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Três Barras tem 

primeiro caso 

confirmado

Outro caso foi confi rmado em 
Porto União. Canoinhas tem 61 
pacientes suspeitos. Na região, 
total chega a 93.       P. 10 e 11

H1N1 TRAGÉDIA

“Amanhã, daqui 

a 1 ano, 2 ou 10”,  

diz Lanznaster

Presidente da empresa admite 
que não há previsão de quan-
do a Aurora deve se instalar 
em Canoinhas.     Página 14

Incêndio mata 

pai, fi lho e tio 

no Serrajão

José Eloir e Gilson Munhoz 
morreram na hora. Darci Mu-
nhoz agonizou por três dias no 
Hospital de Lages.  Página 19

AURORA

Graziottin abre 

loja em setembro 

em Canoinhas

Empresa já contratou nove 
profissionais, mas abrirá va-
gas temporárias para a inau-
guração.              Página 20

OPORTUNIDADE

2006: Três Barras 

cresceu mais 

que Canoinhas

Dados da Federação das Indús-
trias do RJ mostram que Mafra 
foi o município que mais cres-
ceu na região.          Página 6
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R
eportagem do CN de 14/08 expôs a 

situação precária em que se encon-

tra o Centro de Educação Infantil 

Vinícius de Moraes, que abriga 108 crianças 

estudando em salas apertadas, com apenas 

um banheiro (unissex) para uso comum, 

com pátio apertado e minado por fossas 

(uma aberta até pouco tempo). A denúncia 

só foi para as páginas do jornal depois que 

uma denúncia anônima foi publicada no 

Fala Cidadão, espaço criado pelo CN em 

2008 para reclamações e denúncias popu-

lares. A reclamação chamou a atenção do 

jornal que foi atrás e conseguiu depoimentos 

impressionantes de pais 

que garantiram deixar as 

crianças no CEI sim-

plesmente por não terem 

outra opção. O temor 

de que o fi lho sofra um 

acidente ou passe por 

situação constrangedora é 

constante.

Depois que a repor-

tagem foi publicada, a prefeitura tomou 

atitude, chamando para uma reunião repre-

sentantes da diretoria da antiga Sociedade 

Palmeiras, visando discutir a compra de ter-

reno pertencente à Sociedade para construir 

uma sede própria para o CEI, além de um 

Centro de Apoio Psicossocial (Caps).

Pressionado com a situação, o Con-

selho Municipal de Educação – cuja boa 

parte dos membros está atrelada à prefeitu-

ra e, portanto, não é isenta para emitir um 

parecer imparcial – formou uma comissão 

para investigar o caso. Concluiu em tempo 

recorde que não há nenhuma irregularidade 

e que o CEI deve continuar na casa alugada 

onde está funcionando até que a prefeitura 

construa um novo prédio.

A conclusão foi repassada para os pais 

dos estudantes em reunião no início da 

semana passada, cinco dias depois de o CN 

publicar a denúncia. Os pais, que até então 

contestavam a situação, engoliram em seco 

a decisão.

O caso, aparentemente soterrado, 

chama a atenção para um princípio comum 

de cidades provincianas, onde a lei do 

“Você sabe com quem está falando?”, ainda 

impera. A simples presença da secretária de 

Educação na reunião que defi niu o sepul-

tamento da polêmica, fez muitos pais se 

sentirem pressionados, 

como se a presença de 

fi gura tão ilustre fosse 

algo extraordinário e ai 

daquele que contestasse 

qualquer palavra.

A denúncia, por 

sinal, só chegou ao 

CN, porque o Fala 

Cidadão aceita cartas 

sem identifi cação. Não que o jornal se 

sinta confortável com esta condição, mas 

sabemos que se exigirmos identifi cação, a 

coluna será soterrada assim como a polê-

mica em torno do CEI Vinícius de Moraes. 

A censura prévia, confi gurada no medo de 

que o poder público possa fazer algum mal 

para si ou sua família, é uma das piores 

heranças que a ditadura militar deixou no 

Brasil. Em cidades maiores isso parece ser 

mais camufl ado, mas em cidades como 

Canoinhas é gritante. Parece uma regra 

promovida por um acordo tácito entre povo 

e governante, confi gurado em uma frase 

que poderia muito bem ser: “Mando porque 

posso e você obedece porque teme”.

P
or iniciativa do governador Luiz Henrique, 
tramita na Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, Projeto de Lei 

Complementar que institui o salário mínimo re-
gional em nosso Estado. A proposta é a de criar 
um salário mínimo regional superior ao nacional, 
nos níveis de R$ 587, R$ 616, R$ 647 e R$ 679, 
conforme a categoria do trabalhador.

O tema tem sido debatido em todos os foros 
estaduais de trabalhadores e de empresários, 
visto que terá um signifi cativo impacto no custo 
da mão de obra em nosso Estado. O salário 
mínimo regional já vigora em outros Estados da 
Federação, pois autorizado pela Constituição 
Federal, em valores os mais diversos, atendidas 
as condições regionais.

  As Federações Empresariais do Estado, da 
indústria, do comércio, das atividades de serviços, 
enfi m, toda a representação empresarial estadual, 
fez chegar ao governador e também à Assembleia 
Legislativa, sua preocupação e mesmo contra-
riedade a essa iniciativa. Não que sejam as enti-
dades contra o aumento salarial. Pelo contrário, 
sempre defenderam e defendem o crescimento 
salarial conquistado pela livre negociação entre 
as partes. Através das convenções coletivas de 
trabalho, que atendidas as condições especiais 
de cada categoria, melhoram a cada ano os níveis 
salariais das categorias, em percentuais sempre 
superiores à infl ação. Isso vem acontecendo 
desde a implantação do Plano Real, em julho 
de 1994. Na verdade, a negociação coletiva de 
trabalho é o instrumento hábil para essa fi nali-
dade, em que as partes envolvidas discutem e 
defi nem diretamente as condições possíveis do 
seu relacionamento.

O que não se deve fazer, entendem as entida-
des empresariais, é a imposição de níveis salariais 
por ato do Estado. Por imposição legal, sem levar 
em conta as condições de cada categoria de traba-
lhadores e as nuances regionais da economia.

O Projeto de Lei Complementar justifi ca sua 
aprovação, considerando que muitas categorias 
não são organizadas, não possuem sindicatos 
representativos e, portanto, sem negociações 
coletivas, deixam de alcançar benefícios que 
as categorias organizadas têm. A justifi cativa é 
plausível, todavia, os níveis salariais propostos 
são muito superiores até aos obtidos pelas ca-
tegorias organizadas, através de negociações 
coletivas. Esse fato deve ser considerado, pois 

certamente trará maiores difi culdades de emprego 
com “carteira assinada.” Ou seja, sua aprovação, 
ao contrário do que pretende, pode signifi car 
desemprego.

No caso especifico de Canoinhas, vale 
comentar que a maior categoria profi ssional da 
região, os trabalhadores nas indústrias do ramo 
madeireiro, tiveram nesse período (1994/2009) 
aumentos salariais muito superiores à infl ação 
medida para o mesmo período. Isso graças às 
negociações coletivas realizadas entre as partes a 
cada ano. Nesse espaço de tempo, a infl ação que 
corrige os salários, o INPC, teve um crescimento 
de 255,83%. E os salários da categoria foram 
reajustados em 446,42%, ou seja, quase o dobro 
da infl ação. O piso salarial em julho/1994 era de       
R$ 112, e em junho de 2009 de R$ 500, sem con-
tar cesta básica e transporte para os empregados. 
Sem dúvida, um ganho substancial e merecido 
dos trabalhadores, que lhes proporcionou maior 
poder de compra. E dentro do que foi possível 
para as empresas. Um aumento agora de mais de 
17% sobre o piso, com certeza trará difi culdades, 
com eventual consequência de desemprego na 
região. Sem contar que o Congresso Nacional 
examina no momento, uma redução da jornada 
semanal de trabalho, sem redução de salário, de 
44 para 40 horas.

A Associação Empresarial de Canoinhas e os 
Sindicatos patronais apresentaram ao deputado 
Antonio Aguiar manifesto a respeito, pleiteando 
uma análise criteriosa da proposta, sugerindo 
inclusive o exame de outras legislações esta-
duais que regulam a espécie, no sentido de se 
estabelecer um piso mais ajustado à realidade 
catarinense, dando como exemplo os pisos es-
tabelecidos no Estado de São Paulo, de R$ 505 
e R$ 545. E veja-se que o Estado de São Paulo 
é a maior economia do País.

Enfi m, numa economia de livre mercado, a 
intervenção do Estado na fi xação de pisos sa-
lariais não é salutar, porque deixa de examinar 
produtividade, profissionalização, educação, 
condições regionais e tantas outras variáveis na 
fi xação do salário, nivelando todos sem critérios.  
Sem dúvida, a fi xação de pisos salariais por ato de 
vontade do Estado, não é a melhor solução para 
o crescimento do poder de compra dos trabalha-
dores. O caminho é a livre negociação!

Hilton Ritzmann é advogado e empresário

EDITORIAL

Censura prévia

A censura prévia, confi -

gurada no medo de que o 

poder público possa fazer 

algum mal para si ou sua 

família, é uma das piores 

heranças que a ditadura 

militar deixou no Brasil

O salário mínimo regional e 
seus refl exos

ARTIGO

HILTON RITZMANN

Q
uando o Itaú se uniu ao Unibanco, Besc 
ao Banco do Brasil, Sadia com a Perdigão, 
Banco Votorantin ao Banco do Brasil, entre 

outros, chegou a hora de analisarmos: A união em 
momentos de crise dá uma oxigenada nos negó-
cios? Traz novas oportunidades ao mercado? Para 
aqueles que não acreditam que a união faz a força, 
começa a crescer os casos de City Group, GM, 
Lehman Brothers e AIG. E os Estados Unidos tem 
exemplo para quase todos os segmentos. 

A grande ameaça à sobrevivência das 
marcas está dentro da própria empresa, mais 
precisamente na mesa dos executivos que têm 
a ingrata missão de encontrar saídas para a 
crise. No esforço de reduzir orçamentos e elevar 
suas vendas ao máximo, muitos deles acabam 
perdendo o senso de direção. Focam em táticas 
a curto prazo e se concentram na resolução de 
problemas meramente operacionais – onde cortar 
e quem cortar.

Uma montadora tradicional de veículos instala-
da aqui no Brasil é adepta a essa fi losofi a. Embora 
atue em um dos setores que mais sentiram o baque 
da crise, a montadora não suspendeu suas inicia-
tivas de comunicação e branding, apenas reduziu 
seu orçamento e o focou em mídias e eventos que 
costumam dar resultados mais imediatos. Hoje, esta 
mesma montadora tem uma verba perto de R$ 12 
milhões para apoiar projetos nas diversas áreas, 
entre elas, Cultura, Esportes, Cidadania e Meio 
Ambiente, vindas das fontes de recursos. 

Muitas outras empresas, por falta de conheci-
mento, deixam de utilizar um valor muito superior 
a este – dez vezes mais - ou seja, um vazamento 
de verba na casa dos 900%, por simples falta de 
conhecimento das Leis de Incentivos Fiscais. As 
previsões indicam que no máximo em três anos 
as empresas serão deverão tomar caminho na 
contramão do enxugamento de seus organogra-
mas e serão praticamente obrigadas a criarem os 
seus departamentos de incentivos fi scais, pois, 
somente no Brasil, existem cerca de 800 fontes 
de recursos disponíveis com volume fi nanceiro 
de R$ 65 bilhões ao ano.

Não está na hora das empresas conhecerem 
mais de perto as inúmeras Leis de Incentivos 
e fazer uso das mesmas deixando de lado as 
mazelas das crises do passado, do presente ou 
do futuro? Ou seja, as empresas não deveriam 
continuar vinculando suas marcas em projetos 
sociais, culturais, esportivos e outros, contribuindo 
também para a mudança da realidade social do 
país, sem mexer na verba destinada aos depar-
tamentos de Comunicação? Quem sabe aí esteja 
o elo perdido que muitos executivos ainda não 
descobriram ao tentar ultrapassar momentos em 
que o mercado só mantém vivo aqueles que se 
diferenciam e se unem entre si, ou simplesmente 
se unem a causas da sociedade civil.

Márcio Godoy é diretor executivo do Instituto 
Movimento Pró-Projetos 

O elo perdido da crise

ARTIGO

MÁRCIO GODOY
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<< O QUE PASSOU...

SENADOR Eduardo Suplicy (PT) dando cartão vermelho para Sarney e sua trupe

Refi naria cara
A CPI da Petrobras instalada no Senado Federal já começou a render 
frutos. O custo da Refi naria Abreu Lima, que a empresa está construindo 
em Pernambuco, será o triplo do valor que foi orçado em 2006. Conforme 
depoimento do gerente de projeto, Glauco Colepicolo Legatti na CPI. Ele 
negou superfatuamento ou sobrepreço pela Petrobras, mas admitiu que o 
custo da obra subiu de US$ 4 bilhões para a “bagatela” de US$ 12 bilhões. 
Qual será o nome que se dá a este “tipo” de reajuste?

Receita de quem?
Uma pergunta que está em todas as 
rodas políticas de Brasília. A quem
pertence à receita federal: O nome
é Receita Federal do Brasil. Muitos
acham que a receita federal 
pertence ao Partido dos 
Trabalhadores e seus fi liados. 
Com a administração de Lina
Vieira (foto), o PT começou a 
colocar seus sindicalistas em postos
 chaves de direção na sede em Brasília e nas superintendências estaduais.

Nova casa
O deputado Edmar Moreira (MG) que deixou o DEM durante o epi-
sódio do castelo é o mais novo integrante da base governista. Assinou 
fi cha de fi liação no Partido da República (PR) e deve ser candidato a 
deputado federal. Seu suplente, Carlos Alberto (DEM-MG), ainda tenta 
conseguir na justiça eleitoral o mandato de Edmar Moreira por infi deli-
dade partidária.

PT fecha chapa em SC
Depois de o PT ajudar a salvar o senador José Sarney (PMDB-AP) 
no Conselho de Ética, o presidente Lula reuniu os presidentes e 
líderes na Câmara do PT e do PMDB para discutir a aliança eleitoral 
do ano que vem. No encontro, em São Paulo, do qual participaram 
os presidentes do PT, Ricardo Berzoini, e do PMDB, Michel Temer, e 
os líderes do PT Cândido Vacarezza e do PMDB, Henrique Eduardo 
Alves, o presidente propôs e os representantes do PMDB concorda-
ram que a aliança nacional deve ser formalizada ainda este ano, em 
torno da candidatura da ministra Dilma Roussef. No encontro foi 
feita avaliação Estado por Estado das possibilidades de aliança e as 
divergências entre os dois partidos. Ficou acertado que os comandos 
partidários vão tentar resolver os obstáculos que possam impedir a 
aliança, mas quando eles não forem resolvidos, a ideia é não permitir 
que os problemas estaduais impeçam a aliança nacional em favor de 
Dilma Roussef.

Cortes para Santa Catarina
A redução de gastos do Governo Federal atingiu Santa Catarina. O Estado 
perdeu R$ 160 milhões destinados por meio de emendas parlamentares 
ao Orçamento. É praticamente a metade do previsto pelos deputados 
catarinenses.
O corte mais signifi cativo partiu do Ministério da Integração Nacional. 
O valor para apoio de obras preventivas a desastres, que era de R$ 50 
milhões, foi zerado.
O Ministério das Cidades podou R$ 45 milhões do Estado.
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262
mil é o total de eleitores do Planalto Norte, 

segundo última estimativa do IBGE. O número 

não acompanha o ritmo de crescimento do resto 

do Estado. Com isso, a área de abrangência das 

regionais de Mafra e Canoinhas chegará à eleição 

de 2010 com o poder de fogo eleitoral reduzido.

Dívida privada ultrapassa

a do setor público

<< 24/08
Pela primeira vez no período de 

estabilidade econômica no Brasil, 

a dívida de famílias, indivíduos e 

empresas privadas superou o en-

dividamento do setor público. A 

virada ocorreu em abril de 2008, 

no auge da expansão da econo-

mia, diz o Centro de Estudos do 

Mercado de Capitais. Até então, 

o setor público absorvia a maio-

ria dos recursos para fi nanciar a 

economia do País.

Gastos do governo 

federal têm alta recorde

<<24/08
O aumento dos gastos federais 

de janeiro a julho, em termos de 

porcentual do Produto Interno 

Bruto (PIB), supera o de todo o 

período anterior do governo do 

presidente Lula, de 2003 a 2008.

A despesa não fi nanceira da 

União, descontada das transfe-

rências a Estados e municípios, 

deu um salto de 2,44 pontos por-

centuais do PIB na comparação 

de janeiro a julho de 2008 com o 

mesmo período de 2009, saindo 

de 15,89% para 18,34% do PIB. 

Entre janeiro e julho de 2003 e 

de 2008, a alta foi de 2,05 pontos 

porcentuais do PIB, de 13,84% 

para 15,89%.

Crise na Receita Federal

<<24/08
Doze integrantes da cúpula da 

Receita Federal pediram exone-

ração coletiva, num movimento 

contra a suposta interferência 

política no órgão por parte do 

ministro Mantega (Fazenda) e do 

Palácio do Planalto. Na carta de 

exoneração, os chefes demissio-

nários afi rmaram esperar que a 

Receita “não tolere qualquer tipo 

de ingerência política”.

Itaú desbanca Bradesco

<<24/08
O Itaú Unibanco fechou uma 

associação com a Porto Seguro, 

maior seguradora de veículos 

do País e que, até a semana 

passada, negociava ofi cialmente 

uma parceria com o Bradesco, 

líder absoluto no País. Com o 

negócio, o banco fi cará com 30% 

do capital da seguradora e terá a 

exclusividade para vender seus 

produtos em sua rede.

CIA investigada

<<24/08
O secretário da Justiça estaduni-

dense, Eric Holder, nomeou um 

promotor especial para investigar 

11 casos em que há acusação de 

abusos de prisioneiros pela CIA 

no governo de George W. Bush.

Pedido negado

<<24/08
O Supremo Tribunal Federal 

negou o pedido de liberdade ao 

médico Roger Abdelmassih, um 

dos mais famosos especialistas 

em reprodução assistida do País, 

acusado de crimes sexuais.

Crise agravada na Receita

<<25/08
Num agravamento da crise na 

Receita Federal, cerca de 60 

funcionários em postos de chefi a 

em 5 de 10 superintendências re-

gionais avisaram a seus superio-

res que deixarão suas funções. A 

Receita diz que há cerca de 300 

cargos de confi ança. Apenas no 

Estado de São Paulo, com 42% 

da arrecadação nacional, foram 

aproximadamente 30 demissões.

Restrição à 

publicidade infantil

<<25/08
Um grupo de 24 empresas do 

setor alimentício, entre elas 

McDonald’s, Coca-Cola e 

Kellogg’s, assinou um acordo 

comprometendo-se a não fazer 

publicidade voltada a crianças de 

0 a 12 anos em programas de TV 

em que 50% ou mais da audi-

ência seja constituída por esse 

público. A regra vale para todas 

as mídias, como jornal, rádio, 

revista e internet.

Emprego garantido

<<25/08
As empresas passarão a ser 

obrigadas a garantir o emprego 

do trabalhador que estiver a um 

ano da aposentadoria, ou, no 

caso de demissão nesse período, 

estarão sujeitas ao pagamento de 

indenização maior ao funcionário. 

A nova regra, que ainda precisará 

ser aprovada pelo Congresso, faz 

parte de um acordo fechado entre 

governo e centrais sindicais.

Morre Ted Kennedy

<<26/08
Morreu de câncer aos 77 anos 

o senador Edward Kennedy, 

pilar do Legislativo americano 

e caçula de um trio de irmãos 

democratas que deu um presi-

dente, John Fitzgerald Kennedy, 

e um secretário da Justiça e pré-

candidato à Casa Branca, Robert 

Kennedy, ambos assassinados 

nos anos 1960.

Inadimplência afeta 

banco privado

<<27/08
Bancos privados responderam 

por 75% do aumento da inadim-

plência ocorrida no sistema 

fi nanceiro desde setembro do 

ano passado, quando teve início 

a fase mais aguda da crise.

STF começa a julgar Palocci

<<27/08
O Supremo Tribunal Federal ini-

ciou o julgamento sobre a partici-

pação do ex-ministro da Fazenda 

e deputado federal Antonio Palocci 

(PT-SP) na quebra de sigilo e di-

vulgação de dados de uma conta 

pertencente ao caseiro Francenil-

do Costa, em 2006. Os ministros 

decidem se recebem a denúncia 

contra Palocci e o tornam réu por 

quebra de sigilo funcional.
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Tarciso de Lima (PP) contestou decisão do presidente da Comissão de Justiça e Redação Bene Carvalho (PMDB)

Ressaca do regimento abala Câmara

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Política
MATÉRIA-PRIMA

A nova Câmara
> p. 5

ÍNDICE FIRJAN
Três Barras cresceu mais que

Canoinhas em 2006
> p. 6

Vereadores de Canoinhas não supe-
raram o confl ito criado a partir de 
projeto de Lei de autoria dos nova-
tos mais Tarciso de Lima (PP) que 
mudava regimento interno da Casa 
visando privilegiar o bloco com 
maior número de votos nas urnas. 
Hoje só pode apresentar candida-
turas o bloco que tiver o vereador 
mais velho, no caso, Bene Carvalho 
(PMDB), do bloco de veteranos 
mais Gil Baiano (PSDB).

A discussão na terça-feira, 25, 
começou quando o presidente 
Célio Galeski (DEM) colocou 
em votação projeto de Lei que 
havia dado entrada na Casa um 
dia antes. Vereador Tarciso de 
Lima (PP) revelou que projeto 
de sua autoria que concede al-
vará provisório para um taxista 
foi ‘segurado’ pelo presidente da 
Comissão de Justiça e Redação, 
Bene Carvalho, que alegou que 
o projeto estava fora do prazo 
regimental. “Cumprir prazo re-

gimental para um trabalhador 
que precisa trabalhar? Projeto 
do vereador Bene pode, mas do 
vereador Tarciso não”, disparou. 
O projeto votado pouco antes, 
segundo Lima, não teria cumpri-
do prazo regimental. “Se estão 
diferenciando os blocos, vamos 
rever os projetos. Há vários 
projetos que entram de manhã 
e à noite estão sendo aprovados. 
Dizem que é para apoiar o desen-
volvimento do município. Agora 
o Tarciso entra com projeto para 
benefi ciar um trabalhador e tem 
de cumprir prazo regimental. Por 
que um vereador não ajudar um 

o outro? Entro com poucos pro-
jetos, tenho diálogo com todos 
os vereadores, mas pelo amor 
de Deus, um cidadão que quer 
trabalhar não é diferente do ou-
tro. Não sei porque ultimamente 
tem de cumprir prazo regimental, 
então vamos cumprir prazo em 
todos os projetos”, desabafou 
Lima.

O vereador ainda fez uma 
ameaça velada a Bene. “De re-
pente o senhor é presidente da 
Comissão este ano, mas no próxi-
mo ano pode ser eu o presidente. 
Vamos respeitar o vereador, mas 
vamos respeitar principalmente o 

povo que precisa trabalhar”.
Bene respondeu logo em 

seguida alegando que não hou-
ve reunião das Comissões esta 
semana, afi rmando que na pró-
xima reunião o projeto de Lima 
será colocado como prioridade.  
“Não existe discriminação com 
qualquer vereador. O que eu lhe 
falei de tarde, talvez tenha esque-
cido, talvez esteja com a memó-
ria um pouco fraca. Não estou 
entendendo o porquê de toda 
essa discussão sobre uma coisa 
tão simples. Na próxima reunião 
das comissões será dado parecer. 
Pode ficar tranquilo e dormir 
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Prefeitos de Três Barras, Elói 
Quege (PP), Adelmo Alberti 
(PSDB), de Bela Vista do Toldo, 
e Israel Kiem (DEM), de Major 
Vieira, visitaram Secretarias e 
alguns deputados estaduais na 
semana passada.

Junto a Secretaria de Estado 
da Saúde, Três Barras conseguiu, já 
para este ano, a liberação de recur-
sos de R$ 400 mil que deverão ser 
utilizados na construção de uma 

sossegado. Será o primeiro projeto 
a ter parecer. Não é nosso objetivo 
trancar a pauta”, garantiu.

Lima contestou a fala do 
colega afi rmando que parecer ao 
projeto de Bene havia sido dado 
um dia antes. “Parece que falhou 
a memória também. Ouvi o verea-
dor Bene dizer que o projeto tinha 
de ser retirado porque estava fora 
do prazo regimental”. Em seguida 
disse que a conversa estava encer-
rada e esperava que seus projetos 
não sejam boicotados.

TENSÃO

Presidente Célio Galeski contem-
porizou afi rmando que se Lima 
quisesse, pediria parecer verbal ao 
projeto. “Vereador nenhum será 
discriminado nessa Câmara”, as-
segurou. Lima recuou e disse que 
o projeto poderia ser apreciado na 
próxima semana.

Líder do bloco novato, Beto 
Passos (PT) disse que está com a 
“pulga atrás da orelha”. “Como 
líder do bloco vou estar atento a 
esta situação”, garantiu.

Prefeitos da região cumprem agenda na capital do Estado
FLORIANÓPOLIS

nova Unidade Básica de Saúde 
em frente ao Caic. “O secretário 
Dado Cherem comprometeu-se 
também em nos auxiliar para que 
possamos construir uma ala psi-
quiátrica na Fundação Hospitalar 
de Três Barras”, destacou Quege. 
Kiem garantiu uma ambulância. 
Alberti conseguiu liberação de   
R$ 150 mil para compra de equi-
pamentos de saúde.

Na Secretaria de Estado da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Quege e Kiem garantiram 

junto ao secretário Antonio Ce-
ron verbas de R$ 200 mil para a 
aquisição de maquinário. 

Em audiência com o secretá-
rio de Estado da Infraestrutura, 
Mauro Mariani, Quege fez as úl-
timas tratativas sobre a liberação 
de R$ 400 mil que serão usados 
na construção da ponte que liga 
o bairro até o distrito de Marcí-
lio Dias, em Canoinhas. Outros      
R$ 150 mil foram conseguidos 
junto à pasta para a recuperação 
de toda malha viária rural. 

Foi definida, em audiência 
com o deputado Antonio Aguiar 
(PMDB), a liberação de uma emenda 
parlamentar de R$ 500 mil, através 
do Fundo Social, que também será 
utilizada nas obras de construção 
da ponte que liga o São Cristóvão 
a Marcílio Dias. O prefeito obteve 
junto ao deputado Darci de Matos 
(DEM) recursos de R$ 50 mil que 
deverão ser usados na recuperação 
das estradas rurais. 

A comitiva manteve conta-
tos também com o secretário de 

Estado da Educação, Ciência e 
Tecnologia, Paulo Bauer, e com 
o secretário de Estado da Cultu-
ra, Turismo e Esporte, Gilmar 
Knaesel, com quem Quege tratou 
sobre a liberação de verbas para a 
construção de um parque munici-
pal de exposições e eventos.

Kiem garantiu ainda R$ 50 
mil para cascalhamento e R$ 98 
mil para drenagem do córrego 
que corta o município.

Alberti conseguiu outros     
R$ 120 mil para drenagem.
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> Frase da semana

A nova Câmara

DESAFIOS DA UTI
Apenas detalhes impedem o funcionamento da UTI do Hospital Santa Cruz. 
Na sexta-feira, 21, durante reunião da diretoria em que Agenor Christófoli (C)  
anunciou que está deixando a administração do HSC, se dedicando somente 
a presidência da entidade, o agora presidente agradeceu ao deputado Antonio 
Aguiar (PMDB), que viabilizou recurso de R$ 500 mil junto ao Governo do 
Estado e aos R$ 60 mil liberados pela prefeitura. A UTI depende agora de 
liberação da Vigilância Sanitária. O serviço médico será mesmo terceirizado. 
A questão é que o credenciamento pelo SUS é um longo processo que pode 
demorar até seis meses. Deputado Aguiar, no entanto, garantiu que com a li-
beração pela Vigilância Sanitária, o Estado banca administrativamente a UTI 
até sair o credenciamento.

Até quando o regimento da Câmara fi ca na geladeira?

A senadora petista, pré-candidata ao Governo 
do Estado vai ter de responder pela atitude to-
mada em relação ao presidente do Senado José 
Sarney (PMDB). Como membro do Conselho 
de Ética, Ideli salvou sumariamente o colega 
de 11 pedidos de apuração que haviam no 
Conselho. Por mais que o PT se esforce para 
apagar da memória dos catarinenses a pizza 
patrocinada pela senadora, os adversários ain-
da desconhecidos de Ideli certamente já estão 
estocando material para colocar a candidata em 
uma saia justa.

Subvenção
Deputado Antonio Aguiar (PMDB) esteve na sexta-feira, 21, no 
Centro Comunitário da Cohab 1 para conferir a aplicação de recurso 
de R$ 10 mil garantido por meio de subvenção de seu gabinete. 
O dinheiro foi aplicado na compra de bolas, cadeiras, talheres, 
violões, ventiladores e aparelho de som.

                                                *** 

Vereador Gil Baiano (PSDB) garante que não vai abrir a vaga 

para suplentes do partido. “A única reunião (do partido) que 

fui só ouvi desaforos”, declarou. Disse ainda que marcou hora 

para falar com o secretário regional Edmilson Verka (PDSB), 

esperou por uma hora e não foi atendido.

IDELI SALVATTI

Vereadores de Canoinhas ainda não se enten-
deram sobre a construção de uma nova sede para a 
Câmara. O assunto veio à tona esta semana quando 
vereador Tarciso de Lima (PP) propôs que a Câma-
ra devolva antecipadamente R$ 80 mil da sobra de 
caixa, que tradicionalmente volta para os cofres do 
Executivo no fi nal do ano. O dinheiro seria usado na 
pintura de 10 postos de saúde.

Presidente da Casa, Célio Galeski (DEM), se 
posicionou contra o repasse, afi rmando ser atri-
buição do Executivo a pintura dos postos. Galeski 
defende economia para construção de uma nova 
sede para a Câmara, justifi cando que o uso do espa-
ço cedido pela prefeitura onera o município, já que 
vários espaços públicos como a Secretaria de Ação 
Social funcionam em prédios alugados. O plenário 
da Câmara, por sinal, é usado para vários eventos 
da prefeitura.

Vereador Beto Passos (PT) se mostrou totalmente 
contrário a ideia. “Há outras prioridades”, afi rmou.

O assunto esquentou quando Galeski lembrou 
que em 2007, quando Lima fez um acordo de devol-
ver R$ 400 mil para a prefeitura sob a condição de 
que o dinheiro fosse usado na instalação de tubos de 
esgoto no bairro Sangue 2, o prefeito teria ignorado 
a condição e usado o dinheiro em outra ação. Lima 
foi irônico na réplica. “Parece que faz tempo que o 
senhor não anda por lá”, afi rmando que a obra foi 
concretizada, apesar da demora.

Além do impasse interno em relação a construção 
da nova sede, Galeski vai enfrentar uma batalha com 
a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que plei-
teia o mesmo terreno, ao lado do Edifício Pimpão.

IGREJAS

“Hoje é difícil ser político”
do vereador Célio Galeski (DEM) reclamando que na semana passada levou o fi lho 

consultar no Pronto Atendimento e teve a atitude criticada porque o menino teria ganhado 
preferência em relação aos  demais pacientes que aguardavam

> POLÊMICA: A Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) divulgou cartilha essa semana 
apontando argumentos para que o Con-
gresso não aprove a redução da carga ho-
rária do trabalhador de 44 para 40 horas.

> POLÊMICA II: O assunto começou a ser 
discutido esta semana em Brasília. 

> FORA: Onze funcionários de carreira 
do Hospital Santa Cruz foram demitidos 
sumariamente ontem.

> CADÊ?: Hospital Santa Cruz ainda não 
viu a cor dos R$ 140 mil aprovados pela 
Câmara  para serem repassados a enti-
dade há um mês. Célio Galeski (DEM) diz 
que o Executivo não liberou o dinheiro.

> PRESENÇA: Presidente estadual do 
PT, Luci Choinaki, esteve ontem reunida 
com a cúpula municipal do partido em 
Canoinhas.

> PRESENÇA II: Cúpula do PPS 
estadual se reúne hoje à noite com 
lideranças locais em Canoinhas.

> GARANTIDO: Começou a terraplena-
gem do terreno onde será construída a 
Policlínica Municipal do centro.

> SERRAJÃO: Vereador Wilson Pereira 
(PMDB) garantiu que a Casan vai instalar 
rede de água na localidade.

Apesar do protesto de igrejas cristãs tradicionais, 
evangélicas e ateus, a Câmara aprovou essa sema-
na o acordo entre o Brasil e o Vaticano, assinado em 
novembro do ano passado pelo presidente Lula. Por 
causa das reclamações, a Casa também aprovou 
outro acordo, que estende os mesmos benefícios 
para todas as religiões. Os textos seguem para 
o Senado. O acordo concede isenção fi scal para 
rendas e patrimônio de pessoas jurídicas eclesiás-
ticas e isenta as igrejas de cumprir as obrigações 
impostas pelas leis trabalhistas brasileiras. 

Vereador Beto Passos (PT) declarou guerra ao 
Serviço Social da prefeitura. Ele teve de intervir no 
sepultamento dos dois homens que morreram em um 
incêndio no Serrajão no domingo, 23. Segundo o ve-
reador, o Serviço Social mandou os corpos para Bela 
Vista, mas o desejo da família era que fossem sepultados 
em Felipe Schmidt. A indignação do vereador provocou 
os demais a solicitarem a prefeitura que esclareça como 
estão sendo usadas as cotas de vagas para carentes nos 
cemitérios Municipal e de Marcílio Dias.

Gil Baiano (PSDB) chegou a denunciar que os 
assistentes sociais são relapsos no atendimento a fa-
mílias carentes. 

Serviço Social

Entreveiro entre iguais
Vereadores Beto Passos e João Grein (ambos PT) não se en-

tendem sobre a crise do Senado Federal. Na segunda-feira, 24, o 
clima fi cou tenso entre os dois. Passos criticou a situação. “O PT me 
causou constrangimento”, afi rmou. Grein, como fundador do PT na 
região, se ofendeu: “Tenho orgulho da sigla”. Na conclusão, Grein 
concordou que o partido passa por um “momento infeliz”.

A discussão entre os vereadores Tarciso de Lima 
(PP) e Bene Carvalho (PMDB) não se limitou ao ple-
nário. Antes mesmo da sessão acabar, os dois bateram 
boca em sala contígua ao plenário.

Tempo fechado

Ex-vereador Osmar Olescovicz liga para corrigir 
informação da coluna. Ele não traiu Norma Pereira 
(PSDB) em 2004. O que ocorreu foi que Norma 
deixou o bloco de Olescovicz atraída por promessa 
de eleição no bloco encabeçado por Edmilson Verka 
(PSDB). Acabou perdendo para Verka numa eleição 
surpreendente.

      CAUSOS & CASOS
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Dados da Firjan apontam Mafra como município que mais cresceu 

Três Barras cresceu 
mais que Canoinhas 

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Três Barras subiu 83 posições 
acima de Canoinhas em índices 
de desenvolvimento em 2006. 
É o que aponta o Índice Firjan 
de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM), divulgado esta sema-
na. A defasagem temporal de 
três anos entre o IFDM e sua 
divulgação decorre do fato de 
serem utilizadas apenas estatís-
ticas ofi ciais. Por isso, somente 
em 2009 foi possível reunir 
concomitantemente dados dos 
Ministérios da Educação, da Saú-
de e do Trabalho para 2006. Ano 
passado, primeiro ano em que o 
IFDM foi divulgado, os números 
eram resultado da compilação de 
cinco anos (2000 a 2005), no qual 
Canoinhas fi cou na posição 178 
no Estado, enquanto Três Barras 
estava na 208.ª posição. 

Assim como em 2000/2005, 
Mafra continua ocupando a posi-
ção 22 em Santa Catarina.

Elaborada pela Federação 
das Indústrias do Rio de Janei-
ro (Firjan), a avaliação mede o 
desenvolvimento das cidades 
numa escala que vai de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1, 
melhor é a avaliação. O índice 
foi elaborado para suprir a fal-
ta de um indicador anual nos 
moldes do Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal 
(IDH-M), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que só 
é publicado a cada dez anos. 

O resultado divulgado este 
ano, referente a 2006, indica o 
crescimento da média brasileira 
de 0,7129 para 0,7376 em um 
ano, elevando de 48,9% para 
50,6% o porcentual de cidades 
acima do patamar de 0,6. Em 
2000, ano de referência da 
pesquisa, esse grupo não che-
gava a 1/3 dos municípios e o 
índice nacional era de 0,5954, 
na faixa de desenvolvimento 
“regular”.

VARIANTES

Bela Vista do Toldo foi o mu-
nicípio que apresentou maior 
queda na região. Passou da 247.ª 

posição em SC para o 280.º lugar. 
Monte Castelo cresceu um pouco 
(passou de 272.ª para a 275.ª po-
sição), mas continua com o pior 
índice da região.

De modo geral, somente 
Três Barras e Monte Castelo 
cresceram na região (veja quadro 
acima).

No Estado, Jaraguá do Sul 
foi a cidade que alcançou melhor 
resultado. A soma dos índices 
foi de 0,8774. A média de SC 
foi 0,7915. O pior resultado 
foi registrado em Capão Alto 
(0,4218).

EMPREGO FOI DECISIVO

No caso de Canoinhas, a queda 
do emprego e renda foi decisiva 
para derrubar o município 57 
posições. Em 2005, a média 
era 0,5570. O número passou 
para 0,4815 em 2006. No setor 
educação a queda não chegou 
a 0,01. Já no setor da saúde, a 
queda foi de 0,0201.

Bela Vista do Toldo tam-
bém registrou queda maior na 
geração de emprego e renda 
(0,0740). Foi o único índice 
abaixo de 0,03 registrado na 
região. 

A Serpa Advogados Associa-
dos, de Florianópolis, emitiu 
nota esta semana repudiando 
as suspeitas levantadas pelos 
vereadores de Canoinhas de 
que a empresa estaria sendo 
benefi ciada no processo de 
terceirização da água e esgoto 
do município. Conhecido por 
assessorar municípios de todo 
o Estado em processos de 
municipalização, o escritório 
foi contratado pela prefei-
tura para prestar serviços 
de consultoria e assessoria 
destinados à municipalização 
dos serviços de água e esgoto, 
através de licitação na moda-
lidade convite. “A atuação do 
nosso escritório restringe-se 
às questões de natureza jurí-
dica. Portanto, não é verdade 
que esteja desenvolvendo 
estudos na área do saneamen-
to, conforme erroneamente 
noticiado”, afi rma o advoga-
do Gustavo Henrique Serpa, 
fi lho de Nelson Serpa, citado 
no requerimento que os vere-
adores fi zeram ao Executivo 
pedindo informações sobre o 
processo de municipalização.

A nota diz que “O Mu-
nicípio de Canoinhas não 

Serpa nega ter empresa 

ligada a saneamento
Suspeita de que escritório seria benefi ciado em 
processo licitatório foi repudiada por sócios

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

celebrou nenhum contrato com 
empresa de administração de 
serviços de água e esgoto, em que 
fi gure como sócio ou proprietá-
rio, o advogado Nelson Serpa. 
Inclusive, o referido advogado, 
sequer possui participação so-
cietária em qualquer empresa 
desse ramo.”

A nota informa ainda que 
o escritório ingressou com 
ação criminal no Fórum de 
Canoinhas contra o vereador 
Bene Carvalho (PMDB), autor 
do requerimento. Na sessão de 
10 de agosto, Bene disse que 
“não podemos deixar usarem 
a Câmara para conseguir algo. 
Tem empresa anunciando que 
vai tocar o serviço de água e 
esgoto no município. A Casan 
tem falhas, mas tem procurado 
corrigir essas falhas. Agora tirar 
da Casan e entregar para o lobo 
ou o urso que defende interesses 
de um grupo de pessoas”.

A nota ainda critica o CN 
por publicar informação errônea 
sobre o escritório Serpa sem 
antes ouvir os sócios. O jornal 
ouviu como contraponto o 
secretário de Administração de 
Canoinhas, Argos Burgardt, que 
não contestou a informação de 
que Nelson Serpa seria sócio de 
uma empresa de exploração de 
serviços de água e esgoto.
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Região
CANOINHAS

Aumentam investimentos na

construção civil

> p. 8

 Calendário 2009/2010 começou a ser pago no dia 11

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

Abono Salarial PIS 
começa a ser pago

Desde terça-feira, 11, começou 
a ser pago o Abono Salarial para 
o exercício 2009/2010. Estão 
previstos saques totais de R$ 7,7 
bilhões do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) para o 
pagamento do benefício a 16,6 
milhões de trabalhadores iden-
tifi cados como benefi ciários. O 
Sudeste é o que mais concederá 
abonos, cerca de 7 milhões de 
benefi ciários identifi cados, se-
guido do Nordeste (3,5 milhões) 
e Sul (3 milhões).

No exercício 2008/2009 
foram pagos R$ 6 bilhões a 
14,8 milhões de trabalhadores. 
Porém, 667.461 abonos deixa-
ram de ser sacados e voltaram 
aos cofres do FAT. Para sacar o 
benefício, o trabalhador deverá 
se dirigir a uma agência da Cai-
xa, no caso do PIS ou Banco 
do Brasil, no caso do Pasep e 
apresentar um comprovante de 
inscrição do PIS/Pasep, carteira 
de identidade ou o cartão do 

cidadão.
O benefício, no valor de um 

salário mínimo (R$ 465), é con-
cedido a todo trabalhador que 
tenha trabalhado com carteira 
assinada, ou ter sido nomeado 
efetivamente em cargo público, 
durante pelo menos 30 dias e 
ter recebido, em média, até dois 
salários. É preciso, ainda, estar 
cadastrado no PIS/Pasep há, 
pelo menos, cinco anos.

Entre os benefi ciários iden-
tifi cados no exercício, 36% já 
o receberam, sendo que 26% 
deles já foram depositados di-
retamente em suas contas cor-
rentes/poupança e o restante, 
10%, pagos conforme convênio 
Caixa PIS-Empresa e Fopag/
Banco do Brasil. Aproxima-

damente 598 mil trabalhadores 
cujo nascimento ocorreu no 
mês de julho, poderão sacar o 
benefício nas agências da Cai-
xa e 124 mil (inscrições com 
fi nal 0 e 1) recebem no Banco 
do Brasil. Aos que vão sacar o 
salário nas agências bancárias, 
é preciso obedecer as datas do 
calendário.

BENEFÍCIO no valor de R$ 465 pode 
ser retirado com o  Cartão do Cidadão

CONVITE PARA MISSA
Os familiares da sempre lembrada 

IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA, 
convidam parentes e pessoas 

amigas para Missa de 9 anos de seu 
falecimento, a ser celebrada dia 30 
de agosto, domingo, às 19 horas, 

na Igreja Matriz Cristo Rei.

Aposentadoria sobe 6,5% em 2010
O  governo e as principais 
centrais sindicais fecharam um 
acordo esta semana que prevê 
reajuste real para os aposenta-
dos e pensionistas que ganham 
acima de um salário mínimo. 
Ficou pactuado que serão con-

cedidos aumentos equivalentes 
à inflação do período mais 
50% da alta do Produto Inter-
no Bruto (PIB) de dois anos 
atrás (em 2010, por exemplo, 
o cálculo será feito com base 
no PIB de 2008).
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Cidade vivencia boom imobiliário: imóveis encareceram 100 % em 3 anos

Gracieli Polak
CANOINHAS

Mercado aquecido 
na construção civil 

Com fi nanciamentos e linhas de 
crédito com juros muito baixos, 
a tão sonhada casa própria  hoje 
é uma possibilidade para diversas 
classes sociais, mas, ao mesmo 
tempo em que a compra é facili-
tada, o preço dos imóveis assusta. 
Em Canoinhas, de acordo com 
as corretoras de imóveis ouvidas 
pelo CN, o infl acionamento dos 
preços foi superior a 100 % em 
relação aos últimos três anos, 
graças principalmente ao anúncio 
da vinda da Aurora para a cidade. 
“Há pouco tempo atrás você 
poderia encontrar lotes por R$ 5 
mil, situação que hoje é impossí-
vel. Por menos de R$ 15 mil você 
não compra nenhum terreno na 
cidade”, explica o corretor José 
Vori Batista.

Segundo Batista, a valoriza-
ção atingiu tanto imóveis e ter-
renos no centro, como também 
nos bairros periféricos, mas nos 
últimos seis meses a liberação 
de cartas de crédito fez com que 
a procura pela aquisição da casa 

própria também aumentasse 
muito. O déficit habitacional de 
Canoinhas, estimado pela Caixa 
em 2,5 mil famílias, está sendo 
combatido com a construção de 
imóveis mais acessíveis. Mesmo 
diante da alta de terrenos e 
imóveis, a expansão imobiliária 
se faz notar na quantidade de 
construções espalhadas pela ci-
dade e pela recente inauguração 
de prédios e de um condomínio 

RESIDENCIAL Canoinhas inaugura novo padrão imobiliário na cidade
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Cordiais Saudações 

Rotárias!

Iniciamos nesta edição, do conceituado jornal Correio do Norte, uma 

publicação mensal, para divulgar as principais notícias do nosso 

Clube e também ir, contando aos poucos, a sua grandiosa trajetória 

histórica, sua organização e seus objetivos humanitários. Dar visi-

bilidade as suas realizações, difundir sua imagem pública junto à 

comunidade, são preceitos que norteiam as novas administrações 

rotárias. Esperamos com este trabalho, sensibilizar mais cidadãos 

de bem a nos ajudarem na nobre missão de fomentar e estimular o 

ideal de servir.

VISITA DO GOVERNADOR DISTRITAL
Hoje estará visitando o Rotary Club de Canoinhas, o Governador 

Distrital 2009-2010, companheiro Estanislao Diaz Dávalos, acompanha-
do de sua esposa Maria Elisabeth. A presença do Governador faz parte 
do seu roteiro de visitas a todos os Clubes do Distrito 4740. O encontro do 
Governador com os companheiros rotarianos, servirá para implementar 
a nova dinâmica de funcionamento do Rotary, cujo objetivo é torná-lo 
mais efi ciente no cumprimento das metas e na agregação de uma visão 
mais moderna. A visita governamental culminará com um jantar festivo, 
com a presença de toda a Família Rotária canoinhense. O Rotary Club 
de Canoinhas deseja ao companheiro Governador e sua esposa, uma 
agradável estadia em nossa cidade e que possam levar em seus cora-
ções a lembrança da nossa amizade, respeito e admiração.        

A DIMENSÃO DO ROTARY INTERNATIONAL
Rotary é uma organização de voluntários que se congregam em 

mais de 33 mil Rotary Clubs espalhados em cerca de 200 países e 
regiões geográfi cas. Os clubes dão início a projetos humanitários para 
sanar necessidades que afl igem o mundo, como fome, pobreza e anal-
fabetismo. Os sócios dos clubes são líderes de setores profi ssionais e 
empresariais, e somam um exército do bem de 1,2 milhão de homens 
e mulheres que doam tempo, talentos e dinheiro em prol de projetos 
locais e internacionais de ajuda a pessoas carentes. Esses projetos 
promovem a compreensão entre os povos. O Rotary International é 
formado por Rotary Clubs unidos pela máxima Dar de Si Antes de Pensar 
em Si. O programa que é o carro chefe do Rotary tem como objetivo 
erradicar a pólio e proteger para sempre as crianças do mundo contra 
essa terrível doença.

PROGRAMA PÓLIO PLUS
A liderança do Rotary, no esforço mundial de erradicação da pólio 

teve novo impulso com as doações da Fundação Bill e Melinda Gates, 
no valor de US$ 355 milhões à entidade. O novo aporte de US$ 255 
milhões é adicional aos US$ 100 milhões que a Fundação Gates doou 
ao Rotary em 2007, investidos em 2008, em atividades de erradicação. 
O segundo montante deve ser empregado da mesma maneira em 2009. 
O Rotary deve arrecadar o total de US$ 200 milhões até 30 de junho 
de 2012, referentes a sua equiparação pelas duas doações feitas pela 
Fundação Gates, esforço este chamado de Desafi o de 200 Milhões de 
Dólares do Rotary. Assim sendo, a organização estimula os cerca de 
33 mil clubes do mundo inteiro a realizar, pelos próximos três anos, 
campanhas anuais de arrecadação de fundos em apoio ao Desafi o. 
Considerando as doações da Fundação Gates e nossa equiparação, 
teremos US$ 555 milhões, fundamentais para que o Rotary alcance sua 
meta maior de eliminar a pólio de uma vez por todas. 

Comissão de Relações Públicas 

ROTARY CLUB 

DE CANOINHAS

DISTRITO 4740

residencial com 32 apartamen-
tos. 

Segundo a gestora de ne-
gócios imobiliários Mauren 
Mussi Dreveck, que organiza 
a construção de um residencial 
de mesmo padrão inaugurado 
no começo do mês, a tendência 
para a construção de empre-
endimentos do gênero é alta, 
mesmo diante da desconfiança 
que algumas pessoas ainda 
têm em comprar o imóvel na 
planta. “Ainda assim a procura 
tem sido muito boa, porque o 
investimento é muito bom e 
financiado pela Caixa”, diz.

MCMV PARADO

Anunciado ofi cialmente em Ca-
noinhas, o programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV), do Gover-
no Federal, promete subsídio para 
que trabalhadores de baixa renda 
adquiram imóveis com condições 
facilitadas, mas tem enfrentado 
problemas nas cidades com me-
nos de 50 mil habitantes em todo 
o País e patinado nos trâmites 
administrativos. 

Em Canoinhas, segundo 
informações da Ação Social do 
município, responsável pelo ca-
dastramento dos interessados em 
se benefi ciar do programa, não há 
nenhuma orientação específi ca 
para o MCMV, mas os cadastros 
para programas habitacionais 
continuam ser realizados e, assim 
que houver demanda e as ques-
tões esclarecidas, devidamente 
cadastrados.
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A gripe que não tem fi m 
PC faz campanha; morte súbita diminui na posição, afi rma estudo

Bebê dormindo, 
barriga para cima

Gracieli Polak

CANOINHAS

De barriga para cima. Esta é po-

sição em que os bebês devem ser 

colocados para dormir, segundo 

a nova campanha da Pastoral da 

Criança (PC), lançada em junho 

passado e aplicada em todas as 

cidades em que a Pastoral atua. Em 

Canoinhas, o trabalho, desenvolvi-

do pela Igreja Católica é executado 

no bairro Loteamento Santa Cruz, 

onde dezenas de crianças são 

monitoradas em relação ao baixo 

peso e doenças, enquanto as mães 

são orientadas sobre as melhores 

formas de cuidar das crianças.

Segundo a coordenadora pa-

roquial da Pastoral da Criança 

em Canoinhas, Marli Ferreira dos 

Santos, as mães do bairro, além 

das recomendações habituais, estão 

sendo orientadas para que haja uma 

mudança no tratamento das crian-

ças e que estas novas recomenda-

ções sejam seguidas. “A maioria das 

mães coloca a criança para dormir 

virada de lado. Esta é uma forma 

nova aqui, que causa descrença 

em algumas, mas é cientifi camente 

comprovada”, explica.

De acordo com a PC, nos paí-

ses onde a nova postura foi aplicada 

pelas mães, a morte súbita teve 

incidência 50% menor, mas ainda é 

uma das principais causas de morte 

antes dos 12 meses de idade nos 

países desenvolvidos. No Brasil, 

a recomendação feita agora pela 

Pastoral já é impressa nas carteiras 

de vacinação desde 2006, mas a me-

dida ainda não foi esclarecida para 

todos os profi ssionais de saúde.

DESORIENTAÇÃO
Mãe de Karina, que completou sete 

meses, Elane Aparecida Madzgalla 

não sabia que a posição em que 

coloca a fi lha para dormir não é a 

mais segura. “Eu sempre imaginei 

que tinha de colocar ela para dormir 

viradinha de lado. Foi assim que eu 

aprendi, inclusive no hospital a en-

fermeira me orientou a fazer assim”, 

conta a dona de casa. Como a maioria 

das mães, Elane acredita que ao ser 

colocado nesta posição o bebê está 

mais seguro contra eventuais afoga-

mentos e é justamente esta crença que 

a PC tenta combater com informação. 

“Nesta posição o bebê respira um ar 

viciado, ou seja, o ar que ele mesmo 

expirou, com uma quantidade menor 

de oxigênio, o que pode causar asfi -

xia”, defende a entidade.

Com a campanha a PC pretende 

diminuir em pelo menos a metade 

o número de casos de morte súbita 

no País. Além do sono na posição, 

outras causas podem desencadear 

o problema, entre eles a exposição 

ao fumo durante a gravidez e após 

o nascimento, o uso de colchões ou 

travesseiros muito moles e o supera-

quecimento do bebê com excesso de 

roupas e cobertores. Outra prática 

comum, como colocar a criança para 

dormir com outras pessoas, na cama 

dos pais, por exemplo, também não 

é recomendada.

Ultimamente em todas as cidades do 

sul do Brasil temos enfrentado um senti-

mento de “temor coletivo” com a evolução 

dos casos de gripe A (infl uenza H1N1).  Na 

tentativa de trazer aos nossos leitores mais 

informações sobre questionamentos e espe-

culações frente a sua origem, deparei-me 

com um artigo publicado pelo renomado 

Dr Drauzio Varella que cronologicamente descreve bem a evolução 

desta pandemia. 

Tomo a liberdade de transcrevê-lo em nossa coluna entendendo 

que neste momento se trata de informações de interesse público e 

homenageando ao autor Dr Drauzio Varella pelas contribuições à 

nossa sociedade.

- Estamos vivendo uma era de pandemias que se iniciou em 1918, com a 
gripe espanhola. Naquele ano, surgiu um novo vírus – mais tarde classifi cado 
como H1N1 – com seus oito genes arranjados num formato que o sistema 
imunológico humano desconhecia. Pagamos caro o desconhecimento: 40 a 
50 milhões de casos fatais.

 É quase certo que esse vírus tenha se originado nas aves e migrado 
para a espécie humana, quando o acaso agrupou seus oito genes num 
arranjo tal que a estrutura resultante adquiriu a capacidade de transmitir-se 
de uma pessoa para outra.

 À medida que a gripe espanhola se disseminava pelo mundo, trabalha-
dores rurais transmitiram o vírus para os porcos. Desde então, os H1N1 das 
gripes suína e humana têm sofrido mutações, arranjos e rearranjos de seus 
genes, que lhes permitiram sobreviver aos ataques do sistema imunológico 
de seus hospedeiros, sejam eles porcos ou seres humanos.

Como na natureza o vírus infl uenza A não infecta apenas porcos e ho-
mens, mas principalmente as aves, as possibilidades de novas mutações e 
de arranjos genéticos se ampliam de maneira descomunal, em virtude das 
dimensões do reservatório mundial representado pelas aves domésticas e 
selvagens.

Acostumados a atacar as mucosas que revestem o trato digestivo de 
milhares de espécies de aves, algumas das quais infectadas ao mesmo 
tempo por diferentes vírus infl uenza que trocam fragmentos genéticos uns 
com os outros, é inevitável que surjam partículas virais com habilidade para 
sobreviver em hospedeiros de outras espécies.

Em 1947, a vacina contra a gripe sazonal daquele ano não protegeu 
contra a doença. A ausência de atividade ocorreu porque o H1N1 que se 
disseminou depois da Segunda Guerra, apresentava variações em sua 
estrutura molecular que o tornavam muito diverso dos que circularam antes 
da guerra.

Como por encanto, o infl uenza A (H1N1) desapareceu do reservatório 
humano, em 1957. Foi desalojado por um vírus resultante da recombinação 
de cinco genes do mesmo H1N1 da linhagem de 1918, com outros três ge-
nes de origem aviária. As partículas virais resultantes, batizadas de H2N2, 
provocaram a pandemia de gripe asiática, causadora de cerca de 1,5 milhão 
de mortes.

Em 1968, novas combinações genéticas deram origem ao H3N2, res-
ponsável pela terceira pandemia do século 20: a gripe de Hong Kong, que 
provocou perto de um milhão de óbitos.

O H1N1 ressurgiu das cinzas apenas em novembro de 1977, causando 
epidemias de gripe de pouca gravidade na antiga União Soviética, em Hong 
Kong e no nordeste da China. Do ponto de vista genético, esse vírus guardava 
relação íntima com o H1N1 responsável por gripes sazonais em 1950.

Os virologistas admitem que essa re-emergência aconteceu graças à 
liberação acidental de uma amostra do vírus H1N1 isolado na Escandinávia 
em 1950, e armazenado em laboratório.

Está demonstrado que vírus infl uenza A (H1N1) circulam entre porcos 
norte-americanos desde os anos 1930, mas não haviam sido isolados em 
suínos europeus até 1976, quando desembarcou na Itália um carregamento 
de porcos americanos.

Em seguida, patos selvagens introduziram entre os porcos europeus um 
novo vírus H1N1. Em 1979, apenas três anos depois da importação, a nova 
cepa de origem aviária se tornou predominante na Europa. Acontecimentos 
semelhantes ocorreram na China.

Em 1998, foi identifi cado pela primeira vez em porcos norte-americanos 
um novo H1N1, com genes resultantes de um triplo arranjo genético: cinco 
fragmentos de seus genes vinham da gripe suína norte-americana clássica, 
dois da gripe das aves e um da gripe humana.

Entre 2005 e 2009, sugiram pelo menos 11 casos de gripe causada 
por esse vírus; quase todos entre pessoas que entraram em contato direto 
com porcos.

Em abril de 2009, no fi nal da estação de gripe sazonal do hemisfério 
norte, apareceram os primeiros casos da pandemia de H1N1 que agora chega 
no Brasil. O agente é resultante de um rearranjo que envolveu seis genes 
do vírus suíno de 1998 (formado pelo triplo arranjo genético porcos, aves e 
humanos), e dois genes de um vírus suíno originado na Eurásia.

É a quarta geração de descendentes do vírus que causou a gripe espa-
nhola. Felizmente, muito menos agressivo do que seus ancestrais. 

KARINA dormia de lado, conta mãe
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Plantas medicinais
Três Barras confirma 
1.º caso na região

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Outro caso foi confi rmado em Porto União; Canoinhas aumentou 
para 61 casos suspeitos; na região suspeitas totalizam 93 pacientes

Suas indicações

A Gerência de Saúde de Canoi-
nhas confi rmou na quarta-feira, 
26, o primeiro caso de gripe 
H1N1 (gripe suína) na região. O 
paciente é de Três Barras. Outro 
paciente de Porto União teve a 
suspeita confi rmada.

A gerente de saúde Andrea de 
Paula e Silva garantiu que os dois 
pacientes já foram tratados desde a 
época em que apresentaram os sin-
tomas e hoje não apresentam mais 
nenhum sintoma da doença. Todos 
os procedimentos relacionados ao 
isolamento dos dois pacientes, bem 
como dos seus familiares foram 
realizados de acordo com o que 
preconiza o Ministério da Saúde. 
Segundo a secretária de Saúde de 
Três Barras, Raquel Cunha Vieira, 
o homem teria viajado um pouco 
antes de apresentar sintomas da 
doença, mas como o vírus está cir-
culando no País, isso não é relevante. 
“Ele não chegou a ser internado 
e foi medicado nas primeiras 48 
horas”, explica. O resultado do 
exame veio com outro negativo e 
chegou antes da maioria dos exames 
enviados ao Lacen. “Não sabemos 
que critérios estão sendo utilizados”, 
diz a secretária.

Três Barras já soma 24 casos 
suspeitos. No Hospital Felix da 
Costa Gomes não há pacientes 
internados, mas dois foram trans-
feridos para o Hospital de Mafra.

Canoinhas investiga 61 casos 
suspeitos. Cinco deles estão interna-
dos no Hospital Santa Cruz. Material 
de 24 desses pacientes foi coletado e 

enviado para exame. Até agora ape-
nas dois resultados retornaram. Essa 
semana, o Laboratório Central de 
Saúde Pública de SC (Lacen) anun-
ciou que a partir da próxima semana, 
os exames antes feitos na Fiocruz, no 
Rio de Janeiro, passarão a ser feitos 
em Florianópolis, o que deve agilizar 
o retorno dos exames.

Duas bioquímicas do Lacen 
estão em treinamento no Rio de 
Janeiro. Elas voltarão a Santa Ca-
tarina hoje. No início da próxima 
semana, vão acompanhar a insta-
lação do equipamento comprado 
pela Secretaria de Estado da Saúde 

para fazer os testes: o PCR Real 
Timer, importado dos Estados 
Unidos, que está na sede do Lacen, 
no Centro de Florianópolis.

Serão dois equipamentos 
para os procedimentos. Com os 
insumos, kits e reagentes neces-
sários, o investimento do Estado 
alcançará R$ 630 mil.

O Lacen diz que os resultados 
dos exames “sairão em poucos 
dias”. Os prazos serão determina-
dos pela quantidade de trabalho: 
quanto mais testes, maior será a 
demora.

Na região, Major Vieira des-
cartou uma suspeita por meio de 
exame e apenas um caso suspeito 
segue no aguardo pelo resultado 
do exame. O paciente, no entan-
to, está bem e não apresenta mais 
sintomas de gripe.

Monte Castelo também aguar-
da o resultado do único caso sus-
peito. O paciente passa bem.

Papanduva zerou os casos suspei-
tos com o único resultado de exame 
enviado ao Lacen. Deu negativo.

Bela Vista do Toldo segue 
com seis casos suspeitos. Ne-
nhum exame retornou.

Irineópolis segue como o 
único município da região a não 
registrar nenhum caso suspeito.

(Continuação)

SEIO - fi ssuras: alfavaca, calêndula.
SINUSITE: mastruço, eucalipto.
SISTEMA NERVOSO: alcachofra, 
alfavaca, capim limão, erva cidreira, 
maracujá.
TENSÃO MUSCULAR: capim limão.
TOSSE: alfavaca, angélica, anis, assa-
peixe, capim limão, confrei, 
embaúba, espinheira santa, 
eucalipto, guaco, malva, fáfi a, 
poejo, sálvia, tanchagem.
TRAUMATISMO: arnica.
TRIGLICERÍDEOS: alcachofra, 
alho.
ÚLCERAS: alecrim, calêndula, 
confrei, erva de bicho, espinhei-
ra santa, guaçatonga, sálvia.
VARIZES: arnica, erva de bi-
cho, mil folhas, tanchagem.
VENENO DE COBRA: guaco.
VERMÍFUGO: abacateiro, alho, 
arruda, artemísia, carqueja, erva 
de bicho, hortelã, maracujá, mas-
truço, poejo.
VIAS URINÁRIAS: Alfavaca, car-
queja, mentrasto, eucalipto.
VIGOR SEXUAL: gingko, fáfi a.
VÔMITOS: arruda, erva cidreira, 
hortelã.
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Preço do álcool gel varia 
até 50% em Canoinhas

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Diferentes gramaturas podem confundir consumidor; farmácias alegam aumento do fornecedor

O preço do álcool gel, principal 
componente no combate a gripe 
H1N1, varia em 50% entre sete 
farmácias de Canoinhas pesquisadas 
pelo CN. É preciso, no entanto, 
atentar para a variação das gramatu-
ras. Cada farmácia oferece diferen-
tes embalagens e marcas de álcool 
gel. As gramaturas variam de 52 a 
440. O frasco mais comum, de 100 
gramas, pode ser encontrado por R$ 
4,49 em uma farmácia e por R$ 9,90 
em outra farmácia. Segundo a gerente 
de uma farmácia onde a mesma emba-
lagem custa R$ 7, o estabelecimento tem 
uma margem fi xa de lucro. A culpa pelo 
preço elevado, portanto, seria do forne-
cedor. A mesma gerente admite que o 
preço praticamente dobrou desde que 
o produto foi anunciado como essencial 

Os profi ssionais de saúde reco-
mendam a higienização frequente 
das mãos como uma das principais 
formas de evitar o contágio da do-
ença. Mas será que o álcool pode 
substituir o bom e velho sabão? 
“Tanto o sabonete comum quanto 
o álcool em gel são efi cazes para 
a limpeza das mãos e podem evi-
tar a contaminação pelo vírus da 
nova gripe e outras doenças, como 
diarreias - que em alguns casos 
podem provocar surtos em escolas 
e creches - e todas as enfermidades 
de transmissão respiratória, como 
a infl uenza”, afi rma a médica Ana 
Freitas Ribeiro, diretora da Central 
de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo, em entrevista a revista Nova 
Escola. Segundo ela, não há diferen-
ça de efi cácia entre os dois métodos. 
“Entretanto, se houver sujidade apa-

rente, é necessário lavar as mãos com 
água e sabão”, ressalta. Quem opta 
pelos sabonetes antissépticos têm 
ainda uma leve vantagem em relação 
aos comuns. “Eles apresentam ação 
residual, ou seja, permanecem ativos 
por mais tempo nas mãos”. Isso 
signifi ca que a duração de proteção 
contra germes, vírus e bactérias é 
maior.

PROCON SEM ESTRUTURA

Segundo o responsável pelo Procon 
de Canoinhas, Giovani Klempous, 
até o momento nenhum consumi-
dor reclamou da cobrança abusiva 
pelo álcool gel, mas mesmo que 
alguém reclame, o Procon não tem 
profi ssional capacitado para fazer a 
fi scalização. O órgão se limita a en-
viar advertência por meio de carta ao 
estabelecimento que supostamente 
estaria cometendo abuso.

Delegacia 

libera locais 

fechados
A portaria que proibia a abertura 
de bares e boates com pouca ven-
tilação na Comarca termina hoje, 
mas no fi m de semana passado, 
boates sem janelas abriram com 
a anuência do delegado regional 
Getúlio Scherer. A Vigilância Sani-
tária, que havia pedido a Delegacia 
Regional que baixasse a portaria, 
não interferiu na decisão.

48 casos na 

região de União 

da Vitória  
A 6.ª Regional de Saúde anunciou 
esta semana o aumento de 48 ca-
sos confi rmados da H1N1 na região 
de União da Vitória-PR, a 70km de 
Canoinhas. O número de casos 
saltou. Uma semana antes cons-
tavam 22 casos. O novo boletim 
corresponde a dados computados 
desde o dia 8 de agosto, com as 
somas dos casos confirmados 
em laboratório e clinicamente. Em 
laboratório foram confi rmados 22 
casos e dois óbitos. O restante foi 
diagnosticado clinicamente.

Desfi les cívicos 

são cancelados
Seguindo recomendações do Ministé-
rio da Saúde para que se evite ao má-
ximo a aglomeração de pessoas como 
forma de combate ao vírus H1N1, a 
prefeitura de Três Barras determinou 
o cancelamento das festividades de 7 
de setembro. Desta forma, os Desfi les 
Cívicos foram suspensos. Há duas 
semanas, Major Vieira havia tomado 
a mesma decisão.

Brasil tem 

maioria das 

mortes por H1N1
O Ministério da Saúde informou 
esta semana, em nota, que o Bra-
sil já registra a maior quantidade 
de mortos pela gripe H1N1. Até 
sábado, 22, foram observados 
557 óbitos pelo vírus. Os Estados 
com mais mortes são São Paulo 
(223), Paraná (151) e Rio Grande 
do Sul (98).
De acordo com o boletim, no entan-
to, a taxa de mortalidade do Brasil 
(0,29) é menor do que em outros 
seis países. Isto porque o per-
centual de óbitos é calculado em 
relação à quantidade de habitantes 
em cada país. Em SC, até ontem 
foram registradas 12 mortes, 209 
casos confi rmados e 327 casos 
descartados inicialmente conside-
rados suspeitos.

no combate ao vírus H1N1.
O álcool gel é vendido nas 

farmácias pesquisadas pelo CN em 
frascos de 52 gramas (preço entre 
R$ 3,40 e R$ 3,60), 100 gramas (en-
tre R$ 4,49 e R$ 9,90), 120 gramas 
(entre R$ 6 e R$ 6,90), 250 gramas 
(R$ 8,50), 300 gramas (R$ 11,90) 
e 440 gramas (entre R$ 16,50 e 
R$ 17).

ÁLCOOL gel na embalagem de 90g
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Convenção do PMDB
Na reunião de Eduardo Moreira com a presidente nacional 
do partido em exercício, Iris Araújo, no início da semana, 
fi cou decidido que as convenções municipais para escolha 
dos membros dos diretórios serão realizadas até o dia 4 
de outubro. Quanto à convenção estadual, até o dia 19 de 
dezembro, sem defi nição de datas. A executiva estadual 
foi convocada pelo secretário-geral, deputado Renato 
Hinning, para a próxima segunda-feira, 31, em Florianó-
polis, onde vão ser defi nidas as datas das convenções. 
O tema Tríplice Aliança está mais em alta do que nunca. 
O senador Neuto de Conto e o presidente estadual do 
PMDB, Eduardo Moreira visitaram o senador Raimundo 
Colombo (DEM). A conversa girou em torno da reedição 
da tríplice aliança.

Democracia 
Pelo visto, o PMDB de Irineópolis terá pela segunda vez 
em sua história, o embate (democrático) da disputa interna 
entre os vereadores Ângelo Marcos Borges e Arno Luiz 
Denk – ambos na foto com o governador Luiz Henrique. 
O primeiro já disse que é pré-candidato à presidência do 
partido, “para substituir o atual presidente, Ivo Wagner que 
deve estar um tanto cansado”. O segundo  é pré-candidato 
ungido pelo prefeito municipal, com  aval de Wagner. Não 
vejo consenso, e os dois deverão bater chapa. É claro que 
ainda é cedo para dizer que esse fato é ponto pacífi co, 
mas a carruagem do PMDB, no momento, segue por esse 
caminho. Paralelamente, corre um trem com no mínimo 

um vagão cheio 
de peemedebis-
tas descontentes. 
E nas atuais cir-
cunstâncias, não 
será tarefa fácil 
para os “pasto-
res” trazerem de 
volta as ovelhas 
desgarradas. 

Angelo Borges, 
Arno Luiz Denk 
e Luiz Henrique

Choinacki em Irineópolis
A ex-deputado e presidente estadual do Partido dos Traba-
lhadores (PT) estará hoje em Irineópolis para um encontro 
com o diretório municipal do partido, logo mais às 17h30 na 
Câmara Municipal. Em pauta, segundo o presidente José 
Cocharski, a abonação de fi chas de novos fi liados, política 
estadual e nacional, eleições 2010, e uma breve palestra 
sobre “O Brasil que Queremos, o Sonho de outro Brasil 
Possível, e considerações sobre o Governo Lula”.

Reformas na Escola Horácio Nunes
O presidente da 
Câmara Munici-
pal de Irineópo-
lis, Geraldo Or-
lonski (PSDB), 
acompanhado 
do secretário 
r e g i o n a l  d e 
C a n o i n h a s , 
Edmilson Verka 
(foto), fez uma 
visita à diretora 
da Escola de 

Educação Básica Horácio Nunes, Chirlei Kuyava, na 
sexta-feira, 14, para comunicar que o projeto de reforma 
geral e pintura do prédio já está aprovado, dependendo 
apenas da cota orçamentária e fi nanceira. As reformas na 
escola são uma antiga reivindicação da Câmara Municipal 
ao secretário de Estado da Educação, Paulo Bauer, com 
empenho pessoal do vereador Geraldo Orlonski, que vem 
acompanhando passo a passo o trâmite legal do proces-
so. Por sua solicitação, o gerente do Deinfra, da SDR 
Canoinhas, engenheiro João Engelberto Linzmeier, ainda 
no ano passado, veio a Irineópolis para fazer um amplo 
e detalhado levantamento para a elaboração do projeto. 
De acordo com informação de Verka ao presidente da 
Câmara, a licitação e o início das obras deverão acontecer 
até o fi nal deste ano.

Toninho presta contas
O vereador Antonio Carlos Senff (PT) – foto – que ocupa 

interinamente a presidência 
da Câmara Municipal de Irine-
ópolis, da tribuna, na sessão 
realizada na segunda-feira, 
24, fez um breve relato de sua 
viagem à Capital Federal, de 
18 a 21 de agosto. Foi recebi-
do em mais de 20 audiências 
em ministérios, na Câmara 
Federal e no Senado, e outros 
órgãos federais.  Destacou 
como produtivas em curto 
prazo, as audiências mantidas 

com o ministro do Planejamento Paulo Bernardo; com o 
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, com o minis-
tro da Agricultura, Reinhold Stephanes; no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), na Caixa Econômica 
Federal, entre outros. “Na quinta-feira, 20, a convite do 
deputado Cláudio Vignatti, participamos de sessão solene 
da Câmara Federal, em homenagem aos 30 anos da Rede 
Brasil Sul (RBS)”.
                                                                                                                                      

  Equipamentos 
 De acordo com Toninho, “a viagem rendeu bons dividen-
dos para o município. Além dos recursos que já temos 
garantidos e os que deverão ser canalizados para Irineó-
polis, a viagem foi bastante produtiva. Ficamos sabendo 
quais são os canais que devemos entrar em contato para 
encaminhamento dos projetos. Além de bons projetos e 
bem elaborados, é necessário ter suporte político para 
facilitar a liberação dos recursos pelos ministérios e órgãos 
federais”, afi rmou o presidente do legislativo municipal. De 
imediato, segundo Toninho, foi confi rmada a liberação de 
R$ 100 mil para compra de equipamentos agrícolas para 
compor uma patrulha mecanizada. “Espero que não se re-
pita o que aconteceu com os R$ 400 mil que conseguimos 
com os companheiros e não foram utilizados”.

Galle critica Celesc
“A Celesc está deixando os nossos agricultores num beco 
sem saída, principalmente os produtores de leite e de 
fumo. Todo mundo vai ter que comprar um gerador para 
solucionar o problema das constantes quedas de energia 
elétrica nas propriedades rurais”, afi rmou o vereador 
Ademir Galle (PSDB), da tribuna da Câmara Municipal, 
na sessão de segunda-feira, 24. Ele disse que, embora 
a situação provocada pelo temporal da semana passada 
fosse de calamidade púbica, “é inconcebível o município 
fi car cerca de 30 horas sem energia elétrica devido à rup-
tura de apenas um fi o. Foram várias ligações à central da 
empresa em Florianópolis e ao escritório local. Nesse longo 
período ninguém se mexeu para solucionar o problema”, 
desabafou. Galle informou que a equipe de manutenção de 
Canoinhas veio consertar a linha, “mas porque havia um 
problema semelhante na Barra Mansa, senão fi caríamos 
esperando cerca de 50 horas para o restabelecimento do 
fornecimento de energia no município”.

Expointer 2009
Ontem, o curso do Programa Empreendedor Rural para 
22 participantes, promovido pelo Sindicato dos Produtores 
Rurais de Canoinhas, completou o seu 13.º módulo. Na 
próxima segunda-feira, 31, acompanhado da instrutora 
Marinei Sabadin Balbinot, o grupo viaja para a cidade 
gaúcha de Esteio para participar da Expointer 2009,  que 
vai de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque Estadual 
de Exposições Assis Brasil. Em sua 32.ª edição interna-
cional, a Expointer concentrará as últimas novidades da 
moderna tecnologia agropecuária e agroindustrial, sendo 
reconhecida como um dos maiores eventos do mundo 
no gênero, evidenciando o potencial do agronegócio do 
Rio Grande do Sul. Lá os participantes do curso poderão 
vivenciar experiências importantes para enriquecer o seu 
aprendizado adquirido durante os seis meses de curso.

Os futuros empreendedores rurais na semana passada ana-
lisaram em grupos o Sistema Jurídico e Legislação Agrária 

Agora só 

falta o 

churrasco 

para 

comemorar

PARABÉNS!
No sábado, 3, SIMÃO JÚNIOR comemora aniversário. Seus pais, 

Dionice e Simão, desejam muito sucesso e realizações ao fi lho,  que 
atualmente reside no Mato Grosso, onde trabalha como engenheiro 

fl orestal.

Na quinta-feira, 20,  
a linda garotinha 
ANA BEATRIZ 
comemorou seu 
primeiro aniversá-
rio.  A festa reuniu 
muitos convidados 
e a aniversariante 
recebeu o carinho 
especial de seus 
pais, Regiane 
e  Alex Cristiano 
Brozozowski
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ALTAMIR RODRIGO DE LIMA 
comemora idade nova no domin-
go, 30. Sua namorada, Tatiana, 
lhe deseja felicidades e sucesso. 

MÁRCIA WALTER URBANECK 
completou mais um ano de vida 
no domingo, 23. Sua família dá 

os parabéns e deseja muitas 
felicidades! 

SORTUDO
No sábado, 22, Marco Stalicz encheu a paciência dos amigos para ir ao 
Terceiro Bailão do Vai Tomá no Fusca, em Bela Vista do Toldo,  dizendo 
que ia ganhar o fuscão cheio de latas de cerveja.  Na sede do CTG 
Bela Vista, comprou o ultimo ingresso para o baile e ganhou o prêmio 
da noite, com o ingresso de número 1096. Abaixo, a foto do fusca com 
seu novo dono.
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Voluntários cederam amostra de sangue para saber se medula é compatível com a do menino internado na Capital

200 pessoas querem ajudar GUSTAVO

Exatamente 200 pessoas estiveram no 
Hemocentro de Canoinhas desde o iní-
cio da campanha para doação de medula 
óssea ao pequeno Gustavo Gneipel, 
de 1 ano (dia 27/9 completa 2 anos), 
desde o dia 10 de agosto, quando a 
Associação dos Doadores de Sangue da 
Região de Canoinhas (Adosarec) lançou 
campanha. Todos com o mesmo obje-
tivo: Ajudar Gustavo. O número pode 
parecer pequeno, mas considerando 
que durante todo o primeiro semestre 
este número não foi alcançado, deve ser 
motivo de comemoração, segundo a 
enfermeira Tatiana Krüger Guimarães. 
As coletas de sangue de doadores de 
medula óssea só são feitas às segundas 
e terças-feiras das 14 às 16 horas. O 
procedimento é simples. Se não houver 
fi la, a coleta é feita em cinco minutos. 
Antes, a enfermeira preenche uma 
autorização com os dados do doador. 
Por isso, é preciso levar um documento 
com foto. A amostra de sangue coletado 
é mandado para o Hemocentro de Joa-
çaba. De lá segue para o Hemocentro de 
Florianópolis onde é feito o exame de 
compatibilidade. A partir de então, caso 
a pessoa esteja apta e saudável, entra em 

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

um cadastro nacional de doadores de 
medula óssea. Isso signifi ca que se a pes-
soa não puder ajudar Gustavo, pode ser 
chamada a qualquer momento quando 
em alguma parte do Brasil houver um 
paciente compatível com o doador.

Com base nas leis da genética, as 
chances de um indivíduo encontrar 
um doador ideal entre os irmãos 
(de mesmo pai e mesma mãe) é de 
35% e de 0,1% entre doadores não 
pertencentes à família ou não-irmão. 
Para Gustavo isso complica ainda 
mais, já que ele é fi lho único. Seus 
pais, Ronney e Sueli, lutaram para 
que ele fosse concebido. Sueli teve 

dificuldades para engravidar. Há 
mais de um mês eles deixaram o 
trabalho de lado para dar assistência 
ao fi lho durante todo o dia. Estão 
hospedados em um apartamento 
próximo ao Hospital Infantil Joana 
de Gusmão, em Florianópolis, onde 
Gustavo faz tratamento. “Estamos 
no tudo ou nada. Só com o trans-
plante para ele sobreviver”, diz uma 
afl ita avó. Irene Gneipel cuidava de 
Gustavo enquanto o fi lho e a nora 
trabalhavam. Sente falta do menino, 
mas mata a saudade quando vai cui-
dar dele em Florianópolis. Robusto 
e forte, desde que a leucemia foi 

descoberta, Gustavo estacionou o 
crescimento e regrediu, desapren-
dendo a fala e aprendendo a sofrer. 
“Ele aceita o tratamento, não chora, 
aponta com o dedinho quando sente 
vontade de falar”, relata a avó.

Irene aguarda ansiosa o resultado 
do exame que fez há 20 dias para 
detectar compatibilidade. “Demora e 
isso aumenta nossa angústia”, reclama. 
Toda a família se submeteu ao exame.

Na terça-feira, 25, Irene rece-
beu telefonema da nora dizendo 
desesperada que os médicos foram 
bastante realistas. “Pelo que entendi, 
eles estão mantendo o Gustavo até 

achar o doador, mas eles não têm 
controle da situação”, conta. A do-
ença tem se mostrado resistente ao 
forte tratamento de quimioterapia.

AJUDA

Além de apelar para que as 
pessoas façam o exame de sangue 
para detectar compatibilidade, a 
família está pedindo ajuda fi nanceira 
para custear a estadia dos pais em 
Florianópolis. Somente o aluguel do 
apartamento custa R$ 700 mensais. 
Uma conta foi aberta na agência do 
Banco do Brasil (CC 238538, agência 
0343) para doações.
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Em entrevista exclusiva ao CN, Mário Lanznaster, presidente da Aurora, 
afi rma não haver previsão para vinda da cooperativa para Canoinhas

Produzir mais em 
solos já cultivados

Aurora: “Amanhã, 
daqui a 1 ano, 2 ou 10”

Quase um ano depois do anún-
cio do adiamento da construção 
do complexo da Cooperativa 
Central Oeste Catarinense Au-
rora (Coopercentral Aurora) em 
Canoinhas, a previsão inicial de 
que os investimentos poderiam 
ser retomados em 2010 não 
deverá ser concretizada. Segun-
do o presidente da empresa, 
Mário Lanznaster, o futuro da 
cooperativa no Planalto Norte 
é incerto, graças ao clima de 
instabilidade para as diversas 
cadeias do agronegócio.

Lanznaster afi rma que, em 
relação ao investimento previsto 
inicialmente para este ano em 
Canoinhas, só o mercado dará 
respostas e condições para que 
a instalação de todo o complexo 
se efetive. “Hoje não dá para 
dizer que será amanhã, ano que 
vem, daqui a dois ou dez anos. 
Não tem como prever quando a 
Aurora se instala em Canoinhas”, 
revela. O presidente explica que 
o interesse inicial pela cidade se 
mantém, mas que, enquanto o se-
tor não reagir e dar possibilidade 
de novos investimentos, o projeto 
permanecerá parado. “O agrone-
gócio como um todo está em si-
tuação complicada no País. Com 
a desvalorização do dólar, o preço 
pago pelo produto é inferior ao 
custo para sua produção, o que 
complica ainda mais. O mercado 

consumidor está em expansão, 
mas este é um processo lento, 
enquanto a produção aumentou 
rapidamente”, defende.

POSSIBILIDADE DE 

CRESCIMENTO

De acordo com a Associação 
Brasileira dos Produtores e Ex-
portadores de Frango (Abef), o 
setor, que passou por difi culda-
des no último trimestre de 2008 

Atualmente, desafios são 
impostos à agricultura, como 
a produção de alimentos 
em elevada quantidade e 
qualidade, garantindo a se-
gurança alimentar e produção 
de energia, fi bra, madeira e 
outros bens para a huma-
nidade. Soma-se a isso a 
necessidade de atender a 
essas demandas com o míni-
mo distúrbio ambiental, associado ao reduzido consumo de insumos 
que apresentam reservas fi nitas no planeta, como fósforo, potássio e 
petróleo. Esse cenário agrícola se torna ainda mais complexo com a 
inserção de fatores sociais. Dessa forma, o grande desafi o é a produção 
de bens que a humanidade demanda de forma crescente, devido ao 
aumento populacional e aumento de renda per capita, com reduzido 
impacto ambiental e, ao mesmo tempo, permitindo que as famílias de 
agricultores familiares consigam viver com dignidade no meio rural.
Neste contexto, a alternativa mais apropriada é o uso de sistemas de pro-
dução que ocupem intensamente os recursos disponíveis, concomitante 
à melhoria da qualidade do solo – base da produção vegetal e animal 
– reduzindo o consumo de insumos e gerando maior renda por área. 
Na região do Planalto Norte Catarinense as áreas agrícolas são 
bastante utilizadas no período de setembro a março, época em que 
há cultivo de milho, soja, feijão, fumo e outras culturas de verão. No 
entanto, nos meses de outono/inverno muitas áreas são mantidas em 
pousio (sem uso) ou utilizadas com cobertura do solo, atividade que 
não gera renda em curto prazo. Assim, atualmente existe na região 
cerca de 150 mil hectares que podem ser utilizados, principalmente, 
para produção de trigo e pastagens de inverno, aumentando expres-
sivamente a produção de alimentos sem derrubar uma árvore sequer. 
Ou seja, nós precisamos aprender a usar mais intensamente e inteli-
gentemente os solos já cultivados para não precisarmos destruir mais 
áreas de vegetação natural. 
Os sistemas integrados de produção, como por exemplo, integração 
lavoura-pecuária e integração fl oresta-pecuária têm se mostrado bas-
tante promissores para obtenção de elevada produtividade vegetal 
e animal, com custos competitivos e com conservação de recursos 
naturais. A Estação Experimental de Canoinhas/Epagri vem desenvol-
vendo trabalhos de pesquisa em sistemas integrados há quatro anos e 
já possui indicações tecnológicas importantes para que esses sistemas 
funcionem, sendo que vários desses trabalhos já foram divulgados em 
revistas científi cas de circulação internacional. Possivelmente nos pró-
ximos anos ocorrerão várias inovações, a fi m de tornar estes sistemas 
cada vez mais efi cientes e, consequentemente, utilizados. Para isso, 
será necessária muita pesquisa, com intuito de sempre produzir mais 
em solos já abertos.
 
Alvadi Antonio Balbinot Junior é engenheiro agrônomo Dr., pesquisador 
da Epagri - chefe da Estação Experimental de Canoinhas

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri-Estação Experi-
mental de Canoinhas

e amargou redução signifi cativa 
também nos primeiros meses 
de 2009, mostra reação e deve 
fechar o ano com crescimento 
5 % superior ao obtido no ano 
passado. Entre os fatores que 
colaboraram para a nova onda 
de otimismo está a abertura do 
mercado chinês para o produto 
brasileiro há dois meses.

Para o presidente da Coo-
percentral Aurora, no entanto, 
a perspectiva não é tão otimista 
quanto mostram os números e 
a abertura do mercado chinês. 
Lanznaster explica que o atu-
al momento pelo qual passa 
a avicultura no Estado, em 
convergência com o momento 
nacional, é de equilíbrio, mas 
um equilíbrio velado que de-
verá se acabar de 30 a 50 dias, 
quando o mercado interno 
novamente ficará inflacionado 
com o produto. “Com a redu-
ção em 20 % na quantidade de 
pintinhos, conseguida em con-
senso no País, foi estabelecido 
um equilíbrio entre a oferta e a 
procura, responsável pelo resta-
belecimento de um preço justo 
ao produtor, mas novamente 
vai sobrar carne no mercado 
interno”, diz. 

Em 2008, o Brasil abateu 
9,18 bilhões de cabeças de 
frango, o que representou 10,9 
milhões de toneladas de carne.  
A perspectiva é de 15 % de 
crescimento para o setor como 
um todo em 2010.

LANZNASTER: sem previsões
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Medida do Governo do Estado visa benefi ciar produtores em meio à crise e aumentar consumo do produto em SC

Gracieli Polak
CANOINHAS

Carne suína mais barata no Estado

Desde terça-feira, 25, a cobran-
ça do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre a carne suína 
vendida in natura no Estado 
está suspensa por três meses. 
A medida, tomada pelo Go-
verno do Estado por meio 
da Secretaria da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural visa 
ajudar os produtores a superar 
o momento crítico enfrentado 
pela classe, que sofre com o 
aumento do custo de produ-
ção, a redução do preço final 
e a baixa do consumo depois 
do surgimento da Gripe H1N1, 
chamada inicialmente de Gripe 
Suína.

Segundo o presidente da 
Associação Catarinense de 

Criadores de Suínos (Accs), 
Wolmir de Souza, a medida do 
Governo é fundamental para 
que os criadores aumentem 

sua margem de lucro, bastante 
limitada nos últimos meses. 
De acordo com Souza, a crise 
no setor de carne in natura foi 

desencadeada principalmente 
pela retração do mercado ex-
terno, consumidor de cerca de 
50% da carne catarinense, que 
fechou as portas ainda no pri-
meiro semestre. “O resultado 
da crise lá fora foi sobra de car-
ne aqui, que aliada com o medo 
causado pela gripe infelizmente 
chamada de suína, fez com que 
o consumo caísse também no 
País, despencando o preço para 
o criador”, explica.

Souza alerta para o fato de 
a crise atingir um setor especí-
fico da suinocultura: a da cria-
ção integral do animal. Cria-
dores com produção integrada 
com empresas, como o caso da 
Fricasa de Canoinhas, não en-
frentam os mesmos problemas, 
porque o processo é feito em 
conjunto e o valor agregado 
maior. “A situação é compli-

cada para aquele produtor que 
gasta R$ 2,3 para produzir um 
quilo de carne e recebe R$ 1,7 
na hora da venda e é esse que 
será beneficiado, junto com o 
consumidor final”, diz.

CARNE MAIS BARATA
Para o consumidor final, a me-
dida representa 7 % a menos 
de custo  ao adquirir a carne 
suína produzida no Estado. 
A medida também isenta a 
cobrança de ICMS para venda 
de animais vivos para fora do 
Estado. Segundo Souza, essa 
segunda medida é que fará a 
diferença na renda do criador. 
“Para vender o animal vivo 
para outros Estados o produ-
tor precisa desembolsar R$ 18 
por cabeça. Com a isenção, 
são R$ 18 a mais no bolso”, 
esclarece.

PRESIDENTE da ACSS acredita que isenção do ICMS vai tirar criador da crise
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Com o aval da Secretaria Municipal 
da Educação, uma comissão forma-
da por participantes do Programa 
Jovem Saber, promovido pela 
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura (Contag), 
por meio do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Irineópolis, está 
desenvolvendo um projeto voltado 
à permanência dos jovens agricul-
tores no campo.  

De acordo com o líder e porta-
voz do grupo, Hilton Wzorek, 
o projeto consiste na realização 
de três grandes encontros com 
a juventude do meio rural, nos 
núcleos escolares de São Pascoal 
(Adolfo Konder) e de Rio Branco 
(Guilherme Bossow), focado nos 
seguintes temas principais: Por que 
permanecer no campo?, e Quais os 
aspectos positivos de se manter na 
atividade agrícola?. Num dos en-
contros, realizado recentemente no 
Núcleo Escolar Guilherme Bossow, 
em amplo debate, foi discutida a 
qualidade de vida no meio rural. A 
partir desse tema, foi realizada uma 
tarefa com cinco questões. Mais 
de 150 jovens colocaram quais os 
problemas e difi culdades encontram 
em suas atividades.

O grupo gestor do projeto ela-
borou um relatório das respostas do 
questionário, que Hilton apresentou 
aos vereadores durante a sessão de 
segunda-feira, 24.

EDUCAÇÃO, CULTURA, 
ESPORTE E LAZER 
Sobre as questões que abordaram os 
problemas e difi culdades no meio 
rural, os estudantes responderam 
que “o primeiro aspecto a ser obser-
vado é a saúde, levando em conta a 
instalação de um posto na localidade 
de São Pascoal e o transporte de 
médicos e pacientes. Observou-se 
ainda, segundo Hilton, da necessi-
dade da criação e implementação 
de projetos voltados ao fortaleci-
mento da Agricultura Familiar, tais 
como os de fruticultura e psicultura, 
entre outros. Constatou-se que as 
comunidades carecem de incentivo 

às atividades culturais, de lazer e a 
falta de professores capacitados para 
aulas de Educação Física. 

ÊXODO RURAL 
Hilton revelou que por meio de um pai-
nel, foram identifi cados os percentuais 
de jovens que gostariam de permanecer 
no campo e dos que desejam deixar a 
atividade agrícola para ir morar nos 
grandes centros urbanos. O resultado 
apontou 4% de indecisos, 38% gosta-
riam de fi car no meio rural e 58% têm 
planos ou pretendem sair para procurar 
outras oportunidades. 

PROGRAMA JOVEM SABER
A comissão responsável pela criação 
e desenvolvimento do projeto, é 
formada por sete jovens, com idade 
a partir de 16 anos, do Programa 
Jovem Saber, todos fi lhos de agricul-
tores das localidades de São Pascoal, 

58% dos jovens querem deixar a zona rural
Enquete feita em Irineópolis identifi ca fatores que difi cultam permanência da juventude no campo; êxodo rural preocupa

Lúcio Colombo
IRINEÓPOLIS

Colônia Litikoski e Aparecida dos 
Pardos. Além de Hilton, participam 
do curso, Osmair Colaço, Leila 
Lesandra Paiter e Jadaine Colaço, 
Fernanda Borges, Nicoli Nicoluzzi 
e Luciane Reichardt. É um curso 
gratuito de educação do campo a 
distância desenvolvida pelo Movi-
mento Sindical dos Trabalhadores 

Rurais, através de convênio entre a 
Contag e o Governo Federal. Em 
todo o País, mais de 20 mil jovens 
estão envolvidos no Jovem Saber e 
4 mil  já concluíram os estudos pelo 
programa que teve início em 2004. 
Em Irineópolis, os estudantes fre-
quentam o curso todos os sábados 
à tarde. 

HILTON WZOREK, 

16 anos, lidera 

grupo de 

estudantes no 

Programa Jovem 

Saber
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Elas querem conquistar

Na 
construção 
civil, 
abertura 
acontece 
aos poucos; 
nos cursos 
acadêmicos 
de exatas, 
presença 
ainda é 
reduzida 

P
assar pela frente de uma 
obra pode não ser mais 
uma tarefa tortuosa para 

as mulheres. Isso porque, aos 
poucos, a construção civil tem 
se aberto para profissionais do 
sexo feminino e mudado  um 
conceito antigo da sociedade. 
Agora, obra é lugar de mulher 
sim, inclusive em Canoinhas. 

Nas construções da cidade 
uma tendência surgida no Rio 
de Janeiro aparece com força e 

muda o cenário, antes somente 
masculino. Na capital carioca, 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) lan-
çou um curso específico para 
formar mulheres para trabalhar 
em diversas áreas da construção 
civil e promove sua incursão no 
mercado de trabalho. Em Canoi-
nhas elas se aventuram no ramo 
buscando conhecimento por 
conta própria, enquanto uma 
nova geração busca espaço nas 
cadeiras de cursos universitá-
rios historicamente masculinos, 
como engenharia.

No meio do universo de 
trabalho masculino, mesmo em 
meio às dificuldades de adap-
tação e reconhecimento dos 
colegas, de uma coisa elas têm 
certeza: “com competência, seu 
lugar se garante, independente 
do sexo”.

A chefe 
        da obra

Com um sorriso no rosto e um 
capacete na cabeça, a contra-
mestre das obras do Instituto 

MARILÉIA comanda mais de 50 profi ssionais na construção do Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC) em Canoinhas: “Quem manda aqui sou eu”, brinca

Federal de Santa Catarina co-
manda mais de 50 homens e co-
ordena o trabalho na construção 

grandiosa empreendida no bairro 
Campo d’Água Verde, que em 
poucos meses abrigará centenas de 
estudantes. Aos 33 anos de idade, 
Mariléia Vieira Domingos se 
prepara para ser mestre 
de obras na constru-
tora em que traba-
lha há dois anos 
e, na hierarquia 
do local de tra-
balho, só tem 
um subordina-
do. “Eu man-
do nessa obra”, 
fala, empolgada.

E n f e r m e i r a 
por formação, Ma-
riléia não se encontrou 
profissionalmente em sua 
área e, entre um emprego e outro, 
no comércio ou no varejo, acabou 
na construtora. “Eu comecei a 
trabalhar como zeladora. Em três 
meses eu já era apontadora da 
obra”, conta. Curiosa e interessa-
da pelos problemas do trabalho, 
ela começou a ganhar espaço e, 
com o surgimento da construção 
em Canoinhas,  foi  convidada 
para vir para a cidade, com o 
propósito claro de ser preparada 
para se tornar a única mestre de 
obras da construtora. “Quando 
surgiu a oportunidade de vir para 
Canoinhas, como contramestre, 
eu aceitei na hora. É uma óti-
ma oportunidade de crescer no 
ramo”, explica.

A contramestre, que nunca 
pensou em trabalhar nesta área, 
afirma que, no entanto, a adapta-
ção dos homens à chefia feminina 
não foi tão rápida como sua ascen-
são profissional, fator responsável 
por algumas situações incômodas 
na profissão. “Foi preciso ter 
muita força de vontade, porque 
homem já é um tipo complicado. 
Peão de obra, então, é mais ainda, 
mas foi preciso me impor. Hoje 
eu tenho uma equipe formada, 
que respeita meu trabalho e meu 
comando”, diz.

      Vaidade?

Sempre de capacete ou de 
boné, uniforme da em-

presa e sapatões 
que contrastam 

radicalmen-
t e  c o m 

uma das 
pa ixões 
f e m i -
n i n a s , 
vaidade 
na pro-

fissão de 
Mariléia é 

u m  a r t i g o 
de  luxo,  que 

ainda afasta mui-
tas mulheres do traba-

lho pesado, de sol a sol. “Eu 
queria montar uma equipe só 
de mulheres aqui em Canoi-
nhas. Cheguei a entrevistar 
várias, mas quando a realidade 
aparece, muitas caem fora. O 

capacete, a botina, a roupa suja 
ainda assustam”, diz. Ainda 
assim, na construção do IF-
SC há duas mulheres sob seu 
comando: uma apontadora e 
uma ajudante de pedreiro.

Ainda que no uniforme 
da obra, “mulher é sempre 
mulher” e por isso, todo pe-
queno cuidado não é frescura. 
“Protetor solar tem de passar 
sempre e de vez em quando, 
também um cremezinho. Du-
rante a semana eu não sei ficar 
sem um boné na cabeça, mas 
durante as folgas isso muda”, 
revela Mariléia, que pretende 
voltar a estudar para crescer 
ainda mais na profissão. Em 
breve, assim que a obra em 
Canoinhas terminar, ela volta 
para Joinville, onde mora, e 
começa um curso técnico em 
Edificação, ou a faculdade de 
Engenharia Civil. “Não saio 
mais daqui não. O meu traba-
lho agora é na obra, só pre-

ciso me aprimorar sempre”, 
conclui.

Presença 
         reduzida

Com mercado sempre garanti-
do, a carreira universitária nas 
profissões consideradas mas-
culinas passa a ser considerada 
por um número cada vez maior 
de mulheres, mas ainda com 
restrições: mulheres ainda são 
unanimidade em algumas áreas 
da saúde, como Enfermagem, 
Nutrição e Psicologia, onde a 
proporção feminina chega a 
100% nas universidades.

 Micheli Seleme é uma das 
poucas mulheres que passam 
pelas salas de aula dos cursos 
de exatas das universidades 
brasileiras. Formanda do curso 
de Engenharia de Telecomu-
nicações da Universidade do 
Contestado (UnC), ela é a 

primeira mulher a se formar 
no curso em Canoinhas e, 
na sala repleta de homens, 
apenas mais duas mulheres 
fazem companhia. O interes-
se pela área surgiu ainda no 
colégio, quando os celulares 
começaram a se  popular i -
zar e a internet também 
começou a ganhar 
corpo no  Pa í s. 
“Eu sempre fui 
muito curiosa 
e queria saber 
o que estava 
por trás das 
coisas, como 
tudo funciona-
va”, diz. 

Aos 16 anos, 
Micheli entrou na fa-
culdade de engenharia e teve 
de batalhar por seu espaço 
em meio à maioria absoluta 
de homens. “No começo eu 
tive resistência mesmo dentro 
do curso, mas com o tempo a 

situação melhorou e hoje não 
existe mais”. Com mercado de 
trabalho aberto para a profis-
são, Micheli pretende arriscar 
construir  uma car reira em 
uma cidade maior, com uma 
resposta pronta para quem de-
monstrar preconceito contra 

a “invasão” feminina. 
“Se você mostrar 

competência , 
independen-

t e  d e  s e r 
homem ou 
m u l h e r , 
você vai ser 
reconheci-

do”.
Segundo a 

Organização In-
ternacional do Tra-

balho (OIT), independente 
de executar as mesmas funções 
que os homens, as mulheres 
ainda recebem cerca de 10 % a 
menos que os colegas do sexo 
masculino.

“Protetor 
solar tem de pas-

sar sempre e de vez 
em quando, também um 

cremezinho. Durante a se-
mana eu não sei fi car sem 
um boné na cabeça, mas 

durante as folgas isso 
muda”

“Se você 
mostrar 

competência, 
independente de ser 

homem ou mulher, 
você vai ser 

reconhecido”
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A vez e 
a voz do 

povo!

Participe enviando um e-mail 

para o endereço cnorte@

newage.com.br ou telefo-

nando para o número (47) 

3622-1571. Não é necessário 

se identifi car.

Antipó
Moradores da Cohab 2 ligam 
para reclamar do antipó que 
ao invés de reduzir o pó 
aumentou a buraqueira no 
bairro. “Está difi cultando a 
vida dos moradores mais 
ainda”, reclama moradora.

Anel viário 
para que?

Leitora que mora na rua Ba-
rão do Rio Branco questiona 
o porquê da existência do 
anel viário que liga o bairro 
Industrial às rodovias se 
o tráfego de caminhões é 
intenso em sua rua. “Cami-
nhões carregados de madei-
ra passam aqui o dia todo”, 
afi rma.

A intenção da prefeitura, 
com a criação do anel viário, 
foi justamente de desviar o 
trânsito pesado do centro, 
mas isso nunca aconteceu.

Intransitável

Comissão 
da Câmara 
aprova mais 
vereadores
Caso PEC passe, Canoinhas terá mais 5

BRASÍLIA

A proposta de emenda à Cons-
tituição que aumenta o número 
de vereadores no País, a chamada 
PEC dos Vereadores, foi aprova-
da na madrugada de ontem pela 
comissão especial da Câmara 
criada para analisar o assunto. 
Pela proposta, o País terá 8 mil 
novos vereadores. Canoinhas terá 
mais cinco.

O projeto aumenta o número 
de vereadores de 51,7 mil para 
59,7 mil. A proposta que reduz 
os gastos com os legislativos 
municipais também foi aprovada. 
Ela reduz de 5% para 4,5% o 
percentual máximo das receitas 
tributárias e da transferência 
municipais para fi nanciamento 
da Câmara Municipal.

A matéria precisou de nova 
tramitação na Casa porque no 
ano passado a Câmara aprovou 
uma PEC que aumentava o nú-
mero de vereadores, mas previa 
a redução de gastos com as 
câmaras municipais. Na votação 

da proposta no Senado, a PEC 
foi dividida em duas: uma trata 
do aumento do número de vere-
adores, e a outra, dos gastos com 
os legislativos municipais.

A PEC que eleva o número 
de vereadores foi aprovada pelos 
senadores, mas não chegou a ser 
promulgada. O então presidente 
da Câmara, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), recusou-se a promulgar 
a proposta com o argumento de 
que o acordo era a elevação do 
número de vereadores com a 
redução das despesas. De lá para 
cá, a pressão dos suplentes de ve-
readores para resolver o impasse 
tem sido grande.

Agora, a proposta segue 
para o plenário da Câmara, onde 
passará por dois turnos de vota-
ção. Se os deputados aprovarem 
o texto sem alterações, a PEC 
poderá ser promulgada e inclu-
ída na Constituição. Se o texto 
dos deputados for diferente do 
aprovado pelos senadores no ano 
passado, terá de ser enviado para 
nova análise no Senado.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Local do Fato: Local incerto ou não sabido
Comunicante: Odilton Tiago Michalovicz - Mãe: Maria Novack  - Pai: 
Miguel Michalovicz Sobrinho
Data de Nascimento: 07/08/1987 – Rio Negro PR
Profi ssão: Agricultor
RG: 4777291 SSP SC
Endereço: Estrada Geral- Rodeiozinho, Papanduva-SC-BR
Documentos Extraviados: Cinco Notas Fiscais de Produtor Rural, em seu 
nome sendo nº 525911 à 525915
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GDTECH INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, com sede á BR 280, Bairro Alto 
das Palmeiras, Município de Canoinhas/SC, inscrito no CNPJ sob o 
nº 10.923.509/0001-60 , comunica que requereu á Fundação do Meio 
Ambiente- FATMA, Licenciamento Ambiental (LAP, LAI e LAO) para 
Atividades de INDÚSTRIA QUÍMICA, em uma propriedade, situado  na 
BR 280, Alto das Palmeiras, Município de Canoinhas/SC. O prazo de 
impugnação junto á FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da data 
de publicação e o licenciamento será concedido se atendida á legislação 
ambiental.
    
GDTECH INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA                    JORGE TOGAMI                               
CNPJ 10.923.509/0001-60                                       Eng.Químico
                                                                                  CRQ 13300850

Praça suja
Leitora manda e-mail para 

contestar os “reservató-
rios de água” instalados 

na praça Dr. Oswaldo de 
Oliveira. “Além de não ter 
fi cado bonito, aquilo lá só 

serve para acumular água 
suja”, conta. Segundo 
a leitora, o comporta-

mento dos cidadãos que 
frequentam o local só 
agrava a situação do 

ambiente, marcado pela 
sujeira.

Praça suja 2
Leitora contesta a situação da praça Emiliano Uba, em Três Barras. “A revitalização deixou 

a pracinha muito bonita, mas as lixeiras colocadas no local deveriam ser reais. 
Fui colocar uma embalagem no lixo e não havia fundo na estrutura”, conta. Segundo a leitora, 

ela tentou em mais duas lixeiras, mas elas também eram vazadas, apesar de bonitas. 
“Se querem que as pessoas conservem, deem subsídio para isso”, pede.

Os moradores da rua Theodoro Humenhuk esquina com a Bento 
de Lima, no Campo d’Água Verde, estão indignados, pois a cada chuva 
as ruas fi cam totalmente alagadas difi cultando a passagem de pedes-

tres e alunos. A foto é de quarta-feira, 19.

Rua intransitável
Leitor liga para reclamar que a junção entre o a asfalto e a estrada 
de chão da rua Henrique Sorg, no bairro Jardim Esperança, forma um 
desnível que prejudica os veículos que circulam pelo trecho. “Parece 
uma escada. Acaba com a suspensão do carro”, diz.

O comissário Antonio Conceição Sobri-
nho, que atua na 22.ª Delegacia Regio-
nal de Canoinhas, e Gerson dos Santos 
estão representando Canoinhas na 1.ª 
Conferência Nacional de Segurança 
Pública (Conseg), que acontece em 
Brasília desde ontem até domingo, 30. 
Conceição representa a Polícia Civil, 

Conseg e Sociedade Civil. Já Gerson 
representa a Sociedade Civil. Os dois 
foram eleitos na Etapa Estadual da 
Conferência.

“É um momento histórico na se-
gurança pública do Brasil, pois todos 
os participantes terão direito a voz e 
voto”, disse Conceição um pouco antes 

de viajar na tarde de quarta-feira, 26, 
para a Capital Federal.

O evento coloca em debate pro-
postas das etapas municipais, estadu-
ais e preparatórias, realizadas no Brasil 
em 2009, e o resultado dessa empreita-
da será base para a formulação de uma 
política nacional para o setor.

1.ª Conseg tem representantes de Canoinhas
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Incêndio mata três 
em casa no Serrajão
Dois morreram na hora; terceira vítima agonizou três dias

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Os gritos de socorro ainda ecoam 
nos ouvidos de Leomar Munhoz. 
Na madrugada de domingo, 23, 
ele viu o irmão e o tio queimarem 
até a morte em um casebre na 
área conhecida como Serrajão, 
entre o bairro Jardim Dona Amé-
lia 2 e a Vila Zugman. Conseguiu 
salvar o pai, Darci Munhoz, 52 
anos, único que saiu de dentro 
do casebre. 

“Pense ouvir teu irmão gri-
tando por socorro e você não 
poder fazer nada”, lamenta Le-
omar.

José Eloir Munhoz, 46 anos, 
morreu em um sofá que fi cava em 
um dos dois cômodos do casebre 
de 18 m². Gilson Munhoz, 30 
anos, e o pai, Darci, dormiam no 
quarto ao lado. Quando o fogo foi 
avistado por vizinhos e por Leo-
mar, que dormia na casa da mãe, 
que fi ca poucos metros adiante 
do casebre incendiado, já não 

havia mais tempo de salvar Eloir 
e Gilson. Os corpos dos dois se 
confundiam com o fogo. Darci 
foi o único que conseguiu sair. 
“Não esqueço como vi meu pai, 
um cachorro ainda tentava comer 
a perna dele”, relata Leomar.

Com o corpo em chamas, 
Darci correu para fora do case-
bre e desmaiou no chão. Leomar 
o salvou retirando suas roupas. 
Mesmo assim, foi internado em 
estado grave na Unidade Inter-
mediária do Hospital Santa Cruz 
e transferido logo em seguida 
para o Hospital de Lages. Na 
quarta-feira, 26, não resistiu aos 
ferimentos e acabou falecendo.

Quando o Corpo de Bom-
beiros chegou, o fogo já havia 
destruído tudo. Os dois corpos 
completamente carbonizados 
foram retirados pelo Instituto 
Médico Legal (IML).

INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil instaurou inqué-
rito para investigar as mortes. O 

casebre não tinha luz elétrica e o 
fogão à lenha estava sem fogo. A 
única suspeita é de que alguém 
tenha fumado e deixado cair a 
bituca acesa no chão ou que uma 
vela tenha provocado o incêndio 
já que, segundo os vizinhos, a 
maioria dos moradores do local 
usa velas à noite.

As três vítimas trabalhavam 
há meses em uma plantação de 
erva-mate em Três Barras, onde 
passavam a semana. Eles fi cavam 
somente nos fi ns de semana no 
casebre.

Na manhã de segunda-feira, 
24, o patrão dos três fi cou cho-
cado quando foi buscá-los para 
o trabalho. “Não fui, não tinha 
condições”, conta Leomar, que 
também trabalha no plantio de 
erva-mate.

Os corpos de Eloir e Gilson 
não chegaram a ser velados. 
Foram sepultados no cemitério 
do distrito de Felipe Schmidt. 
O corpo de Darci foi sepultado 
ontem à tarde.

Furto no 
ônibus
Ao desembarcar de um ônibus 
na Rodoviária de Canoinhas na 
noite de quinta-feira, 20, uma 
mulher percebeu que seu celular 
e R$ 2 mil em dinheiro haviam 
desaparecido. Chamada a Polí-
cia, o dinheiro e o celular foram 
encontrados dentro da meia do 
passageiro que viajava ao lado 
da vítima.

Quatro 
flagrantes 
no trânsito
Três motoristas foram detidos 
dirigindo embriagados na noite 
de domingo, 23, em Canoinhas. 
As detenções aconteceram uma 
na rua Alfredo Mayer – motorista 
de uma distribuidora de bebidas 
dirigia o caminhão da empresa 
–, e as outras duas na rua Vidal 
Ramos – o condutor de uma 
Saveiro transitava com o som 
alto, fugiu dos policiais e quando 
detido investiu contra os PMs. 
Mais tarde, o condutor de uma 
Blazer foi detido realizando ma-
nobras perigosas.

Na terça-feira, 25, outro 
motorista embriagado foi detido 
na rua Guilherme Prust. Ele cha-
mou a atenção da Polícia porque 
dirigia na contramão. 

Os quatro vão responder a 
termo circunstanciado e tiveram 
os veículos apreendidos.

No último trimestre foram 
detidos 33 motoristas embriaga-
dos em Canoinhas.

Perigo no 
parque
O simples pedido para que um ca-
sal se retirasse de um local impró-
prio no Parque de Diversões que 
está instalado temporariamente 
na avenida Rubens Ribeiro da 
Silva, resultou em uma tremenda 
dor de cabeça para um funcio-
nário do Parque. Ele foi atingido 
por um golpe de tchaco (espécie 
de arma de madeira e ferro) no 
rosto. O casal ainda disparou um 
tiro contra os frequentadores do 
parque. A Polícia foi chamada, 
mas não localizou o casal.

Agressão contra 
mãe e irmã no 
Água Verde
Um rapaz de 22 anos foi detido 
na noite de segunda-feira, 24, 
por ter agredido a mãe e a irmã 
na rua Carlos Wagner, Campo 
d’Água Verde. O acusado foi en-
quadrado na Lei Maria da Penha, 
que pune com prisão agressores 
de mulheres.

PM prende 
quadrilha de 
estelionatários

MATERIAL apreendido com os 4

A Divisão de Investigações 
Criminais de Canoinhas des-
baratou uma suposta quadrilha 
de estelionatários que agia há 
meses na região. As prisões 
aconteceram na noite de quinta-
feira, 20. Rosemeri Maieves 
Madalena, 41 anos, e sua fi lha 
Simone Maieves Madalena, 20 
anos, foram reconhecidas por 
uma das vítimas dos golpes 
que passava pela rua Fran-
cisco de Paula Pereira, centro 
de Canoinhas, e avistou as 
mulheres em um Corsa, pla-
cas de Florianópolis-SC. Um 
dia antes elas teriam feito um 
tratamento de beleza no salão 
da vítima, que é cabeleireira, e 
pagado com dois cheques de 
R$ 1,22 mil falsos. A Polícia 
deteve as mulheres e na Dele-
gacia descobriu que Rosemeri 
gozava de liberdade provisória 
do Presídio de São José, onde 
cumpriu pena por estelionato, 
e que havia três queixas de es-
telionato contra ela registrados 
na Delegacia de Canoinhas. 
Contra Simone pesava queixa 
de lesões corporais. Com elas, 
foram encontrados vários do-
cumentos de identidade falsos, 
talões de cheques falsos, além 
de cheques avulsos em nome 
de terceiros.

Pouco depois, foram deti-
dos Marcelo Augusto Ventura, 
22 anos, e Marlon Andrade da 
Silva, 21 anos, companheiros 
das duas detidas. Eles foram 
presos quando tentavam dei-
xar a cidade em um Citröen 
Picasso, placas de Palhoça-SC. 
A dupla foi detida com vários 
equipamentos eletrônicos – 
a maioria furtada em Lebon 
Régis – e roupas que teriam 
sido furtadas de uma loja de 
Papanduva. Somente câme-
ras digitais somavam 30. Eles 
levavam ainda equipamentos 
usados para arrombamentos e 
pequena quantia de maconha 
e cocaína.

Com eles foram encontra-
dos vários documentos falsos, 
supostamente utilizados para 
aplicar golpes.

Os quatro foram enviados 
para o Presídio Regional de 
Mafra e indiciados por furto, 
estelionato, falsificação de 
documentos e formação de 
quadrilha.

O artesão Sílvio Ribeiro, 37 anos, 
foi atropelado na noite de quarta-
feira, 26, na rodovia SC-280, trecho 
próximo ao bairro Campo d’Água 
Verde, em Canoinhas. Um cami-
nhão Scania/P124, placas de Três 

Barras, conduzido por um homem 
de 38 anos, transitava pela rodo-
via quando, segundo o motorista, 
Ribeiro teria se jogado na frente 
do veículo. A Polícia investiga o 
caso.

Ribeiro foi socorrido pelo Cor-
po de Bombeiros, mas ao dar 
entrada no Hospital Santa Cruz 
acabou falecendo. Ele foi sepul-
tado ontem à tarde no Cemitério 
Municipal de Canoinhas.

Homem morre atropelado na rodovia SC-280

LEOMAR ainda em estado de choque na segunda-feira, 24, em frente ao que sobrou do casebre onde as vítimas dormiam
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Profi ssionais passam por treinamento no RS

Graziottin 
inaugura loja 
em setembro

PRECISA-SE
> CONCURSOS

SANTA CATARINA

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 En-
sino Médio e R$ 100 para Ensino 
Superior
Inscrições: nas dependências da 
Câmara Municipal de Major Vieira

l CREA - Cons. Reg. de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia
Prazo: até 11 de setembro
Cargos: vários cargos
Vagas: 50
Salário: até R$ 4182,93
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 60 para Nível 
Superior e R$ 45 para Nível Médio
Inscrições:  www.crea-sc.ieses-sc.org.br

NACIONAL

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  Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
Prazo: até 11 de setembro
Cargos: 230 vagas de analista em 
tecnologia da informação, 32 vagas 
de analista técnico 
administrativo e 304 vagas de agente 
administrativo
Vagas: 566
Salário: de R$ 2.067,30 a 
R$ 5.843,28
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 66 para cargos 
de Nível Superior e R$ 51 para cargos 
de Nível Médio
Inscrições: www.funrio.org.br

VAGAS DIVERSAS: 
AUXILIAR CONTÁBIL: Formação supe-
rior em Ciências Contábeis, experiência na 
função. Possuir carteira de habilitação.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Com 
experiência na função e ensino médio 
completo.

FARMACÊUTICO (A): Trabalho tempo-
rário para substituição de licença mater-
nidade. Horário de trabalho: comercial 
(segunda à sábado). Salário R$ 1.500,00 
+ comissões. Para trabalhar em Itaiópo-
lis, empresa oferece ajuda de custo em 
combustível ou moradia.

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.

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

ELETRICISTA INSTALADOR OFICIAL:
Ensino Fundamental completo experiên-
cia na função. Disponibilidade para residir 
em Joinville.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com En-
sino Fundamental Completo, experiência 
mínima de 6 meses na função e disponi-
bilidade 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. 

VENDEDORA EXTERNA: Com CNH 
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 conhe-
cimentos de manejo de ovelhas e gado de 
raça. Preferencialmente com curso Técnico 
Agrícola ou Técnico Agropecuário.

FRENTISTA: Com Ensino Médio com-
pleto. Experiência em troca de óleo e 
lubrifi cação.

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

VAGAS FEMININAS:

- Babá: acima de 18 anos, para 
cuidar de gêmeos.
- Diarista: com experiência. 
Período vespertino.
- Empregada doméstica: com 
experiência. Centro de Canoinhas.
- 2 empregadas domésticas: pe-
ríodo: matutino. Com experiência.
- Empregada doméstica: para 
Major Vieira. Com experiência.
- Empregada doméstica: residir 
em Blumenau.
- Empregada doméstica: residir 
em Joinville.
- Empregada doméstica para 
pernoitar: centro de Canoinhas.
- Operadora de caixa: com expe-
riência.
- Recepcionista: cursando Admi-
nistração.
- Vendedora: com experiência e 
Ensino Médio completo.

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 (área: ma-
deireira, com experiência)
- Gerente (com experiência, Ensino 
Superior ou técnico em Adminis-
tração)
- Padeiro (com experiência)
- Representante comercial (área: 
alimentos, com veículo próprio)
- Técnico (a) em informática (com 
experiência em manutenção)

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- Açougueiro: com experiência.
- Almoxarife: com experiência.
- Auxiliar de encanador: com 
experiência.
- Atendente: horário: das 13 às 20 
horas.
- Chacreiro: com experiência.
- Conferente: com experiência e 
CNH AB.
- Eletricista automotivo: com 
experiência e CNH AB.
- Encanador: com experiência.
- Entregador: com experiência, e 
CNH A.
- 2 mecânicos automotivos: com 
experiência e CNH AB.
- Operador de plaina: com 
experiência.
- Pedreiro: com experiência.
- Serralheiro: com experiência.
- Serviços gerais: CNH AC.
- Serviços gerais: CNH AB. Área 
mecânica.
- Repositor: com experiência e CNH 
B.
- Torneiro mecânico: com 
experiência.
- Vendedor externo: área de 
alimentos. Possuir moto.

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
CANOINHAS

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

Contrastando com redes de 
eletrodomésticos e móveis que 
fecharam as portas de suas fi liais 
em Canoinhas, a empresa gaú-
cha Graziottin inaugura mais 
uma loja em Canoinhas, em 
setembro. Proprietária da rede 
Por Menos, a marca detém ainda 
outras redes, como a Franco 
Giorgio e a Total, e resolveu 
apostar no potencial da região 
implantando uma loja para ou-
tro tipo de público na cidade.

Segundo a empresa, a loja 
que será inaugurada em Ca-
noinhas se caracteriza pela 
comercialização de moda, cal-
çados, perfumaria, cama, mesa 
e banho, direcionada às classes 
B e C, mas à semelhança do que 
acontece com a Por Menos, o 
atendimento é realizado pelo 
próprio cliente e o crediário é 
facilitado. Mesmo com auto-
atendimento, a inauguração 
abre novas vagas de trabalho 
no comércio.

CONTRATAÇÕES
Para a loja que será inaugurada, 
a empresa contratou nove pro-
fi ssionais da cidade no início do 
mês. Os contratados, de acordo 
com a rede, passam por treina-
mento na cidade gaúcha de Pas-
so Fundo, para atuar de acordo 
com os padrões adotados pela 
empresa. Para a inauguração, 
prevista para setembro, o grupo 
está contratando colaboradores 
temporários. Para se inscrever 
para uma destas vagas, os candi-
datos podem mandar currículo 
para o setor de recursos hu-
manos do grupo, no site www.
grazziotin.com.br.
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O QUE É O SISTEMA REQCARD? É 
um sistema móvel de recebimento de 
cartões de crédito, desenvolvido para 
pessoa física e jurídica. Para utilizar o 
Sistema REQCARD basta ter acesso a 
internet de seu notebook, smartphone 
ou microcomputador.

TEM CONSULTA DE RESTRIÇÕES 
NO NOME? Sem consulta ao SCPC 
e SERASA.

TODOS PODEM USAR? Liberado 
para todo tipo de comércio ou serviço 
informal, como profissional liberal. 
Restrito para empresas de cobrança, 
informações e advocatícia.

TEM CUSTO DE LINHA TELEFÔNI-
CA? Não utiliza linha telefônica e nem 
máquina POS, assim não tem conta a 
pagar por conexão de linha.

ONDE POSSO UTILIZAR? Em qual-
quer lugar. Utilizando o smarthphone, 
notebook, micro comum ou celular para 
o recebimento. Você pode receber 
onde seu cliente estiver.

COMO POSSO CONTROLAR A 
CONTA? Controle total de seu movi-
mento em real time com login e senha 
das transações efetuadas com com-
provante disponível para impressão 
(opcional).

COMO POSSO OBTER REGISTROS 
E NÚMEROS DAS APROVAÇÕES?
Veja exemplo na íntegra no site: Tuto-
rial Sistema REQCARD.

QUAL A SEGURANÇA? TEM HO-
MOLOGAÇÃO? QUAL A CERTI-
FICAÇÃO? Auditoria AIS, auditoria 
PCI/DSS e segurança baseada na 
norma ISOBS. Todas as informações 
criptografadas, e com o melhor em 
tecnologia de segurança, pois só 
assim conseguimos a homologação 
e autorização de uso. Para visualizar 
o certifi cado de segurança clique no 
botão do cadeado que aparece na 
barra de status do seu navegador e em 
exibir certifi cado, quando conectado 
ao site HTTPS://www.cartaorequisitte.

com.br.

QUAIS MEDIDAS DE SEGURANÇA 
DEVO ADOTAR DURANTE A TRAN-
SAÇÃO? Permitir que o cliente visua-
lize o valor e confi rme a compra.

QUAL O RISCO DE CLONAGEM?  
Nenhum, o cartão não sai das mãos 
de seu proprietário.

TEM COMPROVANTE? Sim, veja 
detalhamento para impressão: Tutorial 
Sistema REQCARD e para SMS: Tu-
torial Recebimento REQCARD Celular 
(no site).

QUANDO RECEBEREI MEU CRÉDI-
TO? Em 32 dias.

QUANTO DE JUROS AS OPERADO-
RAS COBRAM? Veja tabela de juros 
no site: Pacotes de Serviços.

EM QUANTAS VEZES POSSO DIVI-
DIR NO CARTÃO? Depende de cada 
operadora. Veja: Pacotes de Serviços e 
consulte no fi nal da página do site.

COMO OBTER MAIS INFORMA-
ÇÕES? Utilizando o atendimento on-
line no www.portalrequisitte.com.br.

COMO SABEREI SE FOI CONCLU-
ÍDA A TRANSAÇÃO? A resposta 
retornará com a informação: AUTO-
RIZADA.

E QUANDO A TRANSAÇÃO NÃO 
FOR AUTORIZADA? A resposta re-
tornará *Resultado.: Problemas com 
o Cartão! Acesse o módulo consultas 
do sistema REQCARD preenchendo 
com a data correta, e em “transações 
aprovadas?” selecione a opção Não. 
Clique em pesquisar, localize a tran-
sação e veja o motivo.

NO CASO DE PERDER CONEXÃO 
NA HORA DA TRANSAÇÃO, COMO 
VERIFICO? Acesse a opção extrato 
para verifi car o status. Tutorial Sistema 
REQCARD em Módulo Consultas.

QUANTO CUSTA O SERVIÇO? Veja: 

HTTPS://www.portalrequisitte.com.
br/pacoteservicos.html e faça sua 
escolha.

COMO DEVO PROCEDER CASO A 
OPERADORA RECUSE A REPAS-
SAR O VALOR? É direito da opera-
dora recusar se o usuário suspender 
o pagamento por algum motivo ou se 
achar alguma irregularidade, cabe ao 
lojista acompanhar suas transações 
diariamente e obter solução junto ao 
cliente.

QUEM SE RESPONSABILIZA PELO 
RECEBIMENTO DO CARTÃO? É o 
lojista o responsável pelo recebimento, 
pois só ele é quem tem possibilidade 
de estar junto do usuário e certifi car da 
segurança da transação.

EXISTE CONTA DETALHADA DAS 
LIGAÇÕES E USO DE MB FEITOS 
ATRAVÉS DO SMARTPHONE? E 
QUAL O MEIO DE RECEBIMENTO 
DESTA FATURA? Sim. Existe esta 
conta detalhada! O envio da mesma 
será via e-mail, em última instância 
dos Correios.

QUAL O TIPO DE IMPRESSORA 
QUE POSSO IMPRIMIR MEUS COM-
PROVANTES, CASO HAJA NECES-
SIDADE? Qualquer tipo ou modelo 
de impressora que esteja instalada ao 
seu computador. Inclusive os comér-
cios que já têm impressoras térmicas 
fi scais ou não fi scais, também impri-
mem normalmente seus respectivos 
comprovantes.

COMO DEVO PROCEDER QUANDO 
A TRANSAÇÃO É RECUSADA? 
Acesse a opção extrato para verifi car o 
status. Tutorial Sistema REQCARD em 
Módulo Consultas, no campo Transa-
ção aprovadas? Selecione NÃO.

E QUANDO O CARTÃO DO CLIENTE 
NÃO PASSA EM 6X? Possivelmente 
este cliente não está com seu devido 
cartão liberado para realizar compras 
mais de três vezes. Consultar: Tutorial 
Sistema REQCARD em Módulo Con-
sultas. E saiba o motivo.

SISTEMA REQCARD DE RECEBIMENTO DE CARTÕES

É o mais novo gerenciador 
de recebimento de cartão de 
crédito do Brasil, com sistema 
de Webservice para computador 
e mobilidade de celular.
Com um único produto você 
poderá receber mais de seis ban-
deiras de cartão de crédito, pagan-
do apenas uma parcela mensal.
É simples como navegar na 

internet, com muito mais segu-
rança, pois o cartão não sai das 
mãos do proprietário, e números 
totalmente criptografados. Veri-
fi que a certifi cação de ambiente 
seguro.
Conexão limpa, sem compli-
cação, o melhor sistema de 
recebimento por celular, com 
comprovantes em SMS e/ou 

e-mail.
Impressão disponível junto com 
total controle por extrato de 
relatório por pagamento. 
Sem acréscimos nas taxas das 
operadoras, sem burocracias, 
liberação após cadastro, sem 
consultas a SPC e Serasa, di-
sponível para Pessoas Físicas e 
Jurídicas.

> Primeiro sistema móvel de recebimento de cartões
> Mais rapidez e facilidade para suas transações
> Ativação imediata após o cadastro

ACEITAMOS:

TABELA DE PREÇOS – TRANSMISSÕES

TAXA DE CRÉDITO DAS BANDEIRAS

TABELA DE CUSTOS OPERACIONAIS 
VIGENTE: 01/2009 A 12/2009

Adesão: Valor R$ 250,00 – (Duzentos e Cinquenta Reais)

PACOTE 01 – ECONÔMICO
Mensalidade:
Pessoa Física: R$ 49,90
Pessoa Jurídica: R$ 90,00

PACOTE 02 – COMPLETO (COMODATO)
Mensalidade: 
Pessoa Física ou Jurídica: R$ 149,00

Neste pacote é disponibilizado:
Celular smartphone HTC
Chip de comunicação de voz e dados Claro.
10mb transmissão de dados – O excedente será cobrado a parte.
Softphone para o Voip (Eyebeam).
100 minutos em ligações locais de Claro para Claro.
Na opção Vivo, 100 minutos em ligações para qualquer operadora.

REPRESENTAÇ‹O NA REGI‹O:

(47) 8821-6148
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Empresas investem 
em jogos internos
Disputas esportivas estimulam trabalhadores e promovem lazer

Gracieli Polak

CANOINHAS/TRÊS BARRAS Copa Primavera abre inscrições 

para equipes de outros municípiosNem só de trabalho vivem os 
funcionários das grandes em-
presas da região. Com calendá-
rios bem organizados, empresas 
como Fuck e a Rigesa já apresen-
tam campeonatos tradicionais e 
motivam os trabalhadores  que 
atuam em diversas áreas dentro 
das fábricas, mas nos fi nais de 

semana se tornam atletas.
Segundo a presidente da 

Associação Atlética Cultural 
Recreativa Fuck, Lucilene Carva-
lho, atualmente a AACREF está 
promovendo a Copa Primavera 
de Futebol Suíço, que mobiliza 
de 150 a 200 profi ssionais atle-
tas, mas durante o ano há ainda 
diversas outras competições 
esportivas, com grande adesão 
dos funcionários. “A participação 
é muito boa, porque os campe-
onatos dão novo ânimo para os 
trabalhadores. Como os jogos 
acontecem no fi nal de semana, 
na segunda-feira eles vêm moti-
vados e comentando os detalhes 
das partidas”, conta.

Em Três Barras, a Rigesa 
também já consagrou os cam-
peonatos internos, promovidos 
pela Associação Desportiva 
Classista Rigesa (ADCR). Atu-
almente a Associação promove 
dois campeonatos de modali-
dades distintas: futsal e bocha. 
De acordo com o coordenador 
das atividades, André Farias, o 
Campeonato Interno de Futsal, 
que já está na terceira de nove 

rodadas, reuniu sete equipes para 
a disputa, mas a abrangência 
dos torneios atinge um número 
maior de funcionários. “A adesão 
é quase de 100 %. Os campeona-
tos são tradicionais e sempre que 
está chegando a época, o pessoal 
começa a cobrar mesmo”, diz.

Farias conta que, através da 
boa divulgação das disputas e da 
elaboração de um ranking dos 
destaques, a participação é ainda 
mais elevada, fator que facilita a 
formação de times para participar 
de competições entre as empresas, 
como  os Jogos do Sesi.

FINAIS

Reunindo equipes das empresas 
da região, os Jogos do Sesi es-
tão em fase fi nal para algumas 
modalidades. Na terça-feira, 
25, a equipe da Cia Canoinhas 
venceu a Lavrasul por 12 a 9 e 
se tornou campeã na modalidade 
handebol.

Na quarta-feira, 26, nova-
mente a Cia Canoinhas venceu, 
desta vez a equipe da empresa 
Fuck, por 4 a 0  e conquistou a 
modalidade futebol sete master.

Seleção canoinhense convocada
Para comemorar o aniversário de Canoinhas, a Fundação Municipal de 
Esportes (FME) promove um jogo de futebol no domingo, 6, no Ditão. Com 
os portões do estádio aberto a FME espera reunir grande número de pes-
soas para prestigiar a seleção de Canoinhas montada pelo técnico Laércio 
para enfrentar a Sociedade Esportiva e Recreativa Operários Mafrense. 
A equipe de Canoinhas já está se preparando para o desafi o e treinando 
durante a semana. 
A partida de aniversário acontece a partir das 16 horas.

Coroa Bom de Bola em setembro
A FME, em parceria com o Centro Esportivo Anna e Vitória e com o apoio 
da Quantum Engenharia Elétrica, promove o primeiro Campeonato Coroa 
Bom de Bola de Futebol Suíço, para atletas nascidos até o ano de 1969. 
Os interessados em inscrever suas equipes devem entrar em contato com a 
FME e treinar forte para conquistar o título, que além de troféus e medalhas, 
dá a equipe campeã um boi. O segundo lugar, além de troféus e medalhas, 
recebe como prêmio um leitão.

Festival de Corridas de Velocidade
Na sexta-feira 18 de setembro, a criançada ativa de Canoinhas vai acelerar 
no Festival de Corridas de Velocidade promovido pela FME. O festival é 
aberto para alunos de nove e 10 anos matriculados nas redes ofi ciais de 
ensino. A prova será de 70 metros, e o objetivo é encontrar o aluno mais 
veloz do município, nos naipes masculino e feminino. Os vencedores rece-
berão prêmios e medalhas, da prefeitura, para incentivar sua permanência 
na atividade.

A prefeitura de Três Barras, por 

meio da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte pror-

rogou, até quarta-feira, 2, as ins-

crições para a Copa Primavera de 

Futebol de Areia. A edição deste 

ano também abre vagas para os 

times e atletas dos outros municí-

pios que integram a 26.ª Secretaria 

do Desenvolvimento Regional de 

Canoinhas. “Queremos fazer uma 

competição de alto nível técnico e 

com equipes das cidades vizinhas”, 

disse o professor José Roberto Pe-

dro, coordenador de Esportes da 

prefeitura. Nos anos anteriores, a 

Copa contava apenas com equipes 

e atletas locais. 

As inscrições podem ser feitas 

no período da tarde através do fone 

47 – 3623-1116, com o professor 

José Roberto Pedro ou pelo celular 

47 9654- 5747. O congresso téc-

nico está agendado para às 19h30 

de quarta-feira, 2, no Auditório da 

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte. 

A competição terá equipes 

da categoria Força Livre. Simul-

taneamente, acontecerá a disputa 

da Copinha com atletas das cate-

gorias Mirim e Infantil. Os jogos 

estão previstos para a cancha de 

areia localizada ao lado do Ter-

minal Rodoviário, no centro de 

Três Barras, e na cancha de areia 

do Centro Comunitário do bairro 

São Cristóvão.

Genoma Colorado invencível
A Escolinha de Futebol Genoma 

Colorado, de Três Barras, manteve, 

no sábado, 22, a invencibilidade 

no Campeonato Catarinense de 

Núcleos. Jogando contra Balneário 

Camboriú, no campo do Souza & 

Souza, no distrito de Marcílio Dias, 

em Canoinhas, os tresbarrenses 

conseguiram mais três vitórias na 

competição estadual. Foram 25 gols 

marcados e apenas um sofrido nos 

confrontos. 

Jogando pela categoria Mirim, 

o Genoma Colorado aplicou uma 

goleada histórica sobre seu adver-

sário: 11 a 0. Na categoria Infantil, 

os garotos de Três Barras voltaram 

a golear, mas, desta vez, por 8 a 1. Já 

na categoria Juvenil os meninos ven-

ceram por 6 a 0. Três Barras obteve 

a vitória por WO na categoria Pré-

mirim porque Balneário Camboriú 

não compareceu com a equipe para 

esta disputa. 

Com os resultados, o Genoma 

Colorado lidera a competição em 

todas as categorias com 21 pon-

tos ganhos. A Escolinha volta a 

campo  amanhã, contra Indaial, 

na casa do adversário, durante 

realização da última rodada do 

returno da 1ª Fase. 
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EQUIPE PSV 2, da empresa Fuck, vencedora da última competição de futebol setE promovida pela AACREF
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Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Vasco lidera segundona isolado
Posições começam a ser demarcadas na competição; na série A, luta é conta rebaixamento

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 1ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br - F:(47) 3621-5600 - CEP 89.460-
000, Canoinhas-SC - E-mail:
cniciv1@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: André Alexandre Happke
Chefe de Cartório: Fernando Mauricio Jeller
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Execução Por  Quant ia  Cer ta Contra Devedor  Solvente nº 
015.08.005851-0
Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Canoinhas Ltda
Executado: Pedro Cruz dos Santos e outro

Citando(a)(s): Pedro Cruz dos Santos, brasileiro(a), natural de Major 
Vieira-SC, Casado, Motorista, nascido em 20/08/1949, RG 316.276, CPF 
154.075.439-15, pai João Cruz dos Santos, mãe Maria Rosa Sampaio dos 
Santos e Valmir Cador, brasileiro(a), natural de Canoinhas-SC, Casado, Mo-
torista, nascido em 28/03/1958, RG 872.490, CPF 352.134.699-49, pai Calil 
Cador Neto, mãe Maria das Dores Cador. Valor do Débito: R$ 19.622,28. Data 
do Cálculo: 14/10/2008. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima 
identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) 
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, 
bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso do 
prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, hono-
rários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, 
proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá opor-se 
à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local 
de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 30 de julho de 2009.

Repleto de clubes consagrados 
do futebol nacional, a Série B 
do Brasileirão começa a chamar 
atenção nos noticiários espor-
tivos, prioridade dos clubes do 
primeiro escalão. Também no 
segundo turno e com a tabela 
de classifi cação se defi nindo, o 
clima de decisão na competição 
esquenta e o Vasco desponta 
como líder isolado.

O clube carioca venceu o 
Taguatinga na terça-feira, 24, 
por 1 a 0 e assumiu a liderança 
isolada do campeonato. Com o 
resultado, o Vasco segue na lide-
rança da Série B com 42 pontos, 
enquanto o Brasiliense está em 
décimo lugar, com 27 pontos. 
Hoje, às 21 horas, o time carioca 
enfrenta o Ceará, no Maracanã e 
busca a defesa de sua posição no 
campeonato que pode garantir 
sua volta aos melhores clubes. 
Com 42 pontos, o time carioca 
precisa de mais sete vitórias para 
garantir matematicamente seu 
retorno à Série A, mas é seguido 
de perto pelo Atlético-GO, que 
tem 39 pontos. Logo em seguida, 
Guarani e Ceará pleiteiam o lugar 
na ponta da tabela.

O Figueirense, que neste 
ano também fez sua estreia na 
segundona, se mantém na sexta 
colocação, com 30 pontos. Para 
subir ao time de elite dos clubes 

nacionais, o Figueira precisa 
engatar uma série de vitórias e 
terminar a competição entre os 
quatro primeiros. 

RUMO AO 

REBAIXAMENTO

Enquanto o Palmeiras batalha 
para continuar na liderança na 

Série A, a luta de alguns clubes é 
justamente para não ser rebaixa-
do. Náutico, Botafogo, Sport e 
Fluminense estão entre os quatro 
piores clubes e, se a campanha 
continuar negativa, sérios candi-
datos a disputar a segundona na 
próxima temporada. Em situação 
um pouco melhor estão Santo 
André e Coritiba, mas ainda cor-
rendo o risco de ir parar na lista 

dos quatro piores.
O único clube catarinense 

na competição principal, o Avaí, 
há algumas semanas na ponta 
de baixo da tabela, agora mostra 
recuperação. Depois de uma série 
de bons resultados o time agora 
está entre os cinco melhores, seis 
pontos atrás do líder, e pleiteia 
uma vaga na Libertadores da 
América.

CENI pensa em diminuir vantagem do Palmeiras, líder da série A do Brasileirão, em jogo marcado para domingo, 30
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Fã                                                     Christian & Cristiano

Tá Mentindo                                    Chiquito & Bordoneio

Perdoa Amor                                           Marcos & Belutti

Pense em Mim                                         Cheiro de Amor

Amor Não Vai Faltar                              Bruno & Marrone

         Diane Lane e Richard Gere se encontram 
pela terceira vez neste romance dirigido por 
George C. Wolfe (que aqui estreou na direção). 
A história gira em torno de dois estranhos que 
fi cam íntimos rapidinho depois de um furacão 
numa casa isolada na praia. Diane Lane interpreta 
Adrienne Willis, uma mulher tentando consertar 
o caos de sua vida. Para isso, decide se refugiar 
em Rodanthe, uma cidadezinha litorânea, toman-

do conta da pousada de 
uma amiga, aproveitando 
para refl etir sobre seus 
problemas com a fi lha 
adolescente-porra-lôca, e 
com o marido, que pediu 
para voltar para casa. O 
único hóspede da pou-
sada é o Paul Flanner 
(Gere), um médico que 
enfrenta uma crise de 
consciência, depois de 
uma cirurgia mal-sucedi-

da. Conforme a tormenta 
se aproxima, eles se conhecem melhor a acabam 
encontrando consolo nas conversas e nos braços 
um do outro. O fi nal de semana torna-se então 
um marco na vida dos dois. 
Típico romance água com açúcar, pra ver à dois 
mesmo. O fi lme diverte mais por ser rápido e por 
introduzir os personagens de maneira ágil, além 
da química entre o casal principal, já comprovada 
no longa Infi delidade, sua parceria anterior. Mas a 
narrativa ainda sofre com alguns erros de conti-
nuidade, com algumas frases previsíveis do rotei-
ro e com o fi nal clichê, típico de romance. (GM)

Noites de Tormenta
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Indiana Jones e o Reino 
da Caveira de Cristal 

O retorno do eterno Indiana Jo-

nes (Harrison Ford) não poderia 

ser mais promissor. Campeão 

de  bilheteria, o destemido ar-

queólogo não brinca em servi-

ço, mostrando que mesmo 28 

anos depois da primeira aven-

tura estrear nos cinemas, o 

cara continua mandando bem e 

sendo muito bem recebido pelo 

público. Aqui, Jones aceita o pedido de um jovem 

(Shia LaBeouf, de Transformers) e parte atrás de 

um artefato procurado por um esquadrão soviéti-

co liderado por uma impressionante Cate Blanchett 

com sotaque e tudo. As cenas de ação continuam 

impressionantes, relembrando o melhor dos fi lmes 

anteriores. Palmas para o diretor Steven Spielberg, 

que como Jones, continua em forma. (EW)

Quem acompanhou a 5.ª temporada de Grey’s 

Anatomy e como eu achou a mais chorosa 

de todas, prepare-se, a 6.ª temporada, que 

começou a ser gravada no início do mês 

promete mais chororô à vista. Ok, também 

odiei saber (e estragar a supresa) que 

George realmente vai morrer, mas enfi m, é 

um efeito colateral da Internet. Sem querer 

você esbarra com a notícia e aí, fazer o quê, 

a curiosidade é maior que o bom senso.

Nas fotos ao lado, tiradas por um paparazzi, 

os atores da trama gravam as cenas do 

enterro do colega. A sequência de fotos 

mostra Patr ick Dempsey (McDreamy) 

aguardando o momento de entrar em 

cena, assim como Izzie (Katherine Heigl). 

Abaixo, Izzie e o marido Alex Karev (Justin 

Chambers) e Meredith exibe a gravidez. A 

6.ª temporada de Grey’s Anatomy estreia em 24 de setembro nos EUA. (EW)
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes

28/08 - Amasílio Piedade Puucci Filho
28/08 - Adair Soeck
28/08 - Luciano de Jesus Grein
28/08 - Nivaldo Brey
28/08 - Nabor Leite Graciano
30/08 - Francisca Bayel
30/08 - Pedro Donizete Hacker
30/08 - Judite Maria de Oliveira
30/08 - Silvia Heiden
31/08 - Silvana Alves
31/08 - Jair Leal de Barros
31/08 - Marco Antonio Cardoso
31/08 - Caroline Alves dos Santos
31/08 - Letícia Alves dos Santos
01/09 - Renato Peruci
01/09 - Evandro Alves
01/09 - Fábio Augusto Haensch
01/09 - Fábio Genra
01/09 - Rosane Mendes
01/09 - Alexandre Tiago Fuck Ruthes
01/09 - Leoni Vieira Padilha
01/09 - Renato Pereira
02/09 - Maitê Landoski de Cristo
02/09 - Carla Clarice Blosfeld Marcolino
02/09 - Bruna Caroline Patruni
02/09 - Pietra Cristina Odeli Pinto
03/09 - Eliseu Graff 
03/09 - Iracema Schultz Cordeiro
03/09 - Antônio Viana
03/09 - Fabricio Soares de Lima
03/09 - Ladi Cordeiro Bastos
03/09 - Milena Ferreira

Marilda Pangratz Voltolini comemo-

ra idade nova na segunda-feira, 31. 

Toda a equipe do CN deseja muita 

saúde, felicidade e sucesso. Para-

béns!

No domingo, 30, a festa é para 

Eduardo, que completará seu ter-

ceiro aninho. Seus pais, Cleverson 

e Rosangela, desejam muita saúde e 

felicidade para o garotinho!

Hoje Simone comemora mais um ano 

de vida e recebe os parabéns de seu 

esposo, Valdir, e dos fi lhos, Willian e 

Júlia. Felicidades!

Rosângela Brey comemora seus 

dez aninhos na segunda-feira, 31. 

Seus pais, Marcio e Dircélia, e seus 

irmãos, Romário e Rodrigo, desejam 

felicidades. Parabéns!

Amanhã é dia de Dilaci Szczygiel 

de Barros comemorar a passagem 

de mais um ano. Seus fi lhos, Diana, 

Liana e Diogo, e o esposo, Nazir, dão 

os parabéns. Felicidades!

Ana Ferreira Badaz comemora 

idade nova hoje. Seus familiares 

desejam saúde e felicidade!

Ontem a festa foi para Diego Tobias 

Badaz, que recebe os parabéns de 

seus familiares. Felicidades!

A bela Letícia Klutckowski comemo-

rará seu aniversário com uma grande 

festa para seus amigos, amanhã. Seus 

pais, Aluir e Cristiane, desejam muita 

felicidade e sucesso para a fi lha!

Jeanne Regina da Silva completa seu 

primeiro aninho e recebe o carinho 

dos pais, Andréa e Gelson, e do 

irmãozinho, Jean. Parabéns!

No domingo, a vovó Alice comemora 

seu aniversário e recebe os parabéns 

de seus fi lhos, genros e netos. Felici-

dade e saúde!

O lindo Matheus Loti comemora 

seus quatro aninhos no domingo, 30, 

recebendo o carinho de seus pais, 

Rutiane e Edson. Parabéns!

O encantador Guilherme Rodrigues 

completa hoje seu 1.º aninho. Seus padri-

nhos, Rogério e Monalisa, desejam muita 

saúde, felicidades e um futuro repleto de 

realizações e alegrias. Parabéns!

No sábado, 5, a Escola Técnica Dama forma a primeira turma de Técnicos em 

Meio Ambiente da instituição e deseja aos formandos sucesso e uma carreira 

promissora. Parabéns!

Festa em dose 

dupla para o 

casal Henrique e 

Olinda. Amanhã a 

festa é para Hen-

rique e, na terça-

feira, dia 1.º, é a 

vez de Olinda. Os 

fi lhos, Jefferson e 

Henrique Filho, 

junto com os 

demais familiares, 

desejam muita 

felicidade!

- Parabéns para ANA HELENA 

STEIN, que aniversariou na terça-

feira, 25. Seu esposo, fi lho, e toda sua 

família desejam muitas felicidades.

- Os médicos ortopedistas MAR-

CELLO GALLOTTI e ADRIANO 

DE AGUIAR, sempre se especializan-

do, participaram na sexta-feira, 21, e no 

sábado, 22,  do 2.º Curso Sul-Brasileiro 

Avançado de Artroplastia de Joelho, em 

Curitiba, trazendo novidades para os 

pacientes do Planalto Norte.

- Aniversariou na quarta-feira, 26, 

ADRIANA PANGRATZ STEI-

LEIN. Felicidades!

- MAGALI LUBKE PAZDA com-

pleta idade nova na terça-feira, dia 

1.º. Amigos e familiares te desejam 

muitas felicidades. Parabéns!

- MARIA CLARA HAUFFE RO-

DRIGUES completou idade nova e 

recebe os parabéns da sua avó, Rose-

li, e demais familiares. Felicidades!
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IMÓVEIS

DIVERSOS

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

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

VENDE-SE 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.

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.

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. Va-
lor: R$ 150. Fone: 3623-0760, 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.

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.

ALUGA-SE casa de alvenaria com 2 
quartos, sala, copa, cozinha, conjugados, 
banheiro, varanda, área de serviço e 
churrasqueira, sem garagem, fundos. Rua: 
Álvaro Soares Machado, 454, ao lado da 
Sicoob. Fone: 3622-1119 ou 3622-4216.

VENDE-SE 230 vasos de eucalipto para 
escora de laje. Fone: 8852-2557.

VENDE-SE uma esteira usada em bom 
estado. Fone: 3627-2308.

INSTALE em seu comércio o sistema de 
recebimento de cartão de crédito Req-
Card. Fone: 8821-6148, com Arlei.

VENDE-SE um lote com 600m², no 
bairro São Cristóvão, na rua Afonso Krü-
ger. Valor: R$ 5 mil. Aceito material de 
construção ou moto no negócio. Fone: 
9108-8241 ou 8837-2582.
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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 uma C10 77  original e com 
carroceria boiadeira. Fone: 3622-6954.

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, impe-
cável, 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 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 Kompres-
sor 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.

VENDE-SE Corolla, ano 2004, motor 
1.6, completo, ar condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico, freio ABS, do-
cumentação Ok. Valor: R$ 25 mil. Fone: 
3622-0784 ou 9154-5117.

VENDE-SE Celta 02/03, branco, rodas 
esportivas e pneus novos, som MP3,  
insulfi lm, estado de novo. Valor: R$ 7 
mil + prestações. Fone: 3623-0825.

VENDE-SE um Gol ano 96, bola, em 
bom estado. Documentos Ok. Valor:    
R$ 9 mil. Fone: 9919-3843.

VENDE-SE: Corsa 2000, 4p., ar-quente, 
desembaçador traseiro. R$ 4 mil + 33x 
de R$ 330, ou assume carro de maior 
valor. Fone: 3622-6984.
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PUBLICADO EM  29 DE 

AGOSTO DE 1959

á 50 anosH MEMÓRIA

Instalação do Busto do 

Saudoso Alinor Vieira 

no dia 7 de Setembro
Por ocasião das festividades do 
dia 7 de Setembro, será instalado 
na Praça Lauro Müller, o busto do 
saudoso Alinor Vieira Côrte, ex-
prefeito municipal, considerando os 
seus inúmeros serviços prestados 
ao município e a sua maneira ca-
valheresca com que tratou a todos 
os canoinhenses.
Homenagem, sem dúvida, justa e 
de reconhecimento. A indicação 
do vereador Alfredo Garcindo foi 
oportuna, pois tendo sido o saudoso 
Alinor Côrte, além de prefeito huma-
nitário, realizou uma administração 
sem ódio e ressentimentos concei-
tuando na sua época, o município de 
Canoinhas, de cujo conceito, todos 
nós hoje nos benefi ciamos.

Projeto de auxílio às 

vítimas do vendaval que 

assolou Rio dos Pardos 

e Pinheiros na noite de 

13 de agosto
O deputado Federal Aroldo Carvalho 
que pessoalmente esteve fazendo 
um levantamento dos prejuízos 
causados aos moradores de Rio dos 
Pardos, Pinheiros e outros municí-
pios de Santa Catarina, apresentou 
o projeto de Lei que abaixo trans-
crevemos para conhecimentos de 
nossos leitores e satisfação de todos 
quanto tiveram suas propriedades 
destruídas.
PROJETO DE LEI
Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito 
extraordinário de Cr$ 25.000.000,00 
para atender aos prejuízos causa-

CN
FOGAZZA DE QUEIJO

INGREDIENTES
Massa
• 2 batatas
• 9 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 tablete de fermento biológico 
fresco esmigalhado
• 1/2 xícara (chá) de óleo

Recheio
• 500 g de mussarela cortada em 
cubinhos
• 4 tomates sem sementes cortados 
em cubinhos
• 1 colher (sopa) de orégano
• 2 colheres (sopa) de azeite
• Sal a gosto

Para fritar
• 2 xícaras de óleo
Modo de preparo

MASSA - Cozinhe a batata até 
ficar macia. Escorra e reserve 
meia xícara da água do cozimento. 
Descasque a batata e passe-a pelo 
espremedor. Reserve. Numa tigela, 
coloque a água reservada, metade 
da farinha, o fermento, o óleo e a 
batata. Amasse com as mãos até 
fi car homogêneo. Junte a farinha 
restante aos poucos, sovando até 
a massa se desgrudar das mãos. 
Forme uma bola e deixe descansar 
por 40 minutos. Abaixe a massa com 
as mãos e a divida em quatro por-

DOCE DE BANANA COM BRIGADEIRO BRANCO

INGREDIENTES
. 10 bananas nanicas maduras
. 2 xícaras (chá) de açúcar
. Sumo de 1/2 limão.

Brigadeiro:
. 2 latas de leite condensado
. 1 xícara (chá) de leite
. 2 colheres (sopa) de margarina.

Cobertura: 2 latas de creme de leite 
sem soro

MODO DE PREPARO - Em uma 
panela, doure o açúcar, acrescente 

as bananas cortadas em rodelas e o 
sumo do limão. Cozinhe no fogo bran-
do, mexendo sempre até a banana 
desmanchar. Deixe esfriar e reserve. 
Brigadeiro: Em uma panela, coloque 
o leite condensado, o leite e a mar-
garina. Leve ao fogo brando e mexa 
até começar a desgrudar do fundo da 
panela. Em potinhos individuais, colo-
que até a metade o doce de banana, 
complete com o brigadeiro e por cima 
distribua o creme de leite.

DICA: Você pode substituir o doce 
de banana por compota de maçã.

| Preparo: 30 min | Rendimento: 16 porções | Calorias: 334 p/ porção

| Preparo: 30 a 45 min | Rendimento: 35 porções | Calorias: 215 p/ porção

ções iguais. Com ajuda de um rolo, 
abra uma porção de massa sobre 
uma superfície lisa e polvilhada com 
farinha até obter 0,5 cm de espes-
sura. Com o cortador de biscoito, 
corte a massa. Faça o mesmo com 
o restante da massa.

RECHEIO - Numa tigela, misture 
todos os ingredientes e reserve.

MONTAGEM - Sobre cada círculo 
de massa coloque meia colher 
(sopa) do recheio, deixando 1 cm 
de borda. Dobre ao meio como um 
pastel e pressione a borda com um 
garfo. Aqueça o óleo em fogo mé-
dio e, quando estiver bem quente, 
frite as fogazzas aos poucos até 
dourarem.

DICA: Deixe escorrer sobre papel-
toalha e sirva quente. 

dos pelo tufão que ocorreu na 
noite de 13 de agosto de 1959, 
nos municípios de Canoinhas, 
Porto União, Taió, Lages, Pa-
panduva e Itapiranga, no Esta-
do de Santa Catarina.
O Congresso Nacional de-
creta:
Art. 1.º - Fica aberto, por conta 
de arrecadação do presente 
exercício, crédito extraordiná-
rio de vinte e cinco milhões 
de cruzeiros, para atender 
aos prejuízos causados pelo 
tufão ocorrido na noite de 13 
de agosto de 1959, nos mu-
nicípios de Canoinhas, Porto 
União, Taió, Lages, Papanduva 
e Itapiranga no Estado de San-
ta Catarina.
Art. 2.º - O crédito, aberto pelo 
Ministério da Fazenda, será entre-
gue ao governador do Estado que 
após levantamento dos prejuízos 
pessoais e materiais causados 
pela catástrofe a ser procedido 
com a colaboração dos governos 
municipais, fará a devida aplica-
ção, prestando contas à União no 
prazo de 120 dias.
Art. 3.º - Esta lei entrará em 
vigor na data de sua aplicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.
Sala das Sessões, em 24 de 
agosto de 1959.
AROLDO CARVALHO

Cine Teatro Vera 

Cruz apresenta:
Hoje às 20 horas – Impróprio 

até 14 anos
ZORRO E O OURO DO 

CACIQUE
“Um sensacional fi lme 

faroeste, com os conhecidos 
artistas das histórias em 

quadrinhos Zorro e seu amigo 
índio Tonto”.

O professor 
ALINOR 
VIEIRA 
CÔRTE, pre-
feito nomeado 
de Canoinhas 
entre 14 de 
abril de 1936 e 
8 de julho de 
1944, quando 
faleceu. As 
informações 
e a foto são 
do acervo 
do professor 
Fernando 
Tokarski.
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

Quem quer ser PAPAI NOEL?

Gracieli Polak
CANOINHAS

CDL de Canoinhas promove concurso que elegerá bom velhinho ofi cial da cidade

EDUCAÇÃO

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

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Noite do Cachoro Louco, com 
distribuição de cachorros-quentes

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Festa Eletrônica

SBO
Quando? Amanhã
O que? Baile da Saudade
Quando? Domingo
O que? Grupo Balanço

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Warp Mind

FEIJOADA
Quando? Amanhã
Onde? Na igreja do Perpétuo Socorro, 
no bairro Jardim Esperança, a partir 
das 11 horas. Valor: R$ 5.

PIROGADA
Quando? Amanhã
Onde? Na igreja São Francisco do 
Campo d’Água Verde. 10 pirogues por 
R$ 6 e pão caseiro por R$ 3.

COMUNIDADE QUE CELEBRA 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Domingo
Em Canoinhas

- Na Encruzilhada: animação da 
Banda San Riema 

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 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
:: 06/09 – Festa na localidade de Serra 
das Mortes, em Canoinhas
:: 06/09 – Bingão da ACD, no Parque 
de Exposições Ouro Verde
:: 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

Os bons velhinhos podem 
deixar a barba e a barriga 
crescer: a quatro meses 
do Natal, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Canoinhas lança um 
concurso para escolher o 
representante oficial do 
Pólo Norte na cidade. A 
iniciativa é umas das medi-
das adotadas pela entidade 
para reforçar as ações na-
talinas desenvolvidas em 
Canoinhas e movimentar a 
época festiva.

Segundo o regulamento 
do concurso, a disputa será 
aberta para homens e mu-
lheres, que devem possuir 
roupa completa do perso-
nagem, assim como saco 
de brinquedos, bengala, 
máscara, barriga e barba, 
naturais ou não. Os critérios 
de avaliação usados para a 
escolha do representante 

serão simpatia, originalidade e 
disposição para dar atenção aos 
pedidos das crianças.

O vencedor receberá R$ 800 
como prêmio, mais uma cesta 
de Natal e terá “o direito e a 
obrigação” de representar o bom 
velhinho ofi cial da cidade nos 

eventos natalinos, como entregar 
presentes para crianças carentes 
e ocupar sua cadeira na casa da 
praça Lauro Müller. Além do 
vencedor, o segundo e o terceiro 
colocados também recebem uma 
premiação em dinheiro e uma 
cesta natalina.

NOVA CASA

Segundo a secretária-executi-
va da CDL, Claribel Vicente 
Chagas, ainda para este ano 
há a possibilidade de uma 
nova Casa do Papai Noel 
ser construída na cidade. A 
entidade encaminhou projeto 
para a Secretaria de Desen-
volvimento Regional (SDR) 
e espera a liberação da verba 
para construir o novo centro. 
“Como o projeto é para uma 
casinha pré-moldada, vai dar 
tempo de construí-la e de 
deixar tudo bem bonito para 
o Natal”, conta.

 Os interessados em 
participar do concurso  po-
derão se inscrever do dia 15 
de setembro ao dia 15 de 
outubro, na sede da CDL.  
A escolha do representante 
oficial deverá acontecer na 
quinta-feira, 8 de dezembro, 
um dia antes do início das 
atividades natalinas pro-
gramadas pela prefeitura e 
CDL.

CASA do Papai Noel na praça deverá ser substituída por modelo mais amplo

Durante a quarta-feira, 26, os mais 
de 4 mil alunos inscritos para a 
primeira etapa da Olimpíada do Co-
nhecimento, promovida pela UnC 
Canoinhas, responderam questões 
de diversas áreas. Escolas públicas 
de aproximadamente 20 municípios 
da região estão participando.

A competição é composta por 
três etapas de provas de conhe-
cimentos gerais, aplicadas para 
estudantes do 3.º ano do Ensino 
Médio e alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). O primeiro 
colocado vai receber uma bolsa 

de estudos para o ensino superior 
no valor de R$ 30 mil. O segundo 
colocado vai receber R$ 20 mil e 
o terceiro colocado recebe R$ 10 
mil como incentivo aos estudos 
para os aprovados no Vestibular de 
Verão da UnC. A escola do aluno 
vencedor também será premiada 
com um datashow. Os professo-
res das escolas dos três alunos 
vencedores que os acompanharem 
também ganham. Três docentes 
receberão uma bolsa de estudos 
para Pós-Graduação na área de 
Educação.

Olimpíada do Conhecimento 

movimenta escolas da região

PROCURA-SE

Esta cachorra, da raça pit bull  
está desaparecida desde terça-
feira, 25.
Atende pelo nome de AIKA.
Paga-se recompensa!

Se você a encontrou, por favor, 
ligue para 8856-9191.
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QUATRO MIL alunos se inscreveram para participar da Olimpíada
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Destaques da TV
A QUEDA – AS ÚLTIMAS HORAS DE 
HITLER
Cultura* Hoje* 23h30
Uma das mais fi dedignas versões das 
últimas horas do maior carrasco da his-
tória. Sem maiores sobressaltos, o fi lme 
consegue até humanizar o führer. PARA 
QUEM GOSTA DE HISTÓRIA. 

QUEM SOU EU?
Globo* Amanhã* 23h05
Soldado perito em artes marciais é 
traído por agente da CIA. Perde a 
memória, mas ainda se lembra que 
tem uma importante missão a concluir. 
AÇÃO CONVENCIONAL A LA JACKIE 
CHAN.

SHREK 
Globo* Domingo* 13h05
Ogro tem sua vida invadida por uma 
série de personagens de contos de 
fadas que acabam com a tranqui-
lidade de seu lar. Você já sabe de 
quem estamos falando. FILME BEM 
FAMÍLIA.

A ERA DO GELO 2
Record* Domingo* 12 horas
Quando o aquecimento da Terra começa 
a derreter as geleiras, um grupo de ani-
mais precisa alcançar um lugar seguro 
para se salvar da inundação. Difícil dizer 
se o cartaz da Record é melhor que o da 
Globo. FILME FAMÍLIA.

PROGRAMA DO GUGU
Record * Domingo * 20h30
É grande a expectativa para saber 
como Gugu Liberato vai se sair na 
casa e horário novos. O programa 
promete basicamente o mesmo que 
tornou o apresentador vice-líder de 
Ibope no SBT.

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

M U LT I M Í D I A

QUADRINHOS

>> SHEILA MELLO 
E BUCHECHA EM 
A FAZENDA 2
Segundo a coluna Zapping do 
jornal Agora, três nomes já estão 
confi rmados para a segunda edi-
ção do reality show A Fazenda, da 
Record. A dançarina Sheila Mello, 
o cantor Buchecha e o ator André 
Rocha (que participou da novela 
Caminhos do Coração) já teriam 
acertado a participação. O ex-
jogador Vampeta e o empresário 
Ricardo Mansur estariam na mira 
da produção. A coluna também 
informa que Britto Jr. segue como 
apresentador. A Fazenda 2 estreia 
em novembro.

>> DENÚNCIA 
ANÔNIMA! 
Luciana Gimenez respira aliviada: 
seus cachorros, o pastor-belga 
Mussolino e a golden retriever Be-
linha, que estavam dentro do carro 
dela (que foi roubado), aparece-
ram em uma favela de São Paulo. 
Foram amarrados num poste.

>> LÁ VEM OUTRA 
NOIVA? 
Leandro, do KLB, vai se casar 
em 2010 com Natália Guimarães. 
Bela escolha.

>> CHAMA A 
RAKELLI!
Ao encontrar um fã, Ísis Valverde 
não sabia que tomaria aquela 
bronca: “A Camila (de Caminho das 
Índias) é muito chata!”. Ísis, sorriu 
amarelo.

>> ARE BABA!
A famosa abertura de Caminho 
das Índias, da Globo, é quase 
igual a um vídeo exibido em 
famoso canal indiano. É mera 
coincidência?

>> SUCESSO DE PARAÍSO

Paraíso vai ser esticada em uma 
semana. Em vez de terminar dia 
25 de setembro, fi cará no ar até 2 
de outubro. A justifi cativa da Globo 
é que seria arriscado estrear duas 
novelas tão próximas, já que Viver 
a Vida chega à tela no dia 14. Além 
disso, a ótima audiência da história 
de Benedito Ruy Barbosa e Edmara 
Barbosa (média de 25 pontos) dá 
segurança para que a emissora tenha 
mais tempo para divulgar Cama de 
Gato, substituta da trama rural. 
Agora está começando o envolvimen-
to de Santinha com Otávio (Guilher-
me Winter), e como Edmara Barbosa 
está seguindo a trama original de seu 
pai, os dois fi carão noivos e só não 
se casarão porque Zeca, a cavalo, 
sequestrará a moça na hora do sim. 
Mas atenção: isso acontece no último 
capítulo. Na versão de 1982, existia 
uma força que ligava Zeca (Kadu Mo-
literno) e Maria Rita (Cristina Mullins), 
e o triângulo amoroso com Otávio 
(Mário Cardoso) realmente incendiou 
a mente do público. Mas desta vez, 
corre o risco do espectador passar a 
torcer para que Santinha se entenda 
com Otávio... Além deles, o romance 
de Zuleika (Cristiana Oliveira) e Ber-
toni (Kadu Moliterno) ainda promete 
e não decolou. 
Um dos fatores para que as pessoas 
se mantenham sintonizadas na no-

vela é a paixão sofrida de Terêncio 
(Alexandre Nero) por Rosinha. A 
moça atualmente está se sentindo 
atraída pelo peão e todo mundo quer 
que ela caia nos braços dele. É o 
casal mais empolgante da história. 
Alexandre Nero nos brinda com uma 
atuação extraordinária, cheia de 
nuances e sentimentos. Ele rouba 
todas as cenas em que aparece e 
isso não é pouco, porque o perfeito 
rendimento do elenco é o segundo 
fator para esse sucesso de Paraíso. 
Todo mundo está muito bem. Na-
thália Dill se fi rma como uma jovem 
atriz de mão cheia e Eriberto Leão 
dá credibilidade a seu complicado 
personagem. Vanessa Giácomo 
completa o quarteto principal, com 
uma Rosinha rancorosa, mas desa-
brochando para o amor. E faz isso 
com bastante talento.
Nunca é demais destacar as atua-
ções de Cássia Kiss (mesmo que 
um tanto quanto exagerada), Mauro 
Mendonça, Reginaldo Faria, Carlos 
Vereza, Soraya Ravenle, Leopoldo 
Pacheco e José Augusto Branco. 
Entre a garotada, Juliana Boller, 
Fernanda Paes Leme, Lucci Ferreira, 
Paula Barbosa, João Sabiá e Chris 
Vianna também têm rendimentos 
mais que satisfatórios. Paraíso dei-
xará para sua sucessora um bom 
trilho de ibope. 
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Vocação cristã vem como a primeira cate-
quese e começa em casa. Podemos dizer 
que o princípio de uma boa catequese é o 
começo do fi m de uma caminhada errante. 
Para que a igreja possa acompanhar a 
evolução dos tempos, muita ação precisa 
ser desenvolvida, e medidas corajosas e 
efi cientes precisam ser tomadas. Despertar 
as pessoas para o hábito de leituras que 
digam respeito a igreja. Boletins de infor-
mação, folhetos bíblicos e catequéticos, 
revistas e livros católicos, tudo colocado ao 
alcance dos fi éis, dos grupos, dos jovens. 
Seremos então um povo mais forte, mais 
esclarecido na fé. Pais introduzindo em 
suas casas leituras sadias, já que o mundo 
nada oferece em termos de crescimento 
espiritual. As paróquias contribuiriam para 
isso se mantivessem pequenos centros de 
venda de publicações religiosas. Há revis-
tas católicas de grande valor, cuja leitura 
deveria ser habitual entre o povo e que, no 
entanto, são pouco conhecidas. Temos de 
acionar meios efi cazes para transformar 

a situação atual que é de imoralidade e 
violência. Nossa Paróquia Santa Cruz está 
sempre evoluindo no sentido de formar 
grupos de refl exão, e pastorais, instruindo, 
dando apoio para os leigos assumirem 
funções, desenvolverem atividades comu-
nitárias e promoverem a formação dos fi éis 
mediante cursos catequéticos e bíblicos. 
Vamos questionar sobre princípios: foi 
feita uma pergunta a 500 pessoas: O que 
é necessário para alguém ser feliz? As 
respostas dão o que pensar: 28% dos 
entrevistados disseram que é básica a 
realização profi ssional; 25% que o mais 
importante é ter dinheiro; 21% destacaram 
que é preciso estar bem com a pessoa 
amada; 20% apresentaram a família 
unida como condição para a felicidade e 
6% deram outras respostas. Não se sabe 
quais foram essas outras respostas. É sur-
preendente, contudo, que não tenha sido 
mencionada a questão da fé. Uma coisa é 
certa: o princípio da fé é o começo do fi m 
do desespero.

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

Segure-se, ariano. Evite ao máximo ações extremas 
e tente não agir pensando no tudo ou nada. Esta 
semana pede mais recolhimento, introspecção e, 
se possível, que resolva pendências familiares e 

assuntos ligados ao passado. Seja mais sensível no trato com as 
pessoas e cuidado para não forçar a barra para conseguir o que quer. 
Ser sensível e cuidadoso garante mais sucesso.

Você tende a mesclar momentos de diplomacia com 
agressividade, geminiano. Por isso será mais que 
necessário ter jogo de cintura e paciência para não 
provocar brigas ou agir de maneira contraditória. A 

ansiedade é gerada pelo confl ito entre fazer o que quer ou o que o 
mundo está te propondo. Melhor escolher o caminho do meio, fazer 
um pouco de cada e ser diplomático.

A sensação da semana tende a ser de força e poder, 
leonino. Você estará um pouco mais sistemático e 
observador, pronto para se colocar com certeza e 
convicção. O momento é positivo para pequenas 

alterações e mudanças, assim como para começar coisas novas e 
que precisem de persistência e determinação. Você tende a estar 
mais seguro do que quer.

Boa semana para resgatar algum assunto que precisa 
ser retomado, libriano. Se está com vontade de falar 
com alguém ou se está pensando em algo que gos-
taria de compartilhar, este é o momento. Fale o que 

quer, mostre o que sente e resolva eventuais pendências e assuntos 
inacabados. Você estará mais consciente das suas motivações e 
perceberá melhor o porquê das escolhas.

Dê atenção para sua saúde e para seu corpo, sagi-
tariano. Passe algum tempo com seus amigos e olhe 
de uma nova maneira para as pessoas. Envolva-se 
sem medo de se entregar e busque ativamente o 

prazer em sua vida. Faça você as mudanças que deseja, fale você 
o que espera ouvir. A semana pede mais ação, menos reação. Mas 
tudo sem exagero, claro.

Boa semana para cuidar de sua saúde, aquariano. 
Atenção aos pequenos detalhes de seu dia a dia. 
Favorecidas atividades que gosta: estar em grupo, 
compartilhar tempo e informações com seus amigos 

e fazer parte de projetos sociais. O amor tende a estar em uma boa 
fase nestes dias, com momentos de troca de afetividade e palavras 
de carinho. Planos no amor são bem-vindos.

Comunique-se, taurino. Fale o que pensa, o que sen-
te, o que quer. Você tende a estar mais envolvente 
e convincente nestes dias. Faça contatos, exponha 
suas ideias com charme e criatividade. A semana é 

positiva para fazer coisas que gosta, cuidar de sua casa e receber 
amigos e parentes para estarem mais próximos de você. Boa semana 
para namorar e fazer coisas prazerosas.

Vá um pouco além, canceriano. Dê mais um passo 
em busca do que quer. Fique atento às oportunidades, 
principalmente as profi ssionais ou que de alguma 
forma possam oferecer algum lucro. Por sinal, é um 

bom momento para fazer propostas ligadas a estas áreas. Você ten-
de a estar comunicativo e mais desinibido e a atenção das pessoas 
estarão mais voltadas a você.

Você tende a estar mais sociável e comunicativo, 
virginiano. Mas também um tanto irritado e impa-
ciente. O ideal é direcionar sua energia agressiva 
para projetos e atividades mais úteis. Pratique algum 

esporte, mesmo que seja uma caminhado. Ajudará a pensar melhor e 
a aliviar suas tensões. Cuidado com ações extremas e se puder adie 
os compromissos muito importantes.

Controle-se, escorpiano. Não aja de forma tão intensa 
e cuidado para não ser precipitado ou agressivo 
demais. Encontre uma válvula de escape para tanta 
tensão. Uma boa alternativa é estar com seus amigos 

e fazer atividades ao ar livre. O contato com a natureza pode ajudar 
muito. Não faça grandes mudanças nem tome grandes decisões. 
Planeje, pondere, estude bem antes.

Você tende a estar mais sentimental e focado no 
afetivo, capricorniano. Preste mais atenção às ne-
cessidades e vontades do outro. Lembre-se do que 
motivou as situações e relações atuais e resgate 

sentimentos abandonados ou esquecidos. Mas dê atenção também 
ao trabalho, podem surgir propostas interessantes e oportunidades 
excelentes para o futuro de sua carreira.

Peixes de 22/2 a 20/3
Seja preciso muito jogo de cintura para conciliar 
sua vida afetiva com a profissional, pisciano. A 
semana pede que dê atenção igualmente para os 
assuntos afetivos e sua carreira. Se não estiver 

bem atento alguma oportunidade pode passar despercebida. 
Será preciso ser mais prático e objetivo, com mais atenção 
aos detalhes.

HORÓSCOPO DA SEMANA

VALOR DE UM BOM PRINCÍPIO: CATEQUESE

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

HOJE - Tonha e Das Dores se espantam quando 
Rosinha conta que a alma de Terêncio a visitou no 
hospital. Zeca discute com Maria Rita por causa de 
Otávio. Eleutério e Zefa vão para o quarto sem ver 
que Zeca os observa.

AMANHÃ - Maria Rita decide se afastar de Otávio 
quando ele se declara a ela. Zeca se espanta ao 
saber que Eleutério se casou com Zefa. Mariana 
declara a Antero e Candinha que deixaria Otávio 
se casar com Maria Rita.

HOJE – Anita vai procurar ajuda,mas uma cobra 
se aproxima.Anita luta contra a cobra, quando um 
rapaz aparece e a ajuda.Os dois voltam para a 
cachoeira para socorrer Anselmo. Dafne chora e 
assusta Gabriel.

AMANHÃ – Dafne diz que achou que estava 
grávida,mas era alarme falso,e confessa estar de-
cepcionada pois não consegue engravidar.Socorro 
aconselha Dafne a procurar um médico. Dafne 
procura Ernani no consultório.

HOJE – Manu decide que Komal irá ao Brasil 
atrás de Deva. Gopal envia o último recado a Raul 
dizendo que deixou uma passagem e escondeu o 
dinheiro no colchão.

AMANHÃ – Raul fi ca angustiado ao ver que perderá 
o voo para a Índia. Yvone manipula um kit de cos-
méticos indiano e envia a Melissa, como vingança. 
Júlia entra no cativeiro de Raul.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE – Daniel diz que vai 
matar Gustavo. Rita não 

aceita proposta de Eu-
nice. Rita conta a Fa-
brício que Eunice lhe 
ofereceu R$ 1milhão. 
Klauss rouba dinheiro 
de Zé Moreia.

AMANHÃ – Daniel conta
   a Fabrício que ama Eliana.
     Fabrício revela a Daniel que ele 
e Eliana não são irmãos.Caetano Soares defenderá 
Josias. Eunice põe imóvel da família à venda.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

TABACO
Envenenamento da humanidade

Usado por adultos e adolescentes

Jovens usam-no com os amigos

Para deixar o pulmão doente

O prazer fornecido dá sabor de fome

O vício chega e o fumante nem sente

Almeja estar evoluindo-se

Nesse comportamento demente

Torna-se escravo de valores nulos

Mulo com característica de gente

Oferecem cigarros os falsos amigos

Que querem te trazer para o mundo doente

Um dia se a solidão te encontrar

E um falso amigo se aproximar

Fique atento com o seu alento

Ao te oferecer cigarros pra fumar

Perdemos os bons momentos

Escondendo-nos atrás da fumaça

Queimando o dinheiro e a vida

Poluímos o ar que de graça

Isto quando não misturamos os prazeres

Naufragando num copo de cachaça

Descanse um cigarro no cinzeiro

Observe as voltas que a fumaça pode dar

Olhe dentro de uma chaminé

E veja como seu pulmão irá fi car

Se encontrar prazer nisso...

Vá em frente!!!

Mas essa atitude é a de uma mente doente

29 DE AGOSTO 

– DIA DE COMBATE AO FUMO

HOJE – Sem que André e 
Bebel vejam, Luís vê os dois 
se beijando. O americano 
confi rma a Lígia que Paulo é 
agente da DEA. Khalid avisa 
Bruno que eles pegaram o 
caminhão.

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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ecológicasConcurso

VENCEDORES

Concurso de desenhos e frases ecológicas

A 
Secretaria Municipal de Educação de Três Barras e 

o Projeto Paca, coordenado por Doriane Fiolek, pro-

moveram concurso de desenhos e frases ecológicas 

com o tema “Poluição, Conscientização Social”. O concurso 

complementa as atividades relacionadas ao dia do combate à 

poluição, lembrado anualmente no dia 14 de agosto.

As atividades da 1.ª fase do Concurso envolveram cinco 

escolas da rede municipal, além de suas extensões, totalizando 

560 trabalhos, dos quais foram selecionados e enviados cinco 

por escola para a Secretaria de Educação.

Na 2.ª fase foram convidados profi ssionais das áreas de 

artes e língua portuguesa para defi nirem os trabalhos vence-

dores, segundo quesitos como criatividade, originalidade, 

coerência temática e capricho.

A premiação foi entregue no dia 17 de agosto na EBM 

Guita Federmann, em Três Barras.

CATEGORIA: Desenho

Escola Básica Municipal Guita Federmann

ALUNO: Saimon de Lima

CATEGORIA: Desenho

Escola Básica Municipal Francisco Rocha

ALUNO: Sebastião Marcelo Hartinger

CATEGORIA: Desenho

Escola Básica Municipal Guita Federmann

ALUNA: Priscila Nazário

CATEGORIA: Frase

Escola Básica Municipal Francisco Rocha

ALUNA: Cristielen dos Santos

CATEGORIA: Frase

Escola Básica Municipal Francisco Rocha

ALUNO: Diego Kieski

CATEGORIA: Frase

Escola Básica Municipal Guita Federmann

ALUNA: Jenifer de Lima da Silva

Alunos da Cipa 2009, da EBM Guita Federmann, orientandos 

pela professora Tina, abriram o evento com coreografi a pop rock 

sobre o tema Oxigênio

Os VENCEDORES do concurso foram:
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