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E 
ntre 11 e 13 de setembro 

de 1959, Canoinhas se-

diava um dos mais prestigio-

sos eventos de sua história. 

O Conclave Socioeconômico 

da Região Norte Catarinense 

trouxe para a cidade repre-

sentantes de 12 municípios 

da região, mas ganhou visi-

bilidade estadual por ter sido 

o primeiro conclave realizado 

em Santa Catarina. 

No aniversário de 98 anos 

de Canoinhas, o CN resgata 

as propostas elencadas pelo 

evento e aponta o pouco que 

foi feito, o muito que foi es-

quecido e o que permanece 

sendo prioridade.

Páginas 6 e 7

Nossa economia há 50 anos
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E
xtremamente intrigantes os dados 
divulgados pela Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro (Firjan) 

reproduzidos pelo CN de 28/08 relativos a 
região. O Índice Firjan de Desenvolvimen-
to Econômico (IFDM) abrange, com igual 
ponderação, as três principais áreas de de-
senvolvimento humano, a saber: Emprego 
& Renda, Educação e Saúde. A leitura dos 
resultados – por áreas de desenvolvimento 
ou do índice fi nal – é bastante simples, 
variando entre 0 e 1, sendo quanto mais 
próximo de 1, maior o nível de desenvol-
vimento da localidade. Os dados divulga-
dos recentemente se re-
ferem a 2006. A demora, 
explica a Firjan, se deve 
a busca pela fi delidade 
das informações, que 
são coletadas junto aos 
órgãos ofi ciais que men-
suram os critérios como 
Ministérios e Fundações 
de pesquisa.

Pois bem, por estes 
critérios, Mafra, a 40km de Canoinhas, 
está na 22.ª posição entre os mais desen-
volvidos do Estado. Canoinhas, por sua 
vez, está na 235.ª posição no Estado. Per-
de até para Três Barras, em 152.º lugar.

Não espanta a desvantagem em 
relação a seu ex-distrito, que tem maior 
renda per capita da região, resultado do 
faturamento de grandes empresas como 
a Rigesa e a Mili S.A.. Engana-se, no en-
tanto, quem pensa que Três Barras evoluiu 
no quesito emprego e renda. O que mais 
impulsionou o desempenho no índice 
foi o item saúde. Prova de que títulos de 
reconhecimento nacional como os conce-

didos a Maternidade do Hospital Felix da 
Costa Gomes e a bem montada estrutura 
de postos pelo interior do município, além 
das contratações de médicos a peso de 
ouro, têm dado certo. O modelo tresbar-
rense, defi nitivamente, serve de exemplo a 
ser copiado.

Quem mais criou emprego em 2006 
foi Mafra, mas o que a colocou em posi-
ção privilegiada no Estado foram os itens 
educação e saúde. Curioso, considerando 
que a cidade nunca teve nenhum expo-
ente como seria o caso da Maternidade 
do Hospital de Três Barras, nem nunca 

foi citada como modelo 
nestas áreas. Os dados, no 
entanto, são praticamente 
incontestáveis e, salvo 
maquiados, dão a Mafra o 
mérito de mola propulsora 
do desenvolvimento do 
Planalto Norte.

Embora em uma 
posição bem abaixo (94.º 
no Estado), vale lembrar 

o bom desempenho de Porto União na 
área da saúde (0,9130), um dos melho-
res do Estado, contrastando com o dado 
catastrófi co relacionado a emprego e renda 
(0,4349).

Salvo Mafra, continuamos patinando 
na educação. Dados como o de Timbó 
Grande (0,5626) mostram que ainda preci-
samos melhorar e muito.

Oportuno seria que nossos governan-
tes se debruçassem sobre os números e 
verbalizassem sua opinião e seu próprio 
diagnóstico de uma mapa que expõe 
de modo nu e cru a realidade de nossos 
municípios.

C
omo é de praxe na dialética, o ciclo não 
pode parar. Tendo em vista que no dia 
31/07 foi publicado um artigo de minha au-

toria intitulado Educação tratada como negócio 
neste mesmo jornal, o então amigo e sociólogo 
Leandro Rocha munido de sua perspicácia 
elaborou o artigo de título A pretensão do dis-
curso conservador publicado no CN da semana 
passada, este que veio a confrontar teses do 
meu artigo.

Aos que leram o artigo do colega, puderam 
observar a defesa dos EaDs e a pretensão de 
também conservá-lo. Como relatei historicamente 
no último artigo, o EaD foi a abertura do Governo 
Federal para a inserção de alunos considerados 
aptos ao nível superior a conseguirem um diplo-
ma, entrando defi nitivamente nos números cres-
centes de graduados e no mercado de trabalho.

Sabemos todos que os EaDs se tornaram 
extremamente acessíveis por terem seus custos 
reduzidos, e isso pode ser considerado um êxito 
a eles, mas minhas indagações ainda persistem: 
Será que o aluno que sai do Ensino Médio está 
apto a desenvolver uma metodologia autodidata 
(essa exigída ao máximo nesse sistema de ensi-
no) seja ela no campo, em casa, na igreja...? Será 
que o analfabeto funcional (que existe a milhares 
nas universidades particulares, fi lantrópicas...) 
consegue manusear estudos autodidatas? Nosso 
amigo Leandro relatou que nos EaDs existem au-
las presenciais, concordo, mas a frequência delas 
é reduzida, se não o nome não seria Educação 
a Distância. Penso que o papel do professor em 
sala de aula é indispensável, ele atuando como 
mediador, relator, pensador... dando as diretrizes 
aos alunos. Será que a maior parte dos alunos 

dos EaDs consegue olhar esse leque de pos-
sibilidades que um professor universitário nos 
permite? Penso que somente os autodidatas 
o consegueriam, esses que se constituem em 
minoria na ocasião. 

Em referência as afi rmações de totalidade 
conceitual, se trata exatamente de uma visão geral 
que as Ciências Sociais e a Filosofi a possibilitam 
aos que a elas se interessam e dedicam grande 
parte de suas vidas, e nosso amigo sabe que 
muitos pensadores se destacaram exatamente 
por pretenderem uma totalidade de mundo, mas 
também sabemos que uma vida é pouco para se 
conhecer tudo, e aos que se classifi cam como 
os que se desafi aram a pensar essa totalidade a 
efetivaram na área da política exatamente por ela 
abranger o universo.

A minha intenção nestes artigos escritos fi ca 
longe de potencializar um preconceito sobre os 
EaDs, mas sim a de levantar alguns pressupostos 
que deixam muitos inquietos, e dos quais aguar-
damos respostas, para então podermos formular 
um conceito, apreciando-lhe e colocando seus 
pressupostos em jogo. 

O fundamento de toda essa discussão se 
refere a defi nir a quem está arraigado o papel 
da EDUCAÇÃO nesse País, e então reproduzir 
os padrões de excelência que as nossas Uni-
versidades Públicas possuem em nível global, e 
isso só se tornará efetivo na dimensão em que 
novas universidades públicas forem contruídas, 
podendo assim acabar com essa mercantilzação 
do Ensino Superior.  

Felipe Onisto é acadêmico do curso de Ci-
ências Sociais da UnC-Canoinhas

EDITORIAL

A lógica do crescimento

Os dados, no entan-

to, são praticamente 

incontestáveis e, 

salvo maquiados, dão 

a Mafra o mérito de 

mola propulsora do 

desenvolvimento do 

Planalto Norte

A pretensão do discurso 
conservador em ambos os lados

ARTIGO

FELIPE ONISTO 

O ano é 1968, marca do Ato Institucional 
número cinco, o AI-5, que estabeleceu a 
censura prévia aos meios de comunica-

ção. O regime militar instaurado no Brasil tinha a 
palavra fi nal sobre o que poderia efetivamente virar 
notícia. O que não era de interesse dos militares, 
não passava pelo crivo ditatorial, era prontamente 
substituído por qualquer outro texto sem represen-
tatividade ou que justifi casse sua publicação. Foi a 
época em que notícias e artigos foram substituídos 
por poesias e dicas culinárias. Um dos jornais que 
provou o modo repressor de se fazer jornalismo 
foi “O Estado de São Paulo”, que teve “censores” 
instalados na redação conferindo tudo.

Setembro de 2009, o Brasil está a pouco 
mais de um ano de promover eleições gerais para 
escolher diretamente membros do Congresso 
Nacional, governadores e presidente. Após os 
chamados “anos de chumbo”, iniciados na década 
de 1960 com a tomada de poder pelos militares, 
o País derruba o cerceamento a liberdade depois 
de 20 anos de repressão. 

Assim como os brasileiros conquistaram 
o direito de escolher seus representantes, a 
imprensa também conseguiu conquistar sua 
independência e liberdade, nesse período de 
transição para a democracia. Na primeira década 
deste século 21, no qual a privação da liberdade 
de imprensa, supostamente não seria um tema 
recorrente para debates e discussões, a certeza 
de que com a democracia viveríamos tempos de 
real independência e liberdade. Ledo engano. A 
censura prévia paira sobre as redações de norte 
a sul do Brasil. Agora não são os militares, mas 
os interesses políticos e econômicos que estão 
em jogo. As relações de poder é que determinam 
o que será ou não publicado.

Há quase três meses o Brasil acompanha o 
escândalo dos atos secretos do Senado Federal. 
Mais uma das muitas falcatruas que vêm de 
Brasília, mas que difi cilmente alteram o ritmo da 
corrupção e do descaso com a população, em que 
interesses particulares são a grande preocupação 
em detrimento dos interesses coletivos. 

No centro desse novo escândalo, o presidente 
do Congresso Nacional, José Sarney. Por meio de 

atos secretos, o clã Sarney pode se instalar ainda 
mais no poder. Com seus mandos e desmandos, 
Sarney, que foi o primeiro presidente pós-ditadura, 
instalou no pouco desenvolvido Estado do Mara-
nhão, sua própria República. Difícil entender, mas 
atualmente Sarney é senador pelo Estado do Ama-
pá. Porém esse não é o problema maior. Em sua 
terceira passagem como presidente do Senado, 
enfrenta certamente o período mais turbulento. A 
cada dia surge uma denúncia, irregularidades que 
fragilizam não somente a fi gura de Sarney, pior, 
levam cada vez mais ao descrédito o legislativo 
brasileiro. Como renunciar parece não estar entre 
as opções, ele segue na presidência se aprovei-
tando da camaradagem e corporativismo de seus 
colegas do conselho de (sem) ética. 

Na tentativa de calar, encerrar o assunto e fazer 
mais uma vez valer a máxima brasileira do “nunca dá 
em nada”, a família Sarney aparada pelo judiciário 
estabelece a censura prévia. A vítima da vez é o 
“Estadão” que está proibido, sob o risco de pagar 
multa, caso publique informações que denigram a 
combalida imagem do clã Sarney, principalmente as 
negociações que envolvem Fernando Sarney. Calar 
a imprensa é uma medida injustifi cável para um país 
que adota a democracia. Para quem já experimentou 
o gosto amargo da repressão, do cerceamento a 
liberdade, proibir uma das maiores publicações do 
País de levar aos leitores informações que ao que 
tudo indica foram realmente apuradas, vide a credi-
bilidade alcançada pelo “Estadão”, é um retrocesso. 
A liberdade de imprensa, no entanto, não justifi ca 
os erros e exageros, o sensacionalismo barato. Não 
mascara a incompetência e a falta de apuração. 
Liberdade de imprensa não deve ser confundida 
com liberdade de empresa. Infelizmente nesse jogo 
de forças pelo poder, quem realmente perde é o 
público, que fi ca a mercê da censura velada. Depois 
da volta da censura, o que podemos esperar? A volta 
de Camões ou uma receita de bolo? Qualquer coisa, 
menos o que os leitores realmente procuram: notícias 
apuradas com ética e profi ssionalismo.

Murilo de Souza é acadêmico do 6.º semes-
tre de Jornalismo do Centro Universitário de União 
da Vitória (Uniuv)

Liberdade ameaçada

ARTIGO

MURILO DE SOUZA 
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Sessão solene concedeu títulos de cidadão honorário e lançou selo comemorativo municipal

Vereadores homenageiam 
Leoffler, juiz e IF-SC

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Política
ASSEMBLEIA

Salário mínimo estadual é 
aprovado

> p. 4

MATÉRIA-PRIMA
Ressaca eleitoral

> p. 5

A Câmara de Vereadores de Ca-
noinhas lançou em solenidade na 
terça-feira, 8, o primeiro selo postal 
comemorativo criado pelo poder 
legislativo do município. O selo 
homenageia o mestre cervejeiro 
Rupprecht Loeffler, que aos 92 
anos é considerado o mais antigo 
cervejeiro em atividade no País. A 
Cervejaria Canoinhense é conside-
rada a única cervejaria ainda intei-
ramente artesanal em atividade no 
Brasil.  Embora a família Loeffl er 
tenha se instalado em Canoinhas 
em 1924, vinda de Corupá-SC, 
segundo registros históricos já se fa-
bricava cerveja no local desde 1908, 
ou exatamente há 101 anos.

Em seu discurso, Wilson Pe-
reira (PMDB), vereador-autor do 
projeto que criou o selo, lembrou 
que a ideia de criar o selo parte do 
princípio de homenagear pessoas  
físicas e jurídicas que têm uma rela-
ção com a história do  município. “A 
história de Canoinhas se confunde 
e se completa com a história da 
cervejaria, mais antiga que nosso 
município”, ressaltou.

Pereira lembrou fatos marcan-
tes da história da Canoinhense como 
quando fi cou fechada por quatro 
anos durante a Guerra do Contes-
tado e os desafi os impostos pela 2.ª 
Guerra Mundial, como a escassez de 
matéria-prima. “A cervejaria divul-
gou o nome de Canoinhas em várias 
revistas e programas de tevê. Que 
este selo represente um legado e que 
a história permaneça nas próximas 
gerações”, encerrou Pereira.

Uma das netas de Loeffler, 
que mora em Cuiabá-MT, falou 
em nome da família, lembrando os 
períodos mais marcantes do século 
passado pelos quais a cervejaria pas-
sou incólume. “Quando me dizem 
que conheceram Canoinhas e não 
passaram pela Cervejaria Canoi-
nhense, lhes digo que tem de voltar 
porque não conheceram realmente 
Canoinhas”. A neta ressaltou ainda 

os ‘poderes’ da cerveja fabricada 
em Canoinhas e lembrou que os 
médicos que cuidam de Loeffl er 
não prescrevem nenhum remédio 
sem receitar ao menos uma garrafa 
de cerveja por dia. De modo bas-
tante descontraído lembrou ainda 
que o avô toma cerveja desde a 
mamadeira.

O selo já está disponível nos 
Correios de Canoinhas.

CIDADÃOS HONORÁRIOS

Na mesma sessão, receberam os 
títulos de cidadão honorário de 
Canoinhas, o juiz da 1.ª Vara da 
Comarca, Dr. André Alexandre 
Happke, e sua esposa, Simone Ha-
ppke. Ao discursar, o juiz agradeceu 
a acolhida recebida em Canoinhas, 
ressaltando os amigos que fez na 
Comarca. Aproveitou para anunciar 
que foi promovido para assumir 
uma das nove Varas da Comarca 
de Chapecó. Esta é a última instân-
cia antes de uma promoção para 
desembargador. “Relutei e por 

muitas vezes pensei em continuar 
em Canoinhas, mas não seria justo 
engessar o poder judiciário local”, 
disse.

Em seu discurso, o vereador-
autor do projeto que concedeu os tí-
tulos, Paulo Glinski (DEM), frisou a 
importância da participação do casal 
nas questões envolvendo a infância. 
Lembrou que hoje o Lar de Jesus 
está funcionando porque Happke 
reuniu os prefeitos da Comarca e 
cobrou uma posição em relação a 
responsabilidade do município para 
com a infância.

Simone também falou de sua 
relação com as questões envolvendo 
a infância.

IF-SC

Vereador Beto Passos (PT) foi o 
escolhido para proceder a home-
nagem ao Instituto Federal de Santa 
Catarina (IF-SC), que em 2010 
inaugura unidade em Canoinhas. 
Ressaltou em seu discurso o avanço 
do antigo Cefet nos últimos anos e a 

importância que o empreendimento 
terá para a educação regional.

A diretora geral do IF-SC, Con-
suelo Sielski, lembrou o reconheci-
mento do Instituto como melhor 
Centro Universitário do País. O 
curso de Construção de Edifícios e 
o de Mecatrônica Industrial, ambos 
do Campus Florianópolis, alcan-
çaram a nota máxima (nota 5) no 
Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade). Além disso, 
Construção de Edifícios obteve o 
primeiro lugar entre os cursos da 
área e também a nota máxima no 
CPC (5), índice que calcula a agre-
gação de conhecimento que ocorre 
durante o curso de graduação. Me-
catrônica Industrial obteve a nota 
máxima (5) no Enade e uma das 
maiores notas no CPC (nota 4).

Consuelo frisou ainda sua 
afeição por Canoinhas, onde tem 
parentes, e anunciou que a próxima 
unidade do IF-SC a ser inaugurada 
(outras duas estão em construção) 
será a de Canoinhas.

Câmara aprova 

em 1º turno 

mais 7.709 vagas 

de vereador

Em meio a muita polêmica e uma 
pressão nos corredores e gabinetes 
que durou semanas, a Câmara dos 
Deputados aprovou na noite de quar-
ta-feira, 9, em primeiro turno a emen-
da à Constituição que pretende criar 
7.709 novas vagas de vereadores no 
Brasil, elevando o atual tamanho das 
Câmaras Municipais em 14,8%.

O texto foi aprovado por 370 
votos a 32, com 2 abstenções, e 
ainda precisa passar por votação 
em segundo turno para ir à promul-
gação. A emenda redimensiona o 
tamanho da maioria das Câmaras, 
aumentando cadeiras principal-
mente em cidades entre 80 mil e 
1 milhão de habitantes. Canoinhas 
passa de 10 para 15 vereadores. 
Três Barras, Papanduva, e Itaiópo-
lis passam de 9 para 11 edis.

A votação foi feita sob uma 
galeria lotada por centenas de 
suplentes de vereadores que há se-
manas pressionam os deputados na 
Câmara. A expectativa deles é que 
as Câmaras deem posse imediata 
aos suplentes assim que a emenda 
seja promulgada, já que o texto fala 
em efi cácia imediata, sem retroativi-
dade de salários e benefícios.

Há muitas dúvidas em relação 
a isso. Vários deputados dizem que 
vão recorrer aos tribunais superio-
res sob o argumento de que o novo 
tamanho das Câmaras, para valer 
para este mandato, teria de ser 
aprovado antes das convenções 
partidárias das eleições de 2008.

A emenda aprovada é a respos-
ta dos congressistas a uma decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral de 2004 
que cortou cerca de 8 mil vagas de 
vereadores ao interpretar o artigo 
da Constituição sobre as Câmaras. 
Os defensores da emenda aprovada 
alegam que ela diminui o teto de 
gastos das Câmaras de 5% a 8% da 
receita dos municípios, dependendo 
do tamanho, para 3,5% a 7%.

“Existirá uma economia de R$ 
2,2 bilhões anualmente”, afi rmava 
panfl eto distribuído durante a vota-
ção pela Associação Brasileira de 
Câmaras Municipais.

Mas não há nenhuma garantia 
de redução de gastos. Isso porque as 
prefeituras, em média, não repassam 
às Câmaras a totalidade dos recur-
sos permitidos pela Constituição. Em 
Canoinhas, por exemplo, dos 7% 
permitidos, a prefeitura não repassa 
mais que 6%. Dados do Tesouro rela-
tivos a 2007 mostram que o repasse 
médio é de 65% do limite permitido. 
Ou seja, há margem para aumento 
de gastos, já que mais vereadores 
exigem mais assessores.

HOMENAGEADOS: (Em sentido horário) Loeffl er e seu selo; Happke, Consuelo e Simone com seus títulos honorários
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Em votação turbulenta, projeto passou com 32 votos a favor

Salário mínimo 
estadual é aprovado

FLORIANÓPOLIS

Trinta e dois votos a favor e uma 
abstenção aprovaram a criação 
do salário mínimo estadual em 
seção disputada na quarta-feira, 
9, na Assembleia Legislativa. A 
grande polêmica se deu antes 
da votação fi nal. Na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
no fi nal da manhã, o deputado 
Romildo Titon (PMDB), pre-
sidente da comissão, resgatou 
uma proposta do deputado Sílvio 
Drevek (PP) que foi rejeitada na 
Comissão de Economia, e que 
propunha a livre negociação 
entre entidades patronais e de 
trabalhadores para os reajustes 
do mínimo estadual, eximindo o 
Governo do Estado da respon-
sabilidade de conduzir ou parti-
cipar do processo. A proposta 
também quebrava acordo fi rma-
do entre sindicalistas, parlamen-
tares e o líder do governo Eliseu 
Mattos (PMDB) na Comissão de 
Economia. Apesar dos protestos 
dos deputados Pedro Uczai e 
Dirceu Dresch do PT e Amauri 
Soares do PDT, que considera-
ram a manobra antirregimental, 
a proposta foi aprovada pelos 
representantes do PMDB, DEM, 
PSDB e PP. 

Para Dresch “isso seria pra-
ticamente enterrar o projeto, 
já que não haveria nenhuma 
garantia que nos próximos anos 
seria realizado qualquer reajustes 
nos valores”.

No início da tarde, a bancada 
petista apresentou requerimen-
to de destaque em plenário da 
emenda acordada com o líder 
do governo Eliseu Mattos, que 
atribui aos trabalhadores, empre-
gadores e ao Governo de Santa 

Catarina a responsabilidade de 
atualização dos pisos salariais. 
Pedro Uczai acusou a base go-
vernista de rasgar o regimento 
e jogar o no lixo o projeto de 
mínimo regional. Presente na 
Assembleia, o vice-presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (Fiesc), 
Glauco José Côrte, declarou para 
a imprensa ser a favor da não 
inclusão do Governo do Estado 
na definição dos reajustes do 
Mínimo Regional e defendeu o 
parecer de Titon. Porém, com a 
forte pressão dos trabalhadores 
e a cobrança contundente dos 
parlamentares, especialmente 
do PT e PDT, pouco a pouco 
a manobra da véspera começou 
a fazer água, e a tese de cum-
primento do acordo realizado 
na Comissão de Economia, a 
ganhar adeptos na base gover-
nista. 

Na tentativa de construir 
um acordo, foi feito um recesso 
de quase meia hora, sem que 
houvesse sucesso. As lideranças 

governistas voltaram batendo ca-
beça e totalmente desarticuladas. 
O líder interino do governo, José 
Natal (PSDB), tentou fazer a de-
fesa do que havia sido aprovado 
pela manhã na CCJ, foi vaiado 
e, buscando dar a impressão de 
que ainda liderava alguma coisa, 
liberou os deputados governistas. 
Irritado, Romildo Titon foi a 
tribuna e chamou seu colega de 
bancada e líder do governo Eli-
seu Mattos, que está em viagem 
na Espanha, de irresponsável. 
Propôs abrir mão de seu parecer 
na CCJ e que fosse retomado o 
projeto original do governo. Não 
deu certo. 

Colocado em votação o des-
taque solicitado pela bancada do 
PT, a emenda acordada por par-
lamentares e trabalhadores com o 
líder Eliseu Mattos, foi aprovada 
por 24 votos a favor, oito contra 
e uma abstenção. 

De acordo com a Lei, os 
novos pisos regionais passam 
a valer a partir de 1.º janeiro de 
2010.

Aposentando
O senador Gérson Camata (PMDB-ES) está decidido a encerrar a carreira 

política, ao fi nal de três mandatos ou 24 anos consecutivos no Senado Fe-

deral. Alega que só assim terá direito à aposentadoria integral. Sua esposa, 

a deputada federal Rita Camata (PMDB-ES), que foi candidata à vice-

presidente na chapa de José Serra (PSDB) em 2002, está sendo estimulada 

pelo governador paulista a trocar de partido e disputar uma cadeira de 

senadora pelos tucanos capixabas.

Sem crise
O primeiro-secretário do Senado Federal, senador Heráclito Fortes 

(DEM-PI) viajou para longe da crise que ainda afeta aquela instituição. 

Está na Nova Zelândia, um país com monarquia parlamentar chefi ado pela 

Rainha Elizabeth 2.ª, da Inglaterra. Está liderando o Grupo Parlamentar 

de Amizade Brasil-Nova Zelândia, do qual fazem parte os deputados 

Márcio Franca (PSB-SP) e Vieira da Cunha (PDT-RS). Os parlamenta-

res foram discutir mudanças climáticas, intercâmbio de férias e parcerias 

agroindustriais.

A rejeição de Dilma
Os petistas dizem que está tudo bem

 com Dilma Rousseff  e que a 

campanha vai de vento em popa. 

Mas os aliados menos alinhados 

reconhecem que agosto foi um mês

 difícil para a pré-candidata petista,

 agravado pelo episódio com Lina

Vieira, ex-secretária da Receita 

Federal. O certo é que Dilma 

acabou pagandopreço mais alto

 pelo entrevero. 

Talvez o resultado da pesquisa 

CNT-Sensus, em que ela perde 

alguns pontinhos, depois de período

de crescimento continuado, seja 

fruto desse desgaste sofrido, com o índice de rejeição batendo 40%. 

Historicamente nenhum candidato que atinge esta marca de rejeição 

conseguiu a eleição.

Dívida reduzida
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados 

aprovou projeto de lei que permite a redução da dívida com o Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) de mutu-

ários formados em Direito que prestarem serviços para a Defensoria 

Pública; de formados em cursos de Licenciatura que derem aulas na 

rede pública de educação básica; e de formados em ciências de saúde 

que exerçam sua profissão em municípios onde haja carência de pro-

fissionais e serviços básicos de saúde. A proposta também estende os 

financiamentos do Fies aos alunos de nível médio de cursos profissio-

nalizantes. A proposta tramita simultaneamente nas comissões e no 

Plenário, por estar submetida ao regime de urgência constitucional, 

sendo uma das que trancam a pauta de votações, em razão do prazo de 

tramitação vencido.

> Estes novos valores substituem o salário mínimo nacional (hoje em R$ 465) e serão 
aplicados na carga horária máxima permitida.
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Ressaca eleitoral

TROCA  DE COMANDO
Rodolfo Zipperer Neto assumiu o comando da Cidasc de Canoinhas na quarta-

feira, 9. Ele ocupa a vaga deixada por Osmar Brey, que depois de gozar de 

um período de licença e férias a que tem direito, vai aderir ao Programa de 

Demissão Incentivada (PDI) do órgão.

A posse de Zipperer foi prestigiada pelo presidente da Cidasc, Edson Veran, 

que elogiou a gestão de Brey e desejou boa sorte a Zipperer. “Fácil é substituir 

quem fez um mau trabalho, difícil é manter um bom mandato”, comparou.

Brey passou para Zipperer o desafi o de conseguir uma sede própria para a Ci-

dasc. A proposta é que a prefeitura ceda um espaço no Parque de Exposições 

Ouro Verde, a fi m de que a estatal possa construir sua sede. Hoje, a Cidasc 

funciona em prédio alugado. Na foto, Brey (E) e Zipperer (D).

Quando começam as obras da ponte de Marcílio Dias?

A tesourada que o Governo Federal deu nos 
repasses de subvenções ao Estado de Santa Ca-
tarina deve ser sentida com especial impacto por 
Canoinhas e região. Isso porque, o Estado perdeu 
R$ 170 milhões  do reservado pelos parlamentares 
catarinenses no orçamento de 2010. Joinville, ci-
dade comandada pelo ‘cumpanheiro’ Carlito Merss 
(PT), não perdeu nem 1 centavo dos mais de R$ 80 
milhões que devem ir para a cidade. Como a luta 
dos deputados agora é assegurar que a tesoura 
não atinja o dinheiro reservado para recuperação 
das cidades devastadas pelas enchentes de 2008, 
vai restar pouco para nós.

Fritura de Ideli
O jornal Folha de S.Paulo começou na quarta-feira, 9, a fritar a 

senadora petista Ideli Salvatti, já maculada por ter passado a mão 
na cabeça do presidente do Senado, José Sarney (PMDB).  Segundo 
reportagem do jornal, o Senado gastou pelo menos R$ 70 mil para 
a senadora e um assessor participarem de um curso voltado para a 
capacitação de executivos realizado em três etapas, no México, na 
Argentina e na Espanha, entre abril de 2007 e janeiro de 2008. 

No mesmo dia, a senadora divulgou nota à imprensa confi rman-
do as informações do jornal, justifi cando que haviam problemas 
administrativos em seu gabinete que suscitaram o interesse pelo 
curso.

>  BENEFÍCIO: Além de estudarem de 
graça, os alunos do Instituto Federal de 
Canoinhas (IF-SC) receberão em sistema 
de comodato (devolve ao concluir os estu-
dos) um lap top.

> CONCEITO: Para Acácio Pereira, um 
dos baluartes do Colégio Comercial de 
Canoinhas, o IF-SC trará uma revolução 
educacional só comparável a implementa-
ção do Colégio Comercial.

> CONCEITO II: O mesmo Acácio vê com 
receio o processo de unifi cação da UnC.

> APROVADO: Todo município em estado 
de calamidade pública passa a ter direito 
ao adiamento, por 90 dias, do pagamento 
de parcelas das dívidas que a administra-
ção municipal tem com a União.

> ROTATIVO: A Serttel, empresa respon-
sável pelo estacionamento rotativo em 
Canoinhas, não parece ser a mais interes-
sada em ver o processo começar logo.

> PLEITO: Prefeito de Bela Vista, Adelmo 
Alberti (PSDB), pleiteia recurso de R$ 350 
mil junto ao Governo do Estado para cons-
truir sede própria para a Apae.

> CORREÇÃO: Vereador Beto Passos 
(PT) diz que não se referiu a atual gestão 
ao falar sobre o suposto sumiço de sacos 
de cimento da garagem da prefeitura. A 
referência era a gestões passadas.

INVESTIMENTOS

Passadas as eleições 2008, muitos candida-
tos (eleitos e não eleitos) ainda sofrem dores de 
cabeça por conta de processos a que respondem 
na Justiça Eleitoral.

Leoberto Weinert (PMDB) e Adelmo Alberti 
(PSDB), respectivamente prefeitos de Canoinhas e 
Bela Vista do Toldo, tiveram confi rmada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), decisão da Comarca que os 
condenava por suposta propaganda eleitoral nos sites 
das prefeituras. Recorrem agora ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O máximo que Weinert conseguiu no 
TRE foi reduzir a multa para R$ 5,3 mil.

Israel Kiem (DEM) tem contra si pedido de 
inelegibilidade por ter tido as contas da Câma-
ra de Vereadores, quando presidente da Casa, 
reprovadas pelo Tribunal de Contas. 

Elói Quege (PP), prefeito de Três Barras, 
ainda não desatou nenhum dos três processos a 
que responde por contas reprovadas e acusações 
de abuso de poder político, fora os que responde 
em parceria com o ex-prefeito Luis Shimoguiri 
(PP) e seu vice Sebastião Ferreira.

Ainda em Três Barras, Amarildo Cavalheiro, 
o Peixe, ainda aguarda decisão do TRE com rela-
ção ao processo por compra de votos, baseado em 
fl agrante feito pela Polícia Civil em que um eleitor 
tentava vender o voto para ele. Peixe, no entanto, 
foi quem denunciou o eleitor e ajudou a armar 
o fl agrante. O ex-candidato luta ainda contra a 
reprovação das suas contas de campanha.

Outros candidatos como Mosés Misrael 
Falkievecz (Canoinhas), Hélio Scheroeder (Bela 
Vista) e José Carlos Pangratz (Canoinhas) ainda 
não tiveram seus recursos julgados.

Entre os eleitos, estão na berlinda o recor-
dista de votos em Três Barras, Laudecir José 
Gonçalves (PR), o Barriga, e Alexey Sachweh 
(PPS), de Canoinhas.

Derrota
Após ter o Projeto de Lei que inclui dados sanguíneos na car-

teira de identidade aprovado esta semana no Plenário, o deputado 
estadual Kennedy Nunes (PP) amargou uma derrota, que deve ser 
sentida também por várias famílias de Santa Catarina. O Projeto de 
Lei Complementar 18/09 que prevê pensão de um salário mínimo 
a portadores de necessidades especiais que não recebem nada do 
Governo Federal ou municipal foi vetado por um voto.

SESC LER

“O pai (de Rupprecht) chegou aqui com 

uma mão na frente e outra na garrafa”
do  vereador Wilson Pereira (PMDB) em discurso bem-humorado ao homenagear o 

cervejeiro Rupprechet Loeffer na sessão solene de terça-feira, 8

É admirável ver como uma entidade privada pode 
ser tão mais efi caz que uma entidade pública. 
Exemplo é o sucesso do Sesc Ler em promover 
eventos culturais em Canoinhas. Quem viu o teatro 
de bonecos Baú de Histórias, apresentado gratuita-
mente no domingo, 6, teve um aperitivo cultural de 
alta qualidade, um bálsamo para nossa cidade, tão 
tragicamente carente de cultura. Neste domingo, 
13, outra atividade cultural, o Caminhão do Sesc, 
promete. Vida longa ao Sesc Ler em Canoinhas!. 

Questão regional
O secretário de Desenvolvimento Econômico de 

Joinville, Eni Voltolini, está alavancando uma impor-
tante iniciativa regional. Trata-se do Fórum de Desen-
volvimento Econômico Norte e Nordeste Catarinense, 
que visa reunir secretários ligados a economia local para 
discutir e compartilhar experiências, visando buscar 
soluções econômicas a seus municípios. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Canoinhas,   Juliano 
Seleme classifi ca o Fórum como uma das mais impor-
tantes iniciativas dos último tempos. Na prática, o Fó-
rum consiste em criar um corredor de desenvolvimento 
a ser visitado por empresas nacionais e estrangeiras 
interessadas em investir na região.

Contra a parede
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) ofereceu ágio 

de R$ 20 mil a Construtora Base, para adquirir o terreno 
da antiga Sociedade Palmeiras, arrematado pela emprei-
teira por R$ 160 mil na semana passada. A construtora, 
que sabe que o terreno vale muito mais, não aceitou e 
anunciou que pretende construir um condomínio no 
local. Weinert ameaçou desapropriar a área e já prepara 
projeto de Lei para enviar à Câmara.

-

> Frase da semana
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Representantes de 12 municípios estiveram na cidade para apresentar sugestões que foram encaminhadas aos governos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A
lenir Pereira tinha 17 
anos em 1959, mas en-
volvido desde cedo com 

a política, lembra bem da fi gura 
empolgada do então prefeito 
de Canoinhas, Haroldo Ferreira 
(morto em 2004), recém-chegado 
de uma viagem a Brasília, comu-
nicando que a cidade sediaria o 
1.º Conclave Socioeconômico de 
Santa Catarina.

O aniversário de emanci-
pação político-administrativa 
de Canoinhas, comemorado 
amanhã, há exatos 50 anos sus-
citou um dos mais prestigiosos 
eventos já realizados na região. 
“Foi um evento muito grande, 
cheio de pompa”, recorda Cilas 
Lourival Ziemann, que atuou 
como membro componente da 
secretaria do Conclave. Repre-
sentantes de 12 municípios da 
região, além de gente da Capital, 
como o então secretário estadual 
de Agricultura, desembarcaram 
por estas plagas a fi m de dis-
cutir o que a região precisava 
para se desenvolver. O ano de 
1959 prenunciava um período 

sombrio para o País. O pontapé 
inicial da Revolução Cubana ins-
piraria ditadores no mundo todo, 
que cinco anos depois tomariam 
o poder no Brasil. O tom de 
subversão contaminava até um 
presidente tomado por conserva-
dor. Juscelino Kubitschek havia 
declarado moratória ao FMI, 
alegando que as exigências de 
seu programa comprometeriam 
a realização do Plano de Metas 
do Governo Federal. Era justa-
mente da União que os partici-
pantes do Conclave pretendiam 
tirar recursos para fi nanciar os 
projetos audaciosos elencados 
no evento. Como a história se 
encarregou de deixar bem claro, 
não tiveram êxito na empreitada. 
O Governo Estadual, por mais 
que apoiasse o evento, pouco fez 
para concretizar os projetos que 
saíram do Conclave.

PROPOSTAS

Durante os três dias de Conclave 
(11 a 13 de setembro de 1959), 
a sede do Clube Canoinhas re-
cebeu centenas de políticos, jor-
nalistas, radialistas e um público 
interessado em discutir desenvol-
vimento regional. Extremamente 

prático, o trabalho comandado 
pelo prefeito Haroldo Ferreira 
visava formar grupos temáticos 
que elencavam propostas deli-
neadas com dados e sugestões 
de viabilidade. No fi m, uma Co-
missão Avaliadora dava o aval aos 
projetos, invariavelmente com 
emendas.

Entre as propostas se des-
tacam peculiaridades como a 
necessidade iminente de se cons-
truir um sanatório na região. “De 
resto e de verdade, o médico 
de interior não é aliciado nem 
para a Psiquiatria, nem para 
a Neurologia e nem assume 
responsabilidade ante a família 
e a sociedade para casos de tal 
natureza”, assinalou o médico 
Dr. Mário Mussi, em documento 
assinado ainda pelos Drs Reneau 
Cubas, Haroldo Ferreira (além de 
prefeito era médico) e Oswaldo 
Segundo de Oliveira.

Concluído o Conclave, os 
prefeitos foram atrás de dinheiro 
para fi nanciar os projetos, mas 
como se pode ver no quadro 
ao lado, pouca coisa saiu do 
papel, nada muito diferente do 
que aconteceu com os Fóruns 
de Desenvolvimento Regional 

realizados em Santa Catarina na 
década de 1990 e as reuniões dos 
Conselhos de Desenvolvimento 
Regional que acontecem hoje, 
também patrocinados pelo Go-
verno do Estado por meio das 
Secretarias de Desenvolvimen-

to Regional. “Eles esperavam 
dinheiro do Governo Federal, 
mas o dinheiro não veio”, lembra 
Acácio Pereira, único dos entre-
vistados a guardar uma última 
lembrança do evento, a foto que 
ilustra esta página.

HÁ 50 ANOS, Canoinhas 
discutia as prioridades da região
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REGISTRO: Henrique Bastos, Moacir Budant, Nelson Servi, Acácio Pereira, Reynaldo Crestani, Mathilde Wittlich e Yko Kohler
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Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Eleita prioridade das prioridades, questão irritava empresários e políticos há anos

ENERGIA ELÉTRICA 
era drama regional

E
m 1959 a energia elétrica 
era fornecida a conta-
gotas pela Canoinhas 

Força e Luz. As quedas eram 
constantes e havia horários de 
racionamento, o que massacrava as 
indústrias locais. Não foi nenhuma 
surpresa quando o assunto domi-
nou o Conclave, ainda mais que o 
sofrimento não era exclusividade 
de Canoinhas. Outras cidades da 
região, como Papanduva, sofriam 
com a questão.

A Canoinhas Força e Luz, 
na verdade, era uma subsidiária 
da Empresa Sul-Brasileira de 
Eletricidade S.A (Empresul), que 
por sua vez era subsidiada pela 
Celesc, estatal que mantinha o 
controle sobre 42% da energia 
elétrica distribuída no Estado. 
“Essa distribuição (de energia) 
nunca foi perfeita, devido a 
falta de alguém diretamente res-
ponsável, sendo que uma falha 
sempre foi atribuída a Empresul 
pela Canoinhas Força e Luz e 
vice-versa”, assinala o vereador 
José Yvan da Costa no relatório 
apresentado pela Comissão or-
ganizadora do Conclave.

A situação, à época do Con-
clave, era tão crítica que a Em-
presul impunha sobre a Força 
e Luz um racionamento de 15 
horas semanais.

Os convencionáveis propu-
nham a criação de uma compa-
nhia de economia mista para a 
construção de uma subestação 
que por interligação aproveitas-
se a sobra de energia da usina 
da Companhia Primo Tedesco 
construída às margens do rio 
Timbó, que servia Caçador. A 
Canoinhas Força e Luz atuava 
na cidade desde 1936.

COMPANHIA DE 

ECONOMIA MISTA

A companhia de economia 
mista  funcionava em torno 

da Companhia Bonsucesso, 
partindo da Canoinhas Força e 
Luz, a fim de conseguir distri-
buição de energia elétrica por 
interligação aos municípios de 
Canoinhas, Papanduva, Itaiópo-
lis e Porto União, com a direta 

interferência e responsabilidade 
do Estado.

A conclusão do relatório colo-
cava o entrave da energia elétrica 
como crucial para que empresas 
se sentissem atraídas pela região 
e para cá viessem investir.

Encontro 

Catarinense 

de Alcoólicos 

Anônimos
Cerca de 1,2 mil pessoas devem 
participar do 29.º Encontro Cata-
rinense de Alcoólicos Anônimos, 
que será realizado no sábado, 
12, e no domingo, 13, em Mafra.  
Participantes dos grupos de todo 
o Estado e também do Paraná 
discutirão temas pertinentes ao 
problema. O evento acontecerá 
nas dependências da Escola de 
Ensino Básico Santo Antônio.

Oficinas 

Pedagógicas 

da Educação 

Infantil
Na sexta-feira, 4, o CEI Monteiro 
Lobato sediou mais uma ofi cina 
pedagógica com as professoras 
de projetos da Educação Infantil de 
Canoinhas. O objetivo das ofi cinas 
é troca de experiências através de 
atividades que envolvam a música, 
que será o enfoque principal das 
próximas ações desenvolvidas na 
educação infantil.

GERAL

REUNIÃO da Associação Comercial de Canoinhas, em 1956, expõe por meio das velas a fragilidade da energia elétrica
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u Aniversariantes
11/09 - Bruna Gravi Ditrich
11/09 - Maria Amalia Correa
11/09 - Marisa Lucia W. R. da Silva
11/09 - Maria Krauss
12/09 - Catarina Kwicien
12/09 - Juliano José Nunes
13/09 - Gustavo Marschalk
13/09 - Carolina Penkal
13/09 - Rosinei Carlos Paulo
13/09 - Bruno de Oliveira Silveira
13/09 - Maurício dos Anjos
14/09 - Nivaldo Marschalk
14/09 - Pedro Cezar Dobrochinski
14/09 - Deise Aparecida Coutinho
14/09 - Genival Batista
15/09 - Joel Pchebela
15/09 - Ticiana Rudczyk
15/09 - Luciano Ricardo Ruthes
15/09 - Rosete Sabatke
15/09 - Nádia Teodoroviski Graff
15/09 - Olga Figura
15/09 - Carlos Roberto Schidolski
16/09 - Josemar Hélio Atamanczuk
16/09 - Delcio Juliano Shultz
17/09 - Lucia Pilotto
17/09 - Leomar Suda
17/09 - Elis Cristina Padilha
17/09 - Jenovaci Farias Beckert
17/09 - Davi Ferreira Barros
17/09 - Elian Eduardo

No domingo, 13, Emily Cristina Wendt completa 

dois aninhos. Seus pais, Viviane e Adriano, desejam 

muitas felicidades. Parabéns!
A linda Andressa completa nove aninhos 

na terça-feira, 15. Os irmãos, Junior e 

André, e os pais, Borges e Eunice, dese-

jam muita saúde, paz e felicidade!

Rodrigo e Daiane 

se casam amanhã. 

Os pais da noiva, 

Edite e Adão Me-

tka da Silva, e os 

irmãos, Charles e 

Monique, desejam 

muitas felicida-

des para o jovem 

casal!

Marciane completou idade nova 

na quinta-feira, 3. Seu namorado, 

Cristiano, deseja muitas felicidades. 

Parabéns!

Na segun-

da-feira, 14, 

Luiz Inásio 

completa 

idade nova 

e recebe os 

parabéns de 

seus pais, 

Aparecido 

e Inês. 

“Filho, feliz 

aniversá-

rio!”

João Heriberto 

e João Heri-

berto Filho, de 

Major Vieira, 

completam 

idade nova na 

quinta-feira, 

17. Os fami-

liares desejam 

muitas felici-

dades para os 

dois!

Oclair Badaz completou idade nova 

ontem. Seus pais, Ana e Osvaldo, 

sua esposa, Marilene, e sua enteada, 

Aline, desejam muita paz, saúde e 

felicidade. Parabéns!

Natali Kochan completa sete aninhos 

hoje. Seus pais, Edson e Rosane, seu 

irmãozinho, Nicolas, e seus familia-

res desejam muitas felicidades para a 

linda garotinha!

Vere faz aniversário na segunda-feira, 

14, e recebe os parabéns de seu marido, 

Joanir (foto), de seus pais, Alili e Osny, 

e de seus fi lhos, Wesley e Stephanie. 

Muitas felicidades!

uENLACE

A linda Jennifer Kuchler comemo-

ra seu primeiro aninho de vida na 

terça-feira, 15. Seus pais,  Sandro e 

Fátima, e demais familiares desejam 

muitas felicidades. Parabéns!

- Os médicos Adriano de 

Aguiar, Marcelo Gallotti 

e Marcelo Süssenbach 

participaram no sábado, 5, 

e no domingo, 6, do 16.º 

Congresso Sul-Brasileiro 

de Ortopedia e Trauma-

tologia, em Joinville, no 

Centro de Eventos Cau 

Hansen, trazendo novida-

des para os pacientes da 

região. Sucesso!

- Parabéns em dose dupla! CAR-
MEM E SAULO MÜLLER fi ze-
ram aniversário, respectivamente, 
na sexta-feira, 4, e na quarta-feira, 
9. Seus familiares desejam muita 
saúde e felicidade para o casal!
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Senhor de 73 anos faleceu em 15 de agosto, mas segundo Vigilância Epidemiológica, sofria de problemas circulatórios

Morre primeira vítima do H1N1 
em Canoinhas; em SC são 48 mortos

A Secretaria de Estado da Saú-
de confirmou na sexta-feira, 
4, o primeiro óbito por H1N1 
em Canoinhas. Trata-se de um 
senhor de 73 anos que estava in-
ternado no mês passado na área 
isolada do Hospital Santa Cruz. 
A morte aconteceu em 15 de 
agosto, o que signifi ca que não 
houve contaminação de pessoas 
próximas a ele, já que o irmão 
que cuidou do senhor acamado, 
passa bem. Ele era morador de 

um bairro da cidade e já estava 
debilitado há um bom tempo, 
consequência de problemas cir-
culatórios.

A Vigilância Epidemiológi-
ca de Canoinhas contabiliza 83 
casos suspeitos de gripe H1N1, 
entre pessoas que ainda estão  
gripadas e que já estão bem. 
O número se deve ao fato de, 
até agora, somente três exames 
terem retornado (dois negativos 
e um positivo). Na quarta-feira, 
9, técnicas do Laboratório Cen-
tral de Santa Catarina (Lacen) 
começaram a realizar os exames 

do Estado em Florianópolis. A 
expectativa é de que os primei-
ros resultados comecem a ser 
emitidos hoje. Como há mais 
de 3 mil exames em espera, a 
Vigilância Epidemiológica de 
Canoinhas acha que somente 
no final do mês os resultados 
dos 39 exames em espera che-
guem ao município.

Ontem pela manhã, a ala 
especial para casos suspeitos de 
H1N1 do Hospital Santa Cruz 
mantinha seis pessoas internadas. 
Entre os internados e os que es-
tão se tratando em casa, 47 estão 
tomando Tamifl u, comprimido 
de comprovada efi cácia contra 
o vírus, desde que tomado nas 
primeiras 48 horas de ação do 
H1N1.

Em Três Barras, 29 casos 
suspeitos estão sendo monitora-
dos. Uma gestante está internada 
no Hospital Félix da Costa, mas 
passa bem. Há preocupação 
quanto a dois pacientes que 
seguem internados no Hospital 

São Vicente, de Mafra. Um de-
les está na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), o outro saiu da 
UTI esta semana, mas permanece 
internado. A Secretaria de Saúde 
do município aguarda o resultado 
de 13 exames coletados enviados 

ao Lacen.
Nos demais municípios da 

região não houve alteração no 
número de casos suspeitos, o que 
aponta para um arrefecimento da 
doença.

Edinei Wassoaski

CANOINHAS
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Hidroterapia

Gustavo não resiste à 
espera por transplante

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Menino de 1 ano e 11 meses morreu na tarde de quarta-feira, 9

Gustavo Henrique Gneipel, de 1 
ano e 11 meses, não resistiu à es-
pera por uma medula compatível 
com a sua para a realização de um 
transplante e morreu na tarde de 
quarta-feira, 9, no Hospital Joana 
de Gusmão, em Florianópolis.

Canoinhas se mobilizou nos 
últimos meses em torno da cura 
do menino. Mais de 400 pessoas 
fi zeram exames de compatibilida-
de de medula em apenas um mês, 
número maior que o alcançado 
em todo o primeiro semestre de 
2009 pela unidade do Hemosc de 
Canoinhas.

Encampada pela Associação 
dos Doadores de Sangue da Re-
gião de Canoinhas (Adosarec), 
uma campanha mobilizou a mí-
dia e a população. Há duas sema-
nas, todas as emissoras de rádio 
da cidade participaram de uma 
mobilização no calçadão para 
sensibilizar a população a fazer o 
exame de compatibilidade.

Gustavo estava em trata-
mento quimioterápico há mais 
de dois meses em Florianópolis. 
Na semana passada, os médicos 
anunciaram que as medulas da 
avó paterna e dos pais do menino 
tinham 90% de chances de serem 
compatíveis com a de Gustavo. 
Não houve tempo, no entanto, 
para que o transplante fosse rea-
lizado. Havia indícios, inclusive, 
de que o câncer havia se alastrado 
para outros órgãos.

Filho único de Ronney e 
Sueli Gneipel, Gustavo come-
çou a ser velado na madrugada 
de ontem na Igreja Assembleia 
de Deus e sepultado no fi nal da 
tarde de ontem no Cemitério 

Existe tanta água no mundo que quase todas as coisas estão im-

pregnadas dela. Mesmo substâncias consideradas secas não o são 

totalmente.A água representa 70 a 90 % do volume total dos alimentos 

costumeiramente ingeridos. Com exceção do ar, nada entra e sai do 

corpo em volume total elevado como a água. Portanto a água rep-

resenta, para os seres vivos em geral, um dos elementos essenciais à 

sua sobrevivência. Ao homem entre outras utilidades, esses líquidos 

ainda traz benefícios inestimáveis, quando utilizados em TERAPIAS 

de diversos tipos.

Principais práticas hidroterápicas

n Fricções 
n Compressas e ligaduras ( fria e quente )
n Duchas 
n Banhos de imersão 
n Banhos localizados
n Banhos de assento (frio e quente )
n Banhos de vapor
n Técnicas diversas

INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS:
n Para preparar a infusão, colocar a água, a 75°C, antes de ferver, 
sobre a planta, tampar e deixar por 10 a 15 minutos. Coar e tomar 3 
xícaras ao dia.
n Em média, usa-se 1 colher de sopa para cada xícara de água.
n Muitas vezes escutamos as pessoas recomendarem o uso de 
plantas medicinais dizendo: “Se bem não fi zer, mal também não fará.” 
Infelizmente não é isso que ocorre, porque o uso de plantas medicinais 
pode muitas vezes não fazer o efeito desejado.

PARA TER MAIS CALMA
n Em um pote de vidro, coloque 5 colheres (sopa) de erva-cidreira, 5 
colheres (sopa) de polpa de maracujá, 1 colher (sopa) de folha de maracujá 
lavada, 3 colheres (sopa) de mel e 300 ml de vinagre de maçã. Tampe e 
deixe descansar por 10 dias. Coe e beba 1 colher (sopa), 3 vezes ao dia.

A água é vida, essência para todas as vidas

Municipal.
Durante o velório, a família 

frisou a necessidade de a cam-
panha para conseguir doadores 

de medula continuar. Somente 
no quarto de Gustavo, outras 
três crianças aguardavam trans-
plante.

GUSTAVO GNEIPEL iria completar dois anos de idade no próximo dia 27
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Campanha contra 
pólio inicia no interior

Gracieli Polak
CANOINHAS

Todas as crianças com menos de cinco anos devem ser vacinadas

Inicialmente prevista para acon-
tecer em agosto, a segunda fase 
da vacinação contra a poliomie-
lite ou paralisia infantil começa a 
ser realizada a partir da próxima 
semana nas comunidades rurais 
dos municípios da região. Três 
Barras é o primeiro a percorrer 
escolas e postos de saúde da zona 
rural com equipes volantes logo 
na segunda-feira, 14. Segundo a 
Secretaria de Saúde do município, 
a meta é vacinar 1.759 crianças e, 
à semelhança do que aconteceu 
na primeira etapa da campanha, 
em junho, atingir um percentual 
ainda maior. “Não fi ca nenhuma 
criança sem ser vacinada. Uma 
semana antes do dia nacional as 
equipes do Programa de Saúde 
da Família fazem visitas, alertam 
os pais, vacinam as crianças no 
interior”, esclarece a gerente de 
saúde do município, Siomara 
Corrêa.

Segundo Siomara, o em-
penho de dos profi ssionais de 
saúde e dos parceiros faz com 
que o resultado seja positivo 
e supere as expectativas. Além 
das equipes volantes que per-
correm comunidades e bairros, 
a vacinação fi cará disponível nos 
postos de saúde e no sábado, 
19, dia nacional da campanha, a 
prefeitura colocará a disposição 
da comunidade 19 postos de va-
cinação que estarão espalhados 

A partir de 2011, os pacientes 

receberão uma bula mais didática, 

com informações simples, e pro-

fi ssionais da saúde receberão bulas 

científi cas, com conteúdos técnicos. 

As alterações constam da resolução 

publicada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) no 

Diário Ofi cial da União de quarta-

feira, 9.

Entre as principais mudanças 

estão a alteração no tamanho da 

fonte – todas terão tamanho 10, 

praticamente o dobro do tamanho 

usado atualmente, e o espaçamento 

entre as linhas também será maior 

para facilitar a leitura.

Além disso, as informações 

para o leigo serão dispostas em 

forma de perguntas e respostas. 

Outra novidade que deverá constar 

das informações sobre os medica-

mentos são frases de advertência 

sobre o potencial do remédio para 

doping.

As mudanças nas informações 

das bulas foram aprovadas depois 

de uma consulta pública iniciada 

em fevereiro.

O principal objetivo era tornar 

o documento mais fácil de entender, 

já que alguns estudos apontavam 

que as bulas dos remédios vendidos 

no País eram incompletas, excessiva-

mente técnicas para o público leigo 

e superfi ciais e desatualizadas para 

os médicos.

Embora as bulas tenham de 

por diversos pontos da cidade e 
do interior.                                                                                                                                      

Em Canoinhas, a vacina-
ção será iniciada na terça-feira, 
15, com a presença de equipes 
volantes nas comunidades do 
interior (confira cronograma 
acima). A Secretaria de Saúde do 

município alerta os pais para não 
esquecerem de levar a carteirinha 
dos filhos, para que possíveis 
atrasos no calendário possam ser 
colocados em dia. A vacinação 
contra a poliomielite é indicada 
para crianças com menos de 
cinco anos de idade.

Bula terá letras maiores 

e textos mais didáticos

Mudanças, publicadas pela Anvisa no Diário Ofi cial, 
devem ser feitas pela indústria até 2011 

COM AGÊNCIAS
trazer informações mais detalhadas, o 

tamanho do papel não deverá mudar, 

pois, pelas novas regras, médicos e 

pacientes receberão bulas diferentes. 

O modelo atual inclui as informações 

para os dois públicos.

Nas farmácias, só serão vendidos 

medicamentos com bulas didáticas, 

específi cas para os pacientes. As bulas 

técnicas e com informações científi cas 

serão incluídas nos medicamentos de 

uso hospitalar, ambulatorial e profi s-

sional, ou poderão ser consultadas 

por médicos e outros profi ssionais da 

saúde por meio do bulário eletrônico, 

disponível no site da Anvisa (www.

anvisa.gov.br).

INTOXICAÇÃO
Dados do Sinitox apontam que cerca 

de 30% de todos os casos de intoxica-

ção no Brasil em 2007 foram provoca-

dos por uso incorreto de remédios. Ao 

todo, foram registrados 34.028 casos 

de intoxicação.

A administração inadequada do 

remédio, que normalmente acontece 

por difi culdades no entendimento das 

bulas, é a segunda causa mais comum 

de intoxicação, fi cando atrás apenas da 

intoxicação provocada por tentativas 

de suicídio.

Em nota, a Associação da Indústria 

Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) 

informou que participou do processo 

de mudanças desde o início e que é 

favorável a todas as medidas que tornem 

mais seguro o uso dos medicamentos. 

A entidade informou também que vai 

analisar tecnicamente e em profundida-

de as medidas anunciadas.

VACINAÇÃO começa na segunda
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A vez e 
a voz do 

povo!

Participe enviando um e-mail para o endereço cnorte@newa-

ge.com.br ou telefonando para o número (47) 3622-1571. Não 

é necessário se identifi car.

Celular da Claro
Leitora liga para reclamar que a operadora de celular Claro não 
está funcionando direito. “No meu telefone não aparece o código 

47, como tem de aparecer. Mudou para o 45”, conta.
RESPOSTA DA CLARO: A situação está acontecendo porque 

ocasionalmente o sinal de outra área está mais forte que o daqui, 
mas não é necessariamente um problema. “O usuário não paga 
absolutamente nada a mais por isso e não tem prejuízo algum”, 

esclarece um representante da operadora na cidade.

Construção imprópria
Leitor mais uma vez reclama de construção irregular no bairro 

Alto do Mussi. “A construção está sendo feita em cima do meio-
fi o. Até agora nenhuma providência foi tomada”, acusa.

RESPOSTA DA PREFEITURA DE TRÊS BARRAS: O reclaman-
te deve se dirigir à Secretaria de Obras para que providências 

sejam tomadas.

Três Barras também tem 

representante no Soletrando

 A Escola de Educação Básica Gene-
ral Osório, de Três Barras, também 
terá representante na fase estadual 
do Soletrando, quadro do programa 
Caldeirão do Huck, da Rede Globo.

A aluna Dayane de Oliveira foi a 
selecionada. A fase estadual aconte-
cerá em Florianópolis, em data ainda 
a ser  divulgada.

O Soletrando é uma competi-
ção saudável entre alunos, levando 
diversão com algum conteúdo cul-
tural, cujo objetivo é reforçar o co-
nhecimento da Língua Portuguesa, 
visando o aprimoramento do voca-
bulário e estimulando o uso correto 
de palavras que obedecem à  regra 
ortográfi ca vigente.

DAYANE (4.ª da es. p/ a dir.), professores e rivais na competição
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Cartão de Natal da Apae
A região do Planalto Norte conquistou o primeiro lugar 
no Concurso Estadual de Cartão de Natal das Apaes de 
Santa Catarina, com o desenho do aluno especial da Apae 
de Itaiópolis, Mário Cezar Jankoski.  Todas as Apaes do 
Estado participaram do concurso, dia 19 de agosto, em 
Blumenau. A informação é de Alberto Mafra, conselheiro 

regional das Apaes do Planalto 
Norte Catarinense. Agora, 
o cartão vencedor da etapa 
estadual, irá participar do 
Concurso Nacional, em no-
vembro, na cidade de Campo 
Grande-MS.

Trabalho vencedor, de 
autoria do aluno especial, 
Mário Cezar Jankoski, da 
Apae de Itaiópolis

Sustentabilidade do 
agronegócio 

Este foi o tema de um painel coordenado pela jornalista 
Ana Amélia Lemos, do grupo RBS, no dia 2 de setembro, 
na Casa RBS no Parque Assis Brasil, durante a Expointer 
2009. Os convidados especiais tiveram a oportunidade de 
debater o assunto e conhecer as novidades que surgem 
para o setor. Participou Miguel Jorge, ministro do Desenvol-
vimento, Indústria e  Comércio Exterior; Alysson Paolinelli, 
produtor rural e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra; 
presidente da Abef e ex-ministro da Agricultura, e Odacir 
Klein, presidente da Abramilho. Representando o setor 
catarinense no evento, o vice-presidente da Federação 
da Agricultura de Santa Catarina (Faesc), Enori Barbieri, 
e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 

Canoinhas, Edmilson 
Luiz Verka.  

Edmilson Verka (E) 
e Enori Barbieri, em 
frente à Casa do 
Produtor Catarinense 
na Expointer 2009, 
em Esteio-RS

Recorde de comercialização 
Ao anunciar os números de comercialização da Expoin-
ter 2009, dia 6 de setembro, no Parque Assis Brasil, em 
Esteio, a governadora Yeda Crusius afi rmou: “Esta é uma 
feira de R$ 1 bilhão, que superou todas as expectativas”. 
O resultado, conforme a governadora é um indicador de 
crescimento muito positivo para o Rio Grande do Sul. Com 
2,2 mil expositores e mais de 5 mil animais expostos, a 
feira destacou-se pelos números de comercialização e pela 
mostra de produtos da melhor genética gaúcha. Cerca 
de 420 mil pessoas visitaram a exposição. No setor de 
máquinas, foram comercializados, conforme números do 
Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do RS, R$ 
795 milhões.  A comercialização de animais alcançou R$ 
8,39 milhões 

Governadora 
Yeda Crusius 

anunciou núme-
ros fi nais da feira 

acompanhada 
pelo secretário 
de Agricultura 

do Estado, João 
Carlos Machado 

(E), e pelo presidente da Farsul, Carlos Sperotto (D)

Debut em São Pascoal 
A localidade de São Pascoal já com perfi l de distrito, 
começa a andar com as próprias pernas, e um exemplo 
disso é a realização da primeira edição de um baile de 
debutantes, organizado pela sociedade local. A festa que 
há algum tempo vem sendo organizada pelas mães das 
meninas-moças, será no dia 26 de setembro (sábado), no 
Clube Recanto Gaúcho. O cerimonial  de apresentação 
terá início às 22 horas, seguido de baile com animação 
do Grupo Tropeiros Araganos. As debutantes são Roberta 
Senff, fi lha de Antonio Carlos e Rosani Perdum Senff; 
Giliane Bruna Nicoluzzi Rebello, fi lha de Gilson Danilo e 

Eliane Aparecida Nicoluzzi Rebello; Luiz Carlolona Corrêa, 
fi lha de Luiz Carlos e Lucimara Aparecida Starzkoviam, e 
Simone Aparecida Ribeiro, fi lha de Walfrido e Zulmira de 
Jesus Ribeiro.

A partir da 
esquerda, 
Roberta, Gi-
liane Bruna, 
Luiza Caroli-
na e Simone 
Aparecida

SDR apoia projeto inovador
O secretário regional e presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Canoinhas, Edmilson Luiz Verka, 
que chefi ou um grupo de jovens empreendedores rurais 
à Expointer 2009, em Esteio-RS, revelou que o Governo 
do Estado, por meio das SDRs, incentiva a criação de 
projetos inovadores nos municípios de suas abrangên-
cias. “Essa viagem com os participantes do Programa 
Empreendedor Rural, proporciona maior visibilidade a 
esse projeto inovador que estamos realizando na região. 
Além de oportunizar o conhecimento aos participantes do 
programa, serviu também para todos pudessem presenciar 
de perto as novas tecnologias destinadas a facilitar o tra-
balho nas propriedades rurais, belíssimos exemplares de 
gado leiteiro e de corte, bovinos e cavalos das melhores 
raças, o avanço das técnicas aplicadas na produção de 
hortigranjeiros orgânicos, vitivinicultura, e as experiências 
da agricultura familiar nos outros Estados”. 

Marketing na novela
Noveleiros de plantão, prestem bem a atenção nos pés 
das atrizes que atuarão na novela das 8 (20 horas),  Viver 
a Vida, que começa segunda-feira, 14. As personagens 
Helena, Clarisse e Mia, emprestarão seus nomes para três 
novos modelos de calçados em couro, da marca Bottero, 
anunciando a coleção primavera/verão 2010. A empresa 
fi rmou parceira com a Rede Globo, por meio da Globo 
Marcas, para veicular o marketing dos produtos na novela. 
É a maior produtora de calçados femininos em couro do 
Brasil (Vulcabrás/Azaleia), com previsão de 4,5 milhões 
de pares fabricados em 2009.  A notícia foi anunciada dia 
2 de setembro, na Expointer 2009, em Esteio-RS.

Código Florestal 
O deputado catarinense Valdir Colatto (PMDB)  pregou 
durante o seminário Código Ambiental Brasileiro – Pacto 
Federativo Ambiental Descentralizado, promovido pela 
Frente Parlamentar da Agropecuária, “respeito ao artigo 
24 da Constituição Federal que prevê que a União defi nirá 
as linhas gerais e os Estados as leis complementares, a 
exemplo do que fez Santa Catarina”. O deputado que or-
ganizou o seminário lembrou que a proposta de sua autoria 
(PL 5.367/2009) em tramitação na Câmara, se aprovada, 
substituirá o Código Florestal, em vigor desde 1965.

Reserva Legal – Cuidado!
Valdir Colatto disse ainda que a bancada ruralista luta 
contra o tempo para aprovar o projeto e alterar a legislação 
em vigor. “O produtor rural que não regularizar a Reserva 
Legal até o dia 11 de dezembro de 2009 fi cará sujeito a 
multas rigorosas e poderá ser impedido de obter crédito 
agrícola junto aos bancos. Caso o Código Florestal  seja 
cumprido à risca, mais de um milhão de agricultores fi carão 
em situação irregular”, alertou.

Sucessão nos Estados
Sobre a sucessão nos Estados em 2010, no caso de Santa 
Catarina, Lula manifestou seu desejo de ter uma aliança 
do PT com o PMDB, com uma chapa tendo Eduardo Mo-
reira de governador e Ideli Salvatti ao Senado. Fazendo 
o contraponto, Moreira reiterou que continua, também, a 
favor da Tríplice Aliança, mas como presidente do PMDB 
tem o dever de conversar com os dirigentes de todos 
os partidos, com a única exceção do PP, revelando que 
também já falou com o presidente do PR, Nelson Goetten. 
Moreira chegou a admitir que o PSDB está uma arara com 
a abertura de canais com o PT, mas assegurou que com o 
DEM está tudo tranquilo, depois de conversas com Jorge 
e Paulinho Bornhausen, Raimundo Colombo e João Paulo 
Kleinübing (prefeito de Blumenau). 
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Chuva durante a semana levou empresa a adiar planos de iniciar sistema em regime experimental amanhã

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

As chuvas que caíram torrencial-
mente durante a semana adiaram 
a intenção da Serttel de iniciar 
amanhã a cobrança por estaciona-
mento no centro de Canoinhas.

Segundo o responsável pelo 
Departamento de Trânsito da 
prefeitura, Haroldo Heyse, não 
há previsão de uma nova data 
para que o serviço comece a 
ser prestado. “As chuvas atra-
palharam tudo, agora as faixas 
voltam a ser pintadas e as placas 
instaladas só depois de o tempo 
fi rmar”, diz.

Na verdade, mesmo com 
tempo bom, as chances de a 
Serttel iniciar o serviço amanhã 
seriam poucas. Até sexta-feira, 4, 
depois de uma semana de sol e 
calor, apenas duas das sete ruas 
que fazem parte da 1.ª fase de 
implementação do estaciona-
mento rotativo haviam recebido 
pintura. Nenhuma placa de 
sinalização havia sido instalada e 
apenas alguns poucos pedestais 
haviam sido fi xados nos acos-
tamentos.

Rotativo sem data para funcionar

Em entrevista ao CN da 
semana passada, no entanto, o 
diretor da Serttel, Rudrigo Ma-
ciel, havia afi rmado que o prazo 
seria cumprido.

COMO VAI FUNCIONAR O 

ROTATIVO CANOINHAS

Assim que implementado, o 
Rotativo Canoinhas vai abranger 
na 1.ª fase, parte das ruas Frei 

Menandro Kamps, Francisco de 
Paula Pereira, Major Vieira, Vidal 
Ramos, Felipe Schmidt, Getúlio 
Vargas e Eugênio de Souza, 
todas no centro. A segunda fase 
será implementada somente em 
janeiro de 2010.

O sistema de cobrança será 
por meio de cartões raspa-raspa 
que poderão ser comprados em 
postos autorizados em carnês de 

10 cupons ou individualmente 
com os fi scais que estarão circu-
lando pelas áreas pedagiadas.

Os cartões custarão R$ 
0,70 (válidos por uma hora) e               
R$ 0,35 (válidos por meia hora). 
A tolerância de permanência em 
uma só vaga é de duas horas. 
Para tanto, o motorista terá de 
deixar 2 cartões de 1 hora ou 4 
de meia hora, expostos no painel 

do veículo. Quem não deixar os 
cartões, terá o carro guinchado 
para o pátio municipal e vai pa-
gar multa. Não haverá tolerância 
para estadas rápidas, como por 
exemplo, pessoas que pretendem 
comprar alguma coisa no comér-
cio ou entregar algo rapidamente. 
Mesmo que deixe o carro por 10 
minutos na vaga, terá de pagar    
R$ 0,35 (cartão de meia hora).

Comerciantes não poderão 
comprar vagas exclusivas. Se 
quiserem brindar seus clientes 
com cartões de estacionamento, 
a Serttel não se opõe.

As motocicletas terão vagas 
específi cas.

No caso de caminhões de 
carga e descarga, serão liberados 
alguns veículos de até 10 tonela-
das. Os demais poderão carregar 
ou descarregar somente entre 
18h30 e 8h do dia seguinte.

HORÁRIO

O estacionamento pago é válido 
de segunda a sexta, das 8h30 
às 12h e das 13h30 às 18h30. 
Sábados, das 8h30 às 12h30. No 
domingo, feriados e demais horá-
rios o estacionamento é livre.

MOROSO: Pintura de faixas de limitação de vagas começou na semana passada; apenas duas ruas fi caram prontas
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Rural

Gracieli Polak

CANOINHAS

Pinheiros foram arrancados; madeira deve ser legalizada, diz Fatma

Viabilização do solo fértil

Possível tornado 
provoca devastação 

O encontro de duas massas de ar 
diferentes causou a mudança radical 
no clima que atingiu o Estado desde 
o domingo, 6, segundo o Centro de 
Informações de Recursos Ambien-
tais e de Hidrometeorologia de San-
ta Catarina (Ciram). Além da chuva 
forte, no interior de Canoinhas, o 
vento assustou e deu trabalho aos 
moradores, que, graças ao período 
de entressafra, não tiveram muitos 
prejuízos, mas viram destruição em 
áreas de mata.

Na propriedade de Írio Dranka, 
no Salto d’Água Verde, a tormenta 
da madrugada de terça-feira, 8, que 
provocou a morte de quatro pessoas 
em Guaraciaba, no Oeste de SC, 
deixou 1 milhão de pessoas sem 
energia elétrica, além de 45 cidades 
com 17 mil casas danifi cadas, deixou 
ainda devastação na mata nativa do 
agricultor. Inúmeras árvores tiveram 
copas e galhos arrancados, mas a 
violência do vendaval fi cou mais evi-
dente com os estragos sofrido pelas 
araucárias da propriedade. “Nove 
pinheiros foram para o chão. Cinco 
perderam a copa e outros quatro 
foram arrancados pela raiz”, conta o 
agricultor. Dranka suspeita que um 
tornado tenha passado pelas suas 
terras, porque algumas árvores que 

perderam galhos estavam retorcidas 
em várias direções. “O vento veio de 
todos os lados, então isso pode ter 
sido um tornado”, acredita.

De acordo com o Ciram, é 
necessário fazer uma vistoria para 
comprovar o fenômeno, mas, de-
vido ao grande número de cidades 
atingidas, este trabalho não é ágil. 
“No entanto, existem evidências de 
que o fenômeno pode ter atingido 
a região. Em alguns locais somente 
imagens já podem confirmar a 
ocorrência do fenômeno” diz a 
meteorologista Laura Rodrigues.

NA REGIÃO

Em Três Barras, de acordo com 
informações do Corpo de Bombei-
ros, houve apenas duas ocorrências 
registradas, para retirada de árvores 
da pista. Em Bela Vista do Toldo, 
o fenômeno destelhou algumas 
casas, mas os prejuízos maiores 
foram na zona rural, devido às 
árvores caídas na rede de energia 
elétrica do município. Até a tarde 
de ontem, algumas comunidades 
ainda estavam sem energia. 

Já em Monte Castelo, segun-
da região mais atingida do Estado, 
8.113 pessoas e 270 edifi cações 
foram afetadas. Há pelos menos 
dois feridos, sendo uma vítima de 
infarto, e 40 desalojados.

Para quem teve árvores nativas 

arrancadas em sua propriedade a 
gerência regional da Fundação do 
Meio Ambiente (Fatma) faz um 
alerta: é preciso regularizar a madei-
ra para poder utilizá-la. “É preciso 
que eles regularizem a situação, até 
mesmo porque o transporte até 
uma serraria, por exemplo, precisa 
estar documentado”, esclarece a bi-
óloga Mariane Murakami da Silva.

A Fatma, segundo Maria-
ne, está recebendo inúmeros 
pedidos de informação sobre a 
regularização desde terça-feira, 
mas para que os proprietários 
possam aproveitar a madeira, 
obrigatoriamente, devem entrar 
com  projeto junto ao órgão.

NÍVEL NORMAL

A chuva deixa as comunidades 
ribeirinhas apreensivas. A altura do 
rio Canoinhas, segundo informa-
ções do 9.º Batalhão de Bombeiros, 
ainda não é preocupante. Medição 
realizada ontem à tarde constatou 
que o nível de água é de aproxima-
damente 4,4 m. Quando atinge 5,7 
m a situação começa a preocupar.

Entre segunda-feira, 7, e 
ontem, a estação meteorológica 
de Major Vieira, registrou 109 
milímetros de chuva. O volume 
só é menor que o registrado em 
Urubici, no Planalto Sul, e Rio do 
Oeste, no Alto Vale do Itajaí.
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DRANKA e um dos pinheiros com 20 metros que caiu durante o vendaval que durou cerca de 10 minutos no interior

É incontestável a necessidade do solo fértil. A discussão que se estabelece 
atualmente é muito mais conceitual e de como operacionalizar o manejo para 
a obtenção de solos capazes de suportar níveis razoáveis de produtividade. 
Qual a forma? Qual o insumo? Qual a periodicidade? Como fazer?, entre 
outras, são as perguntas a responder. Mas é preciso ter o solo fértil.

O que há de fundamental a considerar é que há, de certa forma, abun-
dância de possibilidades para a obtenção da fertilidade do solo. Pode-se 
optar pelo uso intensivo de insumos sintéticos como se pode também usar 
insumos naturais. Pode-se usar adubos prontamente solúveis com aplica-
ções mais constantes ou usar adubos de baixa solubilidade com aplicações 
mais espaçadas. Pode-se aplicar os corretivos tradicionais da acidez do solo 
como se pode aplicar corretivos alternativos gerados como resíduos nas 
indústrias locais. Enfi m, os insumos existem. O que falta ainda, em alguns 
casos, são ajustes na tecnologia de uso visando o objetivo desejado. No 
entanto, têm-se, de fato, oportunidades importantes.

Uma abordagem inicial nos indica alguns grupos de insumos com 
suas especifi cidades: 

1- Os insumos tradicionais, calcários agrícolas e adubos, já de amplo 
uso. Nesse caso existem necessidades apenas de aperfeiçoamento do 
manejo das correções e adubações; 

2- 2 – Corretivos e fertilizantes oriundos de indústrias regionais como 
produto residual. Nesse caso alguns dos produtos já possuem registro e 
estudos de pesquisa no âmbito regional que dão suporte ao seu uso. 

3 – Melhoradores e/ou condicionadores de solo de amplo efeito em 
forma de pós de rochas. Produtos, em princípio sem restrições ao uso, e com 
trabalhos de pesquisa em andamento no Planalto Norte Catarinense; e

4 – Fertilizantes orgânicos em forma de dejetos de animais, ou em 
forma de biomassa vegetal, produto da fotossíntese. Esses já são de uso 
comum havendo, entretanto, necessidade de manejo adequado quando se 
tratar do uso de dejetos de animais. 

É claro pensar que a administração (manejo) de todas essas possibili-
dades é a grande mudança que pode se estabelecer. É o que de novo há. 
Diversidade de caminhos para se chegar ao mesmo destino, e o melhor, a 
possibilidade de interação dos insumos para cumprir o objetivo.

Num momento de sobras líquidas estreitas nas atividades agrícolas é 
salutar podermos contar com toda essa diversidade de oportunidades para 
o melhoramento da fertilidade do solo, sobretudo aquelas que consideram 
o caráter regional do insumo. Tal caráter interfere em outras variáveis 
envolvidas no desenvolvimento regional, como: ambiente, economia e 
apropriação de riqueza. Todas as possibilidades acima arroladas precisam 
ser viáveis também nesses quesitos a fi m de que se obtenha o solo fértil 
é verdade, mas também o desejado desenvolvimento duradouro e justo 
para toda a sociedade.

A abordagem continua nas colunas subsequentes.

José Alfredo da Fonseca, engenheiro agrônomo, MSc. em Solos, pes-
quisador – Epagri/Estação Experimental de Canoinhas. E-mail: fonseca@
epagri.sc.gov.br. Fone: (47) 3624 1144.

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri/Estação Experimental 
de Canoinhas
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Chuva continua e risco de ventos fortes persiste: comunidades ainda estão sem luz

Gracieli Polak
CANOINHAS

Tempo deve permanecer 
instável no fi nal de semana

Oficialmente em situação de 
emergência, Canoinhas ainda 
conta os prejuízos causados 
pela forte chuva da madrugada 
de terça-feira, 8. Segundo da-
dos ofi ciais da Defesa Civil do 
Estado, 310 edifi cações foram 
afetadas em Canoinhas e o mu-
nicípio espera o reconhecimento 
do decreto para receber ajuda 
do Governo do Estado. “Cerca 
de 150 pessoas nos procuraram 
para receber ajuda, como lonas 
para cobrir as residências”, afi r-
ma Felippe Davet, coordenador 
da Defesa Civil no município.

Em decorrência do vendaval, 
o Corpo de Bombeiros também 
recebeu pedidos para atender a 
mais de 40 casos, mas, na maio-
ria das chamadas, o auxílio era 
prestado também para os vizi-
nhos, por isso, de acordo com a 
entidade, não foi possível precisar 
a quantidade exata de pessoas 
atingidas. Quatro dias depois do 
fenômeno, de acordo com Davet, 
a situação agora é estável, agra-
vada apenas pela falta de energia 
elétrica nas residências do interior 
do município.

SITUAÇÃO CRÍTICA
Em toda a região, até a tarde de 
ontem os problemas com falta 
de energia elétrica persistiam. 
Segundo o chefe da agência de 
Canoinhas da Centrais Elétricas 
de Santa Catarina (Celesc), Os-
valdo Roberto Romanowski, a 

situação é crítica, porque os es-
tragos provocados pelo temporal 
ainda são incalculáveis. “Estamos 
trabalhando em 10 equipes, prati-
camente sem parar, e não conse-
guimos arrumar tudo”, diz. 

 Romanowski conta que mais 
de 30 postes foram arrancados 
e a quantidade de fi os atingidos 
por galhos de árvores não pode 
ser precisada. Em algumas comu-
nidades do interior, como Serra 
das Mortes, Barra Mansa e Rio 
d’Areia a energia ainda não foi 
restabelecida. “Se o problema 
tivesse acontecido somente aqui, 
nós teríamos reforços, mas como 
aconteceu em toda a região, falta 
pessoal para fazer o conserto”, 
explica. Diante da situação, o 
alerta para que as pessoas não se 
encostem a fi os caídos perma-
nece. “Pode ter corrente elétrica, 
então é perigoso. Não queremos 

nenhum acidente deste tipo”, 
esclarece. 

O QUE ESPERAR 
DO TEMPO?
A chuva que cai sem cessar desde 
o domingo, 6, promete mais uma 
vez aparecer durante o fi nal de 
semana na região. De acordo com 
previsão divulgada pelo Centro de 
Informações de Recursos Am-
bientais e de Hidrometeorologia 
de Santa Catarina (Ciram) uma 
leve melhora poderá ser sentida 
hoje na região, quando as preci-
pitações serão intercaladas com 
momentos em que o sol apare-
cerá. Amanhã e no domingo, 13, 
no entanto, o tempo fecha mais 
uma vez, mas os fenômenos pre-
vistos para estes dias são menos 
dramáticos que os enfrentados no 
começo da semana. 

As temperaturas amanhã 
oscilam entre 13 e 19° C, com ra-
jadas de vento que podem chegar 
aos 30 Km/h, com chuva duran-
te o dia todo. Para o domingo, a 
oscilação é maior, entre 11 e 22° 
C, e no início e no fi nal do dia o 
sol poderá aparecer. Com preci-
pitação acima de média no mês 
de agosto e também maior que 
a expectativa neste começo de 
outubro, a instabilidade é preocu-
pante na região (acompanhe previsão 
para próximos meses ao lado).

ESTADO DE SANTA CATARINA / 
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 1ª Vara
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.
tj.sc.gov.br - F:(47) 3621-5600 - 
CEP 89.460-000, Canoinhas-SC 
- E-mail:
cnivar1@tj.sc.gov.br
Cargo do Juiz do Processo << 
Nenhuma informação disponível 
>>: Nome do Juiz do Processo no 
1º Grau <<
Nenhuma informação disponível 
>>
Escrivão Designado: Fernando 
Mauricio Jeller

EDITAL DE CITAÇÃO - USU-
CAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E 
EVENTUAIS - COM PRAZO DE 
30 DIAS
Usucapião nº 015.08.003283-9
Autor: Auto Eletro Três Barras 
Ltda
:
Citando(a)(s):Réus incertos e 
eventuais interessados.
Descrição do(s) Bem(ns):Um 
terreno urbano com a área de 
1.916,48 m², situado no Bairro 
João Paulo Segundo, Três Barras/
SC, confrontando-se com terras 
de Euvino Augusto Junior, Nelson 
Schostak, Eronilde Rodrigues de 
Almeida. Prazo Fixado para a 
Resposta: 15 dias. Por intermédio 
do presente, a(s) pessoa(s) acima 
identifi cada(s), atualmente em local 
incerto ou não sabido, bem como 
seu(s) cônjuge(s), se casada(o)
(s) for(em), confrontante(s) e 
aos eventuais interessados que, 
fica(m) ciente(s) de que, neste 
Juízo de Direito, tramitam os autos 
do processo epigrafado, bem como 
CITADA(S) para responder(em) à 
ação, querendo, no lapso de tempo 
supra mencionado, contado do 
transcurso do prazo deste edital. 
ADVERTÊNCIA: Não sendo con-
testada a ação no prazo marcado, 
presumir-se-ão aceitos como ver-
dadeiros os fatos articulados pelo 
autor na petição inicial (art. 285, 
c/c art. 319 do CPC). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, 
partes e terceiros, foi expedido o 
presente edital, o qual será afi xado 
no local de costume e publicado 1 
vez(es), com intervalo de 0 dias na 
forma da lei.
Canoinhas (SC), 21 de agosto 
de 2008.

INSTABILIDADE na avenida Rubens Ribeiro da Silva na terça-feira, 8
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Canoinhas e outras cinco cidades vão oferecer 50 vagas cada nos polos do Instituto Federal de Santa Catarina

CANOINHAS

IF-SC abre 300 vagas gratuitas para 
curso de capacitação a distância

O Instituto Federal de Santa 
Catarina (IF-SC) abriu ontem 
o período de inscrições para 
o curso de capacitação em 
Educação de Jovens e Adultos 
na Diversidade na modalidade 
a distância, voltado para pro-
fessores e gestores de escolas 
públicas e particulares que 
atuem de alguma forma com a 
educação de Jovens e Adultos 
(EJA) em suas regiões. Tanto as 
inscrições quanto o curso são 
gratuitos. As inscrições, que 
terminam no dia 28 deste mês, 
às 18h, podem ser feitas apenas 
pelo site do IF-SC (www.ifsc.
edu.br).

No total serão seis turmas 
no Estado, com 50 vagas cada 
uma. Os municípios que vão 
oferecer as turmas são Ca-
noinhas, Itajaí, São Miguel do 
Oeste, Videira, Blumenau e 

Treze Tílias.
Para se inscrever, o can-

didato precisa ter diploma de 
graduação em qualquer área 
do conhecimento e atuar na 
área da educação. A seleção 
dos candidatos vai ocorrer de 
acordo com os dados informa-
dos pelos candidatos no ato da 
inscrição, havendo preferência 
para professores da rede pú-
blica e com experiência em 
EJA. Mais informações no 
edital disponível do site do 
IF-SC.

Segundo o chefe do de-
partamento de Ingresso do 
IF-SC, professor Albertinho 
Dellagiustina, o curso EJA na 
Diversidade visa a formação 
continuada e o aperfeiçoa-
mento de professores e outros 
profissionais da educação. “O 
objetivo é capacitar professo-
res e profissionais da educação 
para compreender os saberes e 

as estratégias metodológicas da 
educação de jovens e adultos, 
assim como os temas da diver-
sidade para introduzi-los na 
prática pedagógica da escola”, 
explica.

A carga horária total será 
de 180 horas/aula, com 36 
horas presenciais e 144 horas 
a distância. As aulas devem 
iniciar em outubro de 2009 e 
possuem término previsto para 
abril de 2010, com encontros 
às sextas-feiras, no período 
noturno, conforme agenda 
que será divulgada no ato da 
matrícula.  As aulas do curso 
serão ministradas nos polos de 
apoio presencial no horário das 
19h30 às 21h30.

A relação dos candidatos 
selecionados será divulgada 
no dia 30 de setembro de 
2009, a partir das 17h, no site 
do IF-SC. A matrícula desses 
candidatos ocorre no dia 1.° 

de outubro, nos endereços 
dos polos de apoio presencial 
de cada município e durante o 
horário de funcionamento de 
cada um deles. Em Canoinhas, 
o polo funciona anexo a EEB 

Santa Cruz.
Caso o número de inscritos 

seja inferior a 50% do total 
das vagas oferecidas, o IF-SC 
poderá cancelar a oferta da 
turma.
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12 de setembro - Aniversário de Canoinhas

Candidatos terão 
mais tempo para 
realizar as provas 
do Enem
O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) será realizado nos 
dias 3 e 4 de outubro. O Enem 
sempre ocorria no último domingo 
de agosto, mas em 2009 as provas 
tiveram modificações importan-
tes em seu conteúdo e enfoque 
ampliado. O tempo de realização 
do Exame aumentou para dois 
dias, nos períodos vespertinos e 
foi prorrogado para outubro. Em 
Santa Catarina, o Exame será apli-
cado em 60 municípios, incluindo 
Canoinhas, computando 85.553 
inscritos.

Chuva deixa 1,7 
mil alunos sem 
aulas em escolas 
estaduais
A Secretaria de Estado da Educa-
ção informou que 1,7 mil alunos 
da rede estadual nos municípios 
de Guaraciaba e Navegantes vão 
fi car temporariamente sem aulas 
em função dos estragos causados 
pelo temporal que caiu na madru-
gada de terça-feira, 8.

Papanduva e Mafra recebem aval do 
ministro dos transportes para obras
O  prefeito de Papanduva, Luiz 
Henrique Saliba (PP), o presidente 
da Câmara de Vereadores, Ademar 
Lima e o empresário de Mafra He-
bert Werka estiveram em Brasília 
na semana passada pedindo apoio 
ao ministro dos Transportes, Alfredo 
Pereira, para a melhoria de estradas 

de seus respectivos municípios. 
Após o encontro, o ministro enviou 
ao Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (DNIT) um 
comunicado autorizando o projeto 
de revitalização e o estudo de viabi-
lidade das obras, conforme solicitado 
pelo grupo de Santa Catarina.



18 VARIEDADES Canoinhas, 11 de setembro de 2009GERAL

Um em cada quatro professores se 
forma em cursos ruins, aponta Enade
Dados do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) revelam a qualidade de 30 cursos superiores

Um em cada quatro futuros 
professores do País se forma 
em cursos de má qualidade. São 
71 mil alunos em 292 cursos de 
Pedagogia que receberam os mais 
baixos conceitos em avaliações 
do Ministério da Educação. Só 
nove dos 763 avaliados tiveram 
nota máxima.

A má formação de professo-
res é apontada por especialistas 
como uma das causas da baixa 
qualidade do ensino – principal-
mente público – no País. 

A quantidade de cursos de 
Pedagogia ruins cresceu desde a 
última avaliação, em 2005. Eram 
172 cursos com índices 1 e 2 no 
Exame Nacional de Desempenho 
do Estudante (Enade), o que equi-
valia a 28,8% do total, e agora são 
30,1%. A área, que forma professo-
res, coordenadores e diretores para 
as escolas brasileiras, tem hoje 284 
mil alunos. É a terceira graduação 
com o maior número de estudantes 
no País e a mais numerosa entre as 
avaliadas no ano passado.

O MEC divulgou os resul-
tados de exames feitos em 30 
áreas. Além de Pedagogia, foram 
avaliadas as engenharias, licen-
ciaturas e cursos tecnológicos. 
O cruzamento dos resultados 
da avaliação com o número de 
alunos foi extraído do jornal O 
Estado de S.Paulo. O Ministério 
agrupa as áreas da graduação em 
três blocos e a cada ano um deles 
passa pelos exames. Os forman-
dos e os calouros participam do 
Enade, que substituiu o Provão.

A nota é somada a um ín-
dice que retrata quanto o aluno 
melhorou durante a graduação, a 

Edinei Wassoaski

COM AGÊNCIAS

uma avaliação que os estudantes 
fazem do curso e a informações 
sobre professores. Desse cálculo 
sai o Conceito Preliminar do Curso 
(CPC), expressado por notas que 
vão de 0 a 500, agrupadas em con-

ceitos de 1 a 5.
O Brasil tem défi cit de pro-

fessores principalmente em áreas 
como Biologia, Física e Química. 
Neste ano, o Governo Federal 
lançou um programa com 331 mil 

vagas em cursos de Licenciatura 
de universidades públicas para 
professores que já lecionam e não 
têm graduação ou são formados em 

disciplinas diferentes das que atuam. 
Entre os piores cursos de Pedagogia 
há 59 oferecidos por instituições 
públicas, entre elas, nove federais.

REGIÃO

Quatro instituições de ensino 
superior da região participaram 
do Enade 2008. O melhor de-
sempenho foi do curso de His-
tória da Faculdade de Filosofi a 
e Letras de União da Vitória 
(Fafiuv), que tradicionalmente 
forma professores canoinhenses 
em áreas específi cas como Letras, 
História e Química. O conceito 4 
foi o único visto na região. Se por 
um lado tem motivo para come-
morar, a própria Fafi uv coleciona 
um conceito 2 no curso de Mate-
mática, sinal de alerta que levará 
técnicos do Ministério da Cultura 
a visitar a instituição, sugerir mu-
danças e fazer avaliações.

Os campi da UnC em Canoi-
nhas e Mafra também obtiveram 
conceito 2 no curso de Infor-
mática, assim como o Centro 
Universitário de União da Vitória 
(Uniuv). O curso de Informática, 
por sinal, foi o que recebeu me-
nor conceito na região.

Um pouco em descompasso 
com o cenário nacional, os cursos 
de Pedagogia da Fafi uv e da UnC 
obtiveram conceito 3, considera-
do o meio-termo entre um curso 
bom e um curso ruim.
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Rapaz morre em 
acidente na BR-116
Amauri Dias Bilik tinha 18 anos e viajava de motocicleta

Edinei Wassoaski
PAPANDUVA

A BR-116, trecho que liga Canoi-

nhas a Papanduva, fez mais uma 

vítima fatal na sexta-feira, 4. Aos 

18 anos, Amauri Dias Bilik não 

resistiu aos ferimentos e morreu 

logo depois de ter batido com sua 

motocicleta Honda Twister, placa de 

São José dos Pinhais-PR, contra um 

Astra, placas de Fraiburgo.

De acordo com a Polícia Rodo-

viária Federal (PRF), o rapaz seguia 

na moto com um menor de 16 anos, 

na garupa. Quando passavam pelo 

km 59,7 da rodovia, próximo do 

acesso a Major Vieira, o motorista 

do Astra teria cruzado a pista. 

Bilik não conseguiu evitar a 

colisão contra a lateral do carro. Ele 

morreu no local e o carona da moto 

teve ferimentos graves.

O motorista do Astra, Cleber-

son Antônio Massaneiro, 19 anos, e 

o carona, Márcio José Massaneiro, 

33 anos, também fi caram feridos.

Os feridos foram socorridos 

pelo Corpo de Bombeiros e leva-

dos ao Hospital São Sebastião, de 

Papanduva.

O corpo foi recolhido pelo 

Instituto Médico Legal (IML) de 

Mafra. Durante o atendimento às 

vítimas e a retirada dos veículos 

acidentados o tráfego fi cou preju-

dicado no trecho. Houve formação 

de congestionamento.

FERIADÃO VIOLENTO 

Em Santa Catarina, nos cinco dias 

da operação especial por conta 

do feriadão prolongado, a PRF 

registrou 325 acidentes, 166 feridos 

e 10 mortes. Foram 630 veículos 

acidentados.

As colisões frontais entre ve-

ículos representaram 50% dos 

acidentes fatais.

As demais mortes foram de-

correntes de atropelamento, colisão 

transversal e colisão lateral.

Sábado, 5, foi o dia mais violen-

to nas rodovias federais do Estado, 

quando em apenas três acidentes 

seis pessoas morreram. O número 

de acidentes e de vítimas poderia ter 

sido ainda maior. A atuação preven-

tiva e repressiva da PRF retirou de 

circulação 23 motoristas embriaga-

dos. Todos foram multados e presos 

com base na Lei Seca.

Em todo o Estado foram apli-

cadas 1671 multas por infrações de 

trânsito.

Durante o feriado prolongado, 

o trânsito nas rodovias federais do 

Estado ficou congestionado em 

vários pontos. A partir da tarde de 

segunda-feira, 7, o trecho sul da BR 

101 teve um aumento substancial do 

fl uxo de veículos, resultando na for-

mação de fi la de aproximadamente 

100 quilômetros.

Na noite de sábado, 5, o Corpo de 
Bombeiros de Três Barras atendeu 
na rua Etelvina de Almeida Pires, 
próximo a ponte do rio Canoinhas, 
um adolescente de 16 anos, ferido 
com três golpes de faca durante uma 
suposta briga.

O rapaz foi ferido no tórax  e, na 

coxa esquerda, além de apresentar 
um ferimento de aproximadamente 
12 centímetros na nuca. Depois de 
receber os procedimentos de aten-
dimento pré-hospitalar, o rapaz foi 
conduzido ao Pronto Atendimento 
Municipal de Três Barras, foi internado 
posteriormente no Hospital Félix da 

Costa Gomes e recebeu alta médica 
na terça-feira, 8. Ontem à tarde o 
comissário Luis Rosa Peres ouviu as 
testemunhas da suposta briga. Ele 
não quis adiantar nada sobre o caso 
antes de ouvir as testemunhas porque 
a ocorrência foi atendida pela Polícia 
Militar de Canoinhas.

Acidente na SC-303
O Corpo de Bombeiros de Três 
Barras atendeu na noite de quinta-
feira, 3 , a um acidente de trânsito 
na SC-303, rodovia que liga Três 
Barras a Canoinhas. Uma moça 
de 19 anos dirigia uma caminho-
nete S-10, placas de Três Barras, 
quando segundo ela, perdeu 
o controle do veículo ao tentar 
uma ultrapassagem. Ela saiu da 
pista e colidiu contra um poste. A 
mulher sofreu vários hematomas, 
foi hospitalizada e no momento 
passa bem.

Capotamento
Na manhã de quinta-feira, 3, 
na SC-280, próximo ao bairro 
Piedade, a Polícia registrou o 
capotamento de um veículo Ford 
Fiesta, placas de Canoinhas, con-
duzido por uma jovem de 19 anos. 
Ela sofreu vários hematomas, foi 
hospitalizada e passa bem. Via-
javam com ela uma senhora de 
42 anos, que sofreu ferimentos 
leves e uma criança de 3 anos, 
que nada sofreu.

Ladrões levam 
caixa vazio
Na noite de quinta-feira, 3, na rua 
Otávio Tabalipa, bairro Campo 
d’Água Verde, quatro homens 
encapuzados invadiram uma mer-
cearia. Segundo a proprietária, de 
48 anos, um dos homens apontou 
uma arma de fogo em sua direção 
e anunciou que era um assalto. 
Ela diz ter corrido para os fundos 
do estabelecimento e ter ouvido o 
estampido de um tiro que atingiu 
uma das prateleiras.

Os assaltantes levaram a 
gaveta do caixa que, segundo 
a proprietária, estava vazia. Foi 
repassado as informações para 
a equipe de investigações e re-
alizadas buscas nas imediações, 
mas até o momento não foram 
localizados os suspeitos.

Batida entre 
moto e carroça
Ao meio-dia de segunda-feira, 7, 
no km 6 da SC-303, o Corpo de 
Bombeiros de Três Barras aten-
deu um motociclista de 23 anos, 
que teria perdido o controle de 
sua moto CG-125, placa de Minas 
Gerais, e batido na lateral de uma 
carroça, sendo arremessado para 
debaixo de um caminhão que es-
tava parado no acostamento. Ele 
sofreu fratura exposta no braço 
esquerdo, fratura fechada no 
braço, corte contuso na cabeça e 
suspeita de traumatismo craniano, 
além de várias escoriações pelo 
corpo. O motociclista foi medicado 
e no momento passa bem.

Mulheres flagradas 
furtando
Na tarde de sexta-feira, 4, na ave-
nida Expedicionários, em Canoi-
nhas, os seguranças de uma loja 
fl agraram duas mulheres – 45 e 25 
anos respectivamente - furtando. 
A Polícia foi chamada e encontrou 
as mulheres com diversos pro-
dutos de higiene pessoal, entre 
outras mercadorias que estavam 
em suas bolsas. Elas foram pre-
sas em fl agrante e vão responder 
por furto.

Menor agride a mãe
Um adolescente de 16 anos foi de-
tido no sábado, 5, na rua Wendelin 
Metzger, no distrito de Marcílio 
Dias, por agredir sua mãe, de 
49 anos. O Conselho Tutelar foi 
acionado.

Motocicleta furtada
Na madrugada de terça-feira, 
8, um rapaz de 18 anos teve 
sua motocicleta Honda CG 125 
FAN preta, placa MGA 3414, de 
Canoinhas, furtada na rua Wen-
delin Metzger, distrito de Marcílio 
Dias. A motocicleta ainda não foi 
localizada.

Alcoolizado
Na madrugada de sexta-feira, 4, 
policiais em ronda pela rua Major 
Vieira, centro de Canoinhas, 
avistaram um Fiat/Palio, placas 
de Canoinhas, conduzido por um 
homem de 31 anos, rodando de 
maneira perigosa e avançando 
sinal vermelho no semáforo. O 
veículo foi abordado na mesma 
rua e foi constatado que o con-
dutor encontrava-se em visível 
estado de embriaguez. Como ele 
se recusou a fazer o teste do ba-
fômetro, foi preenchido Termo de 
Constatação de Embriaguez Alco-
ólica. O motorista vai responder a 
Termo Circunstanciado. O veículo 
foi notifi cado conforme prevê a 
legislação de trânsito e recolhido 
para o pátio municipal.

Atropelamento
Na tarde de terça-feira, 8, na rua 
Maria Olsen, distrito de Marcílio 
Dias, uma adolescente de 14 anos 
foi atropelada pelo motorista de um 
Voyage, de 38 anos. Ela acabava 
de desembarcar de um ônibus e 
tentava atravessar a rua quando foi 
atropelada. A menina foi hospitali-
zada e no momento passa bem.

Motocicleta 
recuperada
Na noite de terça-feira, 8, a Po-
lícia localizou nas proximidades 
da ponte que liga os distritos 
de Marcílio Dias (Canoinhas) 
e São Cristóvão (Três Barras), 
uma motocicleta Honda CG 125 
FAN, que havia sido furtada no 
mesmo dia.

A moto estava estacionada, 
com o motor ligado e sem nin-
guém por perto. A Polícia comu-
nicou o proprietário da motocicleta 
e a conduziu até a Delegacia de 
Polícia Civil para as demais pro-
vidências. 

Adolescente de 16 anos é esfaqueado em Três Barras

HONDA Twister em que Amauri viajava com menor de 16 anos

Na manhã de ontem o 

Corpo de Bombeiros de Ca-

noinhas comemorou seus 

25 anos de criação. Na 

solenidade, que aconteceu 

na sede do 9.º Batalhão, 

praças e bombeiros volun-

tários foram condecorados 

e pessoas e entidades 

foram homenageadas com 

troféu alusivo à data.

25 ANOS
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Secretário diz que Canoinhas é vitrine 

Emprego tem 
saldo positivo 
no 1º semestre

PRECISA-SE
> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Polícia Militar
Prazo: até 22 de setembro
Cargos: agente temporário 
de serviço administrativo
Vagas: 250
Salário: até R$ 697,50
Escolaridade: 2.º grau
Taxa de inscrição: R$ 33
Inscrições:  www.acafe.org.br

l CREA - Cons. Reg. de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia
Prazo: até  hoje
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 hoje
Cargos: policial rodoviário fede-
ral
Vagas: 750
Salário: até R$ 5,6 mil + benefí-
cios
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 100
Inscrições: www.funrio.org.br 

l Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão
Prazo: até hoje
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 car-
gos de Nível Superior e R$ 51 para 
cargos de Nível Médio
Inscrições: www.funrio.org.br

VAGAS DIVERSAS: 
ANALISTA FINANCEIRO: Com Ensino 
Superior completo ou cursando Adminis-
tração, Contábeis ou Economia. Experi-
ência em rotinas administrativas, contas 
a pagar e receber.

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 seis meses na função e dispo-
nibilidade 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 RETROESCAVADEIRA: 
Com experiência na função.

VENDEDOR EXTERNO: Experiência em 
venda para grandes empresas. A empresa 
oferece  salário fi xo + comissão. 

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

VENDEDOR EXTERNO: Possuir veículo 
próprio. Experiência em vendas de adubos 
e defensivos agrícolas.

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

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 para pernoitar: acima de 18 
anos, para cuidar de gêmeos
- Empregada doméstica: com experi-
ência, no Campo d’Água Verde
- Empregada doméstica: com experi-
ência, no centro de Canoinhas
- Empregada doméstica: com experi-
ência, no Jardim Esperança)
- 2 empregadas doméstica: período: 
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 
experiência
- Recepcionista: cursando 
Administração
- Vendedora: com experiência e Ensi-
no Médio completo

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

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- Auxiliar de cozinha: acima de 18 
anos, horário das 15 às 22 horas
- Auxiliar de produção: área madei-
reira, com experiência
- Gerente: com experiência, Ensino 
Superior ou Técnico em Administração
- Padeiro: com experiência
- Técnico (a) em informática: com 
experiência em manutenção

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- Auxiliar de padeiro: com experiência
- Açougueiro: com experiência
- Almoxarife: com experiência
- Auxiliar de encanador: com 
experiência
- Atendente: horário: das 13 às 20 
horas 
- Conferente: com experiência, CNH 
AB
- Eletricista automotivo: com 
experiência, CNH AB
- Encanador: com experiência
- Entregador: com experiência, CNH A
- 2 mecânicos automotivos: com 
experiência, CNH AB
- Operador de plaina: com experiência
- Pedreiro: com experiência
- Serralheiro: com experiência
- Repositor: com experiência, CNH B
- Torneiro mecânico: com experiência
- Vendedor interno: com experiência, 
área de veículos
- Vendedor externo: com experiência, 
área de insumos agrícolas
- Vendedor externo: área de alimentos, 
possuir moto
- Vendedor externo: área de motos, com 
experiência

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

NECESSITO de desenhista de Auto-
Cad. Informações: 3622-2004 ou na rua 
Doze de Setembro, 120.

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.

Empresa A. Mendes Terraplenagem 
necessita com urgência de operador de 
patrola, servente, operador de trator 
com experiência e topógrafo também 
com experiência. Os interessados deve-
rão entrar em contato pelo telefone (48) 
3301-2100, ou encaminhar currículo 
para amendes@amendes.com.br.

A poucos dias da inauguração 
de duas grandes redes co-
merciais, Canoinhas já pode 
comemorar um saldo positivo 
na balança de empregos do 
município, ainda sem colocar 
na conta as novas vagas que 
serão abertas com a inaugu-
ração do Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC). Segundo 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), somente no primeiro 
semestre, 260 empregos for-
mais foram gerados na cidade, 
número que, em contraposição 
com as demissões, deve resultar 
em uma média de 200 novos 
postos de trabalho, segundo a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 

Para o secretário Juliano 
Seleme a abertura da cidade 
para empresas de fora mostra 
que Canoinhas hoje está na 
vitrine, chamando a atenção 
de investidores. “É uma grande 

virada e a gente tem de celebrar 
isto, mesmo sem ter participa-
ção direta”, afirma. No caso da 
instalação do IF-SC, que está 
com as obras em fase interme-
diária, o panorama também é 
positivo. “É uma indústria sem 
chaminé, que vai trazer muitas 
oportunidades para a região, 
formando uma nova cadeia 
produtiva”, diz.

INCENTIVO

Segundo Seleme, o trabalho 
da Secretaria não se restringe 
somente a angariar investimen-
tos externos, mas também, dar 
condições para que empresas 
locais se desenvolvam. Pautado 
nesse princípio, um projeto de 
construção de uma incubadora 
industrial foi aprovado no Con-
selho de Desenvolvimento Re-
gional e está em fase de arreca-
dação de fundos para aplicação. 
“A princípio o barracão terá dez 
boxes, com acompanhamento 
e assistência da prefeitura. O 
custo para o locador seria só 
de água e luz”, explica.
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Equipe feminina máster é bicampeã; esporte não é divulgado, diz técnico da seleção

SBO conquista campeonato 
estadual de Bolão 23 no oeste

Gracieli Polak
CANOINHAS

Um dos esportes mais tradicio-
nais de Canoinhas conseguiu 
um fato inédito no Estado: 
conquistou o segundo título no 
Campeonato Catarinense Máster 
de Bolão 23, realizado entre a 
sexta-feira, 4, e o domingo, 6, em 
São Miguel do Oeste. A equipe 
da Sociedade Benefi cente Operá-
ria (SBO) disputou o título com 
outras sete agremiações e, mes-
mo depois de perder a primeira 
partida, conseguiu se recuperar 
e trazer a taça de campeã para 
casa.

De acordo com o técnico 
da equipe da SBO, José Rober-
to Krzesinski, mais conhecido 
como Zeca, que também é o 
técnico da seleção catarinense de 
Bolão 23, o time de Canoinhas 
já tinha vencido o campeonato 
há três anos, em casa, mas esta 
conquista fora consolida ainda 
mais a força que o esporte tem 
no Planalto Norte. “O Bolão 23 
é muito popular, mas entre um 
grupo fechado de praticantes. Se 
houvesse divulgação ainda mais 
gente praticaria”, diz.

INCENTIVO À 

MODALIDADE

Para preservar o esporte, que 
acumula diversos títulos para a 
Associação, a SBO lançou uma 
nova modalidade de utilização de 
sua estrutura para as pessoas que 
desejam exclusivamente praticar 
o esporte. “O sócio-atleta pode 
utilizar nossa estrutura e fazer 
uma colaboração mensal, sem 

precisar pagar pela joia para en-
trar no clube”, conta.

Atualmente, a Sociedade en-
frenta difi culdades para formar 
equipes femininas do esporte, 
mas uma de suas atletas, Vânia, 
está selecionada para participar 
da seleção catarinense que dispu-
tará o título nacional de seleções 
no fi nal do mês, em Marechal 
Cândido Rondon-PR.

CURIOSIDADE

Você sabe por que o esporte 
se chama Bolão 23? Segundo 
o técnico Zeca, o diâmetro das 
bolas, que tem peso máximo 
de 11 quilogramas, não deve 
ultrapassar os 23 centímetros. 
“Nos campeonatos há um aro 
pra comprovar as medidas. Daí 
surgiu o nome da modalidade”, 
explica.

EQUIPE CAMPEÃ DA SBO: “Canoinhas tem muitos atletas de bom nível”, diz técnico José Roberto Krzesinski
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 Três corredores da equipe de 
Atletismo de Três Barras partici-
param, no sábado, 5, da 4.ª Corrida 
do Fogo, prova que foi alusiva 
às comemorações de 92 anos de 
emancipação político-administra-
tiva de Porto União e também do 
aniversário de instalação do Corpo 
de Bombeiros Militar. O evento foi 
uma realização do Departamento 
Municipal de Esportes da cidade 
em conjunto com a Capis Sports. 

A convite da Associação 
Canoinhense de Atletismo, os 
tresbarrenses Olivério Souza 
Ferreira Filho (Vero), Carolina 
Fernandes e Daniela dos Santos 
Beckert estiveram presentes e 
mais uma vez obtiveram desta-
que. Olivério atraiu a atenção do 
público e da imprensa em geral, 

Tresbarrenses participam da 4.ª Corrida do Fogo

TRÊS BARRAS pois, nas três edições anterio-
res, nenhum atleta da categoria 
Cadeirante havia participado da 
Corrida do Fogo.  

Olivério completou o per-
curso de 7,5 Km em 25 minutos 
e 15 segundos, chegando bem 
próximo ao primeiro pelotão de 
corredores. “Todos ressaltaram 
o empenho e a força de vontade 
deste atleta para participar das 
corridas de longa distância. A 
imprensa local e regional foi 
unânime ao enfatizar o exemplo 
que ele (Olivério) estava dando 
no sentido de que as pessoas 
vençam suas difi culdades e limi-
tações”, frisou o técnico Giovani 
de Cristo Bade, da Associação 
Canoinhense de Atletismo. 

Na categoria Juvenil Femini-
no, Carolina Fernandes chegou 
em segundo lugar, seguida por 

Daniela dos Santos Beckert que 
fi cou em terceiro. Esta é a sexta 
competição das duas atletas des-
de que iniciaram seus treinamen-
tos em maio deste ano. Para Bade, 
as atletas servem de exemplo para 
que outras meninas da mesma 
idade busquem a prática de es-

portes em qualquer modalidade. 
Ainda de acordo com o técnico, 
Carolina e Daniela cumpriram 
a distância de 7,5 Km da prova 
demonstrando muita superação, 
força e garra, alcançando, assim, 
o objetivo de completar o percur-
so e obter boas colocações.

OLIVÉRIO concedendo entrevista após corrida vitoriosa em Porto União
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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 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 Ata-
cado. 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, próxima 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 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 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, perfei-
to 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 casa com 62m² no centro, 
R$ 125 mil, bom ponto para locação. 
Fone: 9121-5258.

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

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

VENDE-SE uma máquina de lavar roupas, de 
madeira, reformada, marca Avante. Valor: R$ 
150. Fone: 3623-0760, 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. Troca-se 
por fogão a lenha em bom estado de uso. 
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 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 Pion-
ner, com controle por R$ 300 e MP7 novo 
por R$ 250. Fone: 3622-8290.

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

ALUGUÉIS

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.

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 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.

INSTALE em seu comércio o sistema de 
recebimento de cartão de crédito ReqCard. 
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.

VENDE-SE picador para produção de cava-
co, marca Vantec PT 500 seminovo (menos 
de um ano de uso) com toda instalação, 
pronto para trabalhar. Preço a combinar. 
Fone: 8853-8455 ou 9902-9823.

VENDE-SE terreno urbano com área 
de 4.800m², contendo uma casa de 
madeira não averbada, localizado na rua 
José Samuel Schimidt, no Alto da Tijuca. 
Valor: R$ 120 mil. Fone: 9171-5264.

VENDE-SE casa de alvenaria na locali-
dade do Parado, com área para plantio, 
total de 1 alqueire. Valor: R$ 145 mil. 
Fone: 9171-5264.

VENDE-SE terreno rural com área de 
125.537,50m², situado em Encruzilhada, 
Tira Fogo, com barracão, casa de madei-
ra, agricultável, parte mata nativa, arroio. 
Valor: R$ 228 mil. Fone: 9171-5264.

VENDE-SE casa de alvenaria, com 
252m², com tanque de peixe no jardim. 
Área total de 7.500m², na Fartura. Valor: 
R$ 120 mil. Fone: 3622-0784 ou 9154-
5117.

VENDE-SE sobrado em Itapoá, com 
200m², com 6 quartos, 3 banheiros, lavan-
deria, sala e cozinha conjugada, a 400m do 
mar. Valor: R$ 120 mil. Fone: 3627-2308.

VAI SE MUDAR? Comprou móveis e preci-
sa montar? Ligue 9167-4679 ou 3622-5751. 
Desmontamos e montamos todos os tipos 
de móveis de todas as marcas e modelos. 
Atendemos Canoinhas e região. Também 
fazemos pequenos reparos na rede elétrica.

ALUGO apartamento próx. ao Hospital,  
com 1 quarto, 1 suíte, cozinha, sala de 
TV, sala de estar, garagem para 1 carro, 
churrasqueira, lavanderia, acabamento de 
1ª em gesso e vidro temperado, interfone, 
portão eletrônico, por R$ 550. Fone: 3624-
2763 ou 8407-4724.

VENDO terreno na rua Alfredo Back, 
Jardim Esperança, próx. ao colégio 
Aroldo de Carvalho, a 300 metros do 
asfalto, com 405 metros, terreno alto e 
plaino, documentos em dia. Valor: R$ 
31 mil. Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE uma cadeirinha de bebê para 
carro, marca Galzenaro, de courino, no 
valor de R$ 210. Fone: 3627-2474.

VENDO notebook Positivo, Celeron, 1G 
de memória, HD de 40GB, gravador CD, 
leitor DVD, tela de 14”, em perfeito estado, 
com nota fi scal e garantia, por R$ 790. 
Facilito com cheques. Fone: 3624-2763 ou 
8407-4724.
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VENDE-SE Scania 112 HS simples ano 
87,toda revisada em ótimo estado de 
conservação, trabalhando. Aceita-se pro-
posta. Fone: 8853-8455 ou 9902-9823.

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.

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 MB 1935, ano 95 com carre-
ta ano 2002 e um graneleiro novo, 14m. 
Aceita-se proposta. Fone: 8853-8455 ou 
9902-9823.

VENDE-SE Gol Ap 1.6, gasolina, 1989, impe-
cável, no valor de R$ 6,9 mil. Fone: 9147-0733.

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 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 moto XLR, 1998. Valor: 
R$ 2,5 mil. Fone: 3622-6742.

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.

VENDE-SE trator 50X, revisado com 
ótimos pneus, tolda, lindo! Valor: R$ 13,8 
mil. Fone: 8853-8455 ou 9902-9823.

VENDO novo Honda City, Flex, 2010. 
Vários modelos e cores. Fone: 3622-
5352/9192-4950.

VENDE-SE Gol geração 4, 1.0, 
Trend, Flex, 2009, 4 portas, ar quente, 
desemb.tras.,limpad.tras., rodas 14, 
som, vidros eletr., travas eletr., com 
22.400km.Fone: 3622-5352/9192-4950.

VENDE-SE Gol (bola) ano 97, motor novo. 
Tratar no fone: 3622-6703 com Adelino.

VENDE-SE Corsa Sedan Maxx, 2004, cin-
za, completo c/ar. cond. e dir. hid. À vista: 
R$ 24 mil. Fone: 3622-5352/9192-4950.

VENDE-SE Golf 1.6 MI Plus, 2004, prata, 
completíssimo + banco de couro. À vista: 
R$  31 mil. Fone: 3622-5352/9192-4950.

VENDO Vectra GLS ano 1994, cor 
prata, vidro e trava elétrica, volante 
escamoteável, direção hidráulica, ar 
condicionado, rodas de liga leve, por R$ 
11 mil. Fone: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE um trator Massey Ferguson 
275. Fone: 3622-0756 com a Zilda.

VENDO moto CG 125 FAN, 2005, 
vermelha. Perfeito estado. R$ 3,3 mil. 
Fone: 9926-2697.
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Álcool é o 
combustível mais 
vantajoso em 22 
Estados e no DF
Pela primeira vez, a gasolina se 

mostrou vantajosa em apenas quatro 

Estados brasileiros. Os proprietários 

de veículos fl ex devem dar preferên-

cia ao derivado do petróleo apenas 

no Piauí, Roraima, Amapá e Pará. 

Nos outros 22 Estados e no Distrito 

Federal o álcool foi a melhor opção 

para os motoristas no mês de agos-

to. Esse é o resultado da pesquisa 

divulgada pelo Ticket Car, produto 

de gestão de despesas de veículos 

da Ticket. As maiores diferenças 

entre os dois combustíveis foram 

encontradas em São Paulo, 47,2%, 

seguido de perto por Mato Grosso, 

46,8% e Paraná, 43,8%. Em Santa 

Catarina, a diferença chega a 34% 

(R$ 2,557 o litro da gasolina e R$ 

1,687 o do álcool).

Deputados 
aprovam lei 
sobre segurança 
em lotéricas
A Assembleia Legislativa aprovou na 
quarta-feira, 9, projeto de lei de auto-
ria do deputado Darci de Matos, que 
altera a Lei 14.737/09 que trata sobre 
o serviço de vigilância em casas lotéri-
cas e agências dos Correios. Com as 
alterações propostas por Matos fi cou 
estabelecido que as casas lotéricas 
que operarem com quatro ou menos 
terminais fi nanceiros e as agências 
franqueadas dos Correios fi carão de-
sobrigadas de contratarem vigilantes. 
Os estabelecimentos localizados em 
shopping centers, supermercados ou 
outros locais onde já existam serviços  
de segurança também não precisarão 
contratar vigilantes próprios.

Concurso da 
PGE recebe mais 
de 500 inscrições
Publicado na sexta-feira, 21 de 
agosto, o concurso público para 
ingresso na carreira de Procurador 
do Estado de Santa Catarina já 
recebeu, segundo a Procuradoria 
Geral do Estado, mais de 500 ins-
crições para as vagas ofertadas. 
Aberto até a segunda-feira, 28, o 
concurso recebe inscrições somen-
te pela internet, ao custo de R$ 175. 
Os interessados devem acessar o 
site www.pge.sc.gov.br e clicar no 
link sobre o concurso.
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

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

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Festa de Feriado

ESPAÇO DECK
Quando? Hoje
O que? Deck House

SBO
Quando? Hoje
O que? Irerê do Brasil
Quando? Domingo
O que? Os Filhos do Rio Grande

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sextaneja

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Esta semana não há festas no interior

BINGÃO DA APOCA
Quando? Amanhã
Onde? No pavilhão da Igreja Nossa 
Senhora da Glória, em Bela Vista do 
Toldo, a partir das 14 horas

CLUBE 16 DE ABRIL - Itaiópolis
Quando? Amanhã
O que? Grupo Marcação

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 18/09 – Hip Hop Chick, no V12 
Music Bar
:: 19/09 – Garotos de Ouro e Banda 
Maresia no Clube Palácio
:: 19/09 – Grupo Corpo e Alma no Salto 
d’Água Verde, no pavilhão da igreja
:: 20/09 – Festa na comunidade 
Santo Antonio, no Alto da Tijuca, em 
Canoinhas
:: 25/09 – Arena Country, com Fábio e 
Juliano, no V12 Music Bar
:: 25/09 – 7.º aniversário do Galpão 
Missioneiro, com Os Monarcas
:: 26/09 – Baile das Debutantes no 
Clube Canoinhense
:: 26/09 – Festa de 16 anos do Clube 
Palácio
:: 27/09 – Grupo Minuano na festa do 
Rio d’Areia do Meio, em Canoinhas
:: 27/09 – Grupo Marcação, no Rio 
Claro, em Major Vieira
:: 01/10 - Seminário da UnC Canoinhas 
com Fernando Henrique Cardoso, na 
Firma
:: 02/10 - Noite Cultural Escola do Te-
atro Bolshoi com a peça In Progress, 
na Firma
:: 02/10 – Prévia do Pancadão Country 
Fest, no V12 Music Bar (a confi rmar)
:: 02 e 03/10 – Festival Municipal de 
Dança de Três Barras (a confi rmar)
:: 03/10 – Papa Winnie na Firma
:: 03/10 – Grupo Kanoa no Clube 16 
de Abril, em Itaiópolis
:: 03/10 - 4.º Café Solidário no Pa-
vilhão de Festas da Igreja Matriz 
Cristo Rei, em dois horários, das 17 
horas às 18h30min e das 20 horas às 
21h30min. Os ingressos podem ser 
adquiridos na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e da Família 
de Canoinhas ao preço de R$ 10 para 
adultos e R$ 5 para crianças até 10 
anos. Também serão vendidos na 
data do evento custando o mesmo 
valor. Este ano o Café Solidário será 
em prol da Arad. Durante o evento 
haverá a 1.ª Exposição Fotográfica 
Solidariedade, promovido pela Afoca 
(Associação Fotográfi ca da Região de 
Canoinhas).

12 de setembro - Aniversário de Canoinhas
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Nos tempos em que o patriotismo latejava 
forte em corações brasileiros, setembro 
tinha um gosto, um signifi cado especial. 
Mês da Pátria, festejado em prosa e verso. 
Com hino nacional, fanfarras, marchas 
escolares e desfi les cí-
vicos em toda parte. De 
norte a sul. Saudosos 
tempos... O patriotismo 
sagrado em sentimento 
anda meio em baixa 
no chão brasileiro. Por 
motivos vários. Apesar 
de tudo, amar nossa 
terra é preciso. Sem 
depor a esperança. Lu-
tando por uma nação 
melhor, mais unida, 
menos sofrida, com mais justiça e me-
nos desigualdades sociais. Apostando no 
futuro. Resumindo nesses termos sentimos 
que o Senhor, nosso Deus, coloca diante 
dos homens “a vida com o bem e a morte 
com o mal”. Porém nós sabemos que 
grande parte dos fi lhos de Deus se dizem 
“cristãos”, mas, infelizmente, estão bem 
longe de seguir o bem que suscita vida. 

Apenas fi ngem ouvir a voz do Senhor e cum-
prir sua lei, para causar boa impressão ao 
mundo. Na verdade, deixam-se corromper 
pela ambição e pela ganância, e como po-
der escravizam o povo. Vivemos bem forte 

e claramente esta realidade hoje: nosso 
povo é enganado com 
o maior desrespeito e 
cinismo por parte dos 
poderosos da nação, 
é roubado e empur-
rado para a miséria 
crescente, enquanto 
alguns poucos se en-
riquecem e se apro-
priam cada vez mais... 

é o mal invadindo a terra 
inteira. Vamos pedir forças ao nosso Deus, 
rogando a sua justiça, a sua fortaleza e a 
sua luz sobre seus fi lhos. Deus é bom, seu 
amor é maravilhoso... Ele, somente Ele, é 
capaz de fazer com que nos sintamos feli-
zes ao mesmo tempo em que sofremos e 
carregamos o peso das nossas defi ciências. 
Torno-me aquilo que habitualmente penso 
que sou; daí a importância de repetir muitas 
vezes para mim mesmo: Sinto-me feliz.

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

Hora de repensar a forma como encara suas relações, 
arianos. Perceba mais as vontades e necessidades 
das pessoas com quem se relaciona e procure com-
preender melhor o outro. Use a sensibilidade que o 

momento promete e fi que atento para não repetir velhos erros e hábitos 
quando o assunto é amor. Conversas são bem vindas se para resolver 
pendências e velhos assuntos.

Os astros pedem que reveja algumas de suas atitu-
des, geminiano. Reveja o que em seu comportamento 
deseja manter e o que quer mudar. A semana é po-
sitiva para rever coisas, retomar assuntos e resolver 

pendências. Assuntos afetivos podem retornar e ser retomados. É um 
bom momento para organizar a casa e cortar os excessos. Relembre 
o que te dá prazer e vá atrás disso.

Hora de rever alguns conceitos, leonino. Mudar de 
idéia pode ser mais fácil do que imagina. Repense 
aquelas opiniões que geram confl itos e veja em que 
você pode ceder. A semana é positiva para reler 

coisas e retomar assuntos e negociações antigas. Semana excelente 
para organizar suas fi nanças e verifi car o que pode ser feito para 
melhorar esta área de sua vida.

Um certo saudosismo e a vontade de retomar velhos 
assuntos estão presentes, libriano. Rever assuntos e 
pessoas do passado pode ser positivo se a intenção 
for resolver pendências e mal entendidos. Mas cui-

dado para não repetir velhos erros ou retomar hábitos apenas pelo 
conforto ou comodismo. Cuidado com excessos em geral, incluindo 
de expectativas. Seja otimista, mas pondere.

Cuidado com os desentendimentos, sagitariano. 
Ouça as opiniões alheias com mais paciência e 
atenção, pois pode ser difícil chegar num consenso 
e talvez você precise ceder. Cuidado também para 

não passar arrogância ao se expressar. Assuntos profi ssionais em 
evidência com a possibilidade de reconhecimento e oportunidades, 
especialmente vindas de amigos.

O momento é bom para fazer mudanças, aquariano. 
Mas desde que bem embasadas e que não sejam tão 
radicais. Mas vale pelo menos pensar o que deseja 
fazer diferente daqui para frente. Bom momento para 

rever fotos e relembrar antigas viagens e momentos em que você foi 
feliz, para refazer coisas e planejar a médio e longo prazo de forma 
mais positiva e objetiva.

Cuidado com os excessos, taurino. Cuide bem de sua 
alimentação e evite tudo que for excessivo. Controle-
se e tente evitar tudo que não é necessário. É hora de 
rever seus hábitos e sua rotina, cuidando melhor não 

apenas de sua saúde mas de tudo que diz respeito a você. Aproveite 
para rever seu dia a dia profi ssional, sua organização diária e tudo 
que possa melhorar o estresse.

Você tende a estar especialmente otimista e feliz, 
canceriano. Aproveite as boas sensações e a sorte 
que a semana promete, especialmente a segunda 
metade. Não force mudanças. Com jeitinho e diplo-

macia conseguirá o que quer. Use seu entusiasmo para contagiar 
e com charme conquistará seguidores. Bom momento para rever 
familiares e amigos antigos.

Sensação de lentidão e necessidade de muita paciên-
cia, virginiano. A semana pede para diminuir o ritmo e 
fazer tudo da forma mais tranquila possível. Cuide de 
você, de sua saúde. Priorize-se. Se for necessário, 

imponha mais limites e pense mais em você em primeiro lugar. Veja 
seu valor e tente se posicionar com mais segurança. Momento para 
revisões de todos os tipos.

Aproveite a semana para desacelerar, escorpiano. 
Pare, pense, descanse, revise. Somente siga adiante 
se tiver muita certeza do que quer e como fazer. Di-
minuir o ritmo e buscar mais profundidade trará mais 

paz e harmonia. Estar com os amigos, conversar, bater papo e trocar 
informações são as coisas boas da semana. Use sua sensibilidade 
ao se colocar e ao expressar as ideias.

Uma situação profi ssional antiga pode vir a tona, 
capricorniano. Isso pode ser uma oportunidade a ser 
novamente aproveitada ou algo que não foi fi nalizado 
e que precisa ser resolvido. Dê atenção a isso e não 

perca essa chance. Suas ideias podem ser mais aceitas no contexto 
profi ssional se ao colocá-las estiver convicto do que quer e mostrar 
mais seu brilho e o seu potencial.

Peixes de 22/2 a 20/3
Cuide bem de sua saúde, pisciano. Evite excessos, 
mude a alimentação e corte hábitos se for preciso. O 
momento é positivo para isso e os exageros podem 
mostrar suas consequências. Leve a vida afetiva mais 

a sério, mudando o que for necessário em sua rotina para melhorar 
a relação. Todas as mudanças são bem vindas. Cuidado para não 
retomar velhos hábitos já abandonados.

HORÓSCOPO DA SEMANA

PÁTRIA AMADA

Fonte: Climatempo

HOJE:

22ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
13ºC

DOMINGO:

20ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

Chuvoso durante o dia e à noite.

SEGUNDA:

16ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

25ºC

ALMANAQUE

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE – Maria Rosa fala para 
Norberto que está grávida.O 
delegado diz a Maria Rosa 
que não encontraram Aurora 
no carro no rio e sugere a 
Norberto que Alfredo Mo-
desto forjou o acidente para 
prejudicá-lo.

AMANHÃ – Ricardo não deixa Aninha voltar com 
Marcos a Paraíso. Zé Camilo se surpreende com a 
aceitação de Tonha ao fl ertar com ela. Aninha conta 
a Ricardo que está grávida. Zeca inicia a reunião 
com os fazendeiros.

HOJE – Edgar conta para Aluísio que achou um 
comprador para Xico.Socorro pressiona Bianca 
a confessar onde escondeu.Jacques se declara 
a Piedade. Judith arma um plano para deixar a 
butique de Dafne às escuras.

AMANHÃ – Léa comunica que Judith terá que 
sair do apartamento. Pelópidas mexe no painel de 
eletricidade da butique. Jacques faz um brinde a 
Dafne quando a luz da butique se apaga.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

CAMINHO DAS ÍNDIAS - GLOBO - 20h50min

HOJE – Klauss convence Cauã a fazer o exame 
de DNA. Klauss invade o barco de Zé Moreia. Ao 
tentar pegar anel no aquário, o alemão é mordido 
pela moreia.

AMANHÃ – Marize e Eunice planejam pegar Gus-
tavo e Eliana de surpresa. Eunice conta a Rubens 
que sabe onde Gustavo está. Josias aconselha 
Isabel a contar o que aconteceu na ilha.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

QUASE EXTINÇÃO
Oh verde Canoinhas!

Tuas imbuias centenárias,
Quase todas foram ao chão.

Tuas belezas... quase extinção!

Colorimos o teu futuro,
Com as cores da nação.
Na cuia e no coração,

Com o verde do chimarrão!

Preservar o verde é investir,
É cortesia... é crescer!

Cultivar esse verde é um encanto...
É fazer uma cidade melhor...

É viver e sentir prazer.

O cultivo da erva-mate,
E as sapecadas de pinhão,

Os sapecadouros e o cheiro do 
barbaquá

Enchem de almas o coração.

Oh Canoinhas. Teus fi lhos te amam...
Estamos em qualquer lugar, 

mas o amamos.

Podem escolher vermelho ou amarelo
Mas o verde... é bem mais bonito.

HOJE – Lígia propõe um acordo a Laila: não publica 
nada, se ela não lhe atacar. Laila fi ca furiosa e parte 
para cima da Lígia. Renato aparece e diz à Laila 
que ela está presa.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

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

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-
dos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Chuvoso durante o dia e à noite.

>> BAHUAN SE CASA 
COM SHIVANI
Bahuan diz a Maya que se 
no passado tivesse fi cado 
sabendo da gravidez tudo 
poderia ser diferente na 
trajetória dos dois. A indiana 
alega que não, já que nada 
o teria feito desistir dos seus 
sonhos ambiciosos. Os 
dois, então, se despedem 
como amigos e Bahuan marca seu casamento com 
Shivani. Corre nos bastidores que, se o desfecho 
de Bahuan realmente for esse, o dinheiro e o poder 
que ele acredita que terá a partir de uma vida de 
milionário não lhe garantirão a felicidade total. Até 
porque fi cará eternamente nas mãos do sogro 
autoritário e manipulador.

>> TARSO CONTROLA A DOENÇA, SE CASA 
COM TÔNIA E VIRA UM GRANDE ARTISTA
Graças ao tratamento e ao amor da família, o jovem 
consegue levar uma vida feliz e produtiva. Tarso e 
Tônia vão se casar diante de parentes, amigos e 
pacientes da clínica

ÚLTIMO CAPÍTULO
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