
1VARIEDADESCanoinhas, 18 de setembro de 2009

Correio Ndo orte
O Nosso Jornal!CANOINHAS, 18 de setembro de 2009           Edição n° 2903         Fundado em maio de 1947 R$ 1,50

P. 8

3622-8787

Página 19

Cinco estão presos 
acusados de estupro
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A
o mesmo tempo em que anun-
ciavam cortes nas taxas de juros 
como forma de estimular a econo-

mia em recessão no fi nal de 2008 e início 
deste ano, os bancos reforçavam o caixa 
com a cobrança de tarifas bancárias, o que 
ajudou a engordar o lucro no período.

As instituições ofi ciais Caixa Eco-
nômica Federal e Banco do Brasil, que, 
por determinação do governo, foram as 
que primeiro acenaram ao público com a 
bandeira de redução de juros, são também 
as que mais aumentaram suas receitas com 
tarifas.

Segundo levanta-
mento feito a partir do 
balanço das instituições 
fi nanceiras, a Caixa é a 
recordista entre os cinco 
maiores bancos do País.

Os principais itens 
da conta “rendas de tarifas bancárias” que 
constam no balanço dos bancos são as 
tarifas classifi cadas como prioritárias pelo 
Banco Central, que foram padronizadas no 
início de 2008, são cobradas de empresas 
e pessoas físicas e não incluem valores 
cobrados pela prestação de serviços como 
cartões de crédito, seguros e cobranças.

Na época, com o objetivo de permitir 
que os correntistas pudessem comparar os 
valores praticados entre os bancos e estimu-
lar a concorrência, BC e Fazenda criaram 
um lista de serviços básicos, proibindo a co-
brança de alguns deles tidos como essenciais 
(fornecimento de cartão e uma quantidade 
mínima de cheques, saques e extratos por 
mês e também compensação de cheques).

Com isso, as tarifas prioritárias, que 
passavam de 100 em alguns bancos, 
caíram para 31, ligadas a 20 tipos de 
serviços.

Nessa nova lista estão, entre outras, 
as tarifas para abertura e renovação de 
cadastro, emissão de cartão, transferências 
e sustação de cheque. Ainda assim, os 
bancos estão aumentando suas receitas.

Uma modifi cação introduzida pelo BC 
ajudou a aumentar os ganhos.

Com a justifi cativa de maior controle 
das informações sobre o cliente, a taxa de 
renovação cadastral, que incidia anualmente, 
passou a ser cobrada com mais frequência.

“É uma espécie de taxa pela conta 
corrente, mas só é cobrada quando tem 

uma atualização”, disse ao jornal 
Folha de S. Paulo Antônio Cás-
sio Segura, gerente-executivo da 
área de varejo do BB. Na noite 
de sexta-feira, 11, o governo 
proibiu essa cobrança.

Nada mais justo, consi-
derando que muitos bancos 

extrapolavam a regra e cobravam anual-
mente taxas de até R$ 30 para “atualizar 
cadastro”, mesmo com o cliente não tendo 
feito nenhuma alteração em seus dados. 
Ademais, é inadmissível que mudar um 
endereço seja tão oneroso ao banco, que já 
lucra com inúmeras outras tarifas sem ca-
bimento. Levantamento na lista de tarifas 
divulgadas pelo Banco Central na internet 
mostra que o cadastro para iniciar relacio-
namento, que saiu de graça no BB até o 
fi m de abril do ano passado, hoje custa ao 
cliente R$ 30, e a taxa de renovação subiu 
de R$ 16 para R$ 30. Na Caixa, os R$ 15 
cobrados no cadastro e na renovação cus-
tam R$ 30 e R$ 22,50, respectivamente.

O Bradesco seguiu o caminho inverso 
do BB e zerou a cobrança da tarifa. Já 
Santander e Itaú Unibanco cobram R$ 50 
pelo serviço, que custava R$ 11,40 e R$ 
15, respectivamente.

O que percebemos em nosso Estado 
é que a nossa economia vem cres-
cendo a cada ano com as principais 

atividades econômicos sendo elas, a agri-
cultura, a pecuária, a pesca, o turismo, o 
extrativismo e a indústria. “Santa Catarina é 
o sétimo Estado mais rico do Brasil, e com o 
Paraná (quinto) e Rio Grande do Sul (quar-
to), controla 18,2% da economia do País. O 
Estado também é um grande exportador”. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_
Santa_Catarina) 

Trabalho numa 
indústria há mais de 
dois anos e observo 
o lucro da empresa 
e o investimento que 
ela faz em tecnologia 
aumentando cada vez 
mais seu capital. Mas 
o funcionário é vis-
to apenas como uma 
ferramenta, não sendo 
valorizando como ser 
humano. O empresário 
não questiona quando ele é benefi ciado pelo 
Estado, mas quando é para melhorar a vida do 
trabalhador ele é colocado em xeque. Por esse 
motivo sou favorável ao projeto e elogio os 
parlamentares, as centrais sindicais, as institui-
ções que buscaram assinaturas para esse pro-
jeto e pelo governo em buscar alternativas para 
melhorar a vida do trabalhador. É um processo 
democrático e justo. Este momento e histórico 
em nosso Estado. Por esse motivo questiono 
o articulista Hilton Ritzmann em seu artigo de 
28 de agosto, intitulado O salário mínimo e 
seus refl exos. Um piso melhor proporcionará 
uma economia mais sólida porque fortalece o 
mercado interno aumentando mais o consumo 
e gerando mais emprego. Não existe no mundo 
nação bem-sucedida que não esteja baseado 
num forte mercado de consumidor interno. 
Este é o segredo dos países desenvolvidos 
de todo o mundo. 

O mais importante ao construir um piso 
salarial e um mercado consumidor, é a valori-
zação da mão de obra, a distribuição de renda 
e a melhoria do povo do Planalto Norte. Um 
aumento de salário fortalece a economia formal 
e informal; porque o proletariado vai poder 
comprar mais, gerando emprego, articulando 
o setor primário, secundário e terciário, dina-
mizando a economia do Estado.  De acordo 
com pesquisa realizada pela Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) 

com 129 empresas de 
sua base, divulgada em 
20 de dezembro de 2007, 
dos investimentos rea-
lizados pelas empresas 
catarinenses no ano pas-
sado, 72% eram recursos 
do próprio caixa, 10,8% 
vieram de bancos comer-
ciais, 10,6% de bancos 
de desenvolvimento e 
2,1% de financiamento 
externo. 

O piso salarial é uma 
alternativa, mas não podemos fi car apenas 
com isto, precisamos buscar mais iniciativas 
para melhorar a vida do povo de nossa região 
como exemplo, uma educação de qualidade, 
saúde e políticas públicas. Segundo Marx 
e Engels no livro Manifesto do Partido Co-
munista “Para vitória fi nal das preposições 
enunciada no Manifesto, Marx confi ava pura 
e simplesmente no desenvolvimento intelec-
tual da classe operária, tal como este tinha 
necessariamente resultar da unidade de ação 
e da discussão”. Não podemos nos acomodar, 
é preciso buscar muito mais investimento 
em nossa região para um desenvolvimento 
econômico e humano. 

Wilson Luis Corrêa é acadêmico do curso 
de Ciências Sociais da UnC Canoinhas e se-
cretário regional da Pastoral da Juventude do 
Meio Popular (PJMP)

EDITORIAL

Absurdo contido

Na noite de 
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Piso salarial e seus avanços 
econômicos 

ARTIGO

WILSON LUIS CORRÊA 

N
os tempos de hoje os problemas de 
postura em adolescentes são cada vez 
mais frequentes. Sejam eles por fi car 

mal posicionados na frente do computador, ma-
neira inadequada na hora 
de sentar para estudar 
ou pelo excesso de peso 
nas mochilas. Segundo 
estudos realizados no 
Brasil, 21% da popula-
ção entre 18 e 21 anos 
já apresentam algum tipo 
de problema na coluna. 
Já está comprovado que 
hábitos corretos de se 
sentar desde a infância 
reduzem ou eliminam 
totalmente os riscos de 
problemas futuros. 

Como prevenção 
para esses problemas 
que começam na  infância seria de que pais, 
professores e responsáveis ensinem e estimu-
lem desde cedo a maneira correta de se sentar. 

Profi ssionais da saúde indicam que sentar em 
cima dos ísquios (que são os ossos localizados 
embaixo das nádegas) seria a maneira mais 
correta, pois estes são responsáveis por todo 

o empilhamento da coluna 
vertebral. Apenas sentar cor-
retamente não é a única ma-
neira de prevenir problemas 
posturais, a caminhada ou 
apenas fi car em pé também 
podem prejudicar a coluna. 
É necessário que o abdome 
fi que rígido e que o queixo 
fi que afastado do peito. Se 
seguidas essas dicas corre-
tamente, há cerca de 80% 
de redução de problemas 
posturais futuros.

Caroline Dobroshinskei 
e Lívia da Rosa Ramos são 

acadêmicas do 3.º período de Fisioterapia, da 
Univali, campus Itajaí, supervisionadas pela 
professora Ana Lígia Oliveira

Má postura dos adolescentes pode 
causar fortes dores quando adultos

ARTIGO

CAROLINE DOBROSHINSKEI / LÍVIA DA ROSA RAMOS 
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<< O QUE PASSOU...

NO ACENDIMENTO da Chama Crioula, a governadora do RS, Yeda Crusius, é surpreendida por labareda; ninguém se feriu

Trote
O núcleo central do Governo Federal está irritado com o comando do 

Exército. Todo ano, quando a proposta orçamentária é encaminhada para 

o Congresso Nacional, o comando usa o mesmo estratagema para ampliar 

sua fatia no Orçamento Geral da União. A força do Exército anuncia para 

os quatros cantos que vai cortar o rancho dos soldados ou reduzir o expe-

diente para reduzir despesas.

Novo senador
O petista Sadi Cassol vai assumir uma cadeira no Senado Federal até 

março de 2010. Substituirá o senador Leomar Quintanilha (PMDB), que 

deverá assumir a secretaria estadual de Educação do Tocantins. Desta 

forma a atual composição do Senado terá 25% dos senadores que não 

receberam um voto sequer.

Buscando alianças
O prefeito de São José, 

Djalma Berger (PSB - foto), 

esteve em Brasília acompanhado 

do vice-prefeito de Tijucas, Luiz 

Rogério da Silva (PSB). 

Vieram conversar com a direção

 nacional do partido sobre 

composição com vistas às 

eleições de 2010. Djalma, que

 é irmão do prefeito de 

Florianópolis, Dário Berger 

(PMDB), quer infl uir decisivamente nos caminhos que o PSB adotará na 

próxima campanha eleitoral.

Eleição municipal
O deputado Acélio Casagrande (PMDB), apresentou projeto de lei na Câmara 

dos Deputados regulamentando a eleição nos municípios que foram criados 

com a Emenda Constitucional n.º 57/08. Se o projeto do parlamentar catari-

nense for aprovado como foi apresentado, as eleições municipais nos 56 novos 

municípios serão realizadas no dia 15 de novembro. Em Santa Catarina, os distri-

tos de Balneário Rincão e Pescaria Brava, elegerão seus prefeitos, vice-prefeitos e 

vereadores naquela data.

Mudanças na caderneta
O Governo Federal enviará na próxima semana um projeto de lei taxando as 

aplicações em Caderneta de Poupança. Pela proposta do Palácio do Planalto, 

toda aplicação superior a R$ 50 mil, pagará imposto de renda de 22,5%. Exem-

plo: se um poupador tiver R$ 100 mil aplicado na caderneta de poupança, paga-

rá, ao fi nal de 30 dias, R$ 16,87 de imposto de renda. Com a medida, o Governo 

Federal estima arrecadar a bagatela de R$ 1 bilhão.

São Paulo é do PSDB
Uma pesquisa encomendada pelo deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), 

está causando estragos no Palácio do Planalto. Além de uma grande vantagem 

para os tucanos na disputa pelo governo estadual, com Geraldo Alckmin ou 

José Serra para reeleição, a pesquisa mostra que a ministra da Casa Civil, Dilma 

Rousseff  (PT), ainda não emplacou no maior colégio eleitoral do Brasil. As 

simulações mostram a ministra em quarto lugar, atrás de José Serra, Aécio Neves 

e Ciro Gomes (PSB-CE). O presidente Lula já está estimulando os aliados a bus-

car outro nome na Base. O nome da ministra Dilma Rousseff  subiu no telhado.

100
milhões de reais é a estimativa de prejuízos sofridos 
pelas zonas rurais catarinenses com o temporal do 
dia 8. O cáculo é da Federação da Agricultura e 
Pecuária de SC (Faesc), para quem a tragédia 
provocará uma nova onda de êxodo rural

Governadores usam R$ 3 bi 
da saúde em outros gastos
<< 14/09
Governadores deixaram de apli-
car R$ 3,6 bilhões em hospitais e 
remédios em 2007. Relatório do 
Ministério da Saúde revela que, 
devido a brechas da lei, foram 
contabilizados como gastos em 
saúde pública desde compra de 
uniformes militares à despoluição 
da baía de Guanabara. Dos 27 
governadores, 16 não destina-
ram à saúde o mínimo de 12%.

Projeto de lei limita venda
de terra para estrangeiros
<<15/09
A soma de terras nas mãos de 
estrangeiros não poderá ultra-
passar 10% das superfícies dos 
municípios da Amazônia Legal, 
segundo projeto de lei fi nalizado 
pelo governo. Hoje, o limite é 
de 25% em todo o País. O novo 
limite valeria para a compra, por 
estrangeiros, de áreas rurais nos 
Estados do Norte, Mato Grosso e 
parte do Maranhão.

STF suspende processos
<<15/09
Em decisão liminar, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal Eros 
Grau suspendeu 77 processos 
de cassação de mandato em cur-
so no Tribunal Superior Eleitoral 
contra governadores, deputados 
federais e senadores que foram 
propostos diretamente naquela 
corte.

Governo quer taxação 
maior da poupança
<<16/09
O governo propõe tributar em 
22,5% o rendimento das cader-
netas de poupança com saldo 
acima de R$ 50 mil. Se a pro-
posta for aprovada até o fi m do 
ano pelo Congresso, passará a 
valer a partir de 1.º de janeiro. A 
cobrança ocorrerá na fonte, men-
salmente. No caso de poupado-
res com mais de uma conta cuja 
soma ultrapasse os R$ 50 mil, 
será feita na declaração de IR.

Correios entram em greve
<<16/09
Os funcionários dos Correios 
entraram em greve por tempo 
indeterminado, após assembleias 
em todo o País terem aprovado a 
paralisação. A empresa tem 116 
mil servidores no País. Os servi-
dores e a estatal não consegui-
ram entrar em acordo a respeito 
da pauta salarial.
Em Canoinhas e região não hou-
ve adesão a greve até o fecha-
mento desta edição.

CCJ aprova liberação de 
bingos e caça-níqueis
<<16/09
A Comissão de Constituição Jus-
tiça e Cidadania da Câmara dos 
Deputados aprovou, por 40 votos 
a 7, projeto que legaliza casas 
de bingo e vídeo-jogos, como má-
quinas caça-níqueis, em todo o 

País. O projeto segue ao plenário 
da Câmara, onde deve ser votado 
antes de ser enviado ao Senado 
Federal.

País recupera vagas 
perdidas na crise
<<16/09
Dados do Ministério do Trabalho 
mostram que o Brasil recuperou 
os postos de trabalho formais que 
haviam sido perdidos com o agra-
vamento da crise global. Com os 
242.126 empregos criados em 
agosto, o melhor resultado para o 
mês desde 1992, o saldo desde 
outubro de 2008 já fi cou positivo 
em 45.668 vagas. Pela primeira 
vez desde o início da crise no 
País, a indústria demonstrou 
vigor nas contratações.

Liderança global
<< 16/09
O grupo JBS-Friboi anunciou a 
incorporação da Bertin S.A. e a 
compra da Pilgrim’s Pride, uma 
das líderes no mercado de aves 
nos EUA. Com as aquisições, a 
JBS S.A., que já era a primeira no 
ranking do comércio mundial de 
carne bovina, passou à liderança 
global em proteína animal -in-
cluindo frangos e suínos. Supe-
rou a americana Tyson Foods.

Fim para plano polêmico
<<17/09
O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, anun-
ciou sua decisão de eliminar o 
polêmico plano de construção 
de um escudo antimísseis na 
Europa.
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64 das 67 emendas propostas pelo Senado foram rejeitadas

Câmara libera 
internet na campanha

Com Agência Câmara
BRASÍLIA

Política

O Plenário da Câmara dos De-
putados aprovou na quarta-feira, 
16, três emendas do Senado 
sobre as campanhas eleitorais na 
internet incluídas no Projeto de 
Lei 5498/09. A principal delas 
explicita que a manifestação 
do pensamento por meio da 
internet é livre, vedado o ano-
nimato durante as campanhas. 
Entretanto, fi ca assegurado o 
direito de resposta. A manu-
tenção do texto foi defi nida em 
acordo entre líderes do Senado 
e da Câmara, com o objetivo 
de deixar claro que não haverá 
censura na rede mundial de 
computadores. O projeto segue 
agora para sanção presidencial. 
Para ter validade nas próximas 
eleições, precisa ser sancionado 
até 3 de outubro.

O deputado Flávio Dino 
(PCdoB-MA), relator da matéria 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ), 

disse que a rejeição da maioria 
(64 das 67) das emendas mantém 
o pacto político feito quando o 
projeto foi votado na Câmara.

Os candidatos poderão usar 
a internet para fazer propagan-
da ou para arrecadar recursos, 
inclusive por meio de cartão de 
crédito. Entretanto, é proibida a 
propaganda paga. 

PROPAGANDA 

NA VÉSPERA 

Outra emenda do Senado aprova-
da permite a propaganda eleitoral 
gratuita na internet - seja em site 
eleitoral, blog ou outros meios 
eletrônicos de comunicação - nas 
48 horas que antecedem o pleito 
ou nas 24 horas posteriores. 
A proibição existe no Código 
Eleitoral para a propaganda nas 
rádios, na televisão, em comícios 
ou em reuniões públicas.

A Câmara aprovou, também, 
emenda que acaba com o prazo 
de 24 horas para o provedor de 
internet retirar propaganda con-
siderada irregular por decisão da 
Justiça Eleitoral. O prazo agora 

será determinado pela própria 
Justiça; se não atender à noti-
fi cação, o provedor poderá ser 
multado.

Porém, ele somente será 
considerado responsável pela 
divulgação da propaganda se for 
comprovado que tinha conheci-
mento prévio da publicação do 
material.

O texto que irá a sanção 
obriga o eleitor a apresentar um 
documento com a sua fotografi a 
no momento do voto, para coibir 
fraudes. O eleitor não poderá 
levar para dentro da cabine de vo-
tação telefone celular, máquinas 
fotográfi cas ou fi lmadoras.

O projeto facilita iniciativas 
de apoio a campanhas, como 
a cessão de uma casa para o 
funcionamento de um comitê 
de candidato. O texto fi xa em         
R$ 50 mil o valor, calculável em 
dinheiro, da doação relativa ao 
uso de bens móveis ou imóveis de 
pessoa física para um candidato 
ou partido. O limite atual é de 
10% dos rendimentos brutos no 
ano anterior ao das eleições.

MATÉRIA-PRIMA
A polêmica do HSC

> p. 5

SUCESSÃO NA CÂMARA
Manobra irrita bloco 

de novatos
> p. 6

SARNEY, Marco Maciel e Eduardo Azeredo na sessão do Senado de terça-feira, 15, que aprovou a minirreforma eleitoral
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> Frase da semana

A polêmica do HSC

ROTATIVO CANOINHAS
Depois de um lento período inicial, a Serttel acelerou o ritmo das obras de 
implementação do Estacionamento Rotativo em Canoinhas durante a semana 
e ainda na quarta-feira, 16, já havia colocado monitores nas ruas para orientar 
os motoristas. A empresa manteve ainda 1.º de outubro como data para iniciar 
pra valer a cobrança por vagas de estacionamento em trechos das ruas Frei 
Menandro Kamps, Francisco de Paula Pereira, Major Vieira, Vidal Ramos, 
Felipe Schmidt, Getúlio Vargas e Eugênio de Souza, todas no centro. Os cartões 
(R$ 0,35 por meia hora e R$ 0,75 por uma hora) serão colocados à venda na 
próxima semana em vários pontos, inclusive o escritório da Serttel em Canoi-
nhas, que fi ca na rua Major Vieira, próximo ao Ginásio da AABB. O telefone 
para tirar dúvidas é (47) 3627-2060. Na próxima edição o CN vai esclarecer 
as principais dúvidas dos leitores. Para participar basta mandar um email para 
cnorte@newage.com.br ou ligar para (47) 3622-1571.

Até quando segue a crise na Câmara de Canoinhas?

Caótica é o mais apropriado a se dizer da situ-
ação a SC-280, no trecho que liga Canoinhas 
a Porto União. Buracos, falta de sinalização e 
faixas inexistentes oferecem inúmeros riscos 
aos motoristas. Em indicação encaminhada ao 
Governo do Estado, o deputado Silvio Dreveck 
(PP) pediu a restauração e manutenção do as-
falto, que deve ser federalizado. Justifi cando a 
sua solicitação, Dreveck lembrou que a 280 é a 
principal ligação entre os dois municípios, onde 
é grande o fl uxo de veículos diariamente. Esta 
semana o DNIT autorizou operação tapa-buraco 
na rodovia. Operários já estão trabalhando na 
pista.

Resistência
Prefeito de Três Barras, Elói Quege (PP), acaba de mandar para 

a Câmara projeto de Lei que institiu plano de cargos e salários na 
prefeitura. Antes mesmo de sua leitura, o projeto vem provocando 
polêmica. A ideia de Quege é acabar com distorções salariais, o que 
já remete a resistência de quem não está nem um pouco contente 
em ver seu salário reduzido.

O projeto promete esquentar o debate na Câmara se a oposição sou-
ber explorar bem o caso. A votação deve ocorrer na próxima semana.

*** Vereadores de Três Barras estão indignados com repor-

tagens citando supostas declarações de Quege de que a Câmara 

demora para aprovar projetos de interesse público como o que 

prevê a desapropriação de imóveis. Garantem que o projeto foi 

aprovado em tempo recorde.

>  AINDA: A gerência de Saúde de Canoi-
nhas continua sem telefone. Esta semana 
a Secretaria de Estado prometeu linhas 
novas, Já não era sem tempo - mais de 
dois meses trabalhando sem telefone!

> EM BRASÍLIA: Prefeitos Israel Kiem (Ma-
jor Vieira) e Luiz Henrique Saliba (Papandu-
va) viajaram no início da semana atrás de 
recursos para cobrir os prejuízos causados 
pelo temporal da semana passada.

> AJUDANDO NA FRITURA: A assessoria 
do senador Raimundo Colombo (DEM) não 
perdeu tempo e espalhou para a imprensa 
a matéria da Folha de S.Paulo que traz os 
gastos de sua ‘colega’ Ideli Salvatti (PT) 
com curso no exterior.

> R$ 2.711,22: Foi quanto cada brasileiro 
pagou em tributos no 1.º semestre de 2009.

> NOVO HORÁRIO: Desde o início do 
mês a prefeitura de Três Barras atende em 
turno único, das 12h30 às 18h30.

> MAIS UM: Vereadores de Canoinhas 
derrubaram mais um veto do prefeito Wei-
nert a projeto que concede alvará provisó-
rio para taxista.

> SOLICITAÇÃO: Vereador Bene Carvalho 
(PMDB) requereu a Oi/BrasilTelecom que 
revise os inúmeros orelhões danifi cados no 
município.

SC-280

Há claramente distorções e incompreensões com 
relação a gestão do Hospital Santa Cruz. O mais 
incrível é que estas distorções estão contaminando 
até mesmo a Câmara de Vereadores.

Há duas semanas, Tarciso de Lima (PP) ques-
tionou o porquê de notas fi scais avulsas terem sido 
tiradas por meio da prefeitura para cobranças 
sistemáticas de R$ 2 mil.

O questionamento contrasta com o pensamento 
de muitos de que o HSC hoje está “municipalizado”.

O que é fato é que o HSC, por ter problemas 
tributários, não pode receber verbas de entidades 
públicas. Daí o surgimento da Associação Comuni-
tária Saúde de Canoinhas, criada especifi camente 
para receber recursos fi nanceiros. Foi dessa forma 
que a UTI do Hospital foi equipada, por exemplo.

O HSC tem ainda uma diretoria que hoje funcio-
na em regime de gestão compartilhada com a pre-
feitura de Canoinhas. A secretária de Saúde Telma 
Bley e o secretário da Administração Argos Burgardt 
fazem parte dessa diretoria.

Agenor Christófoli, sem dúvida alguma, pessoa 
de grande importância para o funcionamento do 
HSC nos últimos anos, primeiramente representou 
um Conselho de Notáveis da sociedade na direção 
do Hospital. Este Conselho viria a compor a direção 
da Associação.

Há dois anos, como ninguém aceitava ser pre-
sidente, Christófoli foi impelido a aceitar o cargo. 
A assessoria jurídica do HSC não viu problemas 
em ele ser assessor, recebendo o que lhe era devido 
pelas 40 horas semanais de serviço efetivamente 
prestado e assumir a presidência, o que foi feito.

 Dessa forma, até o mês passado, Christófoli 
e Roberto Rosa dividiam a responsabilidade pela 
direção do HSC.

Com o início da gestão compartilhada, no entan-
to, surgiu a incompreensão do porquê de Christófoli 
receber salário mensal de R$ 2 mil, pagos por meio 
de notas fi scais avulsas retiradas na prefeitura - daí 
o questionamento do vereador Tarciso.

Ao invés de explicar a quem questionava que 
nem relógio trabalha de graça (Christófoli traba-
lhava em tempo integral no HSC), a direção do 
HSC optou por demiti-lo. Mesmo assim, imbuído 
de espírito fi lantrópico, Christófoli permanece na 
Associação.

O questionamento que fi ca é se, por mais com-
petente que seja, Salete Benetti (que substituiu Rosa 
na administração), conseguirá dar conta de tanto 
trabalho sozinha.

Ressalva
Prefeito de Major Vieira, Israel Kiem (DEM), lembra a coluna 

que as contas da Câmara de Vereadores não foram reprovadas pelo 
Tribunal de Contas durante seu mandato como presidente de Casa. 
Foram sim, aprovadas com ressalvas. É baseada nisso que a oposição 
pede sua inelegibilidade.

MUNICÍPIOS

“Espero nunca ouvir aqui nesta Casa que 

estou sentado em cima de um projeto”
do  presidente da Câmara Célio Galeski (DEM) exaltado e de dedo em riste 

retrucando provocação do colega Tarciso de Lima (PP)

A ação fi scal do governo Lula adotada ao fi nal do 
ano passado para enfrentar a crise econômica 
global acabou benefi ciando mais os Estados e os 
municípios. É que a desoneração fi scal reduziu 
a receita do IPI, mas não afetou a do ICMS, o 
principal tributo para os Estados, e que também 
é repartido com os municípios (75% a 25%).
Resultado: a arrecadação federal foi menor no 
primeiro semestre em relação ao mesmo período 
de 2008, mas as receitas estaduais e municipais 
cresceram em valores nominais.

Tyson Foods
A Tyson Foods nega ter parceria com a Master Agro-

pecuária, de Papanduva, e não está contratando aviários 
para sua unidade em Itaiópolis. A companhia tem, sim, 
um plano de chegar entre as cinco maiores empresas 
avícolas do País em curto prazo de tempo.

Para aumentar a produção e investir em produtores 
integrados, a Tyson conseguiu uma linha de crédito de 
R$ 100 milhões com o BRDE. Outros R$ 20 milhões 
foram oferecidos pela Agência do Badesc.
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Aproveitando ausência de Alexey Sachweh (PPS), presidência colocou em votação projeto que altera regimento

Manobra irrita bloco de novatos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Já virou rotina os ânimos se exal-
tarem na Câmara de Canoinhas 
quando o assunto “mudança no 
regimento interno” vem à tona. 
Estacionado desde o mês passa-
do, o projeto proposto pelo bloco 
de novatos mais Tarciso de Lima 
(PP) que estabelece como critério 
para a indicação de candidato(s) a 
exclusividade ao bloco que detiver 
a maioria dos votos nas urnas, 
voltou repentinamente à pauta de 
votações na sessão de terça-feira, 
15. Detalhe: o que estava em vo-
tação era a emenda proposta por 
Wilson Pereira (PMDB) que aca-
ba com a formação de blocos e dá 
condições a todos os vereadores 
de lançar candidatura. Se aprova-
da, automaticamente anularia o 
projeto dos novatos.

A proposta foi colocada 
em votação em cima da hora 
pelo presidente Célio Galeski 
(PSDB) com a garantia de que 
a emenda seria aprovada. Isso 
porque Alexey Sachweh (PPS) 
não participava da sessão. Ele 
estava em São Paulo participando 
de um congresso.

Antes de o projeto entrar em 
votação, o líder do bloco novato 
Beto Passos (PT) ameaçou retirar 
todo o bloco do plenário caso 
Galeski insistisse na votação da 
emenda. “É maldade colocar esse 
projeto sem a presença do Alexey. 
Ontem (segunda) falamos sobre o 

projeto e nada foi dito, aí sem mais 
nem menos colocam em votação 
hoje. Se o Alexey soubesse que esse 
projeto seria colocado em votação 
hoje (terça-feira), certamente não 
viajaria para São Paulo”.

Galeski insistiu em votar a 
emenda. “Coloquei o projeto 
porque ontem não tinha parecer, 
hoje tem. Se o senhor não quer 
votar, tudo bem.  Quando che-
gar no momento do projeto, o 
senhor pode sair”, disse.

Passos se irritou e disse que 
iria “até as últimas consequências, 
tentando garantir a hegemonia”. 
Classifi cou a atitude de Galeski 
como “puxa tapete” e relem-
brou a manobra dos veteranos 
para cooptar Gil Baiano (PSDB)

e garantir a presidência da Casa 
este ano. 

Neste momento, Tarciso 
de Lima e João Grein (PT) se 
levantaram ameaçando deixar o 
plenário.

TENSÃO

Ao se manifestar, insinuando que 
havia uma manobra para garan-
tir a vitória da emenda, Tarciso 
irritou Galeski, que se exaltou. 
Os dois começaram uma disputa 
para ver quem falava mais alto 
no microfone. De dedo em riste, 
Galeski disse “O senhor está in-
sinuando que estou escondendo 
o projeto. Só coloquei na ordem 
do dia porque me disseram que 
eu estava segurando o projeto”, 

e emendou: “Vou colocar (em 
votação) a hora que bem enten-
der. Não vou segurar nenhum 
projeto. Não tô aqui para sacanear 
ninguém”.

Passos provocou: “Se o se-
nhor traz à baila que não está 
sacaneando ninguém, retire este 
projeto para que possamos con-
tinuar com os trabalhos em 
harmonia”.

Grein interveio: “Não vou 
julgar sua intenção, mas o se-
nhor foi infeliz ao colocar o 
projeto hoje, com a ausência do 
Alexey”.

Enquanto Grein falava, a 
discussão rolava solta longe dos 
microfones entre Galeski, Passos 
e Tarciso.

Paulo Glinski (DEM) tentou 
abafar a discussão: “Sugiro que, 
levando em conta a obstrução de 
fórum, votássemos antes o pro-
jeto de contribuição de melhoria, 
porque foi de grande discussão. 
Vamos dar urgência a essa ques-
tão. Depois discutimos regimen-
to interno”. Pereira pegou carona 
no discurso de Glinski: “A prefei-
tura está esperando a aprovação 
do projeto para asfaltar as ruas”. 
O projeto, que acabou sendo 
aprovado prevê a participação 
da população no pagamento das 
despesas decorrentes da pavi-
mentação asfáltica.

Pouco depois de falar em 
transparência os vereadores 
aprovaram por unanimidade 
suspender a sessão por cinco 
minutos para discutir a questão 
em uma sala fechada.

Ao retornar, Passos estava 
visivelmente irritado. Galeski 
ainda tentava dissuadi-lo da in-
tenção de retirar o projeto. Sem 
alternativa, acabou cedendo. 
“Retiro (o projeto) em nome 
do consenso e das melhorias 
para Canoinhas. Temos dois 
projetos de Lei importantes para 
Canoinhas hoje. Espero nunca 
ouvir aqui nesta Casa que estou 
sentado em cima de um proje-
to”, concluiu.

Depois da sessão que durou 
quase três horas, os vereadores 
voltaram a se reunir a portas 
fechadas. O projeto deve voltar 
à pauta na próxima semana.

A Câmara de Vereadores de Ca-
noinhas aprovou em 2.ª votação 
na terça-feira, 15, projeto de Lei 
de origem executiva que estabe-
lece os critérios para a cobrança 
de contribuição por melhoria 
relativa a obras de pavimentação 
de duas vias específi cas.

O projeto prevê a criação 
de uma comissão formada por 
pessoal técnico com a missão de 
avaliar os imóveis fi xados hoje 

nas ruas a serem pavimentadas. 
Quando a pavimentação for 
concluída, esta comissão volta 
a visitar os imóveis e desenvol-
ve um estudo para determinar 
quanto a mais valorizou depois 
da melhoria. Todos os imóveis 
valorizados terão de pagar a taxa 
de melhoria, que será igual para 
todos, independente do valor 
ou tamanho do imóvel. Serão 
dispensados da contribuição so-
mente os casos em que não haja 
valorização comprovada.

As primeiras ruas a serem 
pavimentadas são a Lourenço 
Wrublevski, Izidoro Gustavo 
Jarschel, Basílio Humenhuk, 
Estrada Dona Francisca e a tão 
aguardada Duque de Caxias. O 
custo total das obras demanda 
R$ 2,527 milhões – 70% virá por 
meio de empréstimo concedido 
pelo Badesc e 30% sairão dos 
cofres da prefeitura.

O projeto segue agora para 
sanção do prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB).

Câmara aprova contribuição por obras de melhoria

GALESKI e Passos voltaram do recesso de 5 minutos mais nervosos; discussão só acabou com retirada do projeto da pauta
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RUA Duque de Caxias deve ser uma das primeiras a ser restaurada
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Das 5.474 cidades que receberam kits para acesso a internet, maioria não está equipada

Telecentros em cidades do 
interior não estão equipados

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA/BELA VISTA

Desde agosto de 2008, a Casa da 
Cultura de Major Vieira abriga 
11 computadores enviados pelo 
Governo Federal por meio do 
programa de inclusão digital Te-
lecentros Comunitários, que visa 
dar acesso gratuito a internet a 
quem mora em localidades dis-
tantes dos grandes centros, com 
difi culdade em se conectar a rede 
mundial de computadores.

O problema é que desde 
a instalação, os computadores 
não têm acesso a internet e o 
pior, são operados em sistema 
Linux, software livre que além 
de pouco conhecido, está ins-
talado em versão ultrapassada 
nos computadores doados pelo 
Governo. “Até tentamos pedir 
ao Ministério para instalar uma 
versão mais recente, mas eles 
não deixaram”, explica a respon-
sável pelo Telecentro de Major 
Vieira, que pediu para não ser 
identifi cada.  

Desde 2008, o Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) 
firma com prefeituras termos 
de doação para entrega dos kits 
que compõem os telecentros – 
11 computadores, impressora, 
projetor multimídia e móveis. As 
prefeituras dão o local e bancam 
os custos. O governo quer termi-
nar 2010 com 21 mil telecentros. 

Para tanto, pretende investir mais 
R$ 315 milhões. Em média, ha-
verá cerca de quatro telecentros 
por cidade.

MAIS TELECENTROS

O Ministério das Comunicações 
lança edital nesta semana para 
comprar computadores e móveis 

a fi m de instalar mais 15 mil tele-
centros no País. Segundo infor-
mou o Ministério, as máquinas 
do programa, que já tem 6.520 
pontos no País, começaram a ser 
entregues em 2008, mas o treina-
mento dos monitores começou 
apenas neste mês. Termina em 
novembro, incompleto. Das 
5.474 cidades que receberam os 
“kits telecentros”, 2.500 não in-
dicaram monitores. Não é o caso 
de Major Vieira, onde a monitora 
já está trabalhando.

Em Bela Vista do Toldo, no 
Núcleo Escolar Municipal João 
Pedro Alberti, na localidade de 
Rio d’Areia, o Telecentro tam-
bém está montado, mas sem 
Internet. Segundo a Secretaria de 
Educação do município, técnicos 
da Oi/BrasilTelecom deveriam 
instalar a antena esta semana. 
O MEC, por sinal, culpa a ope-
radora pela morosidade. A boa 
notícia, no entanto, é que a ante-
na para conexão sem fi o chegou 
há duas semanas no Telecentro, 
dependendo agora somente da 
instalação.

A família do pequeno 
GUSTAVO 

HENRIQUE 

GNEIPEL, ainda cons-
ternados com sua tão 
precoce partida, agra-
dece encarecidamente 
a todos que de uma 

forma ou de outra, seja 
por meio de doações, 
orações ou palavras de 
conforto, nos ajudaram 
neste momento de tama-
nha dor e sofrimento.

AGRADECIMENTO

TELECENTRO de Major Vieira está montado, mas falta o principal: internet
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Fenômeno que atingiu região não foi tornado; nível dos rios já 
começa a preocupar e é medido diariamente pelos bombeiros

Ciram lança alerta 
para temporais

Gracieli Polak
CANOINHAS

Leitora envia fotos para registrar o descaso da prefeitura com o bairro 
Água Verde. “Algumas ruas estão intransitáveis e a patrola quando 
passa é apenas na rua principal do bairro, que vai para o Salto d’Água 
Verde. A rua Mário João Mayer (foto), que dá acesso à escola e a 
creche do bairro está lamentável. A rua Licinío Cornelsen, por onde 
tem o maior movimento de veículos, está quase intransitável. Pedimos 
que seja feita alguma melhoria urgente”, pede.

Árvores caídas
Leitor liga para reclamar que, até esta semana, uma árvore que caiu 
na praça Doutor Oswaldo de Oliveira, no centro de Canoinhas, não 
foi removida. “Atrapalha a passagem das pessoas e até o momento 
ninguém da prefeitura a removeu”, afi rma.

A vez e 
a voz do 

povo!

Participe enviando um e-mail para o endereço cnorte@newage.

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

necessário se identifi car.

Ruas intransitáveis

Árvores arrancadas pela raiz e 
pinheiros de grande porte dece-
pados trouxeram à tona a curiosi-
dade em torno do fenômeno que 
atingiu a região. O vento forte, 
para alguns, signifi cava que um 
tornado passou pela região, mas, 
de acordo com a meteorologista 
do Centro de Informações de 
Recursos Ambientais e de Hi-
drometeorologia de Santa Cata-
rina (Ciram), Francine Gomes, 
a princípio o que aconteceu na 
região foi um temporal intenso, 
possivelmente com a ocorrên-
cia de um fenômeno chamado 
microexplosão. “Destruição não 
signifi ca exclusivamente que o 
local tenha sido atingido por um 
tornado. Uma microexplosão é 
caracterizada por rajadas de vento 
de dentro da própria nuvem e não 
necessariamente forma o cone 
de um tornado, mas pode causar 
destruição semelhante”, conta. 

Até o momento, de acordo 
com a meteorologista, o Centro 
trabalha com informações de 
radares do momento de ocor-

rências do fenômeno e também 
com informações fornecidas pela 
Defesa Civil e que, devido às 
difi culdades logísticas, não pode 
comprovar todas as ocorrências 
da última semana.

MAIS CHUVA

Segundo o Ciram, a região terá 
mais um fi nal de semana chuvoso, 
com possibilidade de fenôme-
nos climáticos, como granizo e 
descargas elétricas. Para o dia de 
hoje, segundo o órgão, a tempe-
ratura não ultrapassa os 20° C, 
com sol encoberto e ocorrência 
de chuva durante grande parte 
do dia. O motivo de preocupação 
para grande parte do Estado, no 
entanto, se justifi ca na velocida-
de do vento: no Planalto Norte 
as rajadas podem chegar aos 35 
Km/h, alternadas com descargas 
elétricas e granizo.

Para amanhã, a previsão 
também é de chuva, mas sem 
ocorrência de outros fenômenos, 
enquanto no domingo, gradativa-
mente o tempo melhora e o sol 
aparece com nuvens na região. 
O volume elevado de chuvas na 
região preocupa regiões próximas 

aos rios, como o Canoinhas, que 
tem subido gradativamente.

MONITORAMENTO 

CONSTANTE

Na cidade, o Corpo de Bombeiros 
está medindo duas vezes ao dia o 
volume de água do rio Canoinhas. 
Segundo o sargento Silvano, do 
9.º Batalhão de Bombeiro Militar, 
na última medição da terça-feira, 
15, o nível alcançado pela água 
na ponte que liga Três Barras a 
Canoinhas foi de 5,1 metros. Na 
primeira medição da quarta-feira, 
16, o nível chegou aos 5,19 me-
tros no mesmo ponto. Na manhã 
de ontem, o volume alcançado foi 
de 5,3 metros. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, por enquanto a situação 
é normal e somente depois que 
o rio atingir os 5,7 metros a 
situação pode ser considerada 
preocupante. Em Três Barras o 
nível do rio Negro também está 
alto e suas águas já ocuparam as 
áreas de vargem, mas, segundo 
o Corpo de Bombeiros, ainda 
não começaram a ser realiza-
das medições para averiguar 
o nível.

Nova estrutura no Fórum 
O Fórum da Comarca de Canoi-
nhas tem novo quadro de juízes e 
promotores. Com a promoção do 
juiz da 1.ª Vara Dr. André Alexandre 
Happke, que acaba de tirar férias e 
em seguida deve deixar a Comarca 
para assumir uma das Varas do 
Fórum de Chapecó, Dr. Fernando 
de Castro Faria assumiu a titula-
ridade da 1.ª Vara. Dessa forma, 

Dr. Reny Baptista Neto assumiu 
como substituto a 3.ª Vara Criminal. 
Faria assumiu ainda a direção do 
Fórum.

Houve troca também nas promo-
torias. Com a transferência de Alan 
Boetger e Marcos Antonio Schuster, 
assumiram respectivamente a Dra. 
Chimelly Louise Marcon e o Dr. 
Vagner Pires Coroda.
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NÍVEL do rio Canoinhas na manhã de ontem atingia 5,3 metros, acima de 5,7 rio transborda e atinge casas ribeirinhas



9VARIEDADESCanoinhas, 18 de setembro de 2009 SAÚDE

Há suspeita de que outra morte tenha sido causada pelo H1N1; em Canoinhas há 113 casos suspeitos monitorados

Três Barras confirma 1.ª morte

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

Três Barras confi rmou na sexta-
feira, 11, a primeira morte causada 
pelo vírus H1N1 na cidade. Trata-
se de um senhor na faixa dos 60 
anos que teria feito uma cirurgia 
da catarata no início do mês em 
Joinville. Ao voltar começou a 
apresentar os sintomas da doença. 
Ele foi internado inicialmente no 
Hospital de Três Barras, mas de-
vido a gravidade do caso acabou 
sendo levado para o Hospital São 
Vicente, de Mafra, onde morreu 
na semana passada. Segundo a 
secretária de Saúde de Três Barras, 
Raquel Vieira, o paciente apresen-
tava várias complicações como o 
fato de ser fumante e hipertenso, 
o que certamente contribuiu para 
o óbito. A família do homem foi 
monitorada durante todo o trata-
mento e até o momento nenhum 
dos membros apresentou sinto-
mas da nova gripe.

Este é segundo caso confi r-
mado de gripe H1N1 em Três 
Barras. Há suspeita de que outro 
óbito tenha sido causado pelo 
vírus no município. Ontem o pre-
feito Elói Quege (PP) foi às rádios 
afi rmar que há dois óbitos por 
H1N1 na cidade, mas a Secretaria 
de Saúde voltou a confi rmar que 
a suspeita no segundo caso não 
está confi rmada. O resultado deste 
exame deve retornar ainda hoje, já 
que o Lacen está dando prioridade 
aos casos em que há morte. Pelo 
menos 15 amostras de Três Barras 
enviadas ao Lacen de Florianópolis 
aguardam exame. O envio dos 
resultados continua lento. Das 
mais de 50 amostras coletadas em 
Canoinhas, por exemplo, até o mo-
mento apenas cinco retornaram – 

dois casos confi rmados (um óbito 
e uma gestante que passa bem) e 
três negativos.

Porto União também con-
fi rmou um óbito na semana pas-
sada.

LENTIDÃO

A lentidão em enviar os resultados 
dos exames ainda é o maior desafi o 
dos gestores de saúde. O Lacen 
começou a fazer os exames no 
Estado na semana passada, mas a 
demanda passa dos 4 mil.

Segundo a enfermeira do 
Centro de Epidemiologia de Ca-

noinhas, Iolanda Silveira, “não 
podemos dizer que os casos estão 
diminuindo”, considerando que 
os resultados dos exames não 
estão retornando. Mesmo sem 
confi rmação, 87 pessoas já usaram 
o Tamiflu, medicamento eficaz 
contra o H1N1, até o momento 
em Canoinhas.

A gerente regional de Saúde 
Andrea de Paula e Silva, afi rma 
que não é o momento de relaxar. 
“Não é a hora de baixar a guarda”. 
Ela revela que somente nesta se-
mana, 15 crianças passaram a usar 
o Tamifl u.

Morte leva 

prefeitura a 

baixar norma

Estão suspensos por tempo inde-
terminado todos os eventos espor-
tivos e culturais em Três Barras. A 
decisão foi anunciada pelo prefeito 
Elói Quege (PP) e está amparada 
na Normativa Municipal 004/2009 
que visa intensifi car as medidas de 
redução dos riscos de transmissão 
do vírus da nova gripe.

O prefeito esclarece que a sus-
pensão atinge também todas as ati-
vidades que ocasionem o acúmulo 
de pessoas em um determinado lo-
cal, seja ele a céu aberto ou fechado. 
Com a decisão, o Festival Municipal 
de Dança foi novamente cancelado. 
A princípio, o evento aconteceria 
no mês de setembro. Depois, foi 
transferido para o início do mês de 
outubro e, agora, adiado. 

Outros eventos suspensos 
foram a Copa Primavera de Fu-
tebol de Areia/ 26ª SDR, que 
estava acontecendo na sede do 
município e também a Copa São 
Cristóvão de Futebol de Areia. 
Apenas uma rodada havia sido 
disputada até o momento nas duas 
competições.

A segunda etapa da vacinação 
contra a poliomielite, também 
conhecida como paralisia 
infantil, acontece amanhã em 
todo o País. Na região, além 
da vacinação nos postos de 
saúde das 8 às 17h, diversas 
barreiras serão montadas 
em pontos estratégicos com 
grande concentração de pes-
soas. Somente em Três Bar-
ras, 19 postos serão criados 
em todo o município. Todas 
as crianças menores de cinco 
anos devem ser vacinadas.

Amanhã é 

dia de tomar 

gotinha
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Índice de suicídio 
cresce no Estado

Gracieli Polak
CANOINHAS

Pessoas propensas devem receber tratamento, diz psicóloga

Pouco se fala sobre o assun-
to, principalmente porque a 
prática usual nos casos de 
suicídio é o silêncio, mas o 
número de registros no Esta-
do tem aumentado ano a ano. 
A cada 18 horas uma pessoa 
tira a própria vida em Santa 
Catarina, que em todo terri-
tório brasileiro, tem índices 
menores somente que o do 
Rio Grande do Sul. No ano 
passado, 478 pessoas tiraram 
a própria vida nas terras ca-
tarinenses, maior número já 
registrado até então.

A  s i tuação  é  t ão  p re -
ocupante que o dia 10 de 
setembro fo i  inst i tu ído o 
Dia Mundial de Combate ao 
Suicídio pela Organização 
Mundial  de Saúde (OMS), 
que estima que cerca de um 
milhão de pessoas se mata 
anualmente no mundo. Se-
gundo a Organização, a taxa 
de suicídio cresceu 60% em 
todo o mundo nos últimos 50 
anos, fator agravado também 
pela quantidade de tentativas 
fracassadas: para cada caso 
consumado, outros 20 tentam 
sem conseguir. No Estado, 
o deputado Antonio Aguiar 
(PMDB) defendeu na Assem-
bleia Legislativa projeto para 
instituir cuidados preventivos 
para potenciais suicidas, como 
a adoção de tratamentos es-
pecíficos para este grupo de 
risco. Segundo ele, o suicídio 
hoje é um problema de saúde 
pública, por isso é preciso 
adotar medidas para prevenir 
sua ocorrência.

SITUAÇÃO 
PREOCUPANTE
Questões como o uso de dro-
gas, falta de referências fami-
liares e a propensão ao suicídio 
fizeram parte de um questio-
nário aplicado por uma escola 
pública de Canoinhas. Dos 15 
alunos que responderam às 
perguntas, um afirmou pensar 
em suicídio e outros dois de-
ram respostas evasivas para a 
questão. A situação, segundo a 
psicóloga Sibeli Canani, deve 
ser percebida com atenção. 
“Essas crianças que mostram 
propensão, ou ao menos pen-
sam nisso, devem ser acompa-
nhadas”, alerta Sibeli.

A psicóloga explica que as 
pessoas próximas devem ficar 
atentas ao comportamento des-
sas crianças para que situações 
de risco possam ser evitadas e 
os índices diminuídos. “Pro-
curar ajuda é a atitude correta 
para quem passa por uma situ-
ação como esta”, explica. 

AJUDA VOLUNTÁRIA
O Centro de Valorização da 
Vida (CVV) é um serviço de 
apoio voluntário que funciona 
24 horas por dia no atendi-
mento a questões emocionais 
extremas, como a propensão ao 
suicídio. Para buscar ajuda em 
situações de risco, ligue 141.

QUESTIONÁRIO aplicado a um aluno da 5.ª série de uma escola de Canoinhas
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Canoinhas sedia reunião da 

Rede de Atenção à Saúde

Ontem e hoje, das 8 às 17 horas, 
em Canoinhas, acontece ofi cina 
para capacitar técnicos e gestores 
da região, com o intuito de ampliar 
a atuação da Ofi cina Zero e Rede 
de Atenção à Saúde em Santa 
Catarina. A capacitação é realizada 
no Auditório da Universidade do 
Contestado, localizado no distrito 
de Marcílio Dias. Participam do 
evento os gestores e especialistas 
de toda a região norte e Planalto 
Norte do Estado. De acordo com 
a gerente regional de Saúde, An-
drea de Paula e Silva, que coordena 
a Ofi cina Zero na região, o projeto, 
idealizado pelo Ministério da Saú-

de, é desenvolvido em municípios 
catarinenses com o objetivo de me-
lhorar a gestão clínica, promover a 
saúde e garantir o uso racional de 
recursos, por meio da integração 
da atenção básica aos serviços de 
urgência, de atenção especializada 
e de ações de vigilância em Saúde. 
Santa Catarina é um dos Estados 
pioneiros no País na implantação 
desse modelo de atendimento. 
Nos meses de setembro e outubro 
será realizada uma reunião para 
discutir o projeto de implantação 
da urgência e emergência com 
classifi cação de risco em todos os 
pontos de assistência da rede.

ENCONTRO começou ontem e deve prosseguir hoje o dia todo na UnC Marcílio
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Menino que morreu à espera de medula compatível mobilizou Canoinhas e deixou como lição que há outros na mesma luta

LUTA PELA VIDA: Nem todos têm 
o mesmo destino de Gustavo Gneipel

Aos 16 anos, depois de passar 
por meses com fraqueza, tontu-
ras e sangramentos nas gengi-
vas, Ivomar Gonçalves Padilha 
descobriu que estava com uma 
doença que para muitas pes-
soas, ainda hoje, signifi ca uma 
sentença de morte. Depois de 
um sangramento descontrolado 
das narinas, o jovem procurou 
um médico e, no mesmo dia, 
recebeu o diagnóstico de seu 
problema: leucemia. “Estava 
todo mundo chorando, deses-
perado. Eu também não fi quei 
bem, mas decidi que queria 
lutar”, conta.

Da descoberta para a qui-
mioterapia, um dia. Em poucas 
horas a vida do rapaz tinha se 
transformado radicalmente e, na 
fase na qual a doença estava, um 
transplante era a única chance de 
continuar vivo, ainda assim com 
muitos cuidados. “O médico 
falou que, se eu tivesse procu-
rado recurso antes, talvez não 
precisasse do transplante e, se 
eu não tivesse conseguido a me-
dula, em apenas dois meses teria 
defi nhado”, diz. A sobrevivência 
de Ivomar responde pelo nome 
da irmã mais nova, Giseli, que 
tem a medula 100% compatível 
e, aos sete anos de idade, salvou 
a vida do irmão. 

Hoje aos 21 anos, Ivomar 
leva uma vida quase normal. 
Ainda faz uso de três tipos de 
remédios e se cuida ao extremo 
para evitar complicações da 
doença, acompanhada a cada 
três meses pelos médicos, mas 
mais do que sofrimento, a ba-
talha trouxe muita informação 
e esclarecimento para a família 
do rapaz.

LUTA DIFÍCIL

Para o tio de Ivomar, Edson 
Schroeder, que acompanhou o 
sobrinho durante o tratamento, 
a experiência deixou algumas 
marcas e a certeza de que é pre-
ciso colaborar. Mesmo depois do 
transplante de Ivomar, Schroe-
der coletou sangue para doação 

de medula. “A gente vê o drama 
das pessoas, se sensibiliza. As 
pessoas deveriam imaginar que 
poderia ser um fi lho deles que 
estivesse precisando”, defende.

Com a campanha levantada 
para conseguir um doador para 
o garotinho Gustavo Henrique 
Gneipel, que faleceu na quarta-
feira, 9, mais de 400 pessoas 

coletaram amostras no Hemo-
centro de Canoinhas. No Brasil, 
o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) organiza o Registro Na-
cional de Doadores de Medula 

(Redome) que reúne amostras de 
todo o País e cruza informações 
em busca de medulas compatí-
veis. A estimativa do órgão é de 
que apenas 30% das pessoas que 
esperam transplante o consigam 
na própria família. “A dor maior 
é da perda, não a da doação”, 
defende Schroeder.

APESAR de tomar remédios e viver sob cuidados, Padilha leva uma vida normal e torce por quem precisa de transplante
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Noite de Autógrafos
O prezado amigo, professor e gourmet, Luiz Sérgio Buch, convidando para a 
noite de autógrafos de lançamento do seu livro Olhares, Histórias e Sabores 
do Vale do Iguaçu, às 19h30min no Espaço Cultural Estação – Praça Hercílio 
Luz, em Porto União. Um pouco mais cedo, às 17 horas, a Associação Amigos 
do Trem lançará o projeto Ferrovia do Contestado, promovendo um passeio 
de trem com a Maria Fumaça até a Estação Engenheiro Mello, a cerca de 12 

quilômetros do centro da cidade. Na para-
da para um cafezinho, haverá uma breve 
apresentação de uma peça teatral para 
os passageiros, intitulada o Alto do Monge 
João Maria. No retorno a Porto União, o te-
atrólogo e sou trupe farão uma performance 
teatral da chegada da família Buch à antiga 
Estação do Canivete. Será sem dúvida um 
acontecimento memorável, uma noite de 
nostalgia, repleta de emoções. 

Luiz Sérgio praticando uma de suas 

paixões além da literatura e história: a 

culinária

Semana do Excepcional
A Apae de Irineó-
polis promoveu a 
Semana do Excep-
cional com diversas 
atividades culturais 
e recreativas. Para 
a abertura, foi mon-
tada uma sala de 
cinema no refeitório 
da sede da entida-
de, onde os alunos 
assistiram fi lmes do 
saudoso Charles 
Chaplin, o “Carli-
tos”. As principais 
atrações foram a Corrida dos Treze Pontos e apresentações artísticas de dança 
e teatro. O ponto culminante do evento foi uma exposição realizada na avenida 
central da cidade onde o Clube de Mães, professores e alunos puderam expor 
seus trabalhos e suas habilidades e de  divulgar o lema: “Tome uma atitude, 
quebre as barreiras e construa você também a acessibilidade para a pessoa 
com defi ciência intelectual”. A Semana foi encerrada com mais uma participação 
do grupo de senhoras da Oase da Igreja Luterana, acompanhadas do pastor 
Emerson Pott, que fez uma refl exão sobre o tema, além de nos prestigiar com 
seu calor humano e oferecer um lanche especial.

Reformas no 
Sindicato

O presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais 
de Canoinhas, Edmilson 
Verka, informa a coluna 
que a sede da entidade 
acaba de passar por uma 
reforma geral e moderni-
zação do espaço físico. 
Foram trocadas as anti-
gas janelas de ferro por 
esquadrias de alumínio, 
o prédio recebeu nova 

pintura interna e externa. A ampliação e modernização do espaço interno da 
sede proporcionam mais conforto e funcionalidade aos funcionários. 

Tiago Faria canta no Femic 2009
O cantor catarinense nascido em Canoinhas, semifi nalista do programa Ídolos 
do SBT 2008, Tiago Faria (foto), no próximo dia 3 de outubro, às 20 horas, 
no Cine Teatro Ópera, em Porto União, em show Solo, fará a abertura da 
Fase Regional do Festival da Música e da Integração Catarinense (Femic). 

O Femic é uma promoção 
da Secretaria de Estado do 
Turismo, Cultura e Esporte. 
Segundo o gerente do setor 
na SDR Canoinhas, James 
Lanke, foram inscritas 16 
músicas inéditas de autores 
e intérpretes dos municípios 
de Três Barras, Porto União 
e Canoinhas. Tiago Faria 
também é convidado espe-
cial para a mesa julgadora 
que irá escolher os melho-
res trabalhos apresentados 
nesta noite.

Merenda escolar 
O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) vai comprar alimen-
tos produzidos por 31 agricultores 
da Agricultura Familiar do município, 
beneficiados pelo Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), exe-
cutado pela Conab. A informação é 
do presidente do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar (Consea), 
Antonio Carlos Senff. Inicialmente 
será investidos R$ 108,5 mil na aqui-
sição de alimentos para a merenda 
escolar da rede municipal e da Escola 
de Educação Básica Horácio Nunes. 
O objetivo, segundo o presidente 
do Consea, é incentivar a venda de 
produtos da agricultura familiar para 
a alimentação escolar, valorizando 
os nossos agricultores que terão um 
incremento na renda familiar e melho-
ria da qualidade de vida.  O evento 
ocorreu na manhã de terça-feira, 15, 
no Hotel Partika, que tratou das assi-
naturas dos contratos, contou com a 
presença dos membros do Consea, 
autoridades e os agricultores que 
fornecerão os alimentos. Além das 
unidades escolares, também rece-
berão os produtos para a merenda 
escolar a Apae local e Associação de 
Caridade Santa Bernadete. 

Convenções no 
PSDB
Conversei esta semana com o presi-
dente do PSDB de Irineópolis, Juliano 
Pozzi Pereira, sobre as convenções 
do seu partido. Ele adiantou que os 
mandatos de todas as executivas 
foram prorrogados por mais um pe-
ríodo e não haverá convenções em 
todos os níveis. A propósito, o vice-
presidente estadual da sigla, Marco 
Tebaldi, nas suas andanças pela 
região, está informando o tucanato 
sobre essa decisão da executiva 
nacional, e do cadastramento para 
prévias do PSDB nacional. Em 2006, 
ainda como prefeito de Joinville, 
Tebaldi foi um dos que sustentou a 
necessidade de acordo dos tucanos 
com o PMDB para reeleger Luiz 
Henrique da Silveira. Agora, com ou 
sem polialiança, afi rma que a vez é 
do vice-governador Leonel Pavan. 

Seminário de 
Administração
Com a participação já confi rmada 
do ex-presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso como 
palestrante no dia 1.º de outubro, a 
6.ª fase do curso de Administração da 
Universidade do Contestado (UnC), 
campus de Canoinhas, promove de 
28 de setembro a 2 de outubro, o Se-
minário de Administração. O evento 
será realizado na Firma, em Canoi-
nhas.  Fernando Henrique abordará 
em sua palestra, o tema Economia 
e Perspectivas. Ainda no programa, 
a palestra de abertura do seminá-
rio, dia 28, às 20 horas, com Mário 
Castelar, abordando a Importância 
do Pensamento Inovador. Dia 29, 
às 19h30min, palestra com Alfredo 
Rocha, sobre a Liderança e Gestão 
da Inovação.  Dia 30, às 19h30min, 
palestra de Anacleto Ângelo Ortigara, 
sobre A Cabeça do Empreendedor; e 
dia 2 de outubro, às 20 horas, apre-
sentação do espetáculo In Progress 
em Noite Cultural com a Escola do 
Teatro Bolshoi. 

Ontem LEOMAR 

SUDA reuniu 
amigos e familiares 
para comemorar 
mais um ano de 
vida e de alegria. 
Para ele, os cum-
primentos especiais 
pela data. 

Amanhã a querida ELISETE 

ARAÚJO DE SOUZA festejará 
seu aniversário. Pela data mais 
que especial, muita saúde, paz 

e alegrias são os desejos de sua 
família. 
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Parabéns ao grupo PIAZITOS 

FANDANGUEIROS, que está fa-
zendo sucesso e animando muitos 
bailes e festas pela região. 

Felicidades para BARBARA 

BICA, que completou cinco 
anos na segunda-feira, 14. Seus 
pais desejam muitas felicidades!
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ANIVERSARIANTES
11/09- Maria Krauss

15/09- Carlos Roberto Shidolski
22/09- Eliseu José Amaral
23/09- Vera Lúcia Girardi

NICOLLI BEDRETHUCK 

WOGEINAKI festejou quatro 
anos no sábado, 12, e recebeu 
mimos e presentes de seus 
pais, Beatriz e Júnior.
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Assessor jurídico da UnC Canoinhas, Gilney Guimarães, garante que decisão judicial será facilmente revertida

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

“Estamos absolutamente tranquilos”

É com tranquilidade que a dire-
ção da UnC Canoinhas recebeu 
a notícia de que sentença emitida 
pela juíza Janine Stiehler Martins 
condena a Universidade ao paga-
mento de multa diária de R$ 500 
caso descumpra determinação de 
que o município deve criar por 
meio de Lei Municipal, todos 
os cargos, funções e empregos 
públicos necessários para o fun-
cionamento da entidade. Também 
determinou que em prazo de um 
ano, independente da Lei criada, 
a UnC promova um concurso 
público para a contratação de todo 
o seu quadro de funcionários, com 
exceção dos temporários. Pela 
decisão, a UnC terá ainda de reali-
zar licitações para contratação de 
obras, serviços, compra e aliena-
ções nos termos da legislação em 
vigor para empresas públicas.

Segundo o assessor jurídico da 
UnC Canoinhas, Gilney Guima-
rães, que deve apresentar recurso 
da decisão na próxima semana, o 
Tribunal de Justiça de SC (TJSC) 

já derrubou pelo menos seis de-
cisões semelhantes a esta contra 
fundações universitárias criadas 
pelo poder público, mas de caráter 
privado. Uma das decisões, inclusi-
ve, se refere à UnC Concórdia, que 
funciona nos mesmos moldes do 
campus Canoinhas.

Guimarães conta que conhe-
cia a Ação Civil Pública que foi 
proposta há anos pelo Ministério 
Público e nunca achou que fosse 
julgada procedente, mas acredita 
em uma fácil reversão no TJSC. A 
decisão, no entanto, deve demorar 
sair. Isso porque primeiramente o 
recurso vai para a Comarca e de 
lá é despachado para o TJSC que, 
normalmente, costuma demorar a 
emitir decisão.

UNIFICAÇÃO
Com o processo de unifi cação 
dos CNPJs dos cinco campi 
da UnC – apenas Caçador está 
embaçando para que a mudança 
seja efetivada – automaticamen-
te o processo perde o sentido. 
Isso porque os campi, como 
entidades autônomas, deixam de 
existir e passam a compor uma 

única entidade, do ponto de vista 
legal. A intenção é de que a UnC 
comece 2010 unifi cada.

Guimarães explica que caso 
a UnC fosse exclusivamente uma 
entidade pública, não poderia co-
brar mensalidade e o município 
teria de bancar os custos da Uni-

versidade. Com um orçamento 
anual que beira os R$ 6 milhões, 
a Secretaria de Educação de Ca-
noinhas não teria a mínima con-
dição de arcar com as despesas da 
UnC, que trabalha hoje com um 
orçamento anual próximo dos R$ 
13 milhões.

GUIMARÃES reuniu pelo menos seis decisões do TJSC que derrubam sentença

Vagas abertas 

para curso de 

socorristas

O 9.º Batalhão de Bombeiro Mi-
litar de Canoinhas acaba de abrir 
vagas para curso de atendimento a 
emergências.  

O curso tem o objetivo  de ca-
pacitar pessoas da comunidade  para 
realizar o primeiro atendimento diante 
de uma emergência, que pode ocorrer 
no seu trabalho, residência, escola,  
ou mesmo em via pública. Podem 
participar pessoas com idade igual ou 
superior  a 18  anos, que possuam no 
mínimo o 1.º grau completo. Com 
turmas de até 40 alunos, o curso será 
realizado nas terças e quintas-feiras, das 
19 às 22h30, com previsão da primeira 
turma iniciar em novembro.

O curso é gratuito. Para fre-
quentar é necessário cumprir os 
requisitos, preencher ficha de 
inscrição e recolher taxa de R$ 30. 
Doadores de sangue comprovados, 
estão isentos da taxa de inscrição.

CANOINHAS
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS/TRÊS BARRAS

Cerca de 10% das propriedades da região tiveram prejuízos

Pastagens perenes de 
verão no Planalto Norte 

Interior contabiliza 
danos do temporal

Com poucas culturas no cam-
po, os prejuízos causados pelo 
vendaval da terça-feira, 8, foram 
sentidos de forma menos dra-
mática no bolso dos agriculto-
res da região, mas ainda assim 
trouxeram problemas. Estradas 
devastadas, bueiros entupidos e 
maior possibilidade de doenças 
fúngicas são os problemas que 
vieram com a chuva e prometem 
dar ainda mais dor de cabeça 
para os agricultores.

 Segundo o secretário de 
agricultura de Canoinhas e pre-
sidente do Conselho Municipal 
de Agricultura (CMA), Donato 
João Noernberg, uma reunião 
extraordinária do órgão foi rea-
lizada para que os prejuízos das 
comunidades fossem avaliados. 
De acordo com Noernberg, 
poucas propriedades tiveram 
danos físicos. “Os maiores pre-
judicados foram os abrigos de 
cultivo protegido, que foram 
bastante atingidos, mas em linhas 
gerais, os danos não foram muito 
intensos”, diz. 

Noernberg conta que, de 
agora em diante, os problemas 
enfrentados pelos agricultores 
permanecem nas condições de 

infraestrutura nas propriedades 
e com o surgimento de doenças 
que chegam com a ocorrência 
volumosa das chuvas. As lavouras 
de trigo e cebola da região, até o 
momento, não sofreram grandes 
danos, segundo o secretário, mas 
estão sujeitas a maior reposição 
de nutrientes e controle bioló-
gico.

ENXURRADA

Em Três Barras, situação seme-
lhante. Os prejuízos que levaram 
o município a decretar situação 
de emergência por causa da forte 
enxurrada foram, de acordo com 
o secretário de agricultura, João 
Mateus Barboza, basicamente na 
zona rural. “Cerca de 30 proprie-
dades tiveram as estruturas abala-
das, mas este com certeza não foi 
o maior dano”, conta. A destrui-
ção de estradas e o entupimento 
de bueiros é, para o secretário, 
o principal motivo de atenção 
neste momento em que são ela-
borados relatórios da situação e 
defi nidas estratégias de ação. “A 
infraestrutura da área rural fi cou 
bastante abalada e agora é preciso 
reconstruir, arrumar estradas. A 
enxurrada levou embora muito 
investimento”, diz.

Em reunião realizada ontem, 
a secretaria estimou em R$ 600 

mil o prejuízo causado pela en-
xurrada. Além dos alagamentos, 
segundo o secretário, muitos 
agricultores tiveram prejuízos 
principalmente na produção do 
leite, que por causa da falta de 
energia, teve a produção parada. 

ENERGIA 

RESTABELECIDA

Segundo o chefe da agência de 
Canoinhas da Centrais Elétri-
cas de Santa Catarina (Celesc), 
Osvaldo Roberto Romanowski, 
a destruição causada em toda 
a rede por causa do vendaval 
foi fora das proporções e por 
este motivo, houve demora no 
restabelecimento da energia, 
fator que prejudicou algumas 
atividades agrícolas. Romano-
wski explica que no sábado, 12, 
todas as comunidades voltaram 
a ter energia elétrica. “Realmente 
a destruição foi muito grande 
não só nas árvores ao redor da 
rede, mas também em toda a 
rede. Trabalhamos em mais de 
80 pessoas, mas o trabalho era 
muito grande”, explica.

A recomendação da Celesc é 
de que uma área de seis metros 
de cada lado da rede elétrica seja 
preservada, para que prejuízos 
com quedas de árvores sejam 
amenizados. 

As gramíneas forrageiras de clima tropical e subtropical constituem-se 
em uma alternativa viável na alimentação animal, dado ao seu alto 
potencial de produção e relativo baixo custo. No entanto, para que o 
potencial seja manifestado adequadamente, uma das principais carac-
terísticas é a adaptação da pastagem à região. Infelizmente, muitas 
espécies vendidas no comércio como pastagens perenes acabam 
apresentando comportamento anual, justamente por não ser adaptado 
às condições de clima e solo do Planalto Norte. Até pouco tempo atrás 
havia escassez de informações sobre o comportamento, produção e 
manejo de gramíneas perenes de verão dos principais gêneros cul-
tivados no País. Como consequência o que se observa ainda hoje é 
o pequeno uso das mesmas ou o uso de espécies pouco adaptadas, 
utilizadas com manejo inadequado o que acarreta o desaparecimento 
ou subdesenvolvimento das espécies forrageiras e a frustração dos 
produtores.

Espécies dos gêneros Paspalum, Hemarthria, Cynodon e Axonopus 
apresentaram potencial forrageiro quando cultivadas em sistemas de 
produção animal no Paraná e em Santa Catarina e têm sido utilizadas 
com sucesso em experiências em propriedades rurais no Planalto 
Norte. A possibilidade de utilização de espécies tropicais, dos gêneros 
Brachiaria, Setaria, Panicum e Pennisetum em nossa região têm sido 
demandadas por técnicos e produtores na busca de aumento dos 
índices de produtividade animal. Dessa forma, a Epagri – Estação 
Experimental de Canoinhas – conduziu um experimento por três anos, 
avaliando 12 gramíneas forrageiras de estação quente: missioneira 
gigante (procedências de Ituporanga e de Lages); Hemarthria cvs. 
Flórida e Empasc 302; pensacola; tifton – 85; Brachiaria brizantha cvs. 
Marandu e MG5; Panicum maximum cvs. Tanzânia e Mombaça; setaria  
cv. Kazangula e capim elefante cv. Pioneiro.

Considerando-se as avaliações de: produção de matéria seca em 
dois anos, qualidade da pastagem durante um ano e a persistência em 
três anos, as espécies capim-elefante cv. Pioneiro, missioneira gigante 
(duas procedências), Hemarthria cv. Flórida e Brachiaria brizanta cvs. 
Marandu e MG5 apresentaram potencial de produção nas condições do 
Planalto Norte Catarinense, como pode ser visto no gráfi co a seguir. Os 
resultados desse experimento reforçam ainda mais a necessidade da 
diversidade de espécies perenes nos sistemas de produção animal.

Ana Lúcia Hanisch é engenheira agrônoma, M.Sc. pesquisadora 
da Epagri Estação Experimental de Canoinhas. E-mail: analucia@
epagri.sc.gov.br                              

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri/Estação Experimental 
de Canoinhas

ESTRAGOS no interior de Três Barras motivaram decreto de situação de emergência; prejuízo é estimado em R$ 600 mil
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Defesa Civil fará serviço de graça durante decreto; processo é facilitado nesta situação

Gracieli Polak

CANOINHAS

Regularização dificulta 
corte de árvores de risco

A situação do tempo nas últimas 
semanas trouxe à tona novamen-
te problemas pouco lembrados 
durante os meses de maior esta-
bilidade climática: o risco da per-
manência de árvores de grande 
porte em áreas residenciais. O 
corte de árvores nativas, segundo 
a Fundação do Meio Ambiente 
(Fatma) é permitido desde que 
seja comprovado que oferece 
riscos. Em situações como a vi-
venciada pela região, o processo 
pode ser simplifi cado.

O presidente da gerência 
de Canoinhas, Silmar Golano-
wski, explica que o Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) prevê um tratamento 
diferenciado para estas ques-
tões, quando há situação de 
emergência decretada. Segun-
do ele, havendo concordância 
entre os órgãos fi scalizadores, 
o processo é abrandado e a 
tendência é maior agilidade. “O 
processo é submetido à Fatma 
e, confi rmado o risco, o corte 
é autorizado”, diz. Para quem 
necessita do serviço, o custo 
estimado em R$ 500 é um dos 
maiores problemas.

 “Às vezes a pessoa tem duas 
ou três árvores e precisa fazer 
um projeto para cortar, ou mes-
mo quando cai sobre uma cerca 
tem de fazer o tal projeto, o que 
signifi ca custo”, diz o ex-vere-
ador Neno Pangratz (PP), que 
em 2005 fez uma indicação ao 
Legislativo municipal para que a 
prefeitura tivesse em seu quadro 
de funcionários um engenheiro 
fl orestal, justamente para realizar 
laudos de corte. Para as pessoas 

que têm árvores que oferecem 
risco à vida ou à propriedade, o 
serviço agora pode ser realizado 
gratuitamente.

TEMPO LIMITADO

Segundo o coordenador da De-
fesa Civil e secretário de Meio 
Ambiente de Canoinhas, Felippe 
Davet, a medida é válida durante 
o período do decreto de situação 
de emergência.  Davet esclarece 
que situações mais urgentes, 
como a reconstrução de estru-
turas abaladas são prioritárias, 
mas assim que a situação estiver 
regulamentada, dentro deste pra-
zo, as vistorias serão realizadas. 
“Nosso principal foco agora é 
a proteção imediata aos civis, 

depois a questão preventiva, mas 
vamos elaborar este laudo, sem 
custos.”, esclarece.

Para o engenheiro fl orestal 
Allan Schwed, mesmo que mo-
mentânea, a gratuidade do ser-
viço não atrapalha os escritórios 
que elaboram os projetos, tendo 
em vista que estes não possuem 
somente essa atividade. Segundo 
ele, o processo de autorização 
para corte é extenso e demorado 
e parte dos custos do projeto cor-
responde às taxas administrativas 
que precisam ser respeitadas. 
“Naturalmente o processo tem 
custos e seu andamento às vezes 
não é muito rápido, em virtude 
da grande quantidade de vistorias 
que a Fatma necessita realizar,” 

Fazenda quer 

incentivar 

consumo da 

carne suína
Para garantir que o benefício da 
isenção de ICMS concedida aos 
produtores de carne suína chegue 
ao consumidor fi nal, o diretor-geral 
da Secretaria da Fazenda, Pedro 
Mendes, reuniu-se com represen-
tantes da Associação Catarinense 
de Supermercados (Acats) na 
quinta-feira, 10.

A isenção foi decidida pelo 
governo para auxiliar os criadores 
de suínos do Estado, que enfren-
tam queda nas vendas no mercado 
interno e externo. O benefício 
instituiu alíquota zero do imposto, 
por 90 dias, para a venda de carne 
in natura no Estado e de suíno vivo 
para fora do Estado.

O presidente da Acats, Adria-
no Manoel dos Santos, garantiu 
que a entidade vai lançar uma 
campanha entre os associados 
para estimular a redução nos 
valores da carne suína, além de 
estimular o consumo.

Pensando em estimular a 
produção de carne suína em Santa 
Catarina, a maior produtora do Es-
tado decidiu aumentar o valor pago 
ao produtor pelo quilograma entre-
ga à empresa. Segundo a chefi a da 
Aurora, o mercado internacional 
está ruim e o mercado doméstico, 
estável, mas, mesmo assim a 
empresa decidiu iniciar um esforço 
de recuperação do setor: o preço 
praticado na compra de suíno vivo 
pela empresa sobiu 6% ontem. 
Incluído o ganho com a tipifi cação, 
a indústria está remunerando à R$ 
1,98 o kg de animal em pé.  

Essa remuneração é com-
posta pelo preço básico – que 
aumentou de R$ 1,70 para R$ 1,80 
– e do ganho proporcionado pela 
qualidade da carcaça (tipifi cação), 
em torno de R$ 0,18, totalizando 
R$ 1,98/kg.

PINHEIROS em propriedade urbana no centro de Canoinhas: projeto de corte custa cerca de R$ 500

afi rma.
Até esta semana, segundo 

Davet, aproximadamente 10 pes-
soas tinham solicitado o serviço 
na Secretaria de Meio Ambiente, 
pedido que deve ser feito em até 
três meses, período de validade 
do decreto.
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P
elos critérios de avaliação 
do Ministério da Educa-
ção (MEC), nenhuma das 

escolas municipais ou estaduais 
do Ensino Fundamental de Ca-
noinhas oferece aos seus alunos 
educação de qualidade. Segundo 
o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), ainda 
falta muito para que o município, 
assim como o País, atinja a nota 6 
na prova que avalia a qualidade do 
ensino na primeira etapa da vida 
escolar. 

A informação de que a educa-
ção brasileira não é satisfatória não 
traz nenhuma novidade. Poucos 
colégios dos 5,5 mil municípios 
do País superam a nota estipulada 
pelo MEC e na região, somente o 
Centro Educacional Itaiópolis, de 
Itaiópolis, obteve nota maior que 
o 6 preconizado pelo Ministério 
na avaliação realizada em 2007, 
embora a Escola de Educação 
Básica Sagrado Coração de Jesus 
esteja perto, com 5,7. Nas séries 
iniciais o Sagrado, junto com a 
Escola de Educação Básica João 
José de Souza Cabral, também 
tem a maior nota de Canoinhas, 
5,4, mas ainda não chega lá. O CN 
conversou com os dirigentes das 
melhores e das piores escolas, se-
gundo o Ideb, e buscou respostas 
para explicar o problema.

  Sagrado e Cabral, 
   as melhores

Boas estruturas, professores quali-
fi cados, projetos pedagógicos ade-
quados ao desempenho dos alunos, 
interesse dos pais em participar da 
vida escolar dos fi lhos são fatores 
comuns nas duas escolas melhores 
colocadas. Gigantes no tamanho e 
na quantidade de alunos, Sagrado 
e Cabral hoje são referência na 
cidade, mas segundo o MEC, ainda 
precisam melhorar.

A diretora do Cabral, Maria 

MEC preconiza que escola deve ter média mínima 6 no Ideb; em Canoinhas, nenhuma escola conseguiu atingir esta nota

Gracieli Polak

CANOINHAS

Canoinhas, 18 de setembro de 2009 Canoinhas, 18 de setembro de 2009

O que falta para que nossa EDUCAÇÃO seja DE QUALIDADE?

Tereza Feger Olsen, administra a 
escola que abriga uma média de 
800 alunos e credita o aumento na 
nota recebida à boa qualifi cação do 
colégio e também da comunidade 
escolar. “Não é só a prova: é todo 
um contexto”, defende, mas explica 
que ainda precisa melhorar. Nas 
condições da instituição, que tem 
absoluta maioria do quadro pro-
fi ssional efetivo, boa participação 
dos pais, professores atuando em 
sua área de formação específi ca e 
índice de desenvolvimento social 
razoável, segundo Maria Tereza, a 
obtenção da nota ideal no índice, 
será a consequência do trabalho 
realizado.  “Estamos acima da média 
de Canoinhas, mas ainda estamos 
muito longe da média 7 que quere-
mos alcançar”, conclui. 

Para atingir esse patamar, o 
investimento dos profi ssionais no 
desenvolvimento e no respeito ao 
programa pedagógico e a atuação 
intensiva na educação dos estudan-
tes são atividade constantes, segun-
do a diretora. Segundo a projeção 
do MEC, em 2013, o Cabral tem 
de alcança ra nota 6,1 nas séries 
iniciais.

Ainda neste ano, segundo a 
mesma projeção do MEC, o Sa-
grado chega à média 6, na avaliação 
que será realizada em dezembro e 
terá seus resultados divulgados no 
decorrer de 2010. A escola, que 

alcançou média 5,7 nas séries fi nais, 
nessa fase, no entanto, tem previsão 
de chegar à média 6 em 2015.

Rodolfo e Gadzinski 
          os piores

Situadas em bairros em que as desi-
gualdades sociais são gritantes, com 
avanço crescente do uso de drogas 
e crescimento da violência, as últi-
mas colocadas no índice compõem 
um quadro comum de difi culdades, 
concentradas principalmente na 
falta de perspectivas dos alunos.

Para a diretora da Escola de 
Educação Básica Rodolfo Zip-
perer, última colocada de 6.ª a 
9.ª séries, Margareth Dambroski, 
uma série de fatores infl uenciou 
o resultado negativo obtido pela 
instituição, inclusive a visível falta 
de estrutura física do complexo 
estudantil, situação que se arrasta 
enquanto o novo prédio não é con-
cluído. Segundo Margareth, fatores 
como a falta de perspectiva fami-
liar e condições socioeconômicas 
baixas, aliadas à criminalidade e ao 
aumento indiscriminado do consu-
mo de drogas no bairro fazem com 
que o interesse dos alunos pelas 
questões escolares seja minimizado. 
Outro fator, avaliado pelo Ideb, a 
relação entre a série e a idade do 
estudante, no Rodolfo se traduz 

em distorção série/idade. “Nós 
temos muitos alunos de 15 anos na 
5.ª série, crianças que não estão na 
sua série ideal, mas que não tiveram 
condições de avançar”, conta.

No Grupo Escolar Municipal 
Frei Fabiano Gadzinski, pior de-
sempenho de 1ª a 5.ª série, localiza-
do no bairro Cristo Rei, a falta de 
perspectiva dos alunos se repete. 
Segundo a diretora da instituição, 
Luzíria de Barros Pereira Cor-
deiro, os problemas enfrentados 
pelos professores extravasam os 
limites das salas de aula, porque 
o desempenho fraco de grande 
parte dos estudantes são questões 
estruturais, familiares, na maioria 
das situações. “Muitas crianças 
não são motivadas a estudar. Falta 
incentivo dentro de casa e, sem 
perspectivas, o trabalho também 
fi ca difícil”, explica.

Localizada em um dos bairros 
mais pobres de Canoinhas, a si-
tuação socioeconômica da região, 
segundo a diretora, é uma agravante 
da situação, porque as crianças 
não conseguem ter um nível acei-
tável de concentração nas aulas, o 
que provoca o desencadeamento 
dos outros problemas, como a 
distorção série/idade, situação 
constatada no Rodolfo. Outro 
fator enfatizado pelas profi ssio-
nais é a falta de participação dos 
pais, elemento fundamental para 

obtenção do bom desempenho das 
melhores colocadas. “Tem criança 
que leva tema para casa, mas a mãe 
nem se preocupa em olhar o que a 
criança faz. Além disso, há muita 
desigualdade e exclusão social, 
porque para muitos a escola serve 
apenas para conseguir os benefí-
cios do Governo”, diz Maria de 
Lourdes, orientadora pedagógica 
da instituição. 

Estratégias de 
          melhoria?

Aliar poder público ao desenvol-
vimento dos estudantes tem sido 
a estratégia adotada pelas escolas 
em piores condições para melho-
rar a qualidade do ensino. Na Frei 
Fabiano, uma parceria com o Cras 
2, que atende a região, pretende 
trabalhar com as famílias para que 
haja maior incentivo à educação 
dos fi lhos. “O trabalho agora é 
de fora para dentro. Somente as 
quatro horas que eles passam na 
escola não fazem milagres”, escla-
rece Luzíria. No Rodolfo, estraté-
gias parecidas se repetem. “Com 
certeza o índice baixo não é por 
causa dos professores ou por falta 
de investimento na educação, mas 
o meio infl uencia muito”, analisa 
Roseli de Fátima Schivinski, pro-
fessora que atua provisoriamente 

no apoio pedagógico na escola.
Segundo ela, alguns projetos 

são desenvolvidos na escola jus-
tamente para criar uma identidade 
otimista nos alunos, principalmen-
te pela situação de degradação que 
o colégio enfrenta. Esperada para 
o ano que vem, a inauguração do 
novo prédio traz esperança para 
os profi ssionais, que ainda querem 
transformar o cenário decadente 
em uma escola modelo. Na proje-
ção do MEC, somente em 2021 a 
escola alcançará a média 5,1, ainda 
longe de ser qualifi cada.

A gerente de Educação da 26.ª 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR), Francisca Maiorki 
explica que todas as escolas rece-
bem tratamento igual e os fatores 
apontados pelas diretoras, como 
os índices socioeconômicos baixos 
são, sim, determinantes para a dimi-
nuição do índice. “As escolas com 
rendimento baixo estão recebendo 
capacitação específica para me-
lhorar a qualidade, principalmente 
tentando mobilizar a comunidade 
em que está inserida”, diz.

Para Francisca, em relação à 
média nacional, o índice alcançado 
por Canoinhas é satisfatório, mas 
ainda tem muito para melhorar. 
A média brasileira no Ideb 2007 
foi de 4,2. A projeção para o País 
é de que em 2022 a média seja 6, 
considerada satisfatória.

CONTRASTE: EEB João José de Souza Cabral, um dos melhores da cidade; prédio decadente e mais de três anos à espera de sede nova, a EEB Rodolfo Zipperer tem o pior desempenho de 6.ª a 9.ª séries
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Mulher denuncia ex-marido e é 
assassinada com golpes de facão

Ele teria estuprado a própria fi lha durante 
anos; denúncia teria motivado vingança

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

Maria de Fátima dos Santos, 46 
anos, foi assassinada sumaria-
mente com três golpes de facão 
na cabeça na noite de domingo, 
13, em sua casa no centro de 
Major Vieira.

Segundo a Polícia, o autor 
do homicídio é seu ex-marido, 
Adão Pedro Correa, 57 anos, 
que se entregou na quarta-feira, 
16, depois de passar três dias 
embrenhado no mato.

O confl ito começou depois 
que Maria confi rmou na Delega-
cia a denúncia de uma pessoa de 
fora da família de que Correa es-
tuprava a fi lha hoje com 15 anos 
desde os 11 anos de idade. 

Três dias depois de ter assassina-
do a mulher, Adão Pedro Correa 
se entregou aos policiais que vas-
culhavam a mata na divisa entre 
Major Vieira e Papanduva.

A ordem de prisão preventiva 
pela suspeita de estuprar a pró-
pria fi lha deveria sair esta semana. 
Na entrevista a seguir, concedida 
com exclusividade ao CN, Adão 
confessa ter matado a mulher, 
mas nega ter tocado na fi lha. Ele 
assume ainda ter matado o pró-
prio pai. Correa é natural de Tim-
bó Grande, onde teria ocorrido 
o primeiro assassinato. Alegando 
legítima defesa no caso da morte 
do pai, acabou sendo condenado 
a regime aberto, cumprindo dois 
anos de serviços comunitários.

Em maio deste ano, recebeu 
outra condenação convertida em 
serviços comunitários por porte 
ilegal de arma de fogo. Adão está 
detido no Presídio Regional de 
Mafra. Deve ser submetido a júri 
popular e pelo crime pode pegar 
até 30 anos de prisão.

A partir de então, a Justiça 
havia determinado que Correa 
deixasse a casa da família e 
se mantivesse afastado da ex-
mulher.

A Justiça, no entanto, não 
garantiu proteção a Maria. Des-
sa forma, Correa não teve difi -
culdades em matar a ex-mulher. 
Ele começou a atacá-la em sua 
casa. Maria conseguiu correr 
para a casa do filho Ademir, 
de 24 anos, que fi cava ao lado. 
O fi lho tentou proteger a mãe, 
mas acabou sendo esfaqueado 
na mão e teve de ser hospita-
lizado.

Encurralada entre um fogão 
e uma pia, Maria recebeu os três 
golpes que chegaram a esfacelar 
seu crânio.POLÍCIA acredita que Correa planejou o assassinato da ex-mulher que chocou Major Vieira e região no domingo, 13
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“NUNCA TOQUEI NA MINHA FILHA”
Três dias embrenhado na mata, apenas tomando água, Adão decidiu se entregar

que vai falar pra eles?

Vou contar o que aconteceu, 
como foi, que eu não tava dentro 
de mim.

Vai pedir desculpas?

Vou.

O que o senhor espera agora?

Tá na mão de Deus, né.
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CORREA: “Nunca deixei faltar nada para ela”, disse depois da entrevista

Quando a reportagem dei-
xava a sala onde Adão estava al-
gemado aguardando para prestar 
depoimento, ele lembra como 
que reconhecendo um detalhe 
importante que não disse durante 
a entrevista: “Nunca deixei faltar 
nada pra ela”. Acompanhe.

O senhor matou a sua ex-esposa?

Sim.

Como foi?

Eu cheguei na nossa casa pra con-
versar, bati na porta, ela não abriu. 
Falei pra ela, ‘Vamos fazer um 
acordo, tirar isso do juiz’. Ela abriu 
a janela e me mandou embora. 
‘(imitando a mulher) Vá embora, não 
quero mais você aqui. Meu corpo 
não vai ser mais de você, pode 
achar outra mulher pra você’. Aí eu 
perdi a cabeça e invadi a casa. Ela 
pegou um facão, me bateu no dedo 
(mostra o dedo com um arranhão), eu 
tomei o facão dela e aí não pensei 
mais nada...

Mas ela correu pra casa do seu fi lho? 
O senhor se lembra de ter esfaquea-
do ele também?

Não lembro. Não via nada na mi-

nha frente. Não pensava nada.

A sua esposa acusava o senhor de 
estuprar sua fi lha.

Não, isso eu não fi z, nunca toquei 
na minha fi lha, sempre tratei bem 
meus fi lhos (ele tinha dez com a ví-
tima). Meu genro é que começou 
com tudo isso.

O senhor tinha prometido se vin-
gar da sua esposa por causa da 
denúncia?

Não.

Por que o senhor matou seu pai em 
Timbó Grande?

Ele judiava muito da minha 
mãe. Dizia que ia matar ela e os 
fi lhos.

Como o senhor o matou?

Com uma foice, dei no peito dele 
(aponta o próprio peito).

Como foram estes dias que o senhor 
passou escondido no mato?

Passei só a água, tô sem comer 
até agora (o CN o entrevistou logo 
depois da prisão na manhã de quarta-
feira, 16).

Quando o senhor ver seus fi lhos, o 

CANOINHAS
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Cinco são presos 
acusados de estupro
Polícia investiga possível rede de prostituição envolvendo menores

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A Polícia prendeu no fim de 
semana quatro acusados de es-
tuprar menores de idade entre 
12 e 16 anos em Canoinhas e 
Três Barras. O quinto suspeito 
foi preso ontem. A investigação 
começou há 15 dias, quando 
pais reclamaram na Delegacia 
do desaparecimento de uma das 
fi lhas. Ela teria deixado a família 
para viver na rua. Ao encontrá-
la, a Polícia localizou outras 
três menores, que afi rmaram se 
prostituir para garantir a sobre-
vivência.

Segundo a promotora de 
Justiça Chimelly Louise Marcon, 
algumas das meninas estavam 
fora de casa há meses, outras há 
semanas.

Entre os ‘clientes’ indicados 
pelas meninas estavam os cinco 
homens detidos. Chimelly não 
quis revelar a identidade dos 
detidos para preservar as investi-
gações, mas o CN apurou que se 
trata de dois taxistas, um pedreiro, 
um aposentado e um fotógrafo. 

Segundo a promotora, os 
detidos são tratados inicialmente 
como suspeitos de estupro. Des-
de agosto deste ano mudança 
aprovada no Código Penal en-
quadra o atentado violento ao 
pudor como estupro. De crimes 

autônomos, tornaram-se um só.
De qualquer forma, como 

houve relação sexual, por mais 
que tenha sido consensual, no 
caso da menina de 12 anos, o 
‘cliente’ pode pegar de oito a 
15 anos de prisão. A pena vale 
inclusive para qualquer ato libi-
dinoso que o acusado possa ter 
cometido com a menor.

Segundo a promotora, uma 
das meninas tinha contato diário 
com um dos acusados, mas isso 
não signifi ca que ele possa ser 
qualifi cado como cafetão (que 
explora a prostituição). As in-
vestigações ainda estão no início. 
“Os indiciados se aproveitam 

Homem morre 
esmagado por 
trator no Piedade
Na noite de terça-feira, 15, o 
agricultor Antonio Monteiro, 61 
anos, morreu depois de tombar 
o trator que conduzia. O aciden-
te aconteceu em sua proprie-
dade, na rua Catarina Souza 
Hubner, no bairro Piedade.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, com o impacto do aci-
dente, Moreira morreu pouco 
depois.

Segundo informações de 
testemunhas, ao manobrar o 
trator na tentativa de descer um 
barranco em direção à estrada 
geral, acabou tombando o ve-
ículo sobre o corpo, causando 
politraumatismo na região do 
tórax e pescoço. Em razão do 
peso da máquina foi necessá-
rio um caminhão guincho para 
suspendê-lo e retirar a vítima.

Monteiro foi velado na 
quarta-feira, 16, em sua casa 
e sepultado no Cemitério Mu-
nicipal.

Foragidos 
encontrados em 
Canoinhas
Na tarde de sexta-feira, 11, 
na rua Nazir Cordeiro, bairro 
Campo d’Água Verde, a Polí-
cia deteve um homem de 51 
anos que tinha contra si um 
mandado de prisão expedido 
pela comarca de Caçador. Ele 
foi preso dirigindo um Fiat Uno, 
placas de Caçador. Dentro do 
veículo foram encontrados uma 
espingarda calibre 32 com o 
cano serrado, uma munição 
do mesmo calibre intacta e um 
facão. O homem foi preso em 
flagrante e encaminhado ao 
Presídio de Caçador.

Já no domingo, 13,  na rua 
Felix da Costa Gomes, bairro 
João Paulo 2.º, em Três Barras, 
um homem de 33 anos foragi-
do do Presídio de Curitibanos 
foi detido e recambiado para 
cumprir pena.

Posse de tóxico
Na noite de sexta-feira, 11, na 
rua Antônio Nicolazi, bairro 
Campo d’Água Verde, um as-
salto a uma residência levou 
para a prisão um rapaz de 24 
anos. Ele não portava produtos 
do furto, mas acabou detido por 
portar oito pedras de crack.

Ele vai responder a termo 
circunstanciado.

Bicicleta suspeita
Na noite de quinta-feira, 10, du-
rante rondas pela rua Senador 
Ivo d’Aquino, no bairro Indus-
trial n.º 1, policiais abordaram 
três jovens em atitude suspeita 
com uma bicicleta. Os rapazes, 
dois deles com 19 anos e um 
adolescente de 17 anos, não 
souberam explicar a origem da 
bicicleta e por isso foram leva-
dos para a Delegacia.

Furto de 
motocicleta
Na manhã de sábado, 12, 
um rapaz de 34 anos comu-
nicou a Polícia que na rua 
Wil ibaldo Hoffmann, bairro 
Jardim Esperança, durante 
a madrugada ocorreu o furto 
de sua motocicleta Yamaha/
YBR 125, cor azul e com uma 
capa de tanque preta, placa 
MER 3141, de Canoinhas, que 
estava estacionada na gara-
gem de sua casa. Na tarde 
do mesmo dia, o proprietário 
da moto comunicou os poli-
ciais que na rua Guilherme 
Gonchorovicz, no bairro Alto 
da Tijuca, encontrou os equi-
pamentos laterais e a capa do 
tanque de sua moto, jogadas 
no acostamento da rua. Na 
manhã do dia seguinte, o dono 
encontrou o restante da moto,  
abandonado em um terreno, 
na estrada Geral do Parado. 
Mesmo danificada, ele recupe-
rou a moto, mas o ladrão ainda 
não foi localizado.

Suspeita 
de furto
Na madrugada de segunda-fei-
ra, 14, durante rondas pela rua 
Feres João Sphair, no bairro 
Jardim Esperança, policiais se 
depararam com dois homens 
de 29 e 20 anos carregando 
quatro sacos de cal virgem. 
Eles não souberam explicar a 
procedência do material e por 
isso foram detidos. 

Atitude suspeita
Na manhã de segunda-feira, 
14, durante rondas pela rua 
Felipe Schmidt, a Polícia avis-
tou um adolescente de 17 anos 
com diversas bijuterias. Ele 
não soube informar a origem 
das peças. Como já há um 
inquérito policial correndo em 
desfavor do adolescente, re-
lativo a um furto ocorrido dois 
dias antes, ele foi conduzido 
até a Delegacia de Policia Civil 
para prestar depoimento.

Fábio Lorena, 19 anos, foi absolvido 
pelo Tribunal do Júri da Comarca de 
Canoinhas na sexta-feira, 11. Ele 
era acusado de em 6 de junho de 
2008, ter espancado junto com ou-
tro suspeito, Eleandro de Campos, 
Claudinei Gonçalves Padilha, 21 
anos. Dias depois, Padilha morreu 
na UTI do Hospital Maicé, de Caça-
dor, em decorrência dos ferimentos. 
Campos segue foragido. De acordo 
com testemunhas, os três bebiam 
juntos em um bar próximo da Loja 
Breithaupt. Eles teriam saído juntos 
do bar e, no caminho, a dupla teria 
agredido Padilha com uma garrafa 
que teriam levado do bar, roubando 
ainda R$ 100 em dinheiro e uma 
corrente de prata do rapaz. 

Acusado de homicídio é absolvido

Edinei Wassoaski
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Lorena estava preso desde 
novembro do ano passado, mas a 
prisão só foi possível por conta de 
outra suspeita. Ele é acusado de 
ter participado de uma tentativa de 
assalto na localidade de Caraguatá. 
Durante a tentativa de prisão, a 
Polícia havia sido surpreendida por 
uma fuga espetacular de Lorena. 
Dias depois de escapar do fl agrante, 
ele se apresentou na Delegacia. 
Livrou-se da prisão por conta de ter 
decorrido o prazo de fl agrante, mas 
acabou indo para a cadeia por ter 
ordem de prisão expedida relacio-
nada à suspeita de ter participado 
das agressões a Claudinei. Desde 
então ele estava detido no Presídio 
de Mafra.

A absolvição de Lorena foi 
justificada pela “falta de provas”, 
principal base da defesa. Ele foi solto 
imediatamente.

Briga termina em 12 anos de cadeia
Discussão começou depois de bebedeira no interior de Major Vieira

O Tribunal do Júri da Comarca de 
Canoinhas condenou na quarta-
feira, 16, a 12 anos de prisão em 
regime fechado, David Koaski, 35 
anos. Ele é acusado de em abril de 
1999 ter matado com um golpe 
de taco de bilhar o suposto amigo 
Volnei Alves Martins.

Segundo testemunhas, os dois 
bebiam em um bar na localidade 
de Lajeado Liso, interior de Major 
Vieira. David insistia para ir em-
bora, enquanto Volnei insistia em 

Edinei Wassoaski
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continuar bebendo. Embriagados, 
os dois teriam iniciado uma dis-
cussão da qual David se ofendeu 
ao ser chamado de “frouxo” por 
Volnei.

Irritado com a “ofensa”, 
David deu um soco no rosto da 
vítima. Não satisfeito, pegou um 
taco de bilhar e atacou Volnei 
golpeando a cabeça da vítima, 
causando traumatismo craniano 
e posterior morte. David só teria 
parado com a agressão porque o 
proprietário do bar o impediu. 
Ele nunca negou o crime e alegou 
legitima defesa.

do fato de elas estarem despro-
tegidas e da sua vulnerabilidade 
econômica para explorá-las sexu-
almente, uma vez que essas me-
ninas se prostituem para garantir 
o sustento próprio”, explica Chi-
melly. Os preços dos programas, 
segundo as meninas, variavam 
entre R$ 30 e R$ 80.

O principal desafio agora 
para a Justiça é garantir que as 
meninas sustentem a denúncia. 
“Tememos que elas sejam pres-
sionadas de alguma forma a reti-
rar a acusação”, receia Chimelly. 
Há possibilidade, inclusive, de 
novas prisões.

A Polícia não descarta a pos-
sibilidade de existir uma rede de 
favorecimento a prostituição no 
eixo Canoinhas/Três Barras, mas 
o que se tem de concreto até o 
momento são casos sem cone-
xão, mas muito semelhantes.

Chimelly acredita que muitas 
meninas estão vivendo em situa-
ção semelhante na Comarca e faz 
um apelo a população. “Se virem 
meninas perambulando pelas 
ruas de madrugada, liguem para 
o Conselho Tutelar ou o Comis-
sariado da Infância, uma vez que 
por trás de uma menina abando-
nada pode haver potencialmente 
um explorador”, frisou.

As meninas foram liberadas 
na segunda-feira, 14, e entregues 
às respectivas famílias.

CHIMELLY teme retirada das acusações
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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 1ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br - F:(47) 3621-5600 - CEP 89.460-
000, Canoinhas-SC - E-mail: cniciv1@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: André Alexandre Happke
Chefe de Cartório: João Sampaio de Almeida Júnior

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Execução Por  Quant ia  Cer ta  Cont ra  Devedor  So lvente  nº 
015.07.003241-0
Exequente: Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda.
Executado: Valdecir Agapito de Lima e outro

Citando(a)(s): Valdecir Agapito de Lima, brasileiro(a), natural de 
Canoinhas-SC, Casado, Mecânico, nascido em 29/10/1969, RG 18R-1
.791.853, CPF 575.424.229-87, pai Marcelino Agapio de Lima, mãe Nair 
Lucidia Machado. 

Valor do Débito: R$ 44.539,01. Data do Cálculo: 06/06/2007. Por in-
termédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em 
local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, 
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 
3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o 
pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas 
processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de 
bens do executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de 
embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da 
citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, 
foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de costume e 
publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias na forma da lei.

Canoinhas (SC), 21 de agosto de 2009.

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

4715

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO 20 DIAS

Processo nº RT 00449-2009-021-12-00-0
Reclamante: Alessandra Moreira
Reclamada: Prelympe Prestadora de Serviços Ltda. e outro(2)

Pelo presente edital, fi ca intimada a empresa Prelympe Prestadora de Serviços Ltda., cujos representantes 
legais se encontram em lugar incerto e desconhecido, da sentença proferida no processo em epígrafe do seguinte 
teor: (...)PELOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS, a Vara do Trabalho de Canoinhas, ACOLHE EM PARTE os pedidos 
deduzidos por ALESSANDRA MOREIRA em face da 1ª reclamada e PRELYMPE PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA., para, reconhecendo a rescisão contratual imotivada, condenar a segunda reclamada a proceder à baixa na 
CTPS, formalizando, assim, que a ruptura do pacto laboral ocorreu em 07 de maio de 2009, sob pena de tal regis-
tro ser feito pela Secretaria da Vara, após o trânsito em julgado da decisão, e, condenar os réus, sendo o primeiro 
de forma subsidiária, a pagar à autora as seguintes parcelas, consoante especifi cado na motivação que integra o 
presente “decisum”: a)aviso prévio de 30 dias; b)salários de fevereiro, março e saldo de 07 dias de abril de 2009; c)
férias de 2007/2008 e proporcionais de 07/12, ambas acrescidas do terço constitucional; d)gratifi cação natalina pro-
porcional de 4/12; e)multa do artigo 477, da CLT; f)FGTS e indenização compensatória. Juros e correção monetária 
na forma da lei. Descontos previdenciários e fi scais nos moldes da legislação pertinente, observando-se o regime de 
competência nos dois casos, em razão do que estabelecem, respectivamente, os artigos 43 da Lei 8.212/91 c/c 276, 
parágrafo 4º, do decreto 3.048/99 e artigo 145, parágrafo 1º, da Constituição Federal, determinando-se que sejam 
consideradas as épocas próprias, as alíquotas, limitações e isenções, devendo o recolhimento ser comprovado nos 
autos por ocasião da quitação dos valores devidos, através da emissão da GFIP/SEFIP com código 650. Liquidação 
por cálculos. Cumpra-se no prazo legal. Custas pela segunda vindicada calculadas sobre o valor provisoriamente 
arbitrado à condenação, R$ 2.000,00, no importe de R$ 40,00, passíveis de complementação.

Podendo tomar ciência do inteiro teor da sentença na Secretaria desta Vara do Trabalho.

Canoinhas/SC, 09 de setembro de 2009.
DR. LAURO STANKIEWICZ

Juiz do Trabalho

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Canoinhas I 2ª Vara 
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj..sc.gov.br- F:(47) 3621-5600¬
CEP 89.460-000, Canoinhas-SC - E-mail: cnivar2@tj.sc.gov.br
Juíza Substituta: Luciana Santos da Silva 
Escrivã Designada: Marli de Fátima Treml 

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E
EVENTUAIS - COM PRAZO DE 20 DIAS 
Usucapião n° 015.07.004845-7 
Autor: João Romanhuk 

Citando(a)(s): Terceiros interessados e os réus em local incerto, confor-
me disposto no art. 232 do CPC. 

Descrição do(s) Bem(ns):Terreno medindo 24.200,00 m2 (vinte e quatro 
mil e duzentos metros quadrados), situado no lugar denominado “Colônia 
Tigre”, município de Três Barras, nesta comarca, confrontando ao norte com 
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda., por 124,23 metros, ao sul com 
Catarina Brozoski, por 25,05 metros, ao leste com Allan Olsen e Artur Olsen 
Júnior, por 383,73 metros, e, ao oeste com terras de Roberto K. Shimoguiri, 
por um arroio, com 398,29 metros. 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(os) 
for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fi ca(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. ADVERTÊN-
CIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros 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 O dias na forma da lei. 
Canoinhas (SC). 08 de abril de 2008. 
Quarta-feira, 9/4/2008 Diário da Justiça Eletrônico - n. 419      385 

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 1ª Vara Cível
R: Vidal Ramos, 650, h.p: www.tj.sc.gov.br - F:(47) 3621-5600 - CEP 
89.460-000, Canoinhas-SC - E-mail: cniciv1@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: André Alexandre Happke
Chefe de Cartório: João Sampaio de Almeida Júnior

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 20 DIAS
Ação Monitória nº 015.06.000335-3
Autor: Pneu Center Comércio Recauchutagem e Acessórios Ltda.
Requerido: Roberto José Michels

Citando(a)(s): Roberto José Michels, brasileiro(a), natural de Canoinhas-
SC, Casado, Lavrador, nascido em 19/04/1980, RG 21ªR-3.870.499, CPF 
024.162.509-22. 

Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 1.074,50. Data do Cálculo: 
01/02/2006. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifi cada(s), 
atualmente em local incerto ou não sabido, fi ca(m) ciente(s) de que, neste 
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como 
CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega 
da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do 
transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento fi cará o réu isento 
do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, do 
CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo mar-
cado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, 
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), 24 de agosto de 2009.

AVENA/SC LTDA
ENGENHARIA E CARTOGRAFIA 

AGROFLORESTAL
Torna público que requereu a FATMA – Fundação 
do Meio Ambiente, um pedido de aproveitamento de 
material lenhoso derrubado por ação da natureza na 
propriedade do Sr. Nelson Bossi, na localidade de Rio 
Bonito, Município de Major Vieira/SC.

PARTIDO DO MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – 

PMDB
DIRETORIO MUNICIPAL DE BELA 

VISTA DO TOLDO -SC

EDITAL
Nos termos da Legislação estatutária e legal em vigor, fi cam 

convocados, por este edital, todos os eleitores fi liados ao Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, neste Município para a 
CONVENÇÃO MUNICIPAL que será realizada no dia 03 de outubro 
de 2009, com inicio as 13:00 horas e encerramento ás 17:00 horas, 
na Câmara Municipal de Vereadores sito à Rua Leopoldo Koch, nesta 
cidade, com a seguinte,

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que 

será constituído de 45 membros e de 15 suplentes;
b) Eleição por voto direto e secreto, de 01 delegado e respectivo 

suplente à Convenção Estadual;
c) Eleição por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e 

Disciplina e seus suplentes;
d) Eleição por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus 

Suplentes, do Conselho Fiscal e Suplente, pelo Diretório Municipal, ime-
diatamente após a Convenção ou nos 05 (cinco) dias subseqüentes.

Obs: Somente poderão participar da chapa e votação, quem estiver 
fi liado a mais de 06 (seis) meses do Partido.

Produtor deve 

averbar reserva 

legal
 

Os proprietário rurais devem 
promover a averbação da Reserva 
Legal até o dia  11 de dezembro 
deste ano, alerta a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de Santa Catarina (Faesc). No Es-
tado catarinense existem cerca de 
200 mil estabelecimentos rurais, 
sendo que 90% deles estão abai-
xo de 50 hectares de área.

Os produtores devem pro-
videnciar a referida averbação, 
embora tenha taxas e custos 
onerosos. A Faesc sugere que 
procurem técnicos ou empresas 
especializadas. A Lei Federal 
estabelece que o pequeno pro-
dutor (menos de 50 hectares) 
não terá custos com esta aver-
bação.

A lei estadual defi ne, em seu 
artigo 120, que em cada imóvel 
rural deverá ser reservada área de, 
no mínimo, 20% da propriedade 
ou posse destinada à Reserva le-
gal. O artigo 121 institui que fi ca 
autorizado o cômputo da área de 
preservação permanente na com-
posição da área de Reserva Legal, 
da seguinte forma: 100% da área 
de preservação permanente exis-
tente no imóvel, quando se tratar 
de pequena propriedade ou posse 
rural e 60% da área de preser-
vação permanente existente no 
imóvel, nos demais casos.
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Inscrições são gratuitas até segunda-feira; em 
Canoinhas há 1 vaga para tutor de Matemática

Pólo da UAB 

seleciona 

tutores em SC
PRECISA-SE

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Prefeitura de Canoinhas

Prazo: 23 de setembro

Cargos: médico veterinário e téc-

nico agrícola

Vagas: 2

Salário: até R$ 1851,20

Escolaridade: 2.º e 3.º graus

Taxa de inscrição: não informa-

da

Inscrições:  na Secretaria Muni-

cipal de Desenvolvimento Rural 

junto à prefeitura

l Procuradoria Geral do Estado

Prazo: 28 de setembro

Cargos: Procurador do Estado

Vagas: 5

Salário: não informado

Escolaridade: Superior

Taxa de inscrição: R$ 175

Inscrições:  http://pge.fepese.

ufsc.br

l Tribunal Regional Eleitoral

Prazo: de 29 de setembro a 14 de 

outubro

Cargos: analista e técnico judi-

ciário

Vagas: 159

Salário: até R$ 6.611,39

Escolaridade: 2.º e 3.º graus

Taxa de inscrição: R$ 60 para o 

cargo de técnico judiciário e R$ 80 

para o cargo de analista judiciário

Inscrições:  www.msconcursos.

com.br

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

VAGAS DIVERSAS: 
ELETRICISTA INSTALADOR OFICIAL-     
5 vagas: Ensino Fundamental completo 
experiência na função, curso de NR 10 
com certificado. Disponibilidade para 
trabalhar em outras cidades.

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

AJUDANTE DE ELETRICISTA -  5 vagas: 
Com Ensino Fundamental completo e 
experiência mínima de 6 meses na função. 
Disponibilidade para trabalhar em outras 
cidades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Com 
Ensino Médio completo e conhecimento 
na operação de motosserra. Para trabalhar 
em empresa do ramo papeleiro.

TÉCNICO OU ENGENHEIRO FLORES-
TAL: Possuir conhecimento em medições 
com GPS, conhecimentos gerais sobre 
legislação ambiental, habilidade para nego-
ciação de terras e carteira de habilitação.

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 INTERNO: Ensino Médio 
completo e experiência em vendas.

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 conhe-
cimentos de manejo de ovelhas e gado de 
raça. Preferencialmente com curso Técnico 
Agrícola ou Técnico Agropecuário.

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

VAGAS FEMININAS:

- Auxiliar contábil com experi-
ência
- Atendente acima de 18 anos, 
com experiência
- Babá para pernoitar acima de 18 
anos, para cuidar de gêmeos
- Empregada doméstica com ex-
periência, no Campo d’Água Verde
- Empregada doméstica com ex-
periência, no centro de Canoinhas
- 3 empregadas domésticas para 
período matutino, com experiência
- Empregada doméstica para 
Major Vieira, com experiência
- Empregada doméstica para 
residir em Blumenau
- Empregada doméstica para 
residir em Joinville
- Empregada doméstica para 
pernoitar, no centro de Canoinhas
- Operadora de caixa com expe-
riência
- Recepcionista cursando Admi-
nistração

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

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- Auxiliar de padaria acima de 18 anos
- Auxiliar de confeitaria acima de 
18 anos
- Auxiliar de cozinha acima de 18 
anos, horário das 15 às 22 horas
- Auxiliar de produção, para área 
madeireira, com experiência
- 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 experi-
ência
- Açougueiro com experiência
- Almoxarife com experiência
- Auxiliar de encanador com expe-
riência
- Atendente: horário das 13 às 20 
horas 
- Eletricista automotivo com experi-
ência, CNH AB
- Encanador com experiência
- 2 mecânicos automotivos com 
experiência, CNH AB
- Operador de plaina com experi-
ência
- Pedreiro com experiência
- Serralheiro com experiência
- Repositor com experiência, CNH B
- Torneiro mecânico com experi-
ência
- Vendedor interno com experiência, 
área de veículos
- Vendedor externo com experiência, 
área de insumos agrícolas
- 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.

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.

O Polo de Canoinhas de Edu-
cação a Distância da Univer-
sidade Aberta do Brasil (EAD 
- UAB) está com processo 
seletivo aberto até segunda-
feira, 21, para contratação 
de um tutor para o curso de 
Matemática oferecido pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) no município. 
No Estado, mais quatro vagas 
são ofertadas, uma também 
para tutoria presencial, em 
Joinville, e mais três, para tu-
toria a distância.

Segundo a coordenadora 
do Polo de Apoio Presencial, 
Sonia Sachetti, o profissional 
será vinculado à UFSC como 
bolsista, pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), com rendi-
mentos mensais de R$ 600 por 
20 horas semanais. “As vagas 

são direcionadas para gradu-
ados na área específica, com 
prioridade para especialistas 
também na área específica”, 
explica Sônia. 

Simplificado, o processo 
seletivo reunirá dados dos 
candidatos às vagas e, diante 
de análise de currículo e his-
tórico escolar, será atribuída  
pontuação e posterior lista de 
classificação.

INSCRIÇÕES

Para os interessados em con-
correr a uma das vagas, Sonia 
explica que as inscrições po-
dem ser realizadas no Polo de 
Canoinhas, que funciona no 
prédio da E.E.B. Santa Cruz 
ou pelo site www.ead.ufsc.
br, gratuitamente, nos perío-
dos vespertinos e noturnos. 
O resultado do processo e a 
classificação serão divulgados 
na segunda-feira, 28.

PRECISA-SE de uma empregada 
doméstica para meio período. Fone: 
3622-6538.

PROCURO emprego de diarista em Major 
Vieira, possuo experiência. Fone: 3655-
1239, com Maristela.

FAÇO serviços de pedreiro. Fone: 8444-
7680 ou 3622-8082. 

PROCURA-SE
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Esportes
FUTEBOL

Palmeiras lidera 
Brasileirão apertado

> p. 23

Copa Primavera e Copa São Cristóvão começam com partidas emocionantes

Mais de cem gols agitam 
as areias de Três Barras

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Ponto de encontro dos pratican-
tes de esportes de Três Barras, 
a cancha de areia localizada ao 
lado do Terminal Rodoviário de 
Três Barras recebeu no domingo, 
13 um grande público para pres-
tigiar a primeira rodada da Copa 
Primavera de Futebol de Areia 
da 26.ª Secretaria de Desenvol-
vimento Regional (SDR).

Quatro jogos abriram a com-
petição e confi rmaram as expecta-
tivas de que o campeonato vai ser 
disputado. Na primeira partida, 
o Manchester venceu o Arsenal 
por 8 a 4, seguido pela equipe do 
Sintrocan, que derrotou o Central 
por 6 a 5. O equilíbrio da segunda 
partida não foi mantido e o JUBC 
B goleou a Madeireira Planalto 
por 16 a 2. Para fechar a rodada 
repleta de gols, o Pinheirinho 
venceu o Beira Rio por 7 a 5. No 
total, foram 53 gols em quatro 
jogos, o que confere uma média 
de 13,25 gols por partida e muita 
emoção para os torcedores.

Com muitos gols também 
começou a Copa São Cristóvão 

de Futebol de Areia 2009, no 
domingo, 13. As cinco partidas 
da rodada inicial resultaram em 
62 gols em jogos equilibrados, 
com apenas uma goleada, da 
equipe do São Cristóvão sobre 
o time da Baixada, por 16 a 5. 
Disputada na cancha de areia do 
Centro Comunitário do bairro 
São Cristóvão, a competição teve 
ainda a vitória dos Parceiros so-

bre a equipe da Rua do Meio por 
5 a 3, acompanhado pelo River, 
que  venceu o time do Nego por 
8 a 5. O Tradição ganhou do Xar-
queada A por 7 a 5 e, para fechar 
a rodada,  Unidos e Xarqueada B 
terminaram empatados, cada um 
com quatro gols.

DISPUTAS SUSPENSAS

As próximas rodadas de cada 

uma das competições, que de-
veriam acontecer no domingo, 
20, foram canceladas na quarta-
feira, 16. Segundo determinação 
da prefeitura municipal de Três 
Barras, todos os eventos com 
aglomeração de pessoas, mesmo 
em ambientes ao ar livre, estão 
suspensos por mais 30 dias como 
medida de prevenção à gripe 
H1N1.

Rigesa 

heptacampeã 

de Bocha
 
Pelo 7.º ano consecutivo, a 
Rigesa conquistou o troféu 
de campeão na modalidade 
de Bocha Masculina nos 
Jogos do Sesi. O título foi 
conquistado na terça-feira, 
15, na cancha do Oliveira, em 
Canoinhas. A empresa, que 
participou com duas equi-
pes, fez uma dobradinha e 
está classifi cada para a etapa 
regional dos jogos, em São 
Bento do Sul.

Vôlei na Praça 

Lauro Müller 
 

A FME está promovendo o 
Campeonato de Voleibol na 
Praça Lauro Müller, nas cate-
gorias Sub-14 e Sub-17, nos 
naipes masculinos e femininos, 
com inscrições gratuitas. Os 
atletas interessados em parti-
cipar podem se inscrever até o 
sábado, 26, para a competição 
que começa no dia 3 de outu-
bro. Para maiores informações, 
entre em contato com a Fun-
dação pelo fone 3622-5341 ou 
pelo e-mail esportes@pmc.
sc.gov.br. 

A Associação Canoinhense 
de Tênis de Mesa realiza no 
domingo, 20, a 3.ª Etapa da 
Liga Extremo Norte Catari-
nense de Tênis de Mesa, com 
a participação dos municípios 
de Três Barras, Porto União, 
Mafra e Videira, além da cida-
de sede, Canoinhas. O evento 
será realizado no Ginásio de 
Esportes da ADC Lavrasul, 
a partir das 8h30. As inscri-
ções devem ser realizadas até 
hoje, ao valor de R$ 5 para os 
atletas de Canoinhas. Atletas 
menores de 11anos pagam 
apenas R$ 2.

Tênis de Mesa

CANCHA de futebol de areia ao lado do terminal rodoviário sedia Copa; jogos estão suspensos por 30 dias
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Inter e São Paulo também estão na briga pela ponta da tabela; campeonato segue aberto

Palmeiras lidera Brasileirão apertado

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Na 24.ª rodada e a menos de 
três meses da última série de 
jogos, o Campeonato Brasileiro 
está longe de ter um candidato 
favorito ao título. Líder desde a 
primeira fase da competição, o 
Palmeiras se mantém na ponta, 
mas é seguido de perto pelos ou-
tros clubes, que até o momento 
não permitiram ao líder se dis-
tanciar. Com 44 pontos o clube 
do Palestra Itália leva apenas 
um de diferença para o segun-
do e para o terceiro colocados, 
respectivamente Internacional e 
São Paulo.

O equilíbrio desta edição do 
Brasileirão chama a atenção pela 
pouca distância assegurada pelo 
líder aos primeiros colocados. 
Do Palmeiras ao Avaí, que está 
exatamente no meio da tabela, a 
diferença é de apenas dez pon-
tos. Como o campeonato tem 
ainda 14 rodadas e a possibili-
dade de conquista de 42 pontos, 
matematicamente a taça está em 
aberto. E aberta a reações de 
vários clubes. 

Corinthians e Coritiba que 
não vinham de campanhas 
boas, mostraram que ainda 
têm chance de chegar lá, mas 
fizeram um jogo morno na 
quarta-feira, 16. A disputa no 
Couto Pereira terminou empa-
tada em 1 a 1, resultado insig-
nificante para as duas equipes. 
Novidades na tabela, só a partir 
de amanhã.

Às 16h30 o segundo colo-
cado, Internacional, enfrenta o 
Vitória e pode terminar a roda-
da como líder. Já o São Paulo 
joga no domingo, 20, contra o 
Santo André e também pode 
assumir a liderança, porque o 
Palmeiras enfrenta o Cruzeiro 
somente na quarta-feira, 23.

JOGO DURO

O único clube catarinense na 
Série A, o Avaí vinha acu-
mulando uma série de bons 
resultados nas últimas roda-
das, inclusive flertando com a 
seleção que garantirá o direito 
de disputar a pré-Libertadores. 
Depois de sucessivos fracassos 
– o clube perdeu três partidas 
consecutivas por 2 a 0, para o 
Coritiba, no final de agosto, e 
para Internacional e São Paulo, 
no começo de setembro - des-
pencou para a 10.ª colocação 
e agora aposta suas fichas no 
jogo do domingo, 20, contra 
o Barueri, para ensaiar uma 
recuperação.

O atacante William, grande 
destaque da boa fase da equipe, 
não participou dos últimos três 
jogos em que o Avaí saiu derrota-
do e está em luta contra o relógio 
para se recuperar da contusão 

que o deixou afastado dos gra-
mados. A expectativa do técnico 
Silas é que no domingo Willian 
entre em campo e mais uma vez 
faça a diferença no resultado da 
equipe. 

FÓRMULA 1

Para escapar, 
Renault demite 
Briatore

Na tentativa de ver sua punição redu-
zida, a Renault anunciou na quarta-
feira, 16, que não irá contestar as 
acusações de armação no Conselho 
Mundial na próxima segunda-feira e 
que Flavio Briatore e Pat Symonds 
foram afastados.

Chefe e diretor técnico do time, 
respectivamente, os dois são acu-
sados por Nelsinho Piquet de terem 
solicitado que o brasileiro batesse 
seu carro de propósito no GP de 
Cingapura de 2008 para favorecer o 
companheiro, Fernando Alonso.

Apesar da medida, um claro sinal 
à FIA de que a equipe está disposta a 
colaborar com as investigações de um 
dos maiores escândalos da história 
da categoria, a Renault ainda terá de 
comparecer diante dos 26 membros 
do Conselho Mundial, na sede da 
entidade que comanda o esporte, 
em Paris.

LATERAL Figueroa poderá estrear na partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta; chileno já trouxe família para morar no Brasil
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes
18/09 - Anita Pereira da Silveira
18/09 - Mafalda Erhardt Batista
18/09 - Adriano Gutevill
19/09 - Leoni Terezinha Miranda Lima
19/09 - Lourival Laércio Ribas
19/09 - Ana Carolina Cardoso
19/09 - Mario Osmar Fuck
19/09 - Elisete Simone Woos Goestmeier
19/09 - Mariane Holler
19/09 - Eliete terezinha Psler Liscoski
20/09 - Eder Alberto Goestmeier 
20/09 - Carlinha Sandra Machado
20/09 - Adir Leite
20/09 - Fabiana Massaneiro
20/09 - Roseana Piermann
20/09 - José Waldemiro de Lima
21/09 - Geraldo Prus
21/09 - Kamilla Noernberg Holler
22/09 - Alisson Ferreira
22/09 - Giovana Alves dos Santos
22/09 - Viviane Kwitschal
22/09 - Eliseu José Amaral
23/09 - Vera Lucia Geraldi 
23/09 - Gabriel de Mattos
23/09 - Adriano Boge
23/09 - André Oliskovicz Milcheski 
24/09 - Matilde Terezinha de Mello
24/09 - Emiliano de Liveira Filho

André Ricardo Tisczka aniversaria 

amanhã. Ele recebe os parabéns de 

seus pais e de seu irmão, Gabriel, 

que o amam muito.

João Pedro completou dois aninhos 

ontem. Seus padrinhos, Kelly e Zeca, 

desejam que o anjo da guarda o 

proteja sempre. Felicidades!

Williane e Rubens de Oliveira com-

pletam cinco anos de casados hoje. 

Muitas felicidades!

No domingo, 30, Cacilda, que mora 

em Curitiba, foi homenageada por 

mais de 200 pessoas que puderam 

comemorar juntas seu aniversário, 

na sede recreativa da Fuck. Seus 

amigos e familiares desejam muita 

saúde e felicidade. Parabéns!

Ariana de Fátima Gonçalves Padilha 

completou dois aninhos no sábado, 

12. Seus pais, Angela e Abelardo, e 

os avós, Osmar e Ana, parabenizam 

a garotinha. Felicidades!

Na quarta-feira, 16, Júlia completou 

cinco aninhos. Papai e a mamãe, Jo-

nas e Janaina Zucco, desejam muita 

felicidade para a linda garotinha!

Emidio Aniceto Ferreira 

e Darilda Munhoz 

Ferreira comemoram 

amanhã suas Bodas 

de Ouro, com boni-

ta benção e festa na 

capela São José, no Rio 

dos Poços. Seus fi lhos, 

noras e genros, netos e 

bisnetos desejam muitas 

felicidades

u BODAS 

        DE OURO

Festa em dose dupla! 

As irmãs Stefany e 

Aline Alves Pereira 

comemoram idade 

nova, na terça-feira, 

15, e na quinta-feira, 

10, respectivamente. 

Seus pais, Goreti e 

José, os irmãos, Ali-

son e Eduardo, e os 

padrinhos de Stefany, 

Osvaldo e Ana Badaz, 

desejam felicidade 

para as duas!

O secretário 

regional e presi-

dente do Sindica-

to dos Produtores 

Rurais de Canoi-

nhas, Edmilson 

Verka, e sua 

mulher, Laurici, 

foram recepcio-

nados com muita 

chuva na Ex-

pointer 2009, na 

cidade gaúcha de 

Esteio.

Angelo Muller Junior completa seu 

primeiro aninho hoje. Seus pais, 

Angelo e Ilena, e seus avós e fami-

liares, desejam que Deus o abençôe 

sempre e lhe dê muitas felicidades. 

Parabéns!

Amanhã Antonio Gabriel comemora 

seus 13 anos e recebe os parabéns 

de sua mãe, Iris. Muitas felicidades!

Na segunda-feira, 14, Willian De-

mikovski completou nove anos. Seus 

pais, Valdir e Simone, e sua irmãzi-

nha, Júlia, parabenizam e desejam 

muita saúde e felicidade!

Na segunda-feira, 14, Simone 

Demikovski comemorou seu aniver-

sário. Muita saúde e felicidades são 

os desejos de seu irmão, Valdir, sua 

cunhada, Simone, e seus sobrinhos, 

Willian e Júlia. Parabéns!

- Amanhã JANETE FISCHER 

FERREIRA comemora idade nova. 

Os parabéns são de seu marido, 

Osmar, seus fi lhos, Sidnei, Sidival, 

Sidimar, Silmar e Silmara, e do seu 

genro Fábio.

Para comemorar os 16 anos do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Ca-

noinhas, amigos e colaboradores se confraternizaram em um jantar realizado 

na quarta-feira, 16, na sede da Cia Canoinhas de Papel.
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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 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 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.

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 cavaco, 
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, 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.

VENDE-SE casa em construção c/ 189m² 
+ material na rua Paula Pereira, 1850, 
com 1 suíte, 2 quartos, 2 banheiros, 
cozinha, lavanderia, churrasqueira, com 
garagem para 2 carros. Aceita-se carro ou 
lote urbano no negócio. Fone: 3622-8983. 

VENDO agropecuária em Três Barras, com 
clientela formada, na rua Pedro Mery Sele-
me, 580. Fone: 9996-2753 ou 9946-0886.

VENDE-SE um apartamento na rua Coro-
nel Albuquerque, no centro de Canoinhas, 
em frente ao Mercado Queluz. Com uma 
área construída de 145 m², com 1 vaga na 
garagem. Fone: 9126-9133.

VENDE-SE casa de alvenaria c/ 209m², 
na rua Paula Pereira, 1870. Sendo: 4 
quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, churrasqueira, dispensa, ga-
ragem para 2 carros e rancho. Aceita-se 
carro ou lote urbano no negócio. Fone: 
3622-8983.

VENDE-SE uma casa com 150m² e 
terreno com 5.000m², na BR-280. Fone: 
3622-1213.

VENDE-SE terreno no Alto da Tijuca 
com 600m². Valor: R$ 23 mil. Fone: 
3622-6470.

VENDE-SE uma bicicleta Caloi 10, um 
par de alto-falante 69 e um módulo de 
3.000w. Fone: 3622-8290.



27VARIEDADESCanoinhas, 18 de setembro de 2009 NEGÓCIOS

VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

DIVERSOS

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 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 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.

VENDE-SE uma moto Broz 150, ano 
2006, vermelha, partida elétrica, quita-
da, com 10.000 km por R$ 6 mil. Fone: 
3622-3680.

VENDE-SE Gol GL/89, bege, ótimo es-
tado, por R$ 7.2 mil. Tratar: 3624-2732.

VENDE-SE um Apolo 92, quitado, cor 
dourado, em ótimo estado, preço a 
combinar. Aceito material de construção 
ou carro de menor valor. Fone: 8823-
5635 ou 8423-9981 com Rubens.
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PUBLICADO EM 12 DE 
SETEMBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA
CN

MACARRÃO DE FORNO

INGREDIENTES
. 500gr de macarrão tipo talharim
. 400gr de mussarela picada em 
cubos
. 400gr de presunto picado em 
cubos
. 1 copo de requeijão ou catupiry
. 1 colher (sopa) de azeite
. 1 dente de alho amassado
. 2 litros de água
. 1 lata de molho pronto de tomate
. Sal e pimenta a gosto
. Salsa e cebolinha picada a gosto
. Queijo ralado a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma tigela adicione a mussarela 
e o presunto e o requeijão, misture 
bem e reserve. Em uma panela 
grande adicione o azeite e leve ao 
fogo. Assim que esquentar refogue 

o alho amassado, deixe dourar e 
acrescente a água, o molho de to-
mate e os temperos e deixe ferver 
por 10 minutos. Em uma assadeira 
alta coloque o macarrão, formando 
ninhos.  Com cuidado acrescente a 
mistura de mussarela por cima de 
cada ninho e cubra com o caldo, 
com o auxílio de uma concha, até 
quase cobrir o macarrão. Cubra a 
forma com papel alumínio e leve 
para assar em forno médio por 
40 minutos. Depois, retire o papel 
e deixe por mais 5 minutos para 
secar. Na hora que retirar do forno 
salpique queijo ralado por cima e 
sirva imediatamente.

DICA: Para uma receita menos 
calórica, substitua o presunto por 
peito de peru.

| Preparo: 30 minutos | Rendimento: 6 porções | Calorias: 695 por porção

EMÍLIO GOTHARDO WENDT, natu-
ral  de Lapa, Paraná, onde nasceu a 
5 de maio de 1880 – filho da finada e 
saudosa Vva. Augusta Wendt, para 
aqui veio bem moço, constituiu famí-
lia e colaborou intensivamente, para 
o progresso e evolução da então 
Vila de Santa Cruz de Canoinhas, 
nos albores do seu povoamento. 
Comerciante que foi, trouxe, para 
aqui, o primeiro gramofone (que 
rádio, à época ainda não existia), 
cobrando – segundo o testemunho 
de antigos e ainda vivos moradores 
deste município – Cr$ 0,20 (vinte 
centavos), à época Rs$ 200 (du-
zentos réis), por hora de audição, 
aos que desejavam inteirar-se do 
progresso da ciência, quando era 
grande novidade a gravação so-
nora. Seu, também, foi o primeiro 
bilhar instalado no município e de 
sua iniciativa a montagem, igual-
mente, do primeiro cinema (do qual 
se fez proprietário), e que à falta 
de luz elétrica no município (que, 
então, Canoinhas não dispunha 

de força e luz), era impulsionado 
por um pequeno motor, com cuja 
energia elétrica assim produzida, 
se projetavam os filmes.

Seu foi o primeiro jornal que 
Canoinhas teve, “O Canoinhas”,  - 
surgido em 1902 – e do qual apenas 
recentemente se teve notícia, gra-
ças à gentileza do sr. Dídio Augusto, 
ancião hoje residente em União da 
Vitória-PR, - dito – que, no testemu-
nho do mesmo venerando ancião, 
foi por ele Emílio Gothardo Wendt, 
fundado, dirigido, e mandado im-
primir (em Joinville). Aparecia, ao 
que se sabe, mensalmente, e teve 
vida efêmera (4 ou 5 números, no 
máximo). Foi, portanto, o fundador 
da imprensa de Canoinhas. Do 
jornal que fundou, dirigiu e mandou 
imprimir, existem, hoje, apenas dois 
números conhecidos. Um, em poder 
do sr. Dídio Augusto, em União da 
Vitória, e o outro, por este gentil-
mente oferecido à biblioteca da 
prefeitura municipal de Canoinhas.

“Lyra Catarinense”, a primeira 

banda de música de Canoinhas. 
Fundou-a também Emílio G. 
Wendt

Velha fotografi a autografa-
da pelo mesmo Emílio Wendt, 
conseguida por nímia gentileza 
do sr. Nestor Wendt, irmão do 
fi nado, dá-nos conta, inclusive, 
dos componentes da “Lyra Ca-
tarinense”, fundada pelo mesmo 
Emílio Wendt, a 18 de dezembro 
de 1911, e da qual faziam parte 
inicialmente, os srs: Salustiano, 
Nestor Wendt, Guilherme Weber, 
Manoel Quadros, Emílio Wendt, 
Júlio Budant Sênior, João Fer-
reira e Miguel Arnoldo. Desses 
todos, encontram-se vivos atual-
mente apenas os srs. Guilherme 
Weber (residente em Curitiba) e 
Nestor Wendt, que ainda reside 
em Canoinhas. A fotografi a tira-
da em 2 de setembro de 1912, 
contém um registro interessante: 
anote que, nessa data nevou em 
Canoinhas.

Finalmente, no testemunho 
do sr. Dídio Augusto, Emílio Wen-
dt foi quem, autorizado e instruído 
pelos fundadores da antiga: “So-
ciedade Escolar” (primeira escola 
que Canoinhas teve) e que foi 
fundada em 1907 (havendo du-
rado 2 anos e meses), pelos srs: 
Roberto Ehlke, Adelino Magno de 
Oliveira Jorge, Vitorino Bacelar 
Jr., Emílio G. Wendt, Miguel Ar-
noldo, João Sotter Motoso, André 
Cornelsen, João Vicente Ferreira 
e Gustavo Schade, contratou-o 
na cidade de Lapa-PR, como 
terceiro professor da dita escola 
(que como professores da mes-
ma, em ordem cronológica, fo-
ram: Joaquim de Oliveira, Antonio 
Simão da Silva, Dídio Augusto e 
Manoel Trancoso). A referida es-
cola (da qual ainda existem duas 
fotografi as), funcionou em prédio 
especialmente construído para 
esse fi m, e no qual, mais tarde 
(pelo menos até 1919) tinha seu 
estabelecimento comercial o sr. 
Roberto Ehlke. No mesmo prédio 
funcionava também a agência 
postal, e na esquina próxima 
residia o sr. João Sotter Matoso.

EMÍLIO GOTHARDO WEN-
DT (falecido moço, na cidade de 
Lapa) e tendo os seus restos 
mortais mais tarde transladados 
a esta cidade, - por seus familia-
res – teve o seu nome ligado a 
muitas das primeiras iniciativas 
que dizem respeito ao progresso 
cultural e social do município.  

A margem do Cinquentenário de Canoinhas

EMÍLIO G. WENDT, UM NOME
QUE PRECISARÁ SER LEMBRADO

EMÍLIO GOTHARD WENDT, primeiro intelectual de Canoinhas. 
A foto é do acervo do professor Fernando Tokarski

+ 10/09 – Roberto Massaneiro (76 anos)

+ 11/09 - Ilmo Irineu Dubiela

+ 12/09 - Tadeu Iez

+ 12/09 – Maria Joana Soares de Lima Santana (67 anos)

+ 13/09 – Antenor Jordão da Silva (71 anos)

+ 15/09 – Antonio Monteiro (61 anos)

+ 16/09 – Lucia Murante Linscoski (69 anos)

 OBITUÁRIO +
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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? Amanhã
O que? Balada 100 por Hora

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Garotos de Ouro e Banda 
Maresia

CENTRO DE EVENTOS RAÍZES DA 
TRADIÇÃO, EM MAFRA
Quando? Amanhã
O que? Ivonir Machado e os Novos 
Garotos

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

SOCIEDADE BELA VISTA
Quando? Hoje
O que? Banda Bom de Baile

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Hip Hop Chick

FESTA NO ALTO DA TIJUCA
Quando? Domingo
Onde? No pavilhão da comunidade 
Santo Antonio

SALTO D’ÁGUA VERDE
Quando? Amanhã
O que? Baile com o grupo Corpo e 
Alma, no pavilhão da igreja

BINGÃO DA ACD
Quando? Domingo
Onde? No parque de Exposições Ouro 
Verde, em Canoinhas

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

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 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

ESPECIAL

BINGÃO DA ACD 
distribui 10 mil em prêmios 

Gracieli Polak
CANOINHAS

Evento é pontapé inicial para construção da nova sede da entidade fi lantrópica

Na conta do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), eles são 14,5% 

da população brasileira e, em 

Canoinhas, aproximadamente 

oito mil pessoas. Na Associação 

Canoinhense de Deficientes 

(ACD), 330 pessoas recebem 

acompanhamento, tratamento 

e atenção para diversas formas 

de defi ciências. 

Para o presidente da ACD, 

José Clever Pereira Gomes, 

a quantidade real de pessoas 

com algum tipo de defi ciência 

ainda choca grande número de 

pessoas, porque muitos se en-

caixam no perfi l de defi ciente, 

mas como os problemas são 

considerados leves, não chegam 

a sentir as difi culdades que os 

casos mais graves sentem. Ou-

tro problema, segundo ele, é a 

falta de acesso aos defi cientes, 

fator que faz com que eles não 

sejam “vistos pela sociedade”. 

“Se não tem acessibilidade, não 

tem como sair de casa”, explica. 

Gomes, no entanto, se mostra 

otimista com as propostas de 

expansão da acessibilidade no 

município, que, segundo ele, 

aos poucos começa a criar as 

condições predeterminadas 

pela lei e expandir o acesso aos 

defi cientes.

A ACD, que existe desde o ano 

2000, oferece serviços nas áreas de 

tratamentos psicológicos, fi siote-

rapêuticos e de assistência social, 

mas funciona em uma residência 

alugada. Agora a entidade pretende 

mobilizar a sociedade para uma 

campanha comunitária de arreca-

dação de fundos para a construção 

da nova sede, que funcionará como 

uma clínica, completamente adap-

tada às necessidades dos pacientes. 

Para arrecadar a verba necessária, 

lançou o Bingão da ACD. Segundo 

o presidente, um projeto está em 

trâmite em Brasília para sanar parte 

dos custos, mas é fundamental que 

a comunidade também participe 

deste processo. “Nós queremos 

que também seja uma aquisição da 

comunidade. Queremos que ela se 

mobilize”, defende.

MUITOS PRÊMIOS

Para colaborar com a campanha, 

o primeiro passo é participar do 

bingo promovido pela entidade. 

No domingo, 20, o evento que 

terá estrutura semelhante a do 

Bingão do Hospital Santa Cruz, 

acontece no Parque de Exposi-

ções Ouro Verde, a partir das 14 

horas. As cartelas, ao custo de R$ 

10, podem ser adquiridas na sede 

da entidade, com acadêmicos de 

alguns cursos da Universidade do 

Contestado (UnC) e também com 

entidades parceiras, inclusive no 

dia do evento.

Mais de R$ 10 mil serão dis-

tribuídos para os participantes, que 

concorrerão a valores em dinheiro e 

a uma moto zero KM, além de um 

prêmio-surpresa. Uma tenda será 

montada no parque e demais enti-

dades de Canoinhas serão responsá-

veis pela praça de alimentação.
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GOMES ao fundo: “Queremos que também seja uma aquisição da comunidade. Queremos que ela se mobilize”
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Destaques da TV
VOO NOTURNO
Globo * Sábado * 23h
Uma jovem que tem medo de viajar de 
avião precisa seguir os planos do homem 
que está na poltrona ao seu lado. Bom 
suspenso com sequências interessan-
tes de tensão. PARA QUEM CURTE 
SUSPENSE.

TRIPLO X 2 – ESTADO DE EMER-
GÊNCIA
Globo * Domingo * meia-noite
Eis um novo Triplo X: Darius Stone, um con-
decorado soldado de Operações Especiais, 
que está atualmente em uma prisão sob 
pesada vigilância. Não tem o mesmo charme 
do primeiro, mas boas cenas de ação.

BLADE TRINITY
SBT * Sábado * 22h45
Cansados das constantes derrotas para 
Blade, um grupo de vampiros arma 
um audacioso plano para difamá-lo e 
depois matá-lo. Em tempos de vampi-
ros, boa pedida. PARA QUEM CURTE 
AÇÃO.

MUNDO CULTURA DISCOVERY
Cultura * Domingo * 19h
A estreia  conta com séries e documen-
tários apreciados por assinantes do 
Discovery Channel em mais de 170 paí-
ses no mundo. Vale a pena uma olhada 
considerando a boa safra de docs que 
saem do Discovery.

O DECLÍNIO DO IMPÉRIO AMERI-
CANO
Cultura * Hoje * 22h45
Numa casa de campo na região dos 
lagos canadense, quatro professores 
universitários preparam almoço enquan-
to conversam sobre os mais variados 

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

M U LT I M Í D I A

QUADRINHOS

>> FABIO 
ASSUNÇÃO 
COMEÇA A GRAVAR 
MINISSÉRIE SOBRE 
DALVA DE OLIVEIRA 

Começaram segunda-feira, 14, as gra-
vações da minissérie da Globo que irá 
contar a história artística e musical de 
Dalva de Oliveira e Herivelto Martins, 
interpretados por Adriana Esteves e 
Fabio Assunção. 

Escrita por Maria Adelaide Amaral, 
a série terá cinco capítulos que mostra-
rão a vida dos cantores e o amor e ódio 
que permearam a relação do casal. 

As primeiras cenas foram gra-
vadas em prédios antigos da região 
central do Rio de Janeiro, que ainda 
mantêm a arquitetura das décadas de 
1920 e 1940. 

Dirigida por Dennis Carvalho, a 
minissérie tem previsão de estreia para 
janeiro de 2010 e marcará o retorno de 
Fabio Assunção à TV Globo, afastado 
desde Negócio da China, novela que 
abandonou para se internar em uma 
clínica de reabilitação. 

>> JORNADA DUPLA
Assim como Ratinho e Moacir Franco, 
Celso Portiolli, Isabella Fiorentino e 
Arlindo Grund, do Esquadrão da Moda, 
participarão da novela Vende-se um Véu 
de Noiva, do SBT. 

>> CALCINHA PRETA FAZ 30 
SHOWS POR MÊS NA TRILHA DE VOCÊ 

NÃO VALE NADA

Caminho das Índias acabou na sexta-feira, 11, mas uma música 
de sua trilha não será esquecida tão cedo. Tema de Norminha 
(Dira Paes), Você Não Vale Nada, mas Eu Gosto de Você trans-
formou a banda Calcinha Preta em fenômeno. 
Depois de emplacar a versão na novela, o grupo passou a fazer 
até 30 shows por mês (antes a média era de 20). A façanha é 
resultado de apresentações dobradas nos fi ns de semana. Cada 
uma custa cerca de R$ 80 mil. 
O Calcinha Preta tem 13 anos de estrada. São cinco vocalistas, 
nove músicos, oito bailarinos e 42 técnicos que viajam de ônibus 
para cumprir a maratona. A sede da banda é em Aracaju-SE. 
No próximo dia 22, a banda embarca para o Canadá e EUA, 
onde tem shows marcados em Toronto, Dembory, Nova York 
e Boston, cidades que abrigam grande número de imigrantes 
brasileiros. 
Com a força de um genuíno hit, Você Não Vale Nada... abre e 
fecha os shows nas vozes de Silvânia e Bel. 
O cantor Bel, que está na banda há 14 meses (antes, era do Cava-
leiros do Forró), acredita que o sucesso tem refl exo para todo o 
gênero. “Estão admirando nosso trabalho e isso é bom para todo 
movimento do forró”, exagera. 
Com esquema de produção própria, a banda já lançou 21 CDs 
e três DVDs. Chegou a vender 350 mil cópias de um disco. O 
álbum custa em média R$ 10. Os vídeos do Calcinha Preta já 
tiveram pelo menos 100 milhões de acessos no YouTube. 
De autoria do compositor Dorgival Dantas, a música é também 
um dos ringtones mais vendidos do País e está em uma propa-
ganda da Caixa Econômica Federal. 
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A luta pelo poder, o querer levar van-
tagem em tudo, a concorrência desleal 
e a agressividade podem impulsionar 
nossa cultura e a humanidade para o 
abismo. Principais consequências: mi-
lhões de pessoas vítimas de miséria e 
exclusão em grandes partes do mundo; 
e a exploração exagerada dos recursos 
da terra, do ar e da água. Essa situação 
reduz a qualidade de vida de forma 
degradante. Não só os pobres gritam, a 
terra grita também! Falta solidariedade e 
cuidado das pessoas e dos povos entre 
si, e também com o nosso pobre planeta 
que já foi rico. Isso desperta indignação 
moral e um sentimento de piedade para 
com os que sofrem. Precisamos ser 
inspirados por forças espirituais para 
proteger a vida e a espécie humana, e 
descobrir modos de produção que res-
peitem a natureza e não a destruam. O 
caminho está em darmos importância à 
compaixão! Ela é capaz de fundamentar 
uma aliança de paz com a terra e entre 

nós. Ela inclui dedicação e cuidado com 
tudo o que Deus criou e que é bom e 
belo para o ser humano. Só assim nosso 
mundo terá chances de sobreviver! Ter 
compaixão também é cuidar; e cuidar 
de alguém é ajudar; a se expressar, a 
crescer, a ser pessoa humana, criada 
e amada por Deus. Esse cuidado dá 
esperança, abre caminhos para o 
futuro, não deixa tantas pessoas sem 
horizonte de progresso. Cuidar exige 
tanto responsabilizar-se por quem é cui-
dado quanto torná-lo responsável pelos 
seus próprios atos. Responsabilizar-se 
é caminhar com o outro, partilhando 
as suas preocupações, expectativas, 
angústias e medos. É ajudar a levar a 
carga da vida de alguém, aliviando o 
seu peso. Quatro virtudes caracterizam 
os bem-feitores da humanidade: ideal 
elevado, sentimentos generosos, amor 
ao sacrifício e perseverança inabalável. 
Nada aprendemos de caridade, se não 
vemos o Cristo no próximo.

Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

A semana pede muita atenção e cautela, ariano. Você 
vive um momento de maior sensibilidade e de grande 
percepção em relação ao que sente, ao que busca e o 
que precisa para sentir-se emocionalmente seguro e 

satisfeito. Continue nesta busca e não faça nada de muito grandioso 
ou inesperado. Planejar é fundamental para grandes conquistas. 
Fique mais com a família.

Por mais que se sinta pressionado não é hora de 
atitudes radicais, geminiano. Uma grande ansiedade 
tende a estar presente pela necessidade de defi nir 
rumos e adotar novas posturas. Faça suas avaliações 

e revisões e vá se preparando aos poucos para mudar. Não faça tudo 
de uma vez e cuidado dobrado com o que diz ao longo dos próximos 
dias. Tudo tem seu momento.

É preciso encontrar um equilíbrio entre o que é im-
portante para você e o que é melhor para os outros, 
leonino. O momento pede mais humildade para ouvir 
e compreender as necessidades daquelas pessoas 

que estão perto de você e buscar acordos que permitam a satisfação 
de todos. Use sua generosidade natural nesta tarefa e permita-se 
fazer as mudanças mais lentamente.

Assuntos antigos podem ser retomados, libriano. 
Coisas do passado podem voltar a tona pois é preciso 
seguir adiante sem pendências ou assuntos mal 
resolvidos. Se concentre nesta tarefa de olhar para 

o passado e verifi car o que precisa ser mexido. Olhe também para 
dentro, pois é sua oportunidade de perceber o que quer fazer para 
melhorar ainda mais a sua vida.

É hora de prestar mais atenção às suas vontades e 
necessidades, sagitariano. Reserve um tempo para 
você e perceba o que pode ser feito para organizar 
melhor sua vida. Cuidado com a alimentação e tudo 

que possa infl uenciar sua saúde. Cuidar de você é garantir que 
estará mais saudável e apto a realizar todas as aventuras que vem 
planejando. Cuide-se e seja mais feliz.

A sensação tende a ser de travamento, aquariano. 
Não se sinta pressionado a defi nir coisas. Aproveite 
a semana para avaliar seus projetos e se tiver a opor-
tunidade, peça conselho a quem já viveu situações 

parecidas. Não tente se impor tanto, pois nestes dias o ideal é que 
se chegue a um meio termo entre suas vontades e a vontade dos 
outros. Tenha paciência, será necessário.

As coisas podem não ser tão claras como imagina, 
taurino. Cuidado para não fi car confi ante demais 
em cima de fatos que podem não ser exatamente 
o que demonstram. Confi e mais em sua intuição e 

apesar da necessidade de ser prático, dê mais atenção aos sinais e 
coisas sutis. Cuidado com excessos e exageros, especialmente em 
sua alimentação e nos gastos fi nanceiros.

A semana começa cheia de otimismo e com a pro-
messa de bons acontecimentos, canceriano. Mas uma 
certa ansiedade por defi nições e mudanças pode ir 
surgindo ao longo da semana. Cuidado com tudo que 

seja precipitado demais. Fique atento às oportunidades que podem 
surgir, mas pondere e analise todos os lados de qualquer situação 
antes de decidir.

Chegou a hora de impor seus limites, virginiano. Não 
se sobrecarregue demais e saiba defi nir prioridades. 
Isto será fundamental não apenas neste momento, 
mas para os próximos meses. Esta semana favorece 

uma análise profunda em relação ao tudo que faz e o quanto algumas 
destas coisas podem ser descartadas, ou que você possa pelo menos 
mudar a forma de lidar com elas.

A sensação é que as coisas estão retomando seu 
curso, escorpiano. Mudanças em suas opiniões e 
alguns de seus conceitos são pedidas nesta fase. A 
semana favorece o recolhimento e pede que tenha 

muita atenção ao que diz. Nada de falar sem pensar nem de fazer 
propostas ousadas demais. Defi na algumas prioridades e aproveite 
estes dias para planejar o futuro de seus projetos.

Imprevistos podem acontecer, capricorniano. Esteja 
preparado sendo fl exível e não se deixando abalar 
por assuntos que fogem ao seu controle. Se precisar 
ceder, ceda. Se precisar mudar de opinião, mude. 

Perceba que ser fl exível pode ser uma grande virtude. Até porque é 
bem provável que tenha que mudar alguns de seus planos e repensar 
um pouco melhor seu futuro.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana promete um pouco de impaciência, pisciano. 
Não precisa resolver toda sua vida de uma só vez. 
Pare, pense, refl ita. Cuidado com excessos e fi que 
atento para não retomar velhos hábitos ou vícios que 

já tenha abandonado. É preciso ter persistência para que suas boas 
realizações possam se sustentar neste momento. Fique fi rme em 
seus propósitos, não desista.

HORÓSCOPO DA SEMANA

A ARTE DE CUIDAR

Fonte: Climatempo

HOJE:

25ºC

Manhã Tarde Noite
18ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

15ºC

DOMINGO:

19ºC

Manhã Tarde Noite
8ºC

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEGUNDA:

19ºC

Manhã Tarde Noite

6ºC

20ºC

ALMANAQUE

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE – Zeca despreza 
Maria Rita e a deixa afl i-
ta. Zeca diz a Eleutério 
que se desencantou com 
Maria Rita. Maria Rita fi ca 
nervosa com a insistên-
cia de Otávio em querer 
conquistá-la,quando ele diz 
que espera ela esquecer 
Zeca.

HOJE – A con-
fusão do des-
file vai parar 
na televisão, 
e Bianca fi ca 
arrasada. Fe-
lipe incentiva 
Bianca a ten-
tar vender os 
biscoitos que 
sobraram, e 
S a n d r o  s e 
oferece para 
ajudar. Bianca 
é reconhecida 
nas ruas e faz sucesso.

AMANHÃ – Bianca pede para Dirce fazer mais 
biscoitos e Nélson avisa que ela terá que pagar 
pelo trabalho. Cássio ameaça revelar tudo sobre 
os quadros falsifi cados e conta a Pelópidas que 
Judith tem um caso com Edgar.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – Gustavo ex-
pulsa Rubens de sua 
casa. Klauss ameaça Zé 
Moreia e exige dinheiro. 
Homero pergunta a Eu-
nice se Daniel é fi lho de 
Rubens. Fabrício sente 
dor no peito.

AMANHÃ – Eliana abre mão dos bens de Gustavo.  
Yasmin volta de viagem. Gustavo diz a Eunice 
que Eliana abriu mão dos bens. Fabrício desmaia. 
Yasmin tem uma decepção com Tobias.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

PAZ

Clamada em tantos idiomas
Em tantas formas de interpretar
O diálogo é o princípio da moral
Faz a síntese da reconciliação 

desabrochar
Mas o vilão do egoísmo é absoluto

Em não compadecer e perdoar.

Os ramos dela são tantos
No cotidiano pode-se observar

Há vezes que ela surge do nada
E em outras não há como encontrar.

Acredito na riqueza sem monetários
Pois o dinheiro não sabe tolerar

Quando o ouro é o objetivo...
A paz não sabe compartilhar.

O sol que ilumina o mundo
Em tudo consegue tocar

Sua luz navega no infi nito
Mas o sossego não sabe clarear.

A fome é uma dor social
Que a sociedade não pode saciar

Macula o brio do faminto
Obrigando-o na paz fracassar.

A cultura da paz é individual
Com as maneiras de se expressar
Pode ser quebrada com guerras

Ou com a simples maneira de olhar
Com tanta facilidade

Falta o verbo ponderar
Pois são as frases mal ditas

Que fazem a humanidade guerrear
E diante da falta de união
O perdão não ocupa lugar.

HOJE – Tony avisa Paulo que Lígia foi baleada. 
Nina conta a Lurdes que Clóvis é seu cunhado. Ela 
diz que Reinaldo, seu ex-marido, quis violentá-la e 
só parou quando ela o matou.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Chuvoso durante o dia e à noite.

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

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As 
nuvens aumentam no decorrer da tarde.

HOJE – Mia impede Tereza de fazer um escândalo 
após ver Marcos e Helena. Helena, Ellen e Ariana 
recebem Alice com festa no apartamento. Yolanda 
avisa à Ariane que Marcelo morreu.

AMANHÃ – Marcos pede Helena em casamento. 
Edite conta a Oswaldo que Helena vai se casar e 
que Sandra está grávida. Helena se arruma para 
o casamento quando Tereza chega.



32 VARIEDADES Canoinhas, 18 de setembro de 2009

Tornado não 

atingiu região 

de Canoinhas

Segundo meteorologista do 
Ciram, fenômeno que atingiu a 
região foi uma microexplosão, 
capaz de formar rajadas de 
vento de até 90km/h e causar 
destruição semelhante a de tor-
nados.                      Página 8

TEMPORAL

Manobra da 

presidência 

irrita novatos

Aproveitando a ausência do ve-
reador Alexey Sachweh (PPS), 
o presidente da Casa, Célio Ga-
leski (DEM), colocou de última 
hora em votação emenda que 
naufragava projeto dos novatos, 
em minoria sem Sachweh.  P. 6

CÂMARA

Nem todos têm 

o mesmo destino 

de Gustavo

ESPERANÇA

A morte do menino que co-
moveu Canoinhas, mobilizou 
mais de 400 pessoas que se 
dispuseram a ser doadores 
de medula. Ivomar Padilha 
(foto) é exemplo de sucesso 
no transplante.    Página 11 MATRÍCULAS ABERTAS!
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