 
uma linda festa na ADC 
Rigesa. Na foto, os pais 
cantam parabéns junto 
aos demais familiares. 

Esbanjando alegria e simpatia 
o lindinho GUSTAVO  completa 
amanhã seu primeiro aninho. 
Para ele um feliz aniversário é 
o que deseja toda sua família. 
Parabéns!

No sábado, 15, Sandra e Osnildo se 
uniram em matrimônio com uma bonita 
festa na ADC Rigesa. Muitas felicida-
des para o novo casal!

1.º FEIJÃO COM PAGODE
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PT preside legislativo de 
Irineópolis

Momento his-
tórico para o 
Part ido dos 
Trabalhado-
res (PT), de 
I r i neópo l i s , 
que pela pri-
meira vez na 
h i s tó r i a  do 
município as-
sume a pre-
sidência da 
Câmara Mu-
nicipal, com o 
vereador An-
tonio Carlos 
Senff ,  mais 
conhecido por 
Toninho Senff 

(foto) - representante da localidade de São Pascoal, 
eleito com 216 votos. Foi guindado ao cargo de presi-
dente do legislativo municipal pelo vereador Geraldo 
Orlonski (PSDB), que se licenciou por um período de 
30 dias, cumprindo acordo partidário de dar oportuni-
dade aos suplentes tucanos. Toninho, em sua primeira 
sessão como presidente, deu posse à suplente de 
vereador Sandra Renate Piekarzewicz Maydl e logo 
depois seguiu viagem à Brasília, atendendo ao convite 
dos deputados e da senadora Ideli Salvati, que formam 
a bancada petista no Congresso Nacional. 

Agenda na Capital Federal
Já na terça-feira, 18, o vereador petista manteve 
audiências com o ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, com quem tratou da liberação de recur-
sos para projetos no setor da Saúde em Irineópolis. 
Depois, foi recebido pela assessoria de gabinete do 
ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, onde 
solicitou informações sobre a elaboração de novos 
projetos voltados ao desenvolvimento da agricultura 
no município.  Também na terça-feira, o presidente 
interino da Câmara Municipal foi recebido por asses-
sores do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.  
Na quarta-feira, 19, Toninho foi até a Receita Federal 
onde manteve audiência com o secretário Cartaxo, 
para tratar da doação de veículos para a prefeitura 
de Irineópolis. Na Caixa Econômica Federal, com o 
superintendente Vânio dos Santos - ex-deputado de 
Santa Catarina - deliberou sobre a construção de 
habitações urbanas e rurais. Encerrando a agenda 
do dia, Senff foi recebido pela senadora Ideli Salvati 
para tratar de assuntos partidários. 

Verka assina convênio 
em Irineópolis

Em ato simples no gabinete do prefeito Wanderlei 
Lezan (PMDB), na manhã da sexta-feira, 14, o se-
cretário de Estado do Desenvolvimento Regional 
(SDR) de Canoinhas, Edmilson Luiz Verka, o prefeito 
e a secretária Municipal da Saúde, Nilda Galvão, 
assinaram convênio do Governo do Estado com o 
município, no valor de R$ 352,9 mil. Do total, serão 
R$ 300 mil do Fundo Estadual de Saúde e R$ 52,9 
mil de contrapartida da prefeitura. O recurso é des-
tinado a auxiliar na ampliação da Unidade de Saúde 
Central, adequada para atender às necessidades de 
assistência de baixa e média complexidade, constante 
do Plano de Trabalho proposto pela administração 
municipal de Irineópolis e aprovado pelo secretário 
de Estado da Saúde, Luiz Eduardo Cherem. Assinou 
como testemunha, representando a Câmara Municipal 
de Vereadores de Irineópolis, o presidente Geraldo 
Orlonski (PSDB). Também participaram do ato de 
assinaturas os vereadores Ademir Galle e Eleni Ba-
ggentoss, do PSDB.  

A partir da esquerda, Ademir Galle, Eleni Baggen-
toss, Geraldo Orlonski, Wanderlei Lezan e Edmilson 
Verka 

Vereadora 

Em virtude do afastamento por 30 dias do vereador 
Geraldo Orlonski (PSDB), presidente da Casa, na 
23.ª Sessão Ordinária da 13.ª Legislatura, reali-
zada na segunda-feira, 17, assumiu a vaga a 3.ª 
suplente de vereador do PSDB, Sandra Renate 
Piekarzewicz Maydl (foto). Neste período, o legis-
lativo municipal é presidido pelo vice-presidente, 
Antonio Carlos Senff (PT). Em seu primeiro dia de 
trabalho como vereadora, Sandra Maydl teve duas 
indicações aprovadas por unanimidade, uma delas 
em parceria com o vereador-presidente,  Antonio 
Carlos Senff (PT).

Empreendedor Rural 
O Programa Empreendedor Rural, promovido pelo 
Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas e 
ministrado pelo Senar/SC, chegou esta semana ao 
seu 12.º módulo, dos 17 programados até o mês 
de setembro. No 11.º módulo, na quinta-feira, 13, a 
instrutora Marinei Sabadin Balbinot entregou aos 22 
participantes um kit didático. Além de um caderno de 
campo para anotações, no kit havia dois volumes de 
conteúdos teóricos de todo o programa: Elaboração 
e Análise de Projetos – subsídio ao trabalho dos 
participantes com conteúdos didáticos e parte prática 
do trabalho. No 12.º módulo, ontem, os participantes 
entregaram um esboço do seu projeto, avaliando em 
grupos as estratégias a serem adotadas no projeto 
dos participantes do Programa.

Divididos em grupos, os 22 participantes estudaram 
estratégias futuras de cada um dos projetos 
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Depois de fi car entre a vida e a morte, Orestes Golanovski quer escrever biografi a e se despedir de um ‘ofício’

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A volta por cima do GUERREIRO

Via de regra, toda a pessoa que 
passa por uma grande cirurgia 
precisa receber transfusão de 
sangue. Certo? Nem sempre. 
O maior doador de sangue do 
mundo, segundo o Guiness 
Book, não precisou. E olha que 
ele passou por uma verdadeira 
provação. Duas cirurgias delica-
das com um pequeno intervalo 
deixaram Orestes Golanovski 
entre a vida e a morte. Com fama 
de guerreiro e extremamente 
emotivo, Golanovski dá a medi-
da exata de sua garra e emoção 
ao contar detalhes dos dias em 
que passou no Hospital Ecoville, 
em Curitiba-PR. Foi interna-
do para fazer um cateterismo 
(exame invasivo para detectar 
problemas coronários), depois 
de passar uma semana internado 
na Unidade Intermediária do 
Hospital Santa Cruz, de Ca-
noinhas. O cateterismo indicou 
que 25% das artérias estavam 
funcionando adequadamente, 
o que levou a uma inevitável 

cirurgia para aplicação de pontes 
de safena.

A cirurgia não poderia ter 
sido mais bem-sucedida. Em dois 
dias Golanovski se sentia recu-
perado. Uma dor estranha, no 
entanto, começou a tomar conta 

de seu corpo levando-o a pedir 
que o fi lho, Silmar, chamasse os 
enfermeiros porque a dor estava 
se tornando insuportável. Era 
uma úlcera de 7,5 centímetros 
que esmagava seu estômago.

Golanovski se emociona ao 

contar que os médicos o levaram 
às pressas para a sala de cirurgia e 
somente depois pediram que Silmar 
assinasse a autorização. Não havia 
alternativa. Sem a cirurgia as chan-
ces de Golanovski eram mínimas.

A cirurgia foi tão bem-suce-
dida quanto a primeira, mas as 
consequências não foram nada 
agradáveis. Com um dreno liga-
do ao estômago, tossir era uma 
tragédia. O drama de Golanovski 
só acabou no começo da semana 
passada, quando depois de quase 
um mês voltou para casa.

PLANOS

Estar na fronteira entre a vida e 
a morte trouxe pelo menos duas 
determinações positivas para 
Golanovski – parou de fumar e 
vai, enfi m, começar a escrever 
sua biografi a. O livro terá his-
tórias fantásticas como quando 
trabalhou em circo como equi-
librista, quando ajudou dezenas 
de pessoas na enchente de 1983 
e as mais emocionantes histórias 
envolvendo doações de sangue.

Da provação pela qual passou, 
Golanovski chora ao lembrar-se 

da família. “Tem que valorizar a 
família”. Fica ainda mais emocio-
nado ao lembrar pessoas humildes 
que costuma ajudar e que vestiram 
a melhor roupa e tomaram ba-
nho para visitá-lo quando voltou 
para casa. “Faça o bem sempre e 
você vai ter alguém pensando em 
você”, aconselha.

Com a certeza de que teve 
muita sorte, Golanovski quer 
festejar os 70 anos em 12 de 
novembro em alto estilo. Vai 
encerrar com uma grande festa 
a carreira de 45 anos de Papai 
Noel, doando caixas de bombons 
para crianças carentes. “Na noite 
de Natal deste ano quero estar 
com minha família”, afi rma.

Ao se despedir do repórter, 
Golanovski volta a demonstrar o 
que sempre foi – “Vamos conse-
guir a medula para este menino, 
tenho certeza”, afi rma se refe-
rindo a Gustavo Gneipel, de 2 
anos, para quem a Adosarec, en-
tidade fundada por Golanovski, 
está fazendo campanha – uma 
pessoa preocupada muito mais 
com o próximo do que consigo 
mesmo.

ORESTES: “Faça o bem sempre e você vai ter alguém pensando em você”
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Rural

Gracieli Polak

TRÊS BARRAS

Agricultores devem respeitar limites com Floresta Nacional (Flona)

Uma análise da 
experiência do girassol 
em plantio de safrinha

Área plantada com 
milho transgênico 

Independente das discussões 
sobre os prós e contras sobre o 
plantio de variedades genetica-
mente modifi cadas, os transgê-
nicos, uma coisa é certa: a pre-
ferência dos grandes agricultores 
pelas sementes manipuladas é 
real, fator que propicia o cresci-
mento da área plantada no País 
na safra 2009/2010. 

Liberado pela Comissão 
Nacional Técnica de Biossegu-
rança (CNTBio) na safra passa-
da, o cultivo do milho transgê-
nico alcançou em seu primeiro 
ciclo 9% da área plantada no 
Pais, 25% na safrinha. Segun-
do fontes do setor produtivo 
que defendem o uso de grãos 
geneticamente modifi cados, os 
transgênicos poderiam elevar a 
produtividade ao mesmo tempo 
em que reduziriam custos de 
produção e esta é a justifi ca-
tiva dos produtores da região 
ouvidos pelo CN para adotar o 
plantio das variedades genetica-
mente modifi cadas. Enquanto 
a procura pelas sementes no 
Planalto Norte é alta, a preo-
cupação com a biosegurança 
também cresce.

De acordo com Anésio da 
Cunha Marques, analista am-
biental da Floresta Nacional 
(Flona) de Três Barras, o cresci-
mento do plantio de variedades 
transgênicas na área de entorno 
da Flona é tema recorrente de 

discussão pelo Conselho Con-
sultivo da entidade, que agora 
alerta os agricultores sobre as 
medidas protecionistas defi nidas 
pela Lei.

DISTÂNCIA SEGURA

Segundo Marques, para o caso 
da soja e do algodão um raio de 
500 metros dos limites entre as 
propriedades e a Flona deve ser 
respeitado, mas no caso do mi-
lho, em que não há ainda estudo 
específico, a faixa que precisa 
ser respeitada corresponde a dez 
quilômetros. “A soja é uma va-
riedade que faz autofecundação, 
enquanto o milho tem polini-
zação aberta, ou seja, o pólen é 
levado pelo vento e as lavouras 
transgênicas podem contaminar 

as convencionais”, explica. O 
analista ressalta que tal distância 
é preconizada para proteger os 
agricultores que vivem na área de 
entorno da Flona, como medida 
para assegurar a biodiversidade e 
preservar as sementes convencio-
nais da contaminação pelas varie-
dades modifi cadas, patenteadas 
por laboratórios internacionais.

O desrespeito ao que asse-
gura a Lei sujeita o agricultor a 
multa aplicada em razão da área 
de invasão. Para limites entre 
propriedades particulares, 20 
metros é a distância que precisa 
ser respeitada entre um plantio 
e outro, medida contestada por 
diversas entidades de classe em 
carta enviada ao CNTBio em 
junho. 

APROVADO desde 2008, plantio transgênico do milho conquista agricultores
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que objetiva vincular a produção de biodiesel à geração de ren-
da para os agricultores familiares, recebeu a adesão tanto do 
movimento sindical de trabalhadores rurais quanto de grandes 
empresas processadoras de matérias-primas para a produção 
de biodiesel. Em 2006, foi firmada parceria entre organizações 
sociais de trabalhadores na agricultura e a principal empresa de 
produção de biodiesel no Brasil, operacionalizando os avanços 
previstos no PNPB. No Planalto Norte Catarinense foi possível a 
efetivação da proposta somente em outubro de 2006 para o cultivo 
da safrinha de 2007 (janeiro e fevereiro), sendo realizados 163 
contratos em dez municípios da região
A experiência foi fruto da conjuntura nacional e, como seus re-
sultados não ocorreram a contento, foi realizada pela Epagri uma 
pesquisa objetivando levantar as áreas plantadas, as épocas de 
semeaduras, as produções obtidas e levantar a possível causa 
do inicial insucesso no atingimento de um patamar de produção 
aceitável. Este conhecimento tem grande importância para futuras 
experiências tendo em vista que olhamos sempre apoiados nos 
ombros das experiências passadas.
Dos 470 hectares plantados, a área efetivamente colhida corres-
pondeu a 53% da área plantada sendo o restante considerada 
inviável para colheita. A produtividade média foi de 328 kg/ha, 
oscilando de menos de 300 kg/ha até mais de 900 kg/ha. 
As causas atribuídas pelos entrevistados referentes às perdas 
ocorridas foram: o excesso de chuvas e a ocorrência de mofo 
branco; algumas partidas de sementes de baixa germinação e 
vigor; a falta de maior assistência técnica por parte da empresa 
de biodiesel; o atraso no envio do boro para alguns municípios; 
a falta de discos de plantio apropriados e disponíveis; e o plantio 
tardio.
As sementes chegaram aos sindicatos para a distribuição tar-
diamente. Além disso, os dirigentes sindicais relataram vários 
problemas com a disponibilidade regional de discos apropriados 
para a semeadura. Houve relatos de atraso na entrega de boro, 
um nutriente essencial à cultura, o que ocasionou mais atraso 
no plantio. Os primeiros plantios foram efetuados entre 26 de 
janeiro e 3 de fevereiro e, na maioria dos casos, em meados de 
fevereiro. Em alguns casos, os plantios se estenderam até final 
de março e início de abril, períodos não recomendáveis para o 
plantio da cultura.
Percebe-se que houve uma sucessão de problemas que pro-
vocaram o insucesso da experiência regional do girassol e que 
há necessidade de se investir mais em pesquisa agropecuária 
e zoneamento para dar maior segurança para as iniciativas em-
preendedoras.

Adriano Martinho de Souza é engenheiro agrônomo  M.Sc. 

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri-Estação Ex-
perimental de Canoinhas
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Com manejo simplifi cado e garantia de mercado, cultivar surge como opção de inverno para agricultores da região

Gracieli Polak

CANOINHAS

Campo aberto para a produção 
de canola no Planalto Norte de SC

A fl or amarela típica das zonas 
rurais europeias aos poucos 
colore a zona rural do Planalto 
Norte Catarinense neste ano, 
trazendo novas formas de renda 
para os produtores da região. 
Cerca de 300 hectares dão cara 
nova ao campo com o primeiro 
plantio da canola, leguminosa que 
surge como alternativa para os 
plantios de inverno, basicamente 
concentrados no trigo e na ceva-
da. Matéria-prima de biodiesel e 
óleo comestível, o mercado para 
o produto está aberto no País e a 
comercialização é garantida, fator 
que possibilitou a implantação 
das primeiras lavouras na região.

De manejo simples e in-
vestimento baixo, o cultivo da 
canola foi realizado por aproxi-
madamente dez produtores aten-
didos pela Germinar Insumos 
Agropecuários, que em parceria 
com a empresa gaúcha BS Bios, 
trouxe a opção pela cultivar e o 
apoio técnico aos agricultores. 
Segundo o engenheiro agrô-
nomo Auro Bedretchuk, da 
Germinar, novas alternativas de 
plantios de inverno são necessi-
dades dos agricultores da região 
para aumentar a rentabilidade e 
sustentar a propriedade durante 
os meses em que a estrutura 
maquinária fi ca ociosa, pois o 
trigo, opção natural destes agri-
cultores, encontra problemas de 
comercialização. “O custo fi xo 
de uma propriedade é bastante 
alto, por isto é essencial inves-
tir em diversificação e novas 
alternativas de negócios. Com 
a canola nós buscamos garantir 
maior rentabilidade no inverno, 
inclusive com comercialização e 
preço garantidos”, explica.

 
OPÇÃO PELA NOVIDADE
Com rendimento quase zero 
com o cultivo do trigo, o agri-
cultor Clemente Chupel, da 
localidade de Barra Grande, em 
Três Barras, resolveu investir na 
nova cultivar que tanto para ele 
quanto para os outros agriculto-
res, ainda é uma novidade a ser 

testada. “Estou buscando uma 
alternativa, porque a margem de 
lucro deixada pelo trigo é muito 
pequena, muitas vezes nada”. 
Para Chupel, o investimento não 
foi alto e a lavoura está em boas 
condições, situação que gera 

otimismo para o agricultor, que 
até meados de outubro deve estar 
com a primeira safra colhida.

Para o técnico agrícola Edu-
ardo Knop, da BS Bios, um dos 
fatores que contribuíram para 
a disseminação da cultivar na 

região foi o manejo simplifi cado 
da lavoura, que dispensa apli-
cações de fungicidas e demais 
tratamentos. “Como a semente 
é tratada, ela é resistente às pra-
gas e tem maior rendimento”, 
esclarece.

Para plantar um hectare com 
a leguminosa, são necessários 
três quilogramas de sementes. 
O custo da lavoura está orçado 
em 10 a 13 sacas do produto e 
a rentabilidade varia entre 20 a 
25 sacas.

CHUPEL mostra otimismo com a nova cultivar: “Estou buscando uma alternativa, porque a margem de lucro deixada pelo trigo é muito pequena, muitas vezes nada”
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mou a convivência. Na escola, as gerações que não 
cresceram com o computador como ferramenta 
doméstica, como a de hoje, tem apoio para desven-
dar o mundo da informática. O curso básico trouxe 
para as salas de aula mães dispostas a descobrir 
novas ferramentas, muitas delas velhas conhecidas 
da instituição.

 Vanessa Alves dos Santos foi umas das alunas 
da quarta série do ano de 1982, quando a Alzirinha 
foi inaugurada. Da época em que a mãe era sua 
professora, Vanessa, que também já foi professora 
e hoje é secretária da instituição, só tem boas lem-
branças. “Eu me criei aqui no bairro, estudei na 
escola e depois vim trabalhar aqui. Mudou muita 
coisa, a Alzirinha cresceu, mas continua sendo 
minha vida”, conta a secretária, que hoje tem um 
fi lho estudando na instituição.

Com a redução do número de alunos, o futuro 
da E.B.M. Alzirinha Corrêa da Silva é incerto. Os 
esforços para melhorar o processo educacional 
dentro da instituição e a participação da comunidade 
nas atividades desenvolvidas por ela, no entanto, 

revelam a importância que a escola tem para o bairro 
e que, segundo a responsável, motivam a luta pela 
manutenção das atividades. A partir deste semestre, 
os alunos da Faculdade de Música do Pólo Aberto 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) também passam a ocupar o prédio.

Invenção e inovação na ALZIRINHA

ESPECIAL ESPECIAL

UnC é reconhecida 
internacionalmente

Canoinhas e a Universidade 
do Contestado estiveram em 
evidência no 6.º Congresso 
Internacional  de Estudos 
Técnicos e Científicos em 
Óptica e Optometria e na 
Expo Brasil Óptica 2009, que 
aconteceu em Brasília entre 
os dias 13 e 15 de agosto. 
“O nome da UnC a todo o 
momento era lembrado, até 
porque nove palestrantes são 
egressos do curso de Opto-
metria e dois eram docentes 
da graduação”, lembra a co-
ordenadora do curso, Patrícia 
Trebien.

O evento, com foco na 
saúde públ ica  e  inc lusão 
visual, contou com cursos, 
palestras científicas, reuniões 
e feira de produtos e servi-
ços do segmento. “Todo o 
público-alvo do ramo ótico 
teve contato com o curso e 
a Universidade”, acrescenta 
a coordenadora. De acordo 
com ela, o trabalho realizado 
no curso teve grande impac-
to. “A UnC Canoinhas esteve 
em evidência porque além da 
formação de alta qualidade, 
nós realizamos um grande 
trabalho social através da Clí-
nica Universitária de Saúde 
Visual que pôde ser demons-
trado”. A Clínica Universitá-
ria de Saúde Visual já atendeu 
mais de 14 mil pessoas da 
cidade de Canoinhas e região, 
e com isso estima-se ser um 
dos municípios de melhor 
assistência em saúde visual 
do Brasil. “Além do impacto 
na saúde pública, é na clínica 
que acontece a capacitação 
dos alunos da graduação”, 
afirma, endossando o serviço 
realizado pela Instituição.

O espaço é grande, enquanto a quantidade 
de alunos é limitada. Fundada em 1982, a 
Escola Básica Municipal Alzirinha Corrêa 

da Silva até o ano passado trabalhava com uma 
média de 200 alunos, divididos entre Ensino Bá-
sico e Fundamental. Neste ano, a unidade possui 
apenas três turmas e, apesar de menos estudantes, 
investe na melhoria do ensino, que não para: tur-
no e contraturno são ocupados para aprender o 
máximo possível, sobre diversos assuntos e, quem 
sabe, descobrir alguns talentos. 

Segundo a responsável pela escola, Zenite 
Lech, depois que os alunos adquiriram uma grande 
quantidade de fl autas e demonstraram o desejo de 
aprender a tocar o instrumento, um professor foi 
solicitado e o projeto começou a acontecer e a 
estimular os pequenos músicos. “Na fl auta muitas 
crianças descobrem que são capazes de aprender, 
até mesmo porque o  aprendizado de cada uma 
é diferente em cada área. Às vezes aquele aluno 
que vai bem em uma matéria não tem o mesmo 
resultado em outra e assim é com o instrumento: 
um estímulo a mais”, revela.

Idealizado pela Secretaria da Educação de 
Canoinhas, o projeto acontece também na E.B.M. 
Aroldo Carneiro de Carvalho e não tem como 
objetivos apenas descobrir talentos e, sim, elevar 
a autoestima e a autoconfi ança das crianças. Como 
não há o estabelecimento de critérios para entrar 
no projeto, todos podem participar e, na Alzirinha, 
mais de 50% dos alunos se reúnem para tocar 
fl auta. Além da aprendizagem de música, outras 
medidas são executadas para que o processo edu-
cacional seja aprimorado e uma delas promete 
revolucionar a dinâmica da escola.                              

PIONEIRISMO

Lembra daquelas salas de aula dos fi lmes ame-
ricanos, arrumadas de acordo com as matérias 
lecionadas?

Em um contexto um pouco diferente, um pro-
jeto semelhante está sendo implantado na escola, 
de maneira pioneira. “Estamos nos organizando 
e montando salas específi cas para o ensino de 

Mapas para Geografi a, letras para a Língua Portuguesa, ábacos para Matemática: projeto pioneiro ambienta salas específi cas para o ensino das matérias 

Matemática e Ciências, Língua Portuguesa, outra para 
História e Geografi a, Artes e Relaxamento”, conta 
a responsável. Segundo Zenite, todos os materiais 
da escola estão sendo organizados para que estejam 
alojados nas respectivas salas e bem ao alcance dos 
professores, que poderão utilizá-los para tornar ainda 
mais interessante aos alunos o aprendizado em cada 
disciplina. “Tem muitas coisas que os professores 
nem lembram que existem e que podem ser usadas 
de forma prática nas aulas. O esqueleto está lá na sala 
de Ciências, os mapas na de Geografi a e isso é muito 
bom, estimulante para todos”, defende.

De acordo com a orientadora pedagógica da 
escola, Xeila Cornelsen, na prática o professor pode 
trabalhar de maneira mais aprofundada as matérias e 
aproveitar o ambiente também para ser mais criativo, 
sem precisar se ausentar da sala. “O professor trabalha 
todas as disciplinas e precisa ter aparatos em mão.  
Assim o recurso já está lá, facilita bastante”, explica.

Para a responsável pela escola a composição das 
salas e o rodízio dos alunos que passam por elas 

traz ainda outros benefícios, como a obediência aos 
horários e o estabelecimento de uma rotina escolar. 
“Crianças das primeiras séries não tinham de respei-
tar horários de aula, então isso é uma novidade para 
eles. A mudança das salas, além dos benefícios para 
a aprendizagem dos conteúdos, colabora para essas 
noções de responsabilidade”, afi rma.

Segundo Zenite, relógios estão sendo providen-
ciados para cada uma das salas, que ainda recebem 
o apadrinhamento de dois a três pais para ajudar na 
montagem e adequação dos ambientes. A participação 
dos pais, diz a responsável, é um dos grandes motivos 
para que o grupo seja forte, mesmo com número re-
duzido. “Eles participam mesmo. Se precisar de ajuda 
eles vêm de forma espontânea, porque comunidade 
e escola interagem”, conta.

BRAÇOS DADOS COM A COMUNIDADE

No meio do caminho entre escola e comunidade, 
o curso de informática aberto para mães e pais de 
alunos, além de demais moradores do bairro, aproxi-

Gracieli Polak
CANOINHAS

NOTAS DA EDUCAÇÃO

ESCOLA localizada na Cohab 2, perdeu alunos, mas investe em formas de melhorar o aprendizado dos estudantes

Invenção e inovação na ALZIRINHA

Canoinhas, 21 de agosto de 2009 Canoinhas, 21 de agosto de 2009

Quem foi Alzirinha 

Corrêa da Silva?
A mulher que dá nome ao Grupo Escolar do Conjunto 

Habitacional 2 (Cohab 2) foi, segundo o arquivo 
da escola, uma professora bastante querida por seus 
alunos. Filha de Otávio Gomes Corrêa e Targília Cor-
rêa, Alzirinha se formou em Pedagogia pela Faculdade 
Estadual de Filosofi a, Letras e Artes (Fafi ) de União da 
Vitória, e passou a atuar na Escola Isolada da Água 
Verde, instituição na qual conquistou muitos amigos. 
“Era uma pessoa bem querida, meiga e amiga de todos”, 
diz o histórico. Aos 41 anos de idade faleceu e, dois 
anos mais tarde, foi homenageada ao ter seu nome 
emprestado à escola.

PROFESSORES  E ALUNOS unidos com a comunidade para colocar em prática projeto pioneiro
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PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO DE 

CORTE

HIROATSU NISHIMORI, CPF: 
216.958.819-15,  torna
público que está requeren-
do à Fundação do Meio 
Ambiente(FATMA) a Auto-
rização de Corte para SU-
PRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
NATIVA EM ÁREA RURAL, 
matrículas 908 localizada em 
Santa Leocádia, Zona Rural 
do Município de Canoinhas/
SC.

Aline Akemi Hayasida Prus-
saki
Responsável Técnico

Rua Felipe Schmidt, 485, 
Centro, 88010001, Florianó-
polis 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
GILSON HIDEAKI NAGANO e Outro, residente á Rua Curitibanos, nº 588, 
Centro, Município de Canoinhas/SC, inscrito no CPF sob o nº 004.211.139-
01 , comunica que requereu á Fundação do Meio Ambiente- FATMA, 
Licenciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) para Atividades de BENEFI-
CIAMENTO, SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS, em uma 
propriedade, situado  na Localidade de Campininha/ Estrada Transfalcô-
nica, Zona Rural, Município de Três Barras/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.
   
GILSON HIDEAKI NAGANO                          LUIS ALFREDO WENDT                                 
        CPF 004.211.139-01                        Eng.Agrônomo Responsável
                                                                                CREA/SC 13.555-1

População canoinhense 
cresce 0,4%, diz IBGE
De acordo com o Instituto, na região, somente Monte Castelo 
apresenta retração; Três Barras foi a que mais cresceu

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

O Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgou 
na sexta-feira, 14, as esti-
mativas das populações resi-
dentes nos 5.565 municípios 
brasileiros em 1º de julho de 
2009. Canoinhas apresentou 
aumento de 0,4% no número 
de habitantes (veja quadro ao 
lado). Três Barras apresentou 
crescimento maior, com 0,9%. 
Os demais  munic íp ios  da 
região oscilaram entre estas 
porcentagens. Apenas Monte 
Castelo apresentou decrésci-
mo populacional, irrelevante 
se considerar mos que em 
termos numéricos, nove ha-
bitantes foram excluídos do 
levantamento.

As estimativas populacio-
nais são fundamentais para o 
cálculo de indicadores eco-
nômicos e sociodemográficos 
nos períodos intercensitários, 
e o parâmetro usado pelo 
Tribunal de Contas da União 
na distribuição do Fundo de 
Par ticipação de Estados e 
Municípios.

Segundo as estimativas, 

em 2009 o Brasil tem 191,5 
milhões de habitantes espalha-
dos pelas suas 27 unidades da 
federação e 5.565 municípios. 
São Paulo se destaca como 
a unidade da federação mais 
populosa, com 41,4 milhões de 
habitantes, seguida por Minas 
Gerais (20 milhões) e Rio de 
Janeiro (16 milhões). Nestas 
três unidades da federação da 
Região Sudeste concentram-se 
cerca de 40,4% da população 
brasileira.

Para  chegar  aos  novos 
resultados populacionais, o 
IBGE empregou uma metodo-

A alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso objetivo e acesa 

a nossa inteligência. (Helen Keller)

FELIZ ANIVERSÁRIO
18/08 Caline Damaso
18/08 Cilomar Santos

19/08 Juliano César Ossowski
22/08 Pedro Leandro Neves

23/08 Claudia Schiessl

PARABÉNS ESPECIAL
“Você preenche completamente nossas 
vidas com seu jeito simples e maravilhoso 
de ser: um pai, um esposo dedicado a 
família. Sua presença é lembrada e senti-
da a cada momento de nossa vida. Você 
nos mostra que vale a pena ser honesto e 
que a dignidade de uma pessoa não tem 
preço. Um exemplo de homem. Essa é a 
maior lembrança que você deixa por onde 
passa a todos os que o conhecem. Feliz 
Aniversário!”, são os votos de sua fi lha e 
de sua esposa que muito te amam. 

TRADIÇÃO CAMPEÃO DA TAÇA PLANALTO

A Diretoria Municipal de Esportes de Bela Vista do Toldo, em nome 
do diretor Jaisson Schiessl está parabenizando a equipe do Tradição, 
assim como todos aqueles que os apoiaram durante a conquista do 

título de campeão da Taça Planalto.

logia de conciliação censitária 
combinada com o Método 
das Componentes Demográ-
ficas. Em síntese, esses pro-
cedimentos demográficos são 
utilizados para avaliar e, se for 
o caso, corrigir, para efeito 
de projeções e estimativas, 
informações censitárias, tanto 
no que diz respeito ao volume 
como à composição da popu-
lação por sexo e idade. Em 
2010, o IBGE deve realizar 
o  censo geral da população 
brasileira.
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Acidente mata três 

e deixa 15 feridos
Tragédia foi registrada na BR-116 e envolveu cinco veículos

Edinei Wassoaski
MONTE CASTELO

Três pessoas morreram e 15 
fi caram feridas em acidente re-
gistrado na noite de domingo, 
16, na BR-116, trecho privatiza-
do próximo a Monte Castelo, a 
40km de Canoinhas.

Testemunhas disseram à Po-
lícia Rodoviária Federal que um 
caminhão Volkwagen, placas de 
Caxias do Sul-RS, dirigido por 
Rodrigo Sanches,tentava uma 
ultrapassagem quando bateu de 
frente com a picape S10 em que 
estavam Jaqueline Francener, 22 
anos, e Jairo Lisboa, 43 anos. 
A batida entre os dois resultou 
na morte instantânea dos três 
envolvidos.

Pouco depois, um ônibus 
fretado acabou batendo nos veí-
culos acidentados. Os motoristas 
do ônibus, Rudimar Chiminazzo 
e Moisés Facchini, que estavam 
na cabine, e a passageira Rogéria 
Fontana Bif  estão internados em 
estado grave no Hospital São 
Vicente, de Mafra. Dos 23 pas-
sageiros, pelo menos 13 tiveram 

ferimentos leves.
Outros dois motoristas que 

trafegavam na rodovia em um 
caminhão Scania de São José 
dos Pinhais-PR e um Siena de 
Lages também acabaram atin-
gindo os veículos acidentados 
na pista.

Jairo e Jaqueline moravam 
em Jaraguá do Sul-SC, a 150km 
de Canoinhas.

Segundo o jornal A Notícia, 
Jaqueline estava concluindo a 
faculdade de enfermagem em 
Curitiba-PR e pensava no vesti-
bular para medicina que iria ten-
tar no ano que vem. Era a caçula 

das três fi lhas do casal Nilcete e 
Acácio Francener. A jovem esta-
va de férias e voltava de compras 
no Paraguai com o tio Jairo. Ele 
era técnico-projetista da Weg há 
20 anos.

Tio e sobrinha foram ve-
lados na Igreja Nossa Senhora 
Aparecida, no bairro da Ilha da 
Figueira. Jaqueline foi sepulta-
da no Cemitério Municipal de 
Jaraguá. O corpo de Lisboa foi 
levado  para Florianópolis, onde 
foi sepultado.

O caminhoneiro Rodrigo 
Sanches era natural do Rio Gran-
de do Sul.

S10 em que sobrinha e tio viajavam vindos do Paraguai para Jaraguá do Sul

Tentativa de furto
Na madrugada de sábado, 15, na 
rua Vidal Ramos, a Polícia fl agrou 
um homem carregando sacolas 
com produtos de origem duvidosa. 
Ao ver os policiais, o homem lar-
gou as sacolas e fugiu. Segundo 
a Polícia, os produtos teriam sido 
furtados de um estabelecimento 
comercial. O suspeito não foi 
localizado.

Uma criança e 
quatro adolescentes 
tentam furtar
Uma criança e quatro adolescen-
tes foram fl agrados esta semana 
tentando furtar.

Ao meio-dia de domingo, 
16, na avenida Expedicionários, 
bairro Campo d’Água Verde, uma 
criança de oito anos foi fl agrada 
tentando furtar de um estabeleci-
mento comercial. Ele foi encami-
nhado ao Conselho Tutelar. 

Na segunda-feira, 17, um 
adolescente de 14 anos foi fl a-
grado tentando furtar de um esta-
belecimento comercial da mesma 
avenida.

Já na noite de segunda-
feira, 17, um rapaz de 15 anos 
foi detido tentando furtar de uma 
residência na rua Otílio Furst no 
bairro Jardim Esperança. Ele teria 
invadido o pátio e sido apreendido 
por vizinhos.

Na terça-feira, 18, na avenida 
Expedicionários, bairro Campo 
d’Água Verde, duas adolescentes 
com 13 e 16 anos foram fl agradas 
com produtos furtados de uma 
loja.

Na semana passada, uma 
criança de 9 anos foi flagrada 
tentando furtar.

Esfaqueado
Luciano Guimarães, 28 anos, foi 
atendido pelo Corpo de Bombei-
ros de Três Barras na madrugada 
de segunda-feira, 17, na avenida 
Rigesa. Segundo Guimarães, 
ele teria sido esfaqueado por um 
desconhecido. O corte de 15 cen-
tímetros na região lombar levou 
a vítima ao Pronto Atendimento 
onde foi medicado. A Polícia Civil 
investiga o caso.

Pneus importados 
apreendidos
Policiais federais, militares e au-
ditores da Receita Federal apre-
enderam 322 pneus importados 
usados em uma loja às margens 
da rodovia SC-303, que liga Canoi-
nhas a Três Barras, na manhã de 
terça-feira, 18. Todo o material foi 
para um depósito da Receita.

Em junho passado, por 8 
votos a 1, o Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu proibir a importação 
de pneus usados para recauchu-
tagem ou qualquer outro fi m, de 
qualquer procedência, além de 
anular as decisões já proferidas 
e medidas liminares concedidas 
pelos cinco tribunais regionais 
federais e mais de 20 juízes de 
primeira instância favoráveis às 
empresas que reciclam ou em-
pregam essas carcaças como 
matéria-prima.

Homem morto no 
rio Canoinhas
Luiz Sasinski ,  39 anos, foi 
encontrado morto no rio Canoi-
nhas, próximo da rua José Boi-
teux na noite de sexta-feira, 14. 
Segundo um amigo da vítima, 
ele estava embriagado e teria 
ameaçado se matar. Quando o 
amigo se ausentou para chamar 
alguém da família, ao retornar 
às margens do rio, não viu mais 
Luiz. Foi quando chamou a Po-
lícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros, que encontrou o corpo 
de Luiz já sem vida, boiando 
no arroio Monjolo, que corta o 
município e desemboca no rio 
Canoinhas.

A Polícia Civil investiga agora 
se Luiz caiu acidentalmente no 
rio ou trata-se de um caso de 
suicídio.

Homens se passam 
por funcionários 
públicos para roubar
Dois homens usando um veículo 
Gol branco se passaram por 
profissionais do serviço social 
para assaltar duas senhoras na 
localidade de Barra Mansa, dis-
tante cerca de 40 km do centro 
de Canoinhas.

Segundo as senhoras, de 
58 e 90 anos, os homens teriam 
passado por sua casa na tarde de 
quinta-feira, 13, fazendo pergun-
tas sobre a rotina da casa.

Horas depois, a dupla re-
tornou a casa e armados com 
revólveres anunciaram o assalto. 
Eles levaram cerca de R$ 1 mil 
em dinheiro e fugiram em direção 
a localidade de Timbózinho. Até 
o momento não surgiram pistas 
dos suspeitos. A Polícia inves-
tiga a ligação entre o assalto e 
a tentativa de assalto a casa do 
vereador Miguel Gontarek (PP), 
ocorrido na segunda-feira, 10, 
na localidade de Rio dos Pardos, 
distante cerca de 10km de Barra 
Mansa.

Ontem, o delegado Rui 
Orestes Kuchnir informou que 
o vereador identifi cou por foto 
um dos assaltantes. O suspeito 
está preso e Gontarek deve 
reconhecê-lo pessoalmente nos 
próximos dias. 

Colisão
Um Ford Corcel, placas de Ca-
noinhas, colidiu na madrugada 
de domingo, 16, contra um Fiat 
Strada, placas de Canoinhas, que 
estava estacionado na rua Álvaro 
Soares Machado. O motorista 
e a carona sofreram ferimentos 
leves e foram levados ao Pronto 
Atendimento.

Cheques sem 
fundos no centro
Na tarde de ontem, a Polícia 
deteve na rua Francisco de 
Paula Pereira, duas mulheres 
acusadas de soltarem cheques 
sem fundo no comércio. As duas 
foram levadas para a Delegacia 
Civil a fi m de serem ouvidas pelo 
delegado. 

Concluído inquérito da APP do Almirante 
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O delegado Rui Orestes Kuchnir 
entregou ontem à tarde à Justiça 
o inquérito policial que apurou 
denúncia de suposto desvio de 
recursos da Associação de Pais 
e Professores (APP) da E.E.B. 
Almirante Barroso. No inquérito, 
a Policia indicia a ex-diretora da 

escola Cátia Voigt por peculato 
(crime cometido por funcionário 
público contra a administração 
em geral).

Cátia é acusada de ter des-
viado recursos que chegam a 
R$ 22,5 mil, pagos por pais de 
alunos para compra de apostilas 
do Sistema Energia. Na semana 
passada, a empresa registrou o 

CNPJ da APP no Serasa.
O inquérito traz vários de-

poimentos de pessoas ligadas à 
escola, notas supostamente adul-
teradas e atas de reuniões.

Em seu depoimento, Cátia se 
recusou a falar.

Cabe agora ao Ministério 
Público aceitar e encaminhar a 
denúncia para a Vara Criminal.

CANOINHAS

Acusado de assaltar 

farmácia vai para a cadeia

A Divisão de Investigação Criminal, composta por 
policias civis e militares de Canoinhas, prendeu on-
tem Eriel Martins Pires Antunes Moraes, acusado 
de assaltar uma farmácia no Campo d’Água Verde 
há duas semanas. Ele teria confessado o crime 
dias depois, mas não foi preso por ter escapado 
do fl agrante. A prisão foi motivada por mandado 
preventivo expedido pela Justiça. 

Violência contra a 

mulher no São Cristóvão

Na noite de quarta-feira, 19, na rua Otávio Pazda, bairro 
São Cristóvão, em Três Barras, a Polícia encontrou uma 
mulher de 29 anos, correndo na chuva, com uma crian-
ça no colo. Ela disse que fugia do marido de 36 anos, 
que lhe ameaçava com uma faca. A guarnição localizou 
o agressor em visível estado e embriaguez alcoólica, 
prendeu em fl agrante e o conduziu até a Delegacia de 
Polícia Civil para as demais providências.
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750 vagas são para agente: salário de R$ 5 mil

Polícia 

Rodoviária 

Federal abre 

concurso

PRECISA-SE
> CONCURSOS

l Polícia Rodoviária Federal

Prazo: até 11 de setembro
Cargos: policial rodoviário federal
Vagas: 750
Salário: até R$ 5,6 mil + benefícios
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 100
Inscrições: www.funrio.org.br 

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

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 expe-
riência)
- Barman / barwoman  (com expe-
riência)
- Técnico (a) em informática (com 
experiência em manutenção)
- 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.

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

PROFESSOR de inglês leciona aula 
particular no padrão de escolas de idio-
mas ou como reforço escolar (incluindo 
Língua Portuguesa). Fone: 3622-0337.

Desde quinta-feira, 13, estão aber-

tas as inscrições para as 750 vagas 

de agentes de nível superior para 

a Polícia Rodoviária Federal. Com 

salários iniciais de RS 5,6 mil, mais 

benefícios da instituição, as vagas 

são para pessoas portadoras de 

diploma de Ensino Superior em 

qualquer área, desde que reconheci-

dos pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH) B.

O Concurso Público, execu-

tado pela  Fundação de Apoio à 

Pesquisa, Ensino e Assistência 

à Escola de Medicina e Cirurgia 

do Rio de Janeiro e ao Hospital 

Universitário Gaffrée e Guinle, da 

Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (Funrio) será com-

posto de duas fases. A primeira terá 

quatro etapas e começa com prova 

objetiva e redação. Os candidatos 

aprovados nesta etapa seguem para 

exame de capacidade física e, pos-

teriormente, avaliação psicológica 

e de saúde.

Os aprovados em todas as 

outras etapas, que tem caráter eli-

minatório, seguem para Curso de 

Formação Profi ssional, também de 

caráter eliminatório. As inscrições 

estão abertas até sexta-feira, 4 de 

setembro, no site da Funrio, ao 

valor de R$ 100.

Para se inscrever para uma vaga 

de agente da Polícia Rodoviária Fe-

deral acesse www.funrio.org.br.

PF REABRE INSCRIÇÕES
Na terça-feira, 18, as inscrições para 

um dos mais esperados concursos 

do ano, o da Polícia Federal, foram 

encerradas, mas, por problemas 

técnicos, foram reabertas até às 

23h59min de ontem. Com salários 

que chegam a RS 7,5 mil, as 600 

vagas serão disputadas em duas 

fases distintas.
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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 neces-

sário se identifi car.
Líder do PP e presidente 
da Comissão de Economia 
da Assembleia Legislativa, 
o deputado Silvio Dreveck 
(foto) voltou a criticar o atual 
modelo de gestão do Governo 
catarinense, dessa vez, reper-
cutindo matéria divulgada 
pela imprensa dando conta de 
que, cada vez mais, Santa Ca-
tarina está ficando “litorânea” 
– contradizendo o discurso da 
“descentralização”. Confor-
me ampla matéria do Diário 
Catarinense, tendo por base 
pesquisa do IBGE, o processo 
da chamada “litoralização” 
permanece. “Apesar de en-
frentar problemas como falta 
de habitação e segurança, (as 
cidades litorâneas) continuam 
atraindo novos habitantes. A 
situação se verifica desde as 
duas últimas décadas. Floria-
nópolis, a capital,  ganha uma 
média de cinco mil moradores 
ao ano”, revela a reportagem, 
que foi divulgada na tribuna 
pelo líder do PP.

Ainda de acordo com as 
mesmas fontes, ressaltadas 
por Silvio, a pesquisa do 
IBGE mostra que, em Santa 
Catarina, continua a tendência 
“de concentração nas maio-
res cidades, diminuição nos 
pequenos municípios e con-
tinuidade da litoralização”. 
Ou seja, o sistema de gestão 
do Governo Estadual, com 
suas secretarias regionais, não 
surtiu na prática o que diz o 

discurso da descentralização.
Por outro lado, um relató-

rio divulgado  pelo Tribunal 
de Contas do Estado,  no 
relatório chamado “Para onde 
vai o seu dinheiro”, acaba 
por reforçar o que dizem o 
IBGE e a matéria da impren-
sa. O relatório diz, para se 
ter uma ideia, que em 2005 a 
maior parte das operações de 
descentralização de créditos 
orçamentários foram feitas 
pelo Fundo de Desenvolvi-
mento Social e pela Secretaria 
de Estado da Educação. “A 
principal beneficiada pelo 
mecanismo foi a secretaria de 
desenvolvimento da Grande 
Florianópolis, que recebeu   
R$ 13,42 milhões para apli-
car justamente na região da 
capital, onde fica a sede do 
executivo. A menor parcela do 
dinheiro foi para as secretarias 
de Dionísio Cerqueira e São 
Joaquim, bem mais distantes 
do litoral”, concluiu o TCE.

Relatório do TCE e  IBGE  põe 

em xeque tese do Governo

FLORIANÓPOLIS

CEI Vinícius de Moraes

Vários e-mails chegaram à redação do CN de 
leitores se manifestando sobre as condições do CEI 
Vinícius de Moraes (leia matéria na página 4):

O CEI VINÍCIUS DE MORAES 
PRECISA DE SUA AJUDA...

A quem puder ajudar e tiver boa vontade, não 
precisa mais que isso. 

Não imaginava que a situação do CEI Vinícius 
de Moraes era tão precária. Um banheiro pra 108 
crianças? Como vivem e estudam 108 crianças num 
espaço tão pequeno, tão velho e tão sem cara de 
escola? Aonde está a referência de escola no centro 
da cidade? 

De que adianta falar da quantidade inicial de 
alunos que eram 35 se a demanda atual é duas vezes 
mais que isso.  E agora vamos tirar nossos fi lhos da 
escola por falta de estrutura? Privilégio só para 35? 
A escola está funcionando naquela casa há quantos 
anos? No ano passado a situação não era diferente. 
E o que foi feito?  E vamos continuar assim até que 
saia o novo CEI? 

Tanto se fala da construção do novo CEI. Tanto 
se fala na tal compra do terreno do Palmeiras. Mas 
será que ninguém pensa que nós precisamos de 
solução para o HOJE e que o novo CEI não passa 
de um sonho?

E a Secretaria de Educação fecha os olhos a esta 
situação? Será que não sabem das difi culdades? Ou 
não querem ver? 

Estamos no início do segundo semestre e o que 
foi feito? Vamos esperar terminar este ano pra fazer 
alguma coisa no ano que vem? Se não há lugar pra 
tanta criança naquela casa porque não alugam outra? 
Qual é a desculpa da vez?  Se não tem casa maior, 
então dividam a escola e aluguem duas casas.

Mas tudo isso nunca dá, nunca pode... Mas, 
então, o que pode? 

Quem é que pode ajudar? A quem temos de re-
correr? Ao Juiz da Infância? Ao Promotor?  Ao MEC? 
A Secretaria de Educação do Estado? Vereadores? 
Candidatos da próxima eleição e suas intermináveis 
propostas de campanha? 

Ninguém pensa que antes de tudo existem 108 

anjos que precisam de nossa ajuda? Que eles não 
têm espaço pra brincar, pra correr, nem ao menos 
pra fazer suas necessidades fi siológicas em paz. Não 
podem ser crianças. Vale lembrar que existem anjos 
dos quais os pais trabalham fora que precisam do CEI 
em período integral e que passam o dia inteiro dentro 
desta escola.  Será que não existem leis para funcio-
namento de uma escola? E quem fi scaliza isso? Se eu 
quiser montar uma escola particular será que poderia 
utilizar os padrões do CEI Vinícius de Moraes? Será 
que estas leis existem só para escolas particulares 
e na esfera pública não existe fi scalização? 

Onde estão os direitos da infância? 
E o que dizer das salas lotadas, sem espaço 

e com crianças de idades diferentes? Como estas 
professoras – diga-se de passagem excelentes pro-
fessoras – conseguem colocar a proposta pedagógica 
em prática? Será que a falta de espaço não atrapalha 
a parte pedagógica?

E ainda assim nossos fi lhos conseguem ser 
poetas e nos encantar a cada dia. 

A ESCOLA SEM NOME
- Onde fi ca a escola do teu fi lho? 
- Ah! Ele estuda no CEI Vinícius de Moraes
- Mas aonde é essa escola que eu nunca vi?
- Sabe a rua Paula Pereira, depois do Novo 

Mundo, perto da antiga ervateira o Alenir Pereira? É 
lá ao lado da Panifi cadora Aparecida.  Antigamente 
era uma lanchonete

- Naquela casa velha de madeira.
- Isso mesmo.

MEU SENTIMENTO É DE PAVOR
A cada ameaça de chuva e vento fi co apavora-

da. Quem garante que aquela casa aonde funciona 
o CEI Vinícius de Moraes vai aguentar a fúria dos 
ventos?

PROBLEMAS PSCICOLÓGICOS E ATÉ 
FISIOLÓGICOS

Todos os dias quando vou buscar meu fi lho no 
CEI ele fi ca desesperado quando entra no carro. 
Pede-me pra apurar pra chegar em casa que precisa 
ir no banheiro. Desce correndo e vai fazer cocô. Tem 
se queixado de dor na barriga e espero que isso não 
seja por estar com vontade de ir ao banheiro e ter 
que fi car se segurando.
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FME promove campeonatos 
para crianças e veteranos
Inscrições para Copa Talentos e Master de Futebol estão abertas até sexta-feira, 28

Gracieli Polak
CANOINHAS

A criançada boa de bola pode 
ir se preparando, porque nos 
próximos sábados o gramado 
do Estádio Municipal Benedito 
Therézio de Carvalho, o Ditão, 
será todo delas. Até sexta-feira, 
28, as inscrições estão abertas 
para a Copa Talentos de Fu-
tebol que vai reunir times de 
quatro categorias. Organizada de 
acordo com a idade, a competi-
ção promovida pela Fundação 
Municipal de Esportes (FME) 
funciona como uma vitrine para 
desvendar o talento dos peque-
nos atletas da região.

Segundo José Junior de Car-
valho, da FME, um dos objetivos 
da Copa é ocupar as crianças com 
o esporte e trazer os pais para o 
Ditão, para que possam acom-

panhar as crianças e fomentar a 
prática esportiva. “Além disso, a 
Copa serve também para desco-
brir talentos entre a molecada, 
encaminhá-los para as escolinhas 
de futebol para que futuramente 
eles possam representar Canoi-
nhas nas competições maiores 
do Estado”, diz. 

Segundo Carvalho, atual-
mente a FME mantém escoli-
nhas em três locais na cidade, 
mas diversas escolas treinam os 
alunos para competições como 
o Moleque Bom de Bola e, por-
tanto, um número muito grande 
de crianças é estimulado a se de-
dicar ao esporte e, pensando nas 

Atletas de Três 

Barras trazem 

bons resultados 

de Curitiba

A equipe de corredores do município 

de Três Barras colheu, novamente, 

bons resultados nas provas de Rua de 

Curitiba. No fi nal de semana passada, 

a equipe, com o apoio da prefeitura 

de Três Barras e da Associação Ca-

noinhense de Atletismo, participou 

da Corrida “Pela Paz no Trânsito”.  

Representaram o município, nesta pro-

va, os atletas Olivério Souza Ferreira 

Filho (Vero), Rafael de Oliveira, Jonas 

Pires de Camargo, Carolina Fernandes, 

Daniela dos Santos Beckert e Gevelyn 

Cassia de Almeida, que reside em 

Balneário Camboriu, mas integrou a 

equipe a convite da comissão técnica.

A etapa teve disputas nas dis-

tâncias dos 10km (para os atletas 

mais experientes) e dos 5km (para 

atletas Juvenis ou Iniciantes). Nos 10 

km, Olivério conquistou a segunda 

colocação na categoria Cadeirante 

e Gevelyn foi a campeã na mesma 

categoria, mas no naipe feminino. 

Na categoria Juvenil masculino, Jonas 

Pires de Camargo alcançou a terceira 

colocação e Rafael de Oliveira a quin-

ta posição. “Estes dois atletas vêm, a 

cada dia, melhorando seus resultados 

pessoais”, comentou o técnico da 

equipe, Giovani de Cristo Bade. 

As atletas Carolina Fernandes 

e Daniela dos Santos Beckert, que 

iniciaram os treinamentos há 3 meses, 

estrearam na prova dos 5km e também  

vêm melhorando seus tempos pessoais. 

Com estes resultados, segundo Bade, 

Olivério Souza Ferreira Filho continua 

liderando o campeonato, juntamente 

com Gevelyn de Almeida, na categoria 

Cadeirantes. Rafael e Jonas estão entre os 

dez melhores na categoria Juvenil. 

A equipe somou, nesta etapa, 

mais 260 pontos para a competição, 

mantendo-se entre as cinco melhores 

das 32 participantes. Além de Bade, 

também acompanhou os atletas o 

professor Mateus Uba Schupel, que 

desenvolve um projeto de Atletismo 

com alunos da Escola Básica Muni-

cipal Francisco Rocha, da localidade 

de São João dos Cavalheiros.

EQUIPE do Sagrado é uma das que participarão da Copa promovida pela FME

diferenças, a competição atinge 
quatro faixas etárias: sub 10, sub 
13, sub 15 e sub 17.

MÁSTER MISTO

Também com as inscrições aber-
tas até sexta-feira, 28, o Campe-
onato de Futebol Master Misto 
deve reunir clubes de toda a região 
com atletas acima de 35 anos e, 
como preconiza o regulamento da 
competição, com até três atletas 
com idade entre 30 e 35 anos. Or-
ganizado em parceria com a Liga 
Esportiva de Canoinhas, terá seu 
calendário defi nido em congresso 
técnico, mas as partidas deverão 
acontecer no campo do 3N, na 
localidade do Parado.

Para os dois campeonatos, as 
inscrições são gratuitas e abertas 
para qualquer escola, associação 
ou empresa de Canoinhas e 
região.

Copa Eletrosul 
A FME informa que a Copa Ele-

trosul de Futsal , que aconteceria 

no domingo, 23,  foi cancelada pela 

organização do evento. A nova data 

ainda não foi marcada, e assim que 

for defi nida pela organização, será 

amplamente divulgada.

Arbitragem da 

Liga Esportiva
A diretoria de árbitros da Liga Espor-

tiva Canoinhense (LEC) comunica 

que haverá uma reunião com todos 

os árbitros cadastrados na quarta-

feira, 26, às 19h30min, na sala de 

reuniões do órgão. A LEC informa 

também que a reunião é aberta aos 

árbitros que desejam se fi liar.

MEDALHA DE OURO| O soldado 

Amadeu Cou-

tinho, do 3.º BPM de Canoinhas conquistou medalha de ouro na 4.ª Etapa do 

Circuito de Corrida de Rua, em Curitiba, no domingo, 16. Coutinho concorreu 

com mais de dois mil e quinhentos atletas.

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o



23VARIEDADESCanoinhas, 21 de agosto de 2009 ESPORTES

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

Três meses e meio separam os 
torcedores da comemoração 
do título de campeão brasileiro, 
que nesta edição já entra em sua 
fase fi nal com a realização dos 
primeiros jogos do returno, na 
quarta-feira, 19. Rodada de jogos 
mornos, nenhuma das partidas 
teve mais de três gols, mas a dife-
rença pode ser sentida na tabela, 
que oscilou signifi cativamente na 
linha de classifi cação e também 
na de rebaixamento.

Na ponta da tabela, mesmo 
após perder por 1 a 0 para o 
Coritiba, o Palmeiras segue fi rme 
em primeiro lugar, mas agora é 
seguido de perto pelo São Paulo, 
que depois da vitória por 1 a 0 
sobre o Fluminense, começa a 
demarcar seu espaço no campeo-
nato justamente no momento em 
que o goleiro Rogério Ceni volta 
a atuar. Depois de uma contusão 
que o deixou fora dos gramados 
por quatro meses, Ceni retornou 
ao clube e, mesmo jogando mal, 
o tricolor conseguiu a vitória que 
lhe garantiu mais três pontos.

Na cola do tricolor pau-
lista agora surgem Goiás e In-
ternacional, seguidos de perto  
por Atlético-MG, Corinthians 
e Barueri. No meio da tabela 
Avaí, Grêmio, Vitória, Santos, 
Flamengo e Atlético-PR buscam 
uma chance de chegar ao grupo 
dos seis primeiros, mas, mesmo 
para quem está mais perto, como 
o Corinthians do técnico Mano 
Menezes, as expectativas são 
medidas. Menezes, que há uma 
semana não acreditava na possi-
bilidade do Timão conquistar o 
Brasileiro, agora depois de duas 
vitórias de fôlego do clube paulis-
ta, contra Atlético-MG e Interna-
cional, vê as chances crescerem, 
mas mantém os pés no chão. 
“Mesmo com difi culdade, quero 
que busque o resultado. Você vai 
perder, ganhar ou empatar, mas 
o adversário tem de pensar que 
você também quer o resultado”, 
afi rmou o técnico em entrevista 
ao site G1.

Na zona de rebaixamento 
Náutico, Fluminense e Sport 
se mantêm, juntamente com o 
Botafogo que agora o ocupa o 
lugar deixado pelo Santo André, 

após perder por 1 a 0.  Ameaçados 
pelo fantasma também estão Cru-
zeiro e Coritiba, fora do grupo 
dos quatro por poucos pontos. 
Como ainda faltam 18 rodadas, 
muita coisa ainda deverá acon-
tecer nos gramados de todo País 
até o domingo, 6 de dezembro, 
data da última rodada. Confi ra 
tabela dos próximos jogos e faça 
suas apostas.
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Jauri 

comemora 

idade nova 

na quarta-

feira, 26. 

Sua esposa, 

Patrícia, e 

seus fi lhos, 

Giuliane e 

Jhony.dese-

jam muitas 

felicidades. 

Parabéns!

Festa em dose 

dupla para as irmãs 

Pâmela e Nataly 

Mathias. Pâmela fez 

20 anos na sexta-

feira, 14, enquanto 

Nataly comemorou 

seus 15 anos na 

terça-feira, 18. Seus 

pais, Cláudio e Sil-

vana, desejam mui-

ta felicidade, saúde 

e sucesso para as 

fi lhas. Parabéns!

Com muita alegria o garotinho Marlon 

comemorou seus 12 anos ontem. Seus pais, 

Sonia e Carlos, e seu irmão, Júnior, dão os 

parabéns. Felicidades!

Hoje o lindo Jean Carlos Olescovicz comemora seu 

primeiro aninho. Seus pais, José Carlos e Regiane 

Izabela, junto com os demais familiares, desejam 

muita saúde e proteção divina. Parabéns!

Bryan Raabe 

completou 

dois aninhos 

na quarta-

feira, 19. Seus 

pais, Mauro 

e Ana Paula, 

desejam saú-

de e muitas 

felicidades. 

Parabéns ao 

lindo garoti-

nho!

Estéfani Maria Lopes Padilha comemorou 

seus seis aninhos na quarta-feira, 19. Sua 

irmã, Eduarda, e seus pais, Patrícia e Edu-

ardo, junto com demais familiares desejam 

muita saúde e felicidades. Parabéns!

A linda 

Alessandra 

Maria Schimi-

tberger recebe 

os parabéns 

de seus pais, 

José Carlos e 

Roseli, e dos 

irmãos, Alisson 

e Isabela, pelos 

cinco aninhos 

que completa 

hoje. Muitas 

felicidades!

Luiza El-Kouba festejou idade nova, on-

tem. Seus familiares lhe desejam muitas 

felicidades e saúde.
Milena Ningeleski está fazendo aniver-

sário hoje. Felicidades!

A linda Vitória Gabrielly Pires Batista 

comemora seu primeiro aninho amanhã, 

junto com a mamãe, Tânia Aparecida  Ris-

tow, que também comemora aniversário 

na terça-feira, 25.

Na quarta-feira, 12, foi eleita a nova diretoria da Asaprev para o biênio 

2009-2011.  Nivaldo Burgardt foi reconduzido ao cargo, tendo como 

vice Paulo Eduardo Rocha Faria, secretários Nivaldo Moreira e Raulino 

Guesser Junior e tesoureiros Francisco Ferreira e Euclides Vieira. Sucesso 

e conquistas para todos!

u NOVA DIRETORIA DA ASAPREV

Erica Müller 

comemorou 

seus 15 anos 

na quarta 

feira, 19. Para 

ela, muita 

paz, saúde, 

realizações e 

conquistas são 

os desejos de 

todos os seus 

familiares. 

Felicidades!

VARIEDADESSOCIAL

A linda 

Alessandra

EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes

21/08 - Josemeri Alves Ribeiro Rosa

21/08 - Valdir Poltronieri

21/08 - Maria de Lurdes de Lima 

            Pereira

21/08 - Jean Carlos Oliscovicz

21/08 - Miriane Damaso Vachtel

22/08 - Americo Ferreira

22/08 - Darlan Roberto Ferreira

22/08 - Eduardo Braz Oliveira

22/08 - João Maria de Paula 

            Machado

23/08 - Ivone de Oliveira

23/08 - Edeltraud Passold Moreira

24/08 - Isabela Jaremczuk

24/08 - Fabiane Malicheski

25/08 - Mario Miranda Pacheco

25/08 - Altair Padilha

26/08 - Neusa Karvat Schartz

26/08 - Armando Walkoff Filho

26/08 - Scheila Malicheski

27/08 - Altavir Bonfi m

27/08 - Camila Gnoinsky

27/08 - Wiegando Metgzer

27/08 - José Eduardo Freire

27/08 - Silvio Tomaz Karvat

27/08 - Bruna Gabrieli Boiko

27/08 - Iria de Oliveira Lima

O médico ortopedista Marcelo Gallotti participou do Simpósio 

Internacional de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte 

(Cohen), na sexta-feira, 14 e no sábado, 15, em São Paulo e trou-

xe novidades para os pacientes do Planalto Norte.
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LIGUE: 3622-1571

CLASSIFICADOS GRÁTIS

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

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 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.

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.

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

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.

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

VENDE-SE um terreno rural com urgência 
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 reserva averba-
da. Valor: R$ 330 mil. Fone: 9148-4237.VENDE-SE projeto completo de edícula 

81,00m² com dois quartos, sala, banheiro, 
cozinha, garagem e churrasqueira. 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 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.

VENDE-SE cachorro da raça chow-
chow, macho, com 1 ano, caramelo, 
vacinado e dócil. Valor: R$ 200. Fone: 
3623-0811, com Simone.

ALUGA-SE uma casa de 65 m², na 
rua Marechal Rondon, 987, no Alto 
das Palmeiras. Valor: R$ 350. Fone: 
3622-3725.

VENDE-SE lote de 600m² no Campo 
d’Água Verde na rua do antigo Cuia 
Grande, com muro alto de um lado. 
Valor: R$ 25 mil. Contato: 8844-2781.

VENDE-SE uma chácara na localidade 
de Rio Pretinho com uma área de 6 
alqueires, ligado à BR-280. Aceita-se 
proposta. Fone: 9126-9133.VENDE-SE lote com 600m², todo 

murado alto, com grades na frente e um 
barracão de madeira nos fundos. Valor: 
R$ 45 mil. Contato: 8844-2781.

VENDE-SE som para carro, marca 
Pionner, com controle por R$ 300 e MP7 
novo por R$ 250. Fone: 3622-8290.

CONHEÇA Aroma da Terra e sinta a 
diferença. Interessadas ligar: 3624-0626.

ALUGUÉIS

ALUGA-SE casa com 2 quartos na rua 
3 de maio, próximo a UnC. Valor: 
R$ 450. Fone: 3622-6683.

VENDE-SE casa com 140 m² de alvenaria, 
construída em amplo terreno com excelen-
te localização, próx. ao Felícitas.  Com 3 
quartos, escritório, salas de jantar e estar 
com espaços integrados e demais depen-
dências. Possui ainda, jardim de inverno, 
garagem para 2 carros, canil. Vizinhança 
tranquila. Rua: Alois Stueber,108 - centro. 
Valor: R$ 125 mil. Fone: 3622-3447.

VENDE-SE terreno urbano na rua 3 de 
maio, em frente à Sorveteria Esquimó, 
próx. UnC. Valor: R$ 40 mil. Fone: 
9171-5264.

VENDE-SE casa alvenaria de aprox. 
211 m² e terreno com aprox. 1450m², 
na rua Bernardo Olsen, próx. a escola. 
Valor: R$ 110 mil. Fone: 9171-5264.

VENDE-SE um terreno urbano com 480 
m² com casa de alvenaria medindo 102 
m², na rua Gustavo Brandes, 385. Valor: 
R$ 65 mil. Fone: 9171-5264.

VENDE-SE casa de madeira, na rua 
Alvino Voigt, fundos, 680, Campo d’ 
Água Verde. Valor: R$ 20 mil. Fone: 
9171-5264.

ALUGA-SE uma casa no bairro Alto das 
Palmeiras, na rua Adolfo Schick, 211, 
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, gara-
gem e lavanderia. Valor: R$ 300. Fone: 
3622-1607, com Célio.

ALUGA-SE a partir do dia 10/09, casa 
na rua Francisco de Paula Pereira, 
1822. Fone: 3622-1607.
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VEÍCULOS MOTOS

CAMINHÕES

DIVERSOS

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 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.

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 EX 98/99, 4 portas, 
cor verde, ar quente e desembaçador. 
Fone: 8412-5102 com Junior.

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 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.

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.

VENDE-SE uma S10, ano 98, Deluxe, 
cabine simples, gasolina, 5 pneus 
novos, capota marítima, Santo Antônio 
e rodas de liga. Valor: R$ 23 mil. Fone: 
3624-0275 ou 8868-0399.

VENDE-SE Santana Quantum, 1.8, 
GLS, a gasolina, todo reformado. Fone: 
3624-0275 ou 8868-0399.

VENDE-SE moto Web 100, da Sundo-
wn, 2006, com 3,5 mil km rodados, no 
valor de R$ 2,8 mil. Fone: 9952-8172.

VENDE-SE Mercedes C-180 Kom-
pressor Classic, 2005, prata, top de 
linha, revisada, com garantia. À vista: 
R$ 79 mil. Fone: 3622-5352 ou 9192-
4950.

VENDE-SE Celta, 2002, preto, todo 
revisado, pneus novos, ar quente, lim-
pador e desembaçador traseiro, alarme, 
insulfi lme e licenciado até 2010. Valor: 
R$ 18,5 mil. Fone: 9176-8380.

VENDE-SE Chevy ano 87, na cor bran-
ca, em bom estado, licenciado até 2010. 
Valor: R$ 5,2 mil. Fone: 9176-8380.

VENDE-SE PT Cruiser Classic, 2.4, 16v 
– 2008, completo, automático, preto, 
com 7 mil km. À vista: R$ 54,5 mil. En-
trada de R$ 26,5 mil + 60x de R$ 612. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE New Civic Sedan LXS, 
2010, O km, completo, ABS, banco de 
couro. À vista: R$ 64,5 mil. Aceito troca. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Corsa Sedan Maxx, 1.0 
Flex, 2007, preto, completo, revisado. À 
vista: R$ 27 mil. Entrada de R$ 15,5 mil 
+ 30x de R$ 470. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.

VENDE-SE Ecosport XLT 1.6, 2004, 
preta, completa, banco de couro. À 
vista: R$ 32,8 mil. Fone: 3622-5352 ou 
9192-4950.

VENDE-SE moto XLR, 1998. Valor: 
R$ 2,5 mil. Fone: 3622-6742.
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PUBLICADO EM  22 DE 
AGOSTO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

OS MORTOS

A reportagem deste jornal após ter 
dado s primeiras notícias, conseguiu 
da direção do Hospital Santa Cruz 
e dos médicos, o número exato de 
mortos que atingiu a elevada cifra 
de 14 e são os seguintes:
João Urbano Reinert, sra. Noemia 
Zimmer Reinert, menores Benedito 
Luiz Reinert, Aurélio Reinert, João 
Assis Reinert, Carmelo Almir Rei-
nert e Maria Terezinha Habitzrentr, 
todos de uma só casa. E ainda a 
sra. Hilda Kischler e suas filhas 
Laurina Kischler e Norma Kischler. 
O sr. José Rodrigues Martins, fun-
cionário do DER e conhecido por 
José Agápio Sobrinho. Seu filho 
Clemente Martins, menor. E as 
menores Rosely Paul e Maria Luiza 
Paul, fi lhas do sr. Ernesto Paul que 
acha-se hospitalizado em estado 
bastante animador.

OS FERIDOS

Chegou à casa dos 45 o número 
de feridos que foram hospitalizados 
sendo que, alguns deram entrada 
no hospital em estado grave, e 
nos primeiros dias já os médicos 
colocaram todos fora de perigo. 
Abaixo a relação colhida pela nos-
sa reportagem: Rosa Maria Didek, 
Verônica Didek, Ana M. Gonçalves, 
Sofi a Guimbinski Olimpia Simão, 
Francisco Cardoso, Estanislau 
Guimbinski, Antônio Ferreira, Olívia 
Paul, Julia Pereira, Suely Pereira, 
Ana Maria Pereira, Moacir Pereira, 
Elenice Pereira, Jacira Paul, Olinda 
Paul, Maria Silva Truhan, Iolanda 
Gomes do Vale, Teodoro Didek, 
Demetrio Truhan, Iracy Paul, Mau-
rício Gomes do Vale, Ernesto Paul 

Junior, Renê Ernesto Paul, Maria 
Luci Paul, Marlene M. Reinert, Nilva 
M. Reinert, Pedro Reinert, Donato 
Lopes de Souza, Eurico Pasdiora, 
João Alves, Teodora O. dos Santos, 
Diomiro Pasdiora, Diná Alves, Jorge 
Terra, Amilton Souza, Silvio Jacó 
Pasdiora, André Pasdiora, Miguel 
Odilon Pasdiora, Maria de Lurdes 
Pasdiora, Josefi na Pasdiora, João 
Truhan, João Alves e José Osny 
Alves, Antonio Olívio Pazdiora.

AUXÍLIOS

- A Câmara de Vereadores presta 
homenagem e auxilia as famílias 
flageladas com Cr$ 100.000,00. 
A mesma Câmara, pediu ao sr. 
prefeito municipal, a decretação de 
luto ofi cial por 7 dias suspendendo 
as sessões por igual tempo. Foi 
nomeada também uma Comissão 
para visitar as famílias que se 
acham hospitalizadas e ofi ciadas 
aos parentes dos mortos no trágico 
acontecimento, apresentando con-
dolências.
- O governador Heriberto Hülse se 
fez representar nos funerais das 
vítimas do vendaval e enviou tre-
zentos mil cruzeiros para socorrer 
os fl agelados.
- Por intermédio do deputado Bene-
dito Terezio de Carvalho Junior, as 
Pioneiras Sociais de Santa Catarina 
remeteram à Comissão de Auxílio 
aos necessitados de Canoinhas, a 
importância de Cr$ 50.000,00.
- O Papa abençoa e socorre as 
vítimas do tufão em Canoinhas: 
Com grande rapidez, S. S. o Papa 
João XXIII soube da catástrofe que 
se abateu sobre parte do Estado 
de Santa Catarina, e enviou a S. 
Excia. Revma. Dom Daniel Hostin, 

bispo de Lages, telegrama em 
português. Através da Paróquia 
Santa Cruz, informaram-nos de 
que virão ao nosso município 
Cr$ 25.000,00 dessa impor-
tância, para as vítimas daqui, 
ficando o resto em Lages, 
onde os prejuízos não foram 
menores.
- Adiada a instalação do distrito 
de Bela Vista do Toldo - Em 
homenagem às vítimas do 
vendaval que atingiu Rio dos 
Pardos e Pinheiros, foi adiada 
para data oportuna, a instala-
ção do distrito de Bela Vista do 
Toldo, que estava marcada para 
amanhã.

O VENDAVAL DESTRUIU 3 
ENORMES BARBAQUÁS

Tivemos conhecimento através 
de nossa reportagem que o 
vendaval destruiu completa-
mente três barbaquás, sendo 
um do sr. Kurt Friedrich, outro 
do sr. Levi Dranka e também 
do sr. Euclides Woitexen, todos 
localizados em Pinheiros. Além 
dos barbaquás destruídos, o 
vento levou na sua fúria des-
truidora, mais de 2.000 sacos 
de erva já pronta para entrega 
ao consumidor. O sr. Euclides 
Woitexen além da perda de seu 
barbaquá, mais de 150 porcos e 
10 bezerros foram encontrados 
mortos. Computando todas as 
perdas havidas em Pinheiros, 
somam perto de três milhões 
de cruzeiros entre os lavradores 
acima citados.

Consequências do terrível vendaval que na 
noite de 13 de agosto assolou Rio dos Pardos

Rede Regional 

Feminina de 

Combate ao Câncer 

de Canoinhas
FIQUE POR DENTRO

Você sabia que a Rede Regio-
nal Feminina de Combate ao Câncer 
de Canoinhas foi fundada por um 
grupo de senhoras canoinhenses 
em 22 de novembro de 1984. Sua 
fundadora e primeira presidente é 
sra. Haydée Carvalho de Oliveira. 
São 25 anos de trabalho voluntário. 
Todos podem ser voluntários. O que 
cada um faz bem pode fazer bem 
a alguém.

O trabalho voluntário é uma 
via de mão dupla. Não é preciso 
pedir licença a ninguém antes de 
começar a agir.

QUEM QUER VAI E FAZ
Nós, voluntárias da Rede, não 

temos remuneração mensal, ao 
contrário, com nossa contribuição 
mensal, nossos trabalhos manuais 
e ajuda da comunidade, procu-
ramos manter a nossa entidade. 
Toda e qualquer ajuda é sempre 
bem-vinda. 

A Rede está dividida em setores 
que de mãos dadas trabalham para o 
benefício das nossas mulheres: 

1º Setor de Apoio aos pacien-
tes que precisam de solidariedade 
e carinho. Visitas aos pacientes e 
suas famílias.

2º Setor Social: encarregado 
de organizar promoções para ajudar 
a Rede.

3º Setor de Prevenção ao 
Câncer de colo e mama. Serviços 
médicos são prestados pela Rede 
por meio de uma médica, enfermeira 
e fi sioterapeuta.

Exames preventivos, cauteri-
zações, biópsias, colcoscopia, tudo 
realizado com material descartável. 
O horário de atendimento é das 13 
às 15 horas.

4º Setor Educacional: cuja 
fi nalidade é levar informações às 
pessoas.

ALERTAR PARA SALVAR É O 
LEMA DA REDE

Palestras, artigos publicados 
em jornais locais, mensagens ra-
diofônicas, cartazes, faixas, sempre 
que necessário o educacional está 
presente.

Leitor e leitora amiga, nós 
aceitamos sua ajuda para continuar 

nosso trabalho, pois as despesas 
são muitas e a nossa receita é pe-
quena, vivemos de doações.

SÃO REQUISITOS DA 
VOLUNTÁRIA: 

INTERESSE: deve se empe-
nhar em saber fazer e fazer;

FLEXIBILIDADE: deve ouvir 
mais do que falar;

TOLERÂNCIA: deve procurar 
aceitar pensamentos diferentes;

HABILIDADE DE COMUNI-
CAÇÃO: deve fazer se entender, 
tanto na comunicação oral como 
na escrita;

EMPATIA: deve saber se colo-
car no lugar do outro;

DISPONIBILIDADE: deve cum-
prir os horários e ter responsabi-
lidade;

ESPÍRITO DE EQUIPE: deve 
respeitar cada um.

A Diretoria da Rede é composta 
por 7 voluntárias eleitas pelas ami-
gas que fazem parte da entidade 
com mandato de 2 anos através de 
voto direto sem distinção de raça, 
ideologia política, condição social 
ou econômica.

Voluntariado é ação é arrega-
çar as mangas e agir.

A atual presidente da nossa 
Rede é a sra. Ana Rita de Oliveira 
Dreveck e sua vice é a sra. Regina 
Celi Schramm Seleme.

Em 17 de agosto de 2009 
a Rede tem cadastradas 12.428 
mulheres.

A prevenção ainda é a maior 
arma contra o câncer.

DOCUMENTOS PARA FAZER 
O EXAME PREVENTIVO 

PAPANICOLAU:
- RG - Carteira de Identidade
-CPF
- Carteira do SUS
- Carteira da Rede

CONDIÇÕES PARA A MULHER 
FAZER O EXAME:

- Não ter relações sexuais nas 
últimas 48 horas (2 dias)

- Não estar menstruada 5 dias 
antes ou 5 dias após a menstruação 
para que não haja interferência no 
resultado da coleta.

Endereço da Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer
Rua: Nery Waltrick, nº 690 – Próximo à rodoviária  
Telefone: (47) 3622-2310
Setor Educacional: Voluntária Íris Maria Pfau Randig

COTRAPLAN – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO PLANALTO NORTE
CNPJ/MF Nº 07.703.404/0001-90
Rua Coronel Albuquerque,22 – Centro – CEP 89.460-000 Canoinhas/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da Cooperativa dos Transportadores do Planalto Norte – COTRA-
PLAN, no uso de suas atribuições e de conformidade com os dispositivos do estatuto 
Social. Convoca os senhores associados, a se reunirem em Assembleia Geral Extra-
ordinária a realizar-se na sede da Cooperativa , na Cidade de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina, na Rua Coronel Albuquerque, nº 22 – Centro, no dia 05 de setembro 
de 2009, às 08:00 horas em primeira convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia:

1 – Apresentação e Aprovação de Contas de Balanço do Exercício 2008.
2 – Discussão de Proposta de Alteração do Estatuto Social
3 – Decidirem sobre a inclusão e exclusão de Cooperados.
4 – Demais assuntos de interesses dos associados a serem deliberados.

A Assembléia Geral Extraordinária, se realizará em segunda convocação, meia hora 
após a primeira convocação com a metade mais um de seus associados, e em terceira 
convocação uma hora após a segunda convocação com o mínimo de dez associados 
em condições de voto. Para a cálculo do quorum de instalação, o Presidente considerará 
o número de associados presentes constantes da Lista de Presenças.

Canoinhas/SC , 20 de agosto de 2009.
Marlon Peruci  -  Presidente
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

Cultura prepara FESTA para 

98 ANOS DE CANOINHAS

Gracieli Polak
CANOINHAS

Evento será realizado na rua Vidal Ramos; programação de Natal também é defi nida

Faltando menos de um mês 
para o aniversário de 98 anos 
de Canoinhas, a programa-
ção substitutiva a Festa Esta-
dual da Erva-Mate (Fesmate) 
já está defi nida. De acordo 
com a coordenadora de Cul-
tura de Canoinhas, Viviane 
Bueno, a data deverá ser co-
memorada com uma grande 
festa que, durante o sábado, 
12, movimentará o centro da 
cidade. Segundo Viviane, a 
rua Vidal Ramos será fecha-
da para o trânsito no trajeto 
que engloba a praça Lauro 
Muller, local onde serão 
instaladas tendas e o palco 
para apresentação de artistas 
locais. “É um evento que não 
será tão grande como a Fes-
mate, mas que ainda assim 
será bastante signifi cativo”, 
defende Viviane.

O dia festivo começa às 
10h, com o lançamento do 
selo comemorativo aos 101 
anos da Cervejaria Canoi-
nhense pelos Correios, com 
a presença do mestre cer-
vejeiro Rupprecht Loeffl er. 
“Este selo será utilizado pela 
prefeitura e pela Câmara de 

Vereadores e também poderá 
ser comprado nas agências dos 
Correios por todos aqueles que 
desejarem”, explica.  Progra-
mado para acontecer até às 18 
horas, o evento contará com 
atividades esportivas e culturais 
que serão desenvolvidas duran-
te todo o dia, com brinquedos 
para crianças, apresentações de 
bandas e fanfarras e programa-
ção das rádios locais. “Teremos 
também a feira de artesanato, 
apresentação de programas das 
secretarias municipais, gastro-
nomia típica, praça de alimen-
tação e a possibilidade de uma 

parceria para trazer algum artista 
de renome”, conta a coorde-
nadora.

NATAL PROGRAMADO

Em reunião realizada na quar-
ta-feira, 19, pelas entidades 
responsáveis pela organiza-
ção dos eventos de Natal 
em Canoinhas, foi definida a 
programação de final de ano 
do município. Neste ano, as 
comemorações começam na 
quarta-feira, 9, e vão até a 
sexta-feira, 18 de dezembro, 
com apresentações no palco 
oficial do evento, que deverá 

ser montado ao lado da Igreja 
Matriz, ao mesmo tempo em 
que a Casa do Papai Noel es-
tará aberta à visitas na praça 
Lauro Müller.

Segundo a secretária exe-
cutiva da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas, Claribel Vicente 
Chagas, a campanha de prê-
mios da entidade depende 
apenas da liberação da Caixa 
Econômica Federal e deverá 
começar em outubro. Além da 
campanha de prêmios, neste 
ano um concurso definirá 
quem será o Papai Noel oficial 
do município.

O Festival Municipal de Dança 
de Três Barras não será mais 
realizado nos dias 27 e 28 de 
agosto como estava previsto 
anteriormente. A prefeitura do 
município, seguindo determina-
ção da Secretaria de Estado da 
Saúde, Secretaria de Estado do 
Turismo, Cultura e Esporte e da 
Fundação Catarinense de Es-
porte (Fesporte) resolveu adiar 
o evento como medida cautelar 

contra o surto da gripe H1N1.
A preocupação faz sentido, 

já que todos os anos aproxima-
damente 2,5 mil pessoas lotam o 
ginásio de esportes Pedro Merhy 
Seleme para assistir as apresen-
tações nos dois dias do evento. 
Segundo informou a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte, o Festival já tinha 
confi rmado 19 apresentações 
de escolas das redes municipal, 

TRÊS BARRAS

Prefeitura adia realização do 

Festival Municipal de Dança

estadual e particular de ensino 
e mais quatro de convidadas 
especiais. 

A princípio, o evento fi ca 
transferido para os dias 2 e 3 
de outubro.

FESTIVAL do ano passado recebeu mais de dois mil espectadores
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CERVEJARIA Canoinhense terá selo comemorativo aos 101 anos lançado durante festa no dia 12 de setembro

> Por determinação da Justiça, até 
o dia 28, estão proibidos todos os 

eventos em locais fechados em 
Canoinhas, devido à gripe H1N1, 

permanecendo apenas os eventos 
em locais abertos. Muitos lugares, 
mudaram a sua agenda para datas 

posteriores. Confi ra:

CTG BELA VISTA
Quando? Amanhã
O que? 3.º Baile do Vai Tomá no Fus-
ca, animação da banda Limite Zero e 
sorteio de um Fusca carregado com 
600 latas de cerveja

4.º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE 
PÉ NO ESTRIBO
Quando? Amanhã e domingo
Onde? Na localidade de Imbuia, em 
Bela Vista do Toldo

MARCÍLIO DIAS
Quando? Amanhã e domingo
O que? Festa em louvor ao padroeiro 
São Bernardo, no pavilhão da igreja 
católica

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Todas no domingo
Em Canoinhas

- Na Anta Gorda: animação do grupo 
Chama de Galpão
- Em Pinheiros
- Em Arroios 

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 29/08 – Baile da Saudade, na SBO
:: 29/08 – Festa eletrônica no Clube 
Palácio
:: 30/08 – Banda San Riema na festa 
da Encruzilhada, em Canoinhas
:: 04/09 – Limited House, no V12 
Music Bar
:: 04, 05 e 06/09 – Rodeio no CTG 
Alma Charrua, em Monte Castelo (Dias 
4, 5, 06/09)
:: 05/09 – Baile com o grupo Reponte, 
no Clube Palácio
:: 05/09 – Baile do Chope na Firma, ani-
mação da banda Manchester Bands
:: 05/09 – MC Lele, no Cine Pop 
Dance
:: 05/09 – Baile com o grupo Limite 
Zero, Luis Claudio e Tribo da Vaneira, 
no Salão de Molas
:: 05/09 – Independência Sertaneja, no 
V12 Music Bar
:: 06/09 – Grupo Portal do Sul na festa 
em louvor ao Sagrado Coração de 
Jesus, na localidade de Taunay, em 
Canoinhas
:: 11/09 – Sextaneja, no V12 Music Bar
:: 18/09 – Hip Hop Chick, no V12 
Music Bar
:: 19/09 – Festa de 16 anos do Clube 
Palácio
:: 25/09 – Arena Country, com Fábio e 
Juliano, no V12 Music Bar
:: 26/09 – Baile das Debutantes no 
Clube Canoinhense
:: 27/09 – Grupo Minuano na festa do 
Rio d’Areia do Meio, em Canoinhas
:: 27/09 – Grupo Marcação, no Rio 
Claro, em Major Vieira
:: 01/10 - Seminário da UnC Canoinhas 
com Fernando Henrique Cardoso, na 
Firma
:: 02/10 - Noite Cultural Escola do Te-
atro Bolshoi com a peça In Progress, 
na Firma
:: 02/10 – Prévia do Pancadão Country 
Fest, no V12 Music Bar (à confi rmar)
:: 02 e 03/10 – Festival Municipal de 
Dança de Três Barras (à confi rmar)
:: 03/10 - 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.
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Destaques da TV
CAMELOS TAMBÉM CHORAM
Cultura* Hoje* 23h40
Tocante cinedocumentário que mostra 
uma família nômade de sheperds, no 
deserto da Mongólia, ajudando no 
nascimento do seu rebanho de came-
los. PARA QUEM CURTE CINEMA 
ORIENTAL.

DANÇA COMIGO?
Globo* Amanhã * 16h30
Um advogado vê, casualmente em uma 
academia, uma bela professora de dan-
ça. Ele se matricula na academia, mas 
a moça elimina qualquer possibilidade 
de envolvimento. PARA QUEM CURTE 
ROMANCE.

TROIA
SBT* Amanhã* 22h45
Superprodução estrelada por Brad Pitt que 
narra a trajetória de Paris, príncipe de Troia, 
que rouba Helena, rainha de Esparta, de 
seu marido Menelau, dando início a maior 
guerra que o mundo já tinha visto. PARA 
QUEM CURTE HISTÓRIA E AÇÃO.

A NOVA ONDA DO IMPERADOR
Globo* Domingo* 13h15
Em um reino mítico e rodeado de 
montanhas, o jovem e arrogante 
imperador Kuzco é transformado 
em uma lhama por sua conselheira, 
a poderosa bruxa Yzma. PARA RIR 
EM FAMÍLIA. 

A FAZENDA
Record * Domingo * 21h30
Fenômeno de audiência, o reality 
show dos famosos chega à grande 
final com expectativa de quebrar re-
cordes de público. Dado Dolabella e 
Danni Carlos disputam o prêmio de 
R$ 1 milhão.

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

M U LT I M Í D I A

QUADRINHOS

>> SAFADAS DE NOVELA
Norminha e Nanda, de Caminho das Índias, traem seus maridos com facilidade. E entraram para a galeria 

das “infi éis de carteirinha” de Gloria Perez. Veja algumas

CAMINHO DAS ÍNDIAS (2009): 
NORMINHA (DIRA PAES)

A Safada - O superdedicado 
Abel (Anderson Müller) tratava 
Norminha (Dira Paes) como 

rainha. Mesmo assim, ela o traía 
com Indra (André Arteche), entre 
outros homens das redondezas...

CAMINHO DAS ÍNDIAS (2009): 
NANDA (MAITÊ PROENÇA)

A Carente - Como o marido, Harol-
do (Blota Filho), não lhe dava mui-
ta atenção, Nanda (Maitê Proença) 
acabou caindo facilmente na lábia 
do golpista internacional Mike/Eric 

(Odilon Wagner).

AMÉRICA (2005): CREUZA 
(JULIANA PAES)

A Dissimulada - A falsa evangé-
lica Creuza (Juliana Paes) era 

da mesma escola de Norminha: 
dizia ser virtuosa, mas não 
deixava passar um homem. 

Enquanto era noiva de Feitosa 
(Aílton Graça), divertia-se com 

Tião (Murilo Benício).

O CLONE (2001): JADE (GIO-
VANNA ANTONELLI)

A Dividida - Para não contrariar 
sua família, a muçulmana Jade 
(Giovanna Antonelli) se casava 
com Said (Dalton Vigh), a quem 

traía com o amor da juventude Lu-
cas e o clone do irmão deste, Léo 

(ambos vividos por Murilo Benício).

DE CORPO E ALMA (1992): 
SIMONE (VERA HOLTZ)

A Reprimida - Simone (Vera 
Holtz) vivia na sombra do mari-

do, Antônio (Ewerton de Castro). 
Mas uma visita ao Clube das 

Mulheres mudou sua vida. Ela 
se deixou seduzir pelo stripper 

Gino (Guilherme Leme).

AMAZÔNIA (2007): MARIA ALON-
SO (CHRISTIANE TORLONI)

A Apaixonada - Gianni (Osmar 
Prado) também era um devoto 
fi el da esposa, Maria Alonso 
(Christiane Torloni), mas a 

dançarina caiu de amores pelo 
sedutor Luís Galvez (José 

Wilker). Por ele, abandonou o 
casamento de longos anos.
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Fé não se vende, fé não se compra. A fé 
mais profunda é que nós podemos mudar 
o mundo pela verdade e pelo amor. Se 
eu aprender inglês, francês, espanhol, 
alemão, chinês e dezenas de outros 
idiomas, mas não souber me comunicar 
como pessoa, e viver distante dos proble-
mas do mundo, e não emprestar minha 
voz aos fracos e injustiçados, de nada 
valerão todas as minhas palavras. E se 
eu tiver a melhor casa da minha rua, o 
melhor carro, malas cheias de dinheiro e 
não souber que muita gente jamais terá 
um carro e andará sempre a pé, sem 
dinheiro para se vestir, calçar e matar sua 
fome, não sei de nada. Se eu souber que 
existe milhões de analfabetos, estudar no 
melhor colégio da capital e me esquecer 
dos jovens da minha cidade que “moram” 
debaixo das pontes ou vivem em favelas, 
sem escolas e sem condições mínimas 
de vida humana, não sou gente... E se 
eu possuir a roupa mais avançada do 
momento e o tênis da onda, mas não me 

lembrar dos que andam de pé no chão, e 
se cobrem de sujeira e farrapos, sou ape-
nas uma cobra colorida. Se eu passo fi ns 
de semana em festas, farras e programas 
sem ver a fome, a doença e o desemprego 
de milhões do povo, meus irmãos, não 
sirvo para nada. O cristão é lúcido, não 
foge nem desespera; o cristão insiste na 
luta pela verdade; o cristão não tolera a 
injustiça. O cristão sabe que a única coisa 
que vai sobrar de tudo é o amor! Por tudo 
isso também, cristão é o que faz tudo 
para aprender a amar. O cristão torna-se 
melhor de acordo com o esforço que faz 
para praticar o bem, e tornar-se justo na 
medida em que se empenha para realizar 
a justiça. Uma coisa é certa senhores 
espertalhões: o bem tem valor em si 
mesmo, independente das razões que o 
motivaram. Seu merecimento, porém, de-
pende dos motivos que o impulsionaram 
e do amor com que foi realizado. A maior 
das graças é ser uma grande graça para 
os nossos semelhantes.

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

A sensibilidade está no ar, ariano. Você tende a estar 
mais romântico e emotivo e muito mais sensível que 
de costume. Mas a irritação tende a estar igualmente 
em alta. Ou seja, você tende a estar mais ansioso e 

deve tomar cuidado com os impulsos. Evite as brigas e as decisões 
muito radicais, pois a tendência ao arrependimento é muito grande. 
Cuide de seu estresse.

Todo cuidado é pouco, geminiano. Você tende a estar 
extremamente irritado e impaciente. Desenvolver a 
serenidade e a paciência serão fundamentais para 
evitar problemas maiores. Não decida o que puder 

ser adiado e prefi ra ser diplomático, pois eventuais disputas podem 
gerar consequências muito negativas. Ainda assim a semana é 
positiva para falar o que quer, com jeito.

Você tende a estar enérgico e muito bem humorado, 
leonino. Aproveite a semana que promete energia, 
vitalidade e disposição e mãos a obra. Faça o que 
tem que ser feito, dê o primeiro passo, corra atrás do 

que quer. Só cuidado para não fi car muito distraído ou fantasiar um 
pouco as coisas. Cuidar de você faz bem e um pouco de egoísmo 
nestes dias será positivo.

Você tende a se sentir mais tranquilo nestes dias, 
libriano. A ponderação e o bom senso estão ativados 
e portanto é um excelente momento para tomar de-
cisões importantes. O contato com amigos tende a 

ser agradável, assim como as conversas e bate papos com qualquer 
pessoa com quem tenha afi nidade. Aguarde boas notícias e aproveite 
a calmaria para descansar.

Sonhe, sagitariano. Imagine, faça planos. A semana 
promete mais imaginação e você estará especial-
mente inspirado. São bons dias para atividades 
espirituais e religiosas, assim como para planejar 

viagens que tenham este fi m. Conversar sobre suas crenças e 
valores com alguém ajuda a entender exatamente o que pensa, 
sente e o que quer.

Segure-se, aquariano. Especialmente quando o as-
sunto é amor. Evite as brigas e os desentendimentos. 
Resolva as discordâncias com uma boa conversa. 
Ou que tal um abraço? Se achar que não há como 

resolver destas formas, afaste-se e espere melhor momento para 
conversar, pois qualquer atitude mais radical tende a ser precipitada. 
Evite também as novidades e começos.

Semana excelente para planejar, taurino. Os negó-
cios imobiliários são bem-vindos e estão favorecidos, 
como compra e venda de imóveis e mudanças. Você 
pode aproveitar esta fase e estar mais próximo de 

sua família, que tende a estar mais receptiva e estar com pessoas 
ligadas a suas origens te ajuda a traçar melhor as metas para seu 
futuro, inclusive profi ssional.

Hora de cuidar das fi nanças, canceriano. Pare e faça 
uma avaliação de como tem administrado seu dinhei-
ro, se tem conseguido guardar o sufi ciente para fazer 
o que deseja. E se precisar cortar gastos o momento 

é esse. Cuidado para não sonhar demais e criar expectativas muito 
exageradas das coisas, das pessoas e até mesmo de sua atuação. 
A força de vontade está em alta.

Muito trabalho e pouca paciência, virginiano. Este 
tende a ser o cenário da semana. Portanto, talvez 
seja melhor você sair temporariamente de cena, se 
recolher um pouco mais e cuidar de suas questões 

pessoais. A semana favorece colocar sua rotina em dia, cuidar de sua 
saúde e evitar o contato exagerado com outras pessoas que possam 
te sobrecarregar demais.

Não se desgaste tanto pensando no futuro, es-
corpiano. Qualquer passo muito grande pode ser 
precipitado. Nada de ousadia em excesso ou grandes 
decisões. Você tende a estar muito preocupado e an-

sioso em relação ao que vem pela frente e é preciso olhar a situação 
de fora antes de agir. Cuidado com imprevistos e situações difíceis 
no trabalho. Fique atento com surpresas.

A semana promete ponderação e bom senso, capri-
corniano. É um bom momento para fazer mudanças 
e tomar decisões. Os negócios estão favorecidos e 
as atividades envolvendo fi nanças também. O amor 

está no ar e a fase favorece planos para o futuro envolvendo o rela-
cionamento, que tende a ganhar mais profundidade e estabilidade. 
Ame e demonstre seu amor.

Peixes de 22/2 a 20/3
Ótimo momento para cuidar de sua saúde, pisciano. 
Que tal agendar exames e consultas médicas? O 
momento é favorável para isso, assim como mudar 
hábitos e sua rotina de uma maneira geral. Mas cui-

dado para não reincidir em velhos hábitos. Uma boa conversa pode 
resolver pendências na área afetiva e servirá para aparar arestas e 
deixar o relacionamento numa boa.

HORÓSCOPO DA SEMANA

QUAL O VALOR DA FÉ?

Fonte: Climatempo

HOJE:

22ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

8ºC

DOMINGO:

24ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

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

pancadas de chuva.

SEGUNDA:

20ºC

Manhã Tarde Noite

15ºC

22ºC

ALMANAQUE

RESUMO DAS NOVELAS

AMANHÃ – Marcos pede ajuda a Geraldo, para abrir um 
aeroclube. Aninha se incomoda, ao saber que terá que 
fotografar de biquíni. Dona Ida sente saudade de Aninha. 
Eleutério tenta levar Zefa para seu quarto. Eleutério 
espera Zefa em seu quarto e reclama da sua demora. 
Rosinha, Das Dores e Tonha chamam Zefa para pedir 
orientação na cozinha, e ela fi ca irritada. Rosinha frustra 
Eleutério, ao bater na porta do quarto dele no lugar de 
Zefa. Tobi e Zeca conversam sobre Rosinha e Maria Rita. 
Padre Bento fi ca surpreso, ao saber que não vai mais 
apresentar seu programa na rádio. Edith conta a Dona 
Ida que Otávio está interessado em Maria Rita. Maria 
Rosa dá as últimas instruções para Maria Rita. Mariana 
exige que Candinha ouça o programa de rádio com 
ela. Antero decide ajudar Maria Rita e Zeca a fi carem 
juntos, depois que sair a anulação do casamento. Tobi 
diz a Zeca que Rosinha quer ir atrás de Terêncio. Maria 
Rita emociona a todos, no programa. Uma multidão se 
reúne em frente ao prédio da rádio, para ver a Santinha. 
Marcos tenta acalmar Maria Rita. 

AMANHÃ - Bianca pede ajuda a Renan para abrir o 
pneu que escondeu no quarto de Felipe. Bianca chega 
ao mesmo lugar em que Gabriel está e ele descobre 
que a fi lha também está atrás das joias. Lili conta a 
Espeto que está pensando em pegar o dinheiro da 
comissão do leilão e fugir. Lili e Espeto são seguidos 
por Xico. Anselmo percebe que uma parte do pneu 
está mais cheia e conclui que as joias estão lá. Xico 
empurra um pneu na direção de Edgar. Dafne chega 
ao ferro-velho e diz que ela é a dona das joias.

AMANHÃ – Maya implora a Surya para que não conte 
nada sobre Niraj, mas a mulher de Amithab não se 
sensibiliza com o pedido. Opash não acredita que Puja 
tenha feito seu próprio discurso e conclui que Shankar 
deve ter participado do processo. Hari diz a Anusha que 
vai esperá-la para se casarem. Chiara conta a Ilana que 
vai aceitar o pedido de casamento de Mike e ir para a 
Europa com ele. Melissa e Tônia encontram Tarso na 
praia. Yvone fi nge querer ajudar Nanda e procura Ha-
roldo para tentar convencê-lo a dar o dinheiro a Mike. 
Haroldo diz a Mike que depositou metade do dinheiro, 
mas o impostor exige o restante da quantia e ameaça 
colocar a gravação na internet. Murilo comenta com 
Silvia que as joias que Yvone disse ter ganhado de 
um admirador foram dadas por Ramiro. Silvia decide 
procurar Melissa no clube para averiguar se Yvone se 
envolveu com Ramiro. Vargas confessa a Abel que foi 
ele quem enviou as cartas anônimas e Abel briga com 
o amigo. Ramiro é incisivo e pede que Haroldo conte 
porque quer tanto dinheiro emprestado. O executivo 
confessa que está sendo chantageado.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE - Tobias convida Yasmin para morar na Alemanha. 
Klauss ronda a casa de Irani. Ulisses e Tobias conversam 
a respeito do sumiço de Diógenes. No CIP, Fabrício e 
Rubens falam sobre as condições da empresa, que não 
vai nada bem. Homero está com uma pasta de dinheiro 
e Fabrício entra em sua sala. Eunice e Fabrício se en-
contram na frente do CIP. Ela manda ele entrar em seu 
carro e o ameaça. Eunice diz para o rapaz fazer Eliana 
desistir de Gustavo. Caso contrário, ela contará a Rubens 
sobre o incidente na Ilha do Profeta.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

ECLÉTICO
Na primeira manifestação do verbo

Brilha a vida terrena, abstrata e infi nita

Inteligível nos dogmas e crenças

Do medo ao desconhecido

Ser, o alimento do conhecimento.

Ilibada e sem mácula

Alimenta-se a alma de desejos

Mérito do ego na busca do poder e da vaidade

Atemorizam-se maculados desejos

Na individualidade ansiosa

Perdendo o espaço no vazio

Que aliena o ser, no que é se fi lho for

E eu sou, na esperança da alma não morre

Ouvirás no silêncio; gritos!

Agonizando o ser sem sentir dor

Sem amor sentirá o calor

Na frase que o verbo produziu e te fez ser

Naquilo que não sabe. O desconhecido...

Que em você soou a vida e o despertou.

Após a autocomiseração surgirá a caridade

Encontrada no arrependimento

A claridade que mostrará o verbo

Delimitador do seu espaço.

No que foi persistirá seu herdeiro

Até o sopro ácido e desconhecido

Tragar o ar que te alimenta a vida

E te tornar único e eterno no que serás

Na glória, buscará a monotonia

E o cotidiano te assustará

Com as buscas por prazeres desconhecidos

Encontrarás a craca do próprio ser.

HOJE – Tony conta a Fernanda que o pai do Guri 
trabalhava para um Capo da máfi a e um dia fez um tra-
balho para ele. Pedro diz a Dulce que queria entender 
por que Nina tomou essa atitude. Dulce consola o neto. 
Bruno não gosta de ver Paulo e Maura conversando. 
Marília conta a Renato e a Felício que ela e Téo não 
estão mais juntos. Clóvis fala para Bruno que quer 
mais grana e exige que se o empresário não pagar a 
quantia, que conta tudo a Pedro.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Agricultores 

investem no 

plantio de canola
Matéria-prima de biodiesel e 
óleo comestível, o mercado 
está cada vez mais aberto 
para a leguminosa. Clemente 
Chupel (foto) é um dos pri-
meiros da região a investir na 
novidade.             Página 15

ALTERNATIVA

Sem aglomero 

de pessoas até o 

próximo dia 28

H1N1

A Polícia Civil está fechando 
bares e boates para evitar  
a proliferação do vírus da 
gripe. Na foto, fiscal da Vi-
gilância Sanitária cola cartaz  
com orientações em um res-
taurante.              

CONQUISTA |   Dr. Vagner Trautwein recebeu diploma e medalha de 
membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,  

em solenidade na cidade de São Paulo, sendo o único cirurgião do Planalto Norte catari-
nense com esta titulação.

INCÊNDIO EM TRÊS BARRAS | Na manhã 
de ontem 

o Corpo de Bombeiros de Três Barras foi acionado para atender a um incêndio em residência 
localizada na rua Projetada, no bairro Bom Jesus. A casa de madeira, de aproximadamente 21 m², 
pertencia a Marli Gonçalves e foi completamente tomada pelas chamas. As causas do incêndio 
serão investigadas pelos bombeiros, mas a proprietária suspeita de que o  fogo teve início pelo 
fogão à lenha da casa.

PERDAS | A Defesa Civil registrou até às 13 horas de ontem a ocorrência de fortes chuvas com 
granizo e vendaval em 12 municípios catarinenses desde a tarde de terça-feira, 18. Há 

314 pessoas desalojadas e 40 desabrigadas. De acordo com levantamento realizado pelos órgãos municipais, mais de 
300 casas foram danifi cadas, 100 somente em Papanduva, além de construções públicas e particulares, como postos 
de saúde e comércio. Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo e Porto União também registraram 
estragos. Na foto, posto de Papanduva teve telhado destruído.

Segundo pedido 

de impeachment 

contra o prefeito
A Câmara de Vereadores de 
Mafra protocolou esta semana 
o segundo pedido de cassação 
do mandato de Jango Herbst 
(PMDB). Ele é acusado de 
sair de férias sem deixar subs-
tituto.                      Página 4

MAFRA

Prefeito negocia 

compra de um 

terreno para CEI

EDUCAÇÃO

Leoberto Weinert (PMDB) 
anunciou antes de sair de 
férias que negocia com a So-
ciedade Palmeiras a compra 
do terreno onde funcionava a 
sede da Sociedade para cons-
truir CEI.              Página 4

DESTAQUE  
Merlim Miriane Malacoski (foto), 
aluna da EEB Luiz Davet, de 
Major Vieira, está entre seis 
adolescentes de várias cidades 
do Brasil que contaram quais 
difi culdades enfrentam no dia a 
dia em sala de aula e sugeriram 
soluções para o ensino ser mais 
atrativo para os jovens no Brasil. 
As opiniões estão publicadas na 
edição de sábado, 15, da revista 
Época e podem ser acessadas 
em fotos e áudio no site da 
revista (http://revistaepoca.globo.
com/Revista/Epoca/0,,EMI88057-
15210,00.html).
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