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Deveria ter chamado mais atenção do 
que de fato chamou a reportagem da jor-
nalista Gracieli Polak publicada no CN da 
semana passada intitulada O que falta para 
que nossa educação seja de qualidade?.

Chamou a atenção, do ponto de vista 
do jornal, o telefonema da diretora de uma 
das escolas em pior desempenho no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), que pautou a matéria. A educadora 
ligou para dizer que não 
havia gostado do termo 
“pior”, usado na reporta-
gem. Também pudera. De 
fato nenhum funcionário 
das escolas com piores 
desempenhos deve ter 
gostado do texto, afi nal, 
é melhor esquecer o que 
se rechaça do que tentar 
interpretar e melhorar. 
Quem deve ter gostado menos ainda da ma-
téria foram os pais de alunos que estudam 
nestas escolas. O mais trágico dos dados, 
no entanto, é que nenhuma das escolas 
públicas de Canoinhas atingiu o mínimo 
para se chamar uma escola de qualifi cada 
a ensinar. É desastroso. A média geral das 
escolas canoinhenses de 1.ª a 5.ª séries é 
4,5. Nas de 6.ª a 9.ª séries, a média geral 
é ainda mais desesperadora: 4,1. O Ideb 
considera escola de qualidade a que atinge 
minimamente a nota 6.

Estes dados têm uma única função: 
conscientizar o corpo docente de que algo 
está errado no sistema de ensino adotado 
pela escola. Algo precisa mudar. No caso das 
escolas canoinhenses, todas, sem exceção, 
precisam revisar seus sistemas de ensino.

É inadmissível que nossos estudantes 

tenham desempenho tão medíocre como 
os alcançados no Ideb.

A culpa, entretanto, não é dos profes-
sores e diretores que pecam somente pela 
passividade diante de prefeitos e governado-
res que os pressionam politicamente. Cargo 
comissionado, logo, medo de ir pra rua 
mediante qualquer comentário depreciativo.

Se se tem professores desqualifi cados, é 
porque o governo é desleixado. Não capa-

cita, não faz exames sazonais, não 
remunera bem, simplesmente os 
esquece nas salas de aula.

Professores, por mais prepa-
rados que sejam, não conseguem 
abrir a cabeça do aluno e im-
plantar conhecimento. A escola, 
como muito bem cita o professor 
Armindo Longhi, no livro Ação 
Educativa e Agir Comunicativo, 
“(a escola) contribuirá, mais ou 

menos na construção da sociedade humana, 
dependendo do tipo de ação desenvolvida 
nela”. Cabe estender este conceito à vonta-
de do aluno de aprender. O professor pode 
contribuir decisivamente para o crescimento 
do aluno, por meio do aprendizado, desde 
que este aluno esteja aberto ao conhecimen-
to. E aí entramos em outra seara, a relação 
familiar, mediante a participação dos pais. 
Como se dá esta relação e de que forma a 
escola trabalha esta questão. Talvez esteja aí 
a chave para abrir as portas da educação de 
qualidade em Canoinhas.

Aliar escola e família é uma experiência 
que se mostrou exitosa em outras localida-
des. Merece crédito. O que não pode é se 
restringir a reclamar quando dados como os 
do Ideb vêm à tona. As más notícias sempre 
trazem uma oportunidade de refl exão.

N
o intuito de fazer com que as pessoas 
abandonem velhos conceitos, que em 
boa parte são advindos do próprio meio 

em que vivemos, e possamos reforçar os novos 
hábitos, o momento nos parece bem adequa-
do para lembrar a pesquisa feita por Robert 
Putnam e publicada no livro Comunidade e 
Democracia na década de 1970.

Segundo ele, havia na Itália um dualismo 
confi gurado entre as regiões que culminou no 
desenvolvimento do norte, em detrimento do 
sul, por razões das mais variáveis possíveis, 
dentre elas, terrenos desfavoráveis, escassez 
de recursos naturais, etc.

Contudo, o norte italiano, apesar de privi-
legiado nestes aspectos geográfi cos anterior-
mente destacados, seria consequentemente 
o mais desenvolvido, todavia não foi a mola 
propulsora do desenvolvimento local desta 
região e que motivou o autor na pesquisa.

 Putman, após pesquisar por mais de 
20 anos, destacou algo intrínseco, presente 
nas pessoas que moravam na região norte, 
ausentes naquelas do sul, ou seja, havia algo 
muito mais valorativo, porém abstrato aos 
olhos nus. 

Estamos falando da solidariedade. A 
partir do momento em que cada ser em si 
trouxer consigo o real objetivo da solidarieda-
de humana e remeter ao social, isto é, aliviar 
as dificuldades sociais e econômicas, de 

maneira voluntária, o desenvolvimento será a 
consequência.

Nesta mesma linha de raciocínio, Léon 
Duguit, jurista francês, descreve o termo so-
lidarismo como um fato social comprovável. 
Afi nal, o que é solidariedade? Que palavra 
mítica é essa, capaz de trazer refl exos diretos 
numa sociedade?

Segundo o Dicionário Aurélio, solidarieda-
de nada mais é do que “a dependência mútua 
entre homens, em virtude da qual uns não 
podem ser felizes e desenvolver-se, sem que 
os outros também o possam.” 

Miguel Reale, grande expoente jurídico 
brasileiro, esclarece que a solidariedade 
chamada “mecânica” é aquela existente entre 
duas ou mais pessoas tendendo ao mesmo 
fim, e assim, praticam a mesma série de 
atos, como por exemplo, levantar um bloco 
de granito.

Sendo assim, pode-se crer, através da ex-
periência vivida na Itália, que se mantivermos e 
resgatarmos hábitos solidários, e veja-se que 
foram adquiridos no século 13, estes se torna-
rão elementos profundamente entranhados na 
cultura local, na estrutura social e na própria 
psicologia coletiva de uma sociedade em que 
inevitavelmente se desenvolverá.

Danielly Borguezan é mestranda em Desenvol-
vimento Regional pela UnC Canoinhas

EDITORIAL

Educação sem 
qualidade

É inadmissível 
que nossos es-

tudantes tenham 
desempenho tão 
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os alcançados 

no Ideb

Solidariedade é consequência 
para o desenvolvimento

ARTIGO

DANIELLY BORGUEZAN 

O 
artigo proposto convida o leitor a uma 
reflexão sobre as políticas institu-
cionais implementadas na Itália nas 

décadas de 1960 e 1970 e que serviram como 
modelos para outros atores públicos lançarem 
mão de tal ferramenta e a exemplo de alguns 
governos brasileiros que usaram para fazer 
parte de seus projetos governamentais, inde-
pendentemente da ideologia partidária, mas 
sim ligado ao compromisso social e a visão 
comunitária detectada por Putman durante 20 
anos de estudo de alguns governos regionais 
italianos, fato que caracteriza este tipo de 
governo.

A avaliação apresentada trata de um 
governo representativo, onde se avalia a 
sensibilidade diante das demandas de seus 
eleitorados e a efi ciência na gestão pública. 
Segundo o autor as duas questões básicas 
da ciência política são “quem governa” e 
“quão bem”. Ainda, segundo os teóricos da 
democracia, John Stuart Mill e Robert Dahl, a 
principal característica de uma democracia é a 
constante sensibilidade do governo em relação 
às preferências de seus cidadãos. Pois, a de-
mocracia concede a estes o direito de recorrer 
ao seu governo e alcançar alguns objetivos 
particulares e sociais, além de requerer uma 
concorrência leal entre diferentes demandas 
do interesse público. 

Dentro deste questionamento encontram-
se vários governos regionais, ligados em um 
pacto de governo. Para se poder fazer uma 
avaliação criteriosa sobre o desempenho 
governamental, se faz necessário analisar 
alguns itens, que segundo o autor, são de 
suma importância para se diagnosticar: Por 

que em alguns locais o governo prospera e 
em outros fracassa?. Entre os indicadores 
avaliados destaca diferentes áreas como: 
saúde, agricultura, obras públicas, educação, 
serviços sociais, desenvolvimento econômi-
co, etc., que devem ser considerados. Deve 
ser internamente coerente, pois o resultado 
fi nal do desempenho de um governo, não se 
trata somente do lucro, e sim de uma visão 
multidimensional, onde se avalia o governo 
em todos os aspectos referentes a uma boa 
governança. 

Não obstante este governo deve ser con-
fi ável em que o desempenho institucional deve 
ser razoavelmente duradouro e não instável, 
pois quando o governo tem uma estabilidade 
política administrativa, transmitirá confi ança 
aos investidores fazendo com que haja um 
desenvolvimento econômico aceitável assim 
facilitando o investimento social. 

Da mesma forma, esta governança deve 
corresponder aos objetivos e aos critérios dos 
protagonistas e dos membros da instituição em 
que não se devem impor situações, mas, sim 
ouvir a opinião dos eleitores e líderes comunitá-
rios de todas as regiões, pois as necessidades 
variam de região para região. 

Com isso concluímos que primeiro se deve 
conhecer as diferenças e as características bá-
sicas de cada comunidade, interpretar de acor-
do como elas se apresentam para perceber o 
verdadeiro êxodo ou fracasso do desempenho 
institucional de um governo.  

Eliani Aparecida Winhar Krug e Amarildo 
Rodrigues dos Santos, mestrandos em 
Desenvolvimento Regional pela UnC

Avaliação do Desempenho 
Institucional 

ARTIGO

ELIANI AP. WINHAR KRUG E AMARILDO RODRIGUES DOS SANTOS

Policiais de Canoinhas 
ganham sobretudos do Governo
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A imagem

<< O QUE PASSOU...

12.ª MARCHA PARA JESUS em Florianópolis no sábado, 19, reuniu mais de 50 mil representantes de 40 igrejas evangélicas

50 anos
Em comemoração ao cinquentenário da Capital Federal que será come-

morado em abril de 2010, a montadora Volkswagen lançará em Brasília 

um de seus modelos. O governador José Roberto Arruda (DEM) fechou 

o lançamento com a montadora, que celebra 50 anos da inauguração de 

sua primeira fábrica de automóveis no Brasil. O carro escolhido para a 

comemoração é mantido em segredo pela direção da fábrica.

Ciro em SC
Embalado pela pesquisa eleitoral 

divulgada pelo Ibope nesta semana, 

que o coloca em igualdade de 

condições com a ministra-chefe da

 Casa Civil da presidência da 

República, o deputado Ciro Gomes

(PSB-CE, foto), desembarcou em 

Florianópolis ontem. Proferiu uma 

palestra para empresários e participou

 da Expoinco 2009 - Feira da Indústria,

 Comércio e Turismo. O prefeito de

 São José e presidente do PSB em SC, Djalma Berger, está eufórico com o 

desempenho de Ciro Gomes e está trabalhando avidamente para que o socialista 

seja o candidato do presidente Lula, em substituição à ministra Dilma Rousseff.

Toffoli será aprovado
O advogado-geral da União, José Antonio Toffoli, não corre risco de ter sua 

indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado 

Federal. Em primeiro lugar, porque o governo tem maioria para votações 

como essa na Câmara Alta e está mobilizado para aprovar a indicação; em 

segundo, porque a oposição, sabendo que o governo tem os votos, não quer 

se expor perante um futuro ministro do STF que deverá fi car por lá por 

quase 30 anos - Toffoli tem 41 e a aposentadoria compulsória é aos 70 anos.

De mudança
O deputado federal Acélio Casagrande (PMDB-SC) deverá anunciar na pró-

xima segunda-feira, 28, seu desligamento da legenda depois de 20 anos de 

militância. Vai para o Partido da República (PR) e deverá disputar a reeleição 

para a Câmara dos Deputados. Sem espaço no PMDB, onde o secretário de 

Segurança Pública e deputado estadual, Ronaldo Benedet, é o candidato na-

tural do PMDB de Criciúma, Acélio teria que disputar uma vaga de estadual 

contra a deputada Ada de Lucca e o secretário Ivo Carminatti.

Vagas criadas
O Congresso Nacional promulgou na quarta-feira, 23, a Emenda Constitucional 

nº. 58 que recriou as vagas de vereadores que foram suprimidas pela TSE em 

2004. Além da criação das vagas, a EC 58 também reduz o repasse para as câma-

ras municipais. A dúvida que permanece é quando os novos vereadores tomarão 

posse. Imediatamente ou apenas em 2013, com a eleição municipal de 2012. 

Ministros do STF e do TSE defendem a tese de que as novas vagas só devem 

valer para o pleito municipal de 2012. A conferir.

Festa da tainha
A Associação Casa do Catarinense (Asca) promove na terça-feira,  29, em 

Brasília, a quarta edição da Festa da Tainha no Planalto Central. O evento 

será regado com muita tainha assada e vinho. Será uma grande oportuni-

dade para os catarinenses radicados em Brasília participarem de um dos 

eventos que são realizados neste período nos municípios de Santa Catarina.

Iv
a
n

 P
im

e
n

te
l 

/ 
D

iv
u

lg
a
ç
ã
o

1 BI
de reais foram destinados pelo Governo Federal para 
auxiliar vítimas de enchentes e desastres naturais 
este ano. Em contrapartida, o programa federal para 
prevenção dos efeitos de eventos climáticos recebeu, 
no mesmo período, R$ 71,2 milhões.

Esbanjando com a mídia

<< 21/09
A pouco mais de um ano das 
eleições, deputados federais e 
senadores gastaram juntos quase 
R$ 2 milhões de verba indeniza-
tória com “divulgação da ativida-
de parlamentar” apenas no último 
mês de julho.
Os gastos incluem despesas até 
com telemarketing, além de re-
passes a rádios, jornais e portais 
de internet - a maioria de peque-
nas cidades.

Começa julgamento do 

crime da motosserra

<<21/09
O coronel da PM e deputado 
federal cassado Hildebrando 
Pascoal começa a ser julgado 
pelo crime conhecido internacio-
nalmente como “da motosserra”. 
Segundo o Ministério Público, a 
vítima teve os “olhos perfurados, 
seus braços, pernas e pênis am-
putados com a utilização de uma 
motosserra, além de ter um prego 
cravado em sua testa”. Pascoal 
acabou condenado a 18 anos de 
prisão.

Zelaya volta e se refugia 

na embaixada brasileira

<<21/09
O presidente de Honduras, Ma-

nuel Zelaya, deposto em 28 de 
junho e expulso do País, voltou 
clandestinamente a Tegucigal-
pa e se refugiou na embaixada 
brasileira. Com a notícia, alguns 
milhares de simpatizantes saíram 
às ruas da capital hondurenha, 
onde entraram em confronto com 
a polícia. A chegada ocorreu sem 
aviso prévio.

Proibida venda de

água com sabor

<<22/09
O Ministério Público Federal do 
Distrito Federal ajuizou na terça-
feira (22) uma ação civil pública 
na 1ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal pedindo a 
proibição da comercialização dos 
refrigerantes H2OH! e Aquarius 
Fresh. De acordo com a ação, os 
dois produtos possuem nomes 
que remetem à água, mesmo 
sendo refrigerantes de baixa 
caloria, o que poderia confundir 
e até prejudicar a liberdade de 
escolha do consumidor, apesar 
de constar em seus rótulos que 
são refrigerantes. 

Nova chancela ao Brasil

<<22/09
Submetido a um último grande 
teste - a maior crise internacional 
em 80 anos -, o Brasil mostrou 

que, de fato, a sua economia 
mudou de nível.
Foi esse entendimento que levou 
a agência de classifi cação de 
risco americana Moody’s a con-
ceder ao País o chamado grau de 
investimento.

Lula defende Zelaya na ONU

<<23/09
O presidente Lula defendeu, 
em discurso na abertura da 64.ª 
Assembleia Geral da ONU, a volta 
imediata do presidente deposto 
Manuel Zelaya ao governo em 
Honduras. Segundo ele, a comu-
nidade internacional repudia o 
golpe e exige o retorno de Zelaya. 
Lula afi rmou que o Brasil apoia a 
permanência por tempo indefi nido 
do presidente deposto na sua 
embaixada em Tegucigalpa.

Explosão deixa 11 mortos

<<24/09
Uma explosão numa fábrica de 
fogos de artifício deixou 11 mor-
tos e pelo menos dez feridos em 
Santo André (na Grande SP).  

65% a mais para fi nancia-

mento da casa própria

<< 24/09
A Caixa terá uma linha de 
R$ 38 bilhões em fi nanciamento 
para compra de imóveis novos e 
usados e materiais de construção, 
anunciou a ministra Dilma Rousseff. 
O valor é 65% maior que o dispo-
nibilizado em 2008.
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Tentativa de sobrepor o requerimento a outro de autoria dos novatos, irritou Beto Passos

Veteranos querem comissão 
para mudar regimento interno

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A novela do regimento interno 
da Câmara dos Vereadores de 
Canoinhas parece longe do fi m. 
Na sessão de terça-feira, 22, 
houve novo bate-boca por conta 
do tema. Assinado por seis vere-
adores, requerimento colocado 
em votação cria a Comissão Es-
pecial de Revisão do Regimento 
Interno, na verdade uma tenta-
tiva dos veteranos de prorrogar 
o assunto. Com a Comissão, 
teoricamente qualquer alteração 
do regimento fi ca suspensa e vale 
a regra ainda em vigor, que dá 
vantagem ao bloco veterano mais 
Gil Baiano (PSDB) – tem direito 
a lançar candidato o bloco com 
o vereador mais velho, no caso 
Bene Carvalho (PMDB).

A manobra irritou mais uma 
vez o líder do bloco novato mais 
Tarciso de Lima (PP), Beto Passos 
(PT). “Em que momento este 
requerimento foi colocado em 
votação se eu apresentei um reque-
rimento antes deste e não foi colo-
cado em votação?”, questionou.

Presidente Célio Galeski 

(DEM) culpou a secretaria da 
casa pela inversão. Passos se 
irritou ainda mais ao ver que 
constava como autores do re-
querimento toda a edilidade. Ao 
questionar Galeski, ouviu que foi 
outro erro da secretaria. Na ver-
dade, seis vereadores assinaram 
o requerimento. A surpresa foi a 
dissidência de Miguel Gontarek 
(PP), que traiu o bloco novato 
em favor dos veteranos, assinan-
do o requerimento. Mais tarde, 
Gontarek daria nova prova de 
infi delidade aos novatos votando 
a favor da criação da Comissão.

Durante a discussão, Passos 
acusou Galeski de o estar des-
respeitando. “Estou proibido 
de discutir”, provocou. Ao que 
Galeski respondeu: “Não está 
proibido (de discutir), mas sem 
insinuações. Fale, mas sem nos 
desrespeitar”.

Com cinco votos contra qua-
tro a Comissão foi aprovada.

NOVA POLÊMICA

A sessão teve de ser suspensa por 
cinco minutos porque na sequên-
cia outro requerimento apresenta-
do por Tarciso de Lima (PP) pedia 
regime de urgência para o projeto 
de Lei apresentado pelos novatos 
que confere ao bloco com o maior 
número de votos nas urnas a ex-
clusividade em lançar candidatos 
a presidente da Câmara. A mesa 
diretora não entendia como fi cava 
a situação da Comissão diante do 
regime de urgência. O requeri-
mento acabou sendo colocado 
em votação e aprovado apenas 
com um voto contra de Wilson 
Pereira (PMDB).

Emenda 

adia criação 

de vagas de 

emergência 

na Saúde
Vereador Tarciso de 
Lima (PP) teme que 
contratados fi quem 
sem salários

Emenda do vereador Tarciso 
de Lima a projeto de Lei de 
origem executiva que cria car-
gos para suprir a emergência 
causada pela gripe H1N1, com 
a criação do Ambulatório de 
Campanha que funciona no 
Pronto Atendimento Mu-
nicipal, fez com que a mesa 
diretora adiasse a votação para 
segunda-feira, 28.

Os profissionais foram 
contratados emergencialmente 
em 10 de agosto, mas somente 
na terça-feira, 22, o projeto que 
regulariza as contratações en-
trou em pauta na Câmara. Lima 
propôs emenda que dava a Lei 
efeito retroativo a 10 de agosto 
como forma de garantir o pa-
gamento dos salários. “Temo 
que amanhã esses contratados 
não recebam e digam que é cul-
pa da Câmara, que não aprovou 
o projeto”, explicou.

Como a emenda não tinha 
parecer jurídico, o presidente 
Célio Galeski (DEM) colocou 
em deliberação do plenário que 
optou por retirar o projeto de 
pauta que segue agora para 
análise das comissões.

Segundo o secretário da 
Administração, Argos Burgar-
dt, não havia necessidade de o 
projeto ser retroativo, porque 
o caráter emergencial justifi ca 
a não criação da Lei no mo-
mento das contratações. De 
qualquer forma, os funcioná-
rios contratados até novembro 
fi zeram teste seletivo, o que 
afasta a hipótese de não serem 
remunerados por conta de o 
projeto não estar aprovado.

CANOINHAS
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> Frase da semana

Regimento flexível

ESTRADAS
Na sexta-feira, 18, o secretário de Estado de Infraestrutura Mauro Mariani 
(PMDB) e o secretário regional Edmilson Verka (PSDB) assinaram quatro 
convênios que vão garantir recursos para a melhoria da malha viária de Irine-
ópolis, Bela Vista do Toldo, Major Vieira e Três Barras. O prefeito de Irineó-
polis, Wanderlei Lezan (PMDB) assinou convênio no valor de R$ 100 mil. Já 
o prefeito de Major Vieira, Israel Kiem (DEM), assinou convênio de R$ 120 
mil. O prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti (PSDB)  vai receber 
verba de R$ 110 mil. Já o vice-prefeito de Três Barras, Sebastião Ferreira, 
assinou compromisso no valor de R$ 150 mil. 
Mariani disse, durante o ato de assinatura, que mais de 70km de estrada estão 
sendo pavimentadas na região. Lembrou ainda uma das principais obras - a 
ligação entre Papanduva e Doutor Pedrinho no Vale do Itajaí, que vai encurtar 
em até 100km a distância entre Canoinhas e Florianópolis. Na foto, Alberti, 
Kiem, deputado Aguiar, Lezan, Mariani, secretário Verka e Ferreira.

Quem vai ser o ‘todo poderoso’ reitor da Fundação UnC?

Vereador Célio Galeski (DEM) estranhou que 
seus eleitores da Barra Mansa não telefonavam 
para seu celular. Achou que tinha perdido os 
votos. Desconfi ou e acabou descobrindo que os 
orelhões da localidade não fazem nem ligações 
a cobrar. O caso ilustra o caos que se instalou 
nos orelhões de todo o município. As críticas 
são recorrentes e desfi lam semanalmente seja 
na Câmara ou aqui no CN, que publica a coluna 
Fala Cidadão.
A situação só piorou com a compra da Brasil 
Telecom pela Oi. Vereadores pedem urgência 
no conserto dos aparelhos, mas até agora a 
empresa não sinalizou com resposta.

Aurora precisa se agilizar
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoinhas, 

Juliano Seleme, se a Aurora não se agilizar, vai perder terreno lite-
ralmente. Isso por que o terreno de R$ 1 milhão (pago com dinheiro 
do Estado) não foi doado a empresa. Ofi cialmente só existe um acerto 
verbal sobre a doação. O terreno pertence a prefeitura.

Embora a estadunidense Tyson Foods negue, Seleme afi rma que a 
empresa está rondando a região. Deve montar 670 aviários, dos quais 
250 na região. Há ainda um plano de expansão dos negócios com in-
vestimentos na área de suínos. “A Aurora está sendo afunilada”, alertou 
o secretário esta semana na Câmara.  
*** Falando nisso, a Sadia sinalizou com a retomada do projeto Ma-

fra em 2010. Para tanto precisa efetivar a união com a Perdigão.

>  NÃO VOLTA: Tenente coronel Ricardo 

Assis Alves não volta a comandar o 3.º BPM. 

Foi transferido para o Batalhão de Chapecó.

> R$ 10 MIL: Foram liberados esta semana 

pelo secretário regional Edmilson Verka para 

cada um dos municípios da região atingidos 

pelo temporal de 8 de setembro.

> CINEMA: A prefeitura de Canoinhas fi rmou parce-

ria com o Queluz para exibir fi lmes nacionais gratui-

tamente para alunos da rede pública de ensino.

> OPINIÃO: Bene Carvalho (PMDB) surpre-

endeu ao elogiar o serviço da Secretaria de 

Obras esta semana. Há um mês ele havia 

dito que para o secretário Fernando de 

Oliveira pegar no tranco tinha de ser açoitado 

em praça pública.

> IRONIA: Beto Passos (PT) não perdeu a 

oportunidade e tascou: “O senhor é o verea-

dor do açoite”.

> CEI VINÍCIUS DE MORAES: O Conselho 

Municipal de Educação promete para a próxi-

ma semana relatório sobre o Centro.

> REVIDE: O Executivo de Canoinhas contra-

tou esta semana um escritório de advocacia 

para tratar exclusivamente das ações que 

pedem reposição salarial. Mais de 10 ações já 

foram vencidas pelo funcionalismo.

> AÇÃO: Vereadores de Três Barras vão 

criar o dia municipal de combate ao crack.

OI-BRASIL TELECOM

Na região não se tem notícias de um regimen-
to interno tão fl exível quanto o da Câmara de 
Canoinhas. A cada ano mudanças no documento 
vêm à tona invariavelmente na defesa de inte-
resses particulares ou de um grupo. No caso da 
Câmara, dos blocos.

A vitória do bloco dos veteranos mais Gil 
Baiano (PSDB) esta semana, fruto da deserção de 
Miguel Gontarek (PP) do bloco dos novatos mais 
Tarciso de Lima (PP) surpreendeu e colocou mais 
lenha na fogueira que se transformou a Câmara 
nas últimas semanas. Célio Galeski (DEM) não 
consegue acertar os ponteiros com Beto Passos 
(PT). A irritação do petista deve custar muito mais 
que a presidência da Casa para os veteranos.

Aliás, a presidência da Casa parece ser uma 
espécie de escudo protetor para algo ainda 
obscuro. Afi nal, por que tanta resistência aos 
novatos. Medo de quê?

Lima tem sido assediados continuamente pelo 
bloco de veteranos a voltar às origens. Chega-
ram a prometer-lhe um ano de presidência.“Não 
traio, se assumo uma posição vou até o fi m”, ga-
rante o vereador que para os veteranos é quem 
fomenta os novatos, orientando com relação aos 
meandros do intrincado regimento interno.

A criação de uma comissão para avaliar o 
regimento, aprovada esta semana, dá novo fôle-
go aos veteranos, que ameaçam ir ao Ministério 
Público caso os novatos forcem a votação da 
proposta de alteração do regimento. Pela lógica 
uma coisa não interfere na outra. A proposta de 
alteração do regimento - que benefi cia os nova-
tos - foi colocada em pauta antes da criação da 
comissão. Uma não anula a outra.

O mais coerente seria aprovar a emenda de 
Wilson Pereira (PMDB) que extingue o princípio dos 
blocos e dá igualdade de condições a todos os verea-
dores de lançarem candidatura. Curioso, no entanto, 
seria ver um vereador novato eleito para presidir 
a Câmara em 2010. Por que os veteranos resistem 
tanto? O que há por trás das sucessivas manobras 
para cooptar os novatos? Por que Tarciso de Lima 
passou a ser prioridade para os veteranos?

Perguntas que somente um novato no poder 
poderia responder.
*** A PEC dos Vereadores, aprovada esta 
semana no Congresso, promete dar muito 
pano pra manga. Os benefi ciados ainda não 
entendem se são ou não vereadores, a Justiça 
não se pronuncia e a presidência das Câmaras 
aguarda um ou outro se pronunciar. Ninguém 
mais se entende sobre o assunto que literal-
mente bagunçou a política.

Prestação de contas
Na terça-feira, 29, a Secretaria de Desenvolvimento Regional 

de Canoinhas promete aprensentar um balanço de tudo que foi 
realizado na regional pelo Governo Luiz Henrique ao longo dos 
sete anos de mandato.
Em tempo: ontem teve reunião do Conselho em Major Vieira.

RAIMUNDO COLOMBO

“Estamos sendo vítimas”
do  líder do bloco de novatos mais Tarciso de Lima (PP) na Câmara, Beto Passos 

(PT), protestando contra as manobras da mesa diretora para derrubar alteração no 

regimento interno proposta pelos novatos

Enquete sobre quem deve encabeçar a chapa 

governista nas eleições de 2010 movimentou o 

site da Adjori/SC e site de jornais associados 

de diferentes regiões do Estado. Sem qualquer 

cunho científi co, pois se refere a voto espontâ-

neo de internautas, a enquete traz Raimundo 

Colombo (61%) na dianteira. O vice-governador 

Leonel Pavan (PSDB) é o preferido por 18% dos 

internautas para encabeçar a chapa governista. 

Já o ex-governador Eduardo Pinho Moreira ob-

teve 11% das indicações. 

Preparativos
Às vésperas do prazo fi nal de fi liações partidárias 

- a um ano das eleições de 2010, marcadas para 3 de 
outubro - quem quiser concorrer nas eleições do ano 
que vem tem de decidir logo sob que sigla vai se abrigar. 
Os partidos se movimentam também para realizar as 
convenções que vão defi nir as  novas diretorias. A partir 
da próxima semana começam as convenções. 
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Câmaras e presidentes do STF e TSE defendem que novas regras valham só na próxima legislatura, em 2013

Câmara cria mais 7.709 vagas, mas 
benefi ciados não sabem se assumem

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Após vários embates, a proposta 
de emenda constitucional que cria 
7.709 novas vagas de vereadores 
no País foi defi nitivamente apro-
vada na terça-feira, 22.

A grande dúvida, porém, é se 
as novas regras terão efeito ime-
diato, com a posse de suplentes. 
Presidentes de várias Câmaras 
Municipais e os presidentes do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Gilmar Mendes, e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Carlos 
Ayres Britto, defendem que a am-
pliação valha só para a próxima 
legislatura. A OAB vai recorrer. O 
texto foi promulgado na quarta-
feira, 23.

A emenda aumenta em 14,6% 
o tamanho da maioria das Câma-

ras Municipais, principalmente de 
cidades que têm entre 80 mil e 1 
milhão de habitantes. Canoinhas 
passe de 10 para 15 vereadores.

A proposta é uma resposta 
a uma decisão do TSE de 2004 
que cortou cerca de 8 mil vagas 
de vereadores ao interpretar 
artigo da Constituição sobre 
as Câmaras. Para os defensores 
da proposta, ela diminui o teto 
dos gastos das Câmaras de 5% 
a 8% da receita dos municípios, 
dependendo do tamanho, para 
3,5% a 7%.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Câmaras Municipais, a 
emenda resultará em uma econo-
mia de R$ 2,2 bilhões anualmen-
te. Na prática, não há garantia 
disso, já que as prefeituras, em 
média, não repassam às Câmaras 
todos os recursos permitidos pela 

Constituição. Em Canoinhas, por 
exemplo, o teto é 8%, mas a pre-
feitura repassa invariavelmente 
menos de 6% da arrecadação.

Dados do Tesouro de 2007 
mostram que o repasse médio é 
de 65% do limite permitido. Ou 
seja, há margem para aumento 
de gastos.

O texto fala em eficácia 
imediata, sem retroatividade de 
salários e benefícios.

SEM EXPECTATIVA

Seguindo o critério de coefi ciente 
eleitoral baseado na contagem 
dos votos (total de votos divi-
dido pelo número de cadeiras 
que passa de 10 para 15), assu-
mem em Canoinhas César Kogi 
(PSDB), Chico Mineiro (PTB), 
Juliano Seleme (PPS), Fernan-
do de Oliveira (PMDB) e Didi 

Ecker (DEM). O CN falou com 
três deles ontem. Todos são cé-
ticos com medo de comemorar 
antes da hora. “Vou aguardar a 
promulgação e publicação no 
Diário Ofi cial”, explica Mineiro, 
o único que não foi diplomado 
em dezembro passado. Ciente 
de que a PEC poderia passar, 
o então juiz eleitoral Dr. André 
Alexandre Happke diplomou 
os primeiros suplentes. Dessa 
forma, com a PEC promulgada 
bastaria assumir. A situação fi ca 
ainda mais facilitada consideran-
do que a Câmara não alterou sua 
Lei Orgânica quando o número 
de vereadores reduziu. A Lei 
discrimina ainda 15 vereadores 
como o total em Canoinhas.

O presidente da Câmara, 
Célio Galeski (DEM), não en-
tende assim. Ele diz que aguarda 

posicionamento da Justiça para 
receber os novos vereadores. A 
juíza eleitoral da Comarca, Dra. 
Janine Stiehler Martins está de 
férias e volta ao trabalho somente 
na quinta-feira, dia 1.º. O Cartó-
rio Eleitoral não tem nenhuma 
orientação a respeito.

Seleme defende a coerência. 
“Lógico que fi caria feliz em vol-
tar a defender os interesses do 
povo na Câmara, mas mudar as 
regras no meio do jogo...”.

Kogi tem outra opinião. 
Acha que é preciso respeitar o 
árduo trabalho dos candidatos 
para conquistar seus votos. “Te-
nho certeza de que as pessoas que 
votaram em mim estão orgulho-
sas”. Mesmo assim, garante que 
está com os pés no chão e só vai 
buscar o direito à vaga depois de 
a Justiça se pronunciar.

A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico de Canoinhas quer captar R$ 450 
mil para investir na criação de um condo-
mínio industrial no Parque de Exposições 
Ouro Verde. A localização é estratégica, 
segundo o secretário Juliano Seleme, que 

expôs o plano a Câmara de Vereadores na 
terça-feira, 22. Às margens da SC-280, o 
escoamento da produção seria facilitado. 
O plano prevê a criação de 10 blocos com 
150 m². “Ofi cinas, pequenas malharias, 
enfi m, negócios de pequeno porte seriam 
contemplados”, explica Seleme.

Durante a explanação aos vereadores, 
Seleme traçou um diagnóstico promissor 

da economia canoinhense. Contou que 
a Secretaria está se movimentando para 
atrair novos investimentos. Destacou a im-
portância do Fórum de Desenvolvimento 
Econômico formado por secretários do 
eixo Joinville-Porto União. “Investimentos 
que um município não tem condições de 
comportar podem ser remetidos para outro 
município, por meio do Fórum”, explica.

Seleme informou que a Secretaria 
está criando um site com informações 
para investidores. Pretende ainda mon-
tar outdoors e fôlderes com informações 
econômicas.

O secretário revelou ainda que a 
prefeitura estuda criar um novo parque 
industrial às margens da SC-280 no tre-
cho Canoinhas-Bela Vista do Toldo.

OS BENEFICIADOS: Para Kogi é preciso esperar; Chico Mineiro é o único ainda não displomado; Seleme acha complicado mudar as regras no meio do jogo; Didi e Oliveira não foram encontrados pelo CN

A
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Desenvolvimento quer criar condomínio industrial
Ideia é comportar 10 pequenas empresas no Parque de Exposições Ouro Verde a fi m de incentivar o crescimento

CANOINHAS



7VARIEDADESCanoinhas, 25 de setembro de 2009 REGIÃO

Abaixo as principais dúvidas enviadas ao CN por leitores e as 
respostas do responsável pelo Rotativo Canoinhas, Miguel Dias

Estacionamento 
pago começa dia 1.º

CANOINHAS

A alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso objetivo

 e acesa a nossa inteligência. (Helen Keller)

18/09 Anita Pereira da Silveira 
18/09 Pedro Nadir Neves 
19/09 André Ricardo Tisczka 
20/09 Adir Leite 

22/09 Dislaine Rogalski 
23/09 Zandriéli Dembinski 
23/09 Angélica Borges 
25/09 Alana Babiretzki 

Feliz Aniversário!

Felicidades!
Na sexta-feira, 18, Anita 
Pereira da Silveira (na 
foto ao lado do marido, 
Ovídio) completou ida-
de nova.  Desejamos 
para ela paz, saúde 
e muitas felicidades! 
Parabéns! 

Parabéns!

Hoje completa idade nova a 
querida amiga ALANA BA-
BIRETZKI. Para ela, muitas 

felicidades, realizações e con-
quistas. Feliz aniversário!

Feliz aniversário!

Na quarta-feira, 23, ZANDRI-
ÉLI DEMBINSKI comemorou 
seu aniversário. Paz, saúde, e 

muitas felicidades são os nossos 
desejos para ela. Parabéns!

Qual procedimento poderá ser toma-
do pelas pessoas que necessitam 
deixar o carro o dia todo no centro da 
cidade? Existe possibilidade?

Não. Somente pode usar a vaga 
por duas horas. A partir daí tem 
de rodar. O objetivo é democrati-
zar a utilização deste espaço.
 
Como fi carão os comerciantes que 
possuem lojas nos pontos de esta-
cionamento pago? Aonde eles dei-
xarão seus carros durante o dia?

Se quiserem deixar no rotativo 
terão de rodar de duas em duas 
horas sob pena de multa.

Foi defi nido estacionamento pago 
em frente à capela mortuária da 
Igreja Matriz. Tendo em vista que 
em Canoinhas não temos capela 
municipal para velórios e este se 
tornou um lugar público, como será 
o estacionamento dos familiares 
que estarão no velório?

As pessoas terão de pagar, a princí-
pio, e rodar (trocar de vaga) a cada 
duas horas. Quem libera são os 
vereadores. Se liberar, todo mundo 
vai migrar para ali e os familiares 
do velado não terão vaga.

Quando uma rodovia é privatizada 
(pedágio), a empresa que assume, 
assume também as melhorias da es-

trada. Isso acontecerá com as ruas 
de Canoinhas? O estacionamento 
pago trará benefícios para as vergo-
nhosas ruas do município?

Não. De acordo com a lei, o rota-
tivo serve apenas para controlar 
o estacionamento. É dever da 
Serttel a sinalização e manuten-
ção das vagas.
 
Como será o rateamento dos valores 
arrecadados com o estacionamento 
pago entre prefeitura e Serttel?

Serttel vai receber os valores dos 
cartões integralmente. As multas 
serão rateadas entre Polícia Civil, 
Polícia Militar e prefeitura. 
 
Como fi cará a situação das pessoas 
que tem carrinhos de cachorro-
quente?

Não há exceção. Terão de pagar 
estacionamento e circular de 
duas em duas horas.
 
Quando começa a segunda etapa do 
estacionamento rotativo?

Janeiro de 2010.
 
Como fi cam as vagas de farmácias?

Como está. Dez minutos de tole-
rância com pisca-alerta ligado.
 
Haverá tolerância de tempo para um 
carro fi car estacionado sem precisar 
pagar?

Não.
 
Quais são os pontos de vendas de 
cartões?

Na rua Vidal Ramos: Benâncio, 
Farmácia Trevisani, Minas Lo-
terias, Comercial Trevisani. Na 
rua Getúlio Vargas: Papelaria Santa 
Cruz, Dezzano Imóveis, R$ 
1,99, Farmácia Água Verde. Rua 
Eugênio de Souza: Proterr Imobi-
liária. Rua Frei Menandro Kamps: 
Ótica Luminni, Vier Informática, 
Sesel Celulares. Rua Francisco de 
Paula Pereira: ModaSul, Nortel 
Celulares, Casas Mayer, Mario’s 
Lanchonete. Rua Major Vieira: 
Millium, Farmamiga, Susin e 
Mario’s Lanchonete. Monitoras 
vão vender os cartões nas ruas.
 
Percebi em alguns casos, motoris-
tas que estacionam muito mal no 
espaço destinado, ocupando duas 
vagas. Haverá punição para eles? 
Porque as faixas não foram pintadas 
divididas em box por carro?

Os boxes serão divididos. A 
pintura deve ocorrer neste fi m 
de semana.

Veículos maiores, como caminhões, 
por exemplo, que ocuparão o espaço 
de dois ou três carros, deverão colo-
car dois ou três cartões por  hora?

Proibido o estacionamento de cami-
nhões durante o horário do rotativo. 
Somente vagas de carga e descarga.
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Visita ofi cial do 

Governador  Distritral 

Cumprindo com sua laboriosa missão rotariana, recebemos no 

dia 28/08, a visita ofi cial do governador distrital, companheiro 

Estanislao Diaz Dávalos, acompanhado de sua gentil esposa Maria 

Elisabeth. Foi recebido em audiência pelo prefeito Leoberto Weinert, 

a quem agradecemos pela honrosa atenção e pela oportunidade de 

expor alguns dos elevados ideais rotários. Os companheiros e as 

senhoras da Casa da Amizade que tiveram o privilégio de estarem 

presentes nas reuniões realizadas, puderam sentir o entusiasmo e 

o comprometimento que o casal governador tem pelas causas hu-

manitárias desenvolvidas pelo Rotary Clube. 

COMPANHEIRISMO

Quando uma pessoa ingressa em um Rotary Club, vincula-se 
a uma rede global de indivíduos que têm os mesmos valores e 
interesses que ela. Mas, o companheirismo e a camaradagem 
do Rotary não existem apenas nos clubes, eles se estendem por 
todos os níveis da organização. É muito comum os rotarianos 
se tornarem amigos para toda a vida. Às vezes, esses contatos 
também se tornam projetos de prestação de serviços. É esse mo-
vimento que faz o sucesso do Rotary há mais de um século.

OBJETIVO DO ROTARY

O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir, como 
base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando: 
- PRIMEIRO. O desenvolvimento do companheirismo como ele-
mento capaz de proporcionar oportunidades de servir; 
- SEGUNDO. O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil 
e a difusão das normas de ética profi ssional; 
- TERCEIRO. A melhoria da comunidade pela conduta exemplar 
de cada um em sua vida pública e privada; 
- QUARTO. A aproximação dos profi ssionais de todo o mundo, 
visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da 
paz entre as nações. 

AVENIDAS DE SERVIÇOS 

Com fundamento no objetivo do Rotary, as Avenidas de Serviços 
expressam a fi losofi a da organização e formam a base na qual 
se assentam todas as atividades dos clubes. 
- Os Serviços Internos enfatizam o fortalecimento do companhei-
rismo e o bom funcionamento dos clubes.  
- Os Serviços Profi ssionais incentivam os rotarianos a servir por 
meio de suas profi ssões e a aderir a altos padrões éticos.
- Os Serviços à Comunidade  referem-se aos projetos e ativida-
des implementados pelos clubes para aprimorar a vida de suas 
comunidades. 
- Os Serviços Internacionais abrangem medidas tomadas para 
expandir o âmbito das   atividades humanitárias implementadas 
pelo Rotary em todo o mundo para promover a paz e a compre-
ensão mundial.

Comissão de Relações Públicas   

ROTARY CLUB 

DE CANOINHAS

DISTRITO 4740

Na primeira fase, trechos de seis ruas terão estacionamento pago

Sistema será instalado 
em três etapas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Conforme o mapa acima, trechos de 

seis ruas do centro terão estaciona-

mento pago a partir de quinta-feira, 

dia 1.º. A segunda fase começa a ser 

implementada em janeiro de 2010 e 

compreende trechos das ruas Frei 

Menandro Kamps, Caetano Costa, 

Francisco de Paula Pereira, Coronel 

Albuquerque, Eugênio de Souza, 

Getúlio Vargas e Travessa Ubaldo 

Ricardo da Silva.

Serão pagos a partir da terceira 

fase sem data para entrar em vigor, 

trechos das ruas Coronel Albu-

querque, Vidal Ramos, Eugênio de 

Souza, Felipe Schmidt, Major Vieira 

e Vidal Ramos.

Os cartões raspa-raspa custa-

rão R$ 0,35 (meia hora) e R$ 0,70 

(uma hora) e estarão à venda em 

vários pontos do comércio (veja na 

página 7) e poderão ser comprados 

também com monitores que estarão 

nas ruas.
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Saúde
H1N1

Saúde anuncia surto 
em instituição

> p. 10 

CÁLCULO RENAL
Litocentro Canoinhas será 

inaugurado hoje
> p. 10 

Nível dos rios continua alto; áreas alagadas devem ser evitadas para coibir risco de proliferação de doenças

Primavera começa trazendo 
ainda mais chuva para a região

Gracieli Polak
CANOINHAS/TRÊS BARRAS

Ofi cialmente, a primavera co-
meçou na terça-feira, 22, mas 
para as pessoas que ainda não 
puderam guardar os casacos 
no inverno, a sensação é de 
que o inverno permanece. Na 
manhã de ontem, a Estação 
Meteorológica de Major Vieira 
registrou 8° celsius, com a ocor-
rência de ventos médios de 15 
km/h que, mesmo sem chuva, 
dão uma ideia de como será a 
estação neste ano. O Centro 
de Informações de Recursos 
Ambientais e de Hidrome-
teorologia de Santa Catarina 
(Ciram), divulgou na terça-feira 
as previsões climáticas e lançou 
um alerta: a primavera vai ser 
bastante chuvosa.

Segundo a meteorologista 
Francine Gomes, em outubro 
são esperadas chuvas frequentes 
para grande parte do Estado, 
em quantidades semelhantes às 
deste mês de setembro, consi-
derado acima da média. Junto 
com a chuva, mais vento e 
granizo. “O El Niño vai ser 
bastante demarcado neste ano e 
uma característica marcante é a 
presença desses fenômenos com 
mais frequência”, explica.

Para a região, que se recu-
pera das chuvas acima da média 
no início de setembro, a preocu-
pação com o risco de enchente 
é pertinente. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, a medição do 

nível do rio Canoinhas continua 
a ser realizada diariamente. Na 
manhã de ontem, na ponte que 
liga Canoinhas a Três Barras 
o rio chegou aos 5,4 metros, 

dez centímetros a menos que 
a medida constatada na manhã 
de quarta-feira, 23. De acordo 
com o sargento Dias, o nível 
ainda não é preocupante, mas 

as autoridades estão alertas para 
uma possível enchente. “Caso o 
nível da água chegue às casas, a 
Defesa Civil realiza um trabalho 
de remoção das pessoas e dos 

móveis para alojamentos, mas o 
rio está baixando”, explica.

A tendência de baixa no nível 
dos rios, constatada nas últimas 
48 horas, no entanto, não deve se 
manter nos próximos dias. Para o 
fi nal da semana, a previsão é de 
que o tempo fi que estável ama-
nhã, mas que as chuvas voltem 
no domingo, 27, e permane-
çam, com maior intensidade, na 
segunda-feira, 28.  Novamente 
o Ciram alerta para a ocorrência 
de granizo e de fortes temporais 
nestes dois dias, mas outra situa-
ção também chama atenção.

PERIGO PARA A SAÚDE

No quintal de casa ou no cam-
pinho de futebol, a água do rio 
chega perto dos moradores das 
áreas mais baixas e atrai a atenção 
das crianças, mas é preciso que os 
pais fi quem alertas para o risco 
que este contato pode trazer à 
saúde e a vida. “A água acumula-
da nas áreas alagadiças não é lim-
pa. Ela pode estar contaminada 
com esgoto, fossa e roedores”, 
afi rma o sargento.

RESIDÊNCIAS do bairro São Cristóvão, em Três Barras, estão ameaçadas pela cheia do rio Canoinhas
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Cevada verde
Saúde anuncia 
surto em instituição
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Planta herbáceanual de raiz capilar cujo colmo atinge cerca de um 
metro. Tem folhas lineares alternas. Flores dispostas em espigas. As 
sementes são compridas e areladas por fora. É natural do oriente, sendo 
muito cultivada na China, onde cresce abundantemente. Há mais de 
dois mil anos a cevada vem sendo utilizada pela humanidade como 
um dos mais importantes cereais para  a saúde. Contém propriedades 
químicas como: Amido, maltina, tiordeína, clorofi la, tocotrienos, 
vitamina A, B2, C e E. Contém ainda sais minerais, cálcio, potássio e 
magnésio, enzima SDO (superoxidodismutase).

Propriedades terapêuticas: Anticancerigena, diurética, depurativa, hipocal-
cemia, prisão de ventre, gastrite, antiulcerativa e anti-infl amatória.

Indicações: há muito conhecido como remédio do coração no Oriente Médio. 
Reduz o colesterol, tem atividade antiviral e anticancerigena, tem antirradicais 
poderoso, tocotrienos.

Das sementes germinadas extrai-se o malte que tem como componente básico 
a maltose. O malte tem uma função muito importante no processo digestivo, 
já que pela diástese a maltose benefi cia a digestão de alimentos farináceos 
impedindo a fermentação destes nos intestinos. A cevada verde em forma de 
pó, cápsula ou essência, esta sendo pesquisado por cientistas em várias partes 
do mundo, entre eles o pesquisador nipônico Yoshilde Hagiwara, após extensa 
pesquisa constatou-se que a “essência da cevada verde (ECV)”, relatada em seu 
livro Green Barley Essence, contém alta concentração de minerais, vitaminas e 
enzimas. Em pesquisa da ECV, verifi cou-se que ela pode inibir o crescimento 
das células cancerígenas, além de eliminar as toxinas do organismo. Ainda é 
rica em clorofi la, tendo alto poder anti-infl amatório, tanto internamente como 
externamente, e ainda é útil na cura da gastrite, úlceras e pancreatite. Ajuda  
a normalizar a produção de insulina no pâncreas e normaliza a glicose nos 
diabéticos. O resultado foi a descoberta da enzima Super Óxido Dismutase 
(SOD). Surpreendentemente foi divulgada na Rússia, aplicado em pessoas 
que tinham câncer, com diminuição da ação cancerígena. A cevada verde tem 
cálcio, magnésio, potássio, que ajudam a produzir enzimas, além das vitaminas 
A, B2, C e E. Esta última ajuda a diminuir o colesterol do sangue, estimula o 
sistema imunológico  na produção de anticorpos e revitaliza o sistema circulatório. 
Normaliza o cálcio no sangue, por exemplo, hipercalcemia é uma defi ciência re-
sultante da redução da concentração de cálcio no sangue. Ela se manifesta com 
um problema ósseo, osteomalácia e também da excitação anormal dos nervos 
ou anormalidade da glândula paratireóide. E normaliza o potássio no sangue. 
Estes sintomas incluem fraqueza no corpo, especialmente fadiga muscular, que 
pode conduzir a paralisia, em caso mais sério pode causar alguma defi ciência 
coronária. A vitamina C contida em algum legume, por exemplo, num rabanete 
cru, quando cortado, em 5 minutos é reduzido pela metade quando exposto ao 
ar, perde 70% após 20 minutos. E as vitaminas B1 e B2 também decrescem 
rapidamente quando cozido por algum tempo.

Porém, uma colher de sopa de essência de cevada verde dissolvida em 
água pode em tempo hábil ter vitaminas abundantes e ativas, sem perda 
de seus nutrientes em forma natural.

Fonte: Lelington  Lobo Franco - As sensacionais 50 plantas medicinais

A Gerência de Saúde de Canoinhas 

recebeu esta semana três resultados 

positivos de exames realizados em 

pacientes com suspeita de terem 

contraído o vírus H1N1 (gripe 

suína). Duas são crianças que estão 

em uma instituição que cuida de 

menores de idade de Canoinhas. 

Como elas convivem com outras 13 

crianças com idade entre zero e 14 

anos, e as demais crianças apresenta-

ram sintomas da doença, a Gerência 

encara o caso como surto. “O surto 

se caracteriza por uma amostra, no 

caso as duas crianças, que repre-

sentam todos os casos suspeitos”, 

explica a gerente regional de Saúde, 

Andrea de Paula e Silva. Todas as 

crianças já estão medicadas com 

Tamiflu e, segundo Andrea, não 

correm risco, já que boa parte está 

reagindo bem a medicação. Com 

os dois exames, Canoinhas passa 

a ter cinco casos confi rmados de 

gripe H1N1.

Três Barras confi rmou o ter-

ceiro caso esta semana. Trata-se de 

um paciente que já está curado. Os 

demais municípios não receberam 

nenhum resultado.

Andrea explica que os casos 

estão aparecendo com maior inten-

sidade na regional porque as Vigilân-

cias Epidemiológicas têm trabalha-

do incansavelmente na identifi cação 

do vírus. Na suspeita, os pacientes 

já recebem medicamento.

ESTADO

A Secretaria de Estado da Saúde 

informou na sexta-feira, 18, o resul-

tado de 34 óbitos que estavam em 

investigação, em Santa Catarina, em 

decorrência do vírus H1N1. Dezes-

sete deram negativo para Infl uenza 

A e 17 exames deram positivo. Dos 

17 óbitos confi rmados, 10 referem-

se a pacientes com comorbidade, ou 

seja, maiores chances de complica-

ção do quadro. 

Até o momento foram con-

firmados 69 óbitos e descartados 

55 óbitos inicialmente conside-

rados suspeitos. Também foram 

confirmados 559 casos de H1N1 

em Santa Catarina e descartados 

669 casos através de exames la-

boratoriais.
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Gracieli Polak
CANOINHAS

Litocentro inaugura hoje prometendo eliminação do problema de modo menos traumático

Clínica tem tratamento menos 
invasivo para cálculos renais

Turma de Secretariado da 
Faculdade UNINTER promove:

II Workshop de 
Aperfeiçoamento 

para Área de 
Secretariado

29 DE SETEMBRO DE 2009
Das 19 às 22 horas

Planalto Hotel – Canoinhas

Entrada franca!
É necessário confi rmar 

presença pelo fone 
3622-4512

- Palestra para impulsionar sua 
carreira
- Dinâmicas
- Interatividades
- Mais resultados
- Descontração
- Dicas de Marketing Pessoal

PROGRAMAÇÃO

19h – Abertura do Evento com o 
Gestor da Fatec – Uninter, Ernani 
José Dilda apresentando o método 
EAD (Ensino a Distância).

19h15min - Palestra  I
“A importância do voluntariado na 
profi ssão da (o) secretária (o)
Palestrante: Antônio Tsunoda - 
Gerente da Comunicação

20h15min - Palestra II
“O que o Mercado de Trabalho 
espera do profi ssional de secre-
tariado”
Palestrante: Alzira Nair Woitexen 
Pfau - secretária executiva

21h15min - “Secretárias (os), 
nosso reconhecimento pela sua 
dedicação”
Convidado de Honra: Ismael 
Carvalho - Presidente CDL/Ca-
noinhas

21h30min - “A importância da 
secretária (o) na empresa”
Convidado de Honra: Rafael Mi-
rando da Silva - Presidente da 
Associação Empresarial de Ca-
noinhas
Na sequência: Iara Selbmann 
(O Boticário) com dicas de ma-
quiagem para o dia a dia de uma 
secretária.
- Coquetel de Encerramento

Objetivo: Homenagear a toda 
área de secretariado pelo dia da 
secretária em 30 de setembro

Preparamos uma confraternização 
com muito carinho e respeito para 
celebrar este encontro. Vamos 
passar algumas horas descontraí-
das , dedicadas a você: “secretária 
de talento”

Faça sua inscrição até o dia 28 
de setembro das 8h às 22h pelo 

telefone : 3622-4512 (Fatec-
Uninter) ou a partir das 18 horas 
pelo telefone 3623-0173 (Izabel)

Realização: Fatec Uninter
Organização: 

Curso de Secretariado Executivo
Uninter - Fatec

Vagas limitadas! Confi rme 
sua presença hoje mesmo 

pelo fone 3622-4512

A distância entre a dor causada 
pelos cálculos renais e a elimi-
nação do problema de maneira 
menos traumática diminuiu com 
a evolução dos procedimentos 
médicos nos últimas duas déca-
das. Agora, a distância para os 
pacientes de Canoinhas e região 
que precisam ir para outras ci-
dades também diminuiu, com a 
implantação do Litocentro, clí-
nica especializada em litotripsia, 
em uma ala anexa ao Hospital 
Santa Cruz, alugada e revitali-
zada para este uso.

A iniciativa dos médicos 
urologistas Juliano Brasil e 
Wagner Haroldo Pelagio, em 
conjunto com o ginecologista 
Guilherme Gevaerd Ocker, traz 
para a região a primeira clínica 
especializada no tratamento 
através de litotripsia extracor-
pórea por ondas de choque. 
A técnica visa aliviar a dor  de 
pacientes que sofrem com as 
temíveis crises ou com proce-
dimentos mais invasivos, como 
as cirurgias. “A litotripsia é um 
tratamento extremamente efi -
caz, tanto que representou uma 
revolução na urologia e passou 
por poucas alterações em 20 
anos”, conta Brasil. Ele lembra 

que o procedimento está cada 
vez mais se popularizando.

A intervenção, que tem du-
ração média de uma hora, segun-

do os médicos, consiste na loca-
lização dos cálculos por meio de 
raio X e na sua fragmentação, 
usando raios ultrassons. Com-

plexo, mas de risco praticamente 
nulo, alcança 80% de efi cácia e é 
indicado como alternativa para 
cálculos de grandes dimensões, 
diminuindo a ocorrência de in-
tervenções cirúrgicas e dor. “É 
claro que dói, mas muito menos 
que uma crise. Cada pessoa tem 
uma sensibilidade e, em alguns 
casos, o paciente pode sentir 
mais dor. Em casos assim, se 
houver necessidade, ele é seda-
do”, explica Pelagio.

CONVÊNIO COM O SUS

Aberto desde junho, o centro 
atinge toda área de abrangência 
da Associação dos Municípios 
do Planalto Norte (Ampla-
norte), que compreende 16 
municípios, mas, de acordo 
com os médicos, a clínica ain-
da não atende aos pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) devido à demora no 
processo de credenciamento 
do centro. “Um dos nossos 
primeiros passos foi encami-
nhar o pedido, mas a opção 
por Canoinhas ainda não foi 
autorizada”, explica Brasil. O 
credenciamento do Litocen-
tro, segundo o médico, agora 
depende da aprovação da Co-
missão Interestadual Bipartite 
(CIB) que, espera-se, aconteça 
em breve.

BRASIL E PELAGIO tem como desafi o credenciar a clínica junto ao SUS
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Suplentes na 
Câmara

Amanhã, durante a 3.ª sessão ordiná-
ria da Câmara de Irineópolis no interior 
em 2009, na localidade do KM 13, às 
13h30min já sob a presidência do titu-
lar, vereador Geraldo Orlonski (PSDB), 
serão empossados mai dois suplentes: 
um do PSDB e outro do PT. Entram 
de licença por 30 dias, os vereadores 
Antonio Carlos Senff (Toninho) do PT, 
e Eleni Baum Baggenstoss, do PSDB. 
Na vaga de Toninho, assumirá o 2.º su-
plente do PT, Marcos César Matielo, e 
na cadeira de Eleni, será vereador por 
30 dias, o 1.º suplente, Valdir Marafi go. 
O presidente do PT, Claudinei Binder, 
informou que o 1.º suplente, Eronides 
dos Santos Fidêncio da Costa (Loni), 
conforme acordo fi rmado no âmbito do 
diretório municipal, assumirá logo após 
os 30 dias concedidos a Marafi go. 

Abrajet-SC – 25 Anos
Às 19 horas da próxima segunda-feira, 
28, no Palácio Barriga Verde, sede 
da Assembleia Legislativa de SC e a 
Associação Brasileira de Jornalistas 
de Turismo (Abrajet-SC) promoverão 
Sessão Solene alusiva aos 25 anos 
de fundação da mais importante 
entidade de jornalistas de turismo do 
território catarinense. Na ocasião, 12 
personalidades serão homenageadas 
pela Assembleia Legislativa de SC com 
uma placa comemorativa ao Jubileu de 
Prata da Abrajet-SC.  

LHS e Pavan entre 
os homenageados

Receberão uma placa alusiva ao 
Jubileu de Prata da Abrajet-SC, no 
Palácio Barriga Verde: governador Luiz 
Henrique da Silveira, vice-governador 
Leonel Arcângelo Pavan, João Luiz 
dos Santos Moreira (presidente da 
Confederação Brasileira de Conven-
tion & Visitors Bureaux), Gilmar Kna-
esel (secretário do Turismo, Cultura e 
Esportes), Valdir Walendowsky (presi-
dente da Santur), Cláudio Magnavita 
(presidente nacional da Abrajet), Valmir 
Grein (presidente da Abrajet-SC), 
Moacir Benvenutti (presidente do 
Conselho Deliberativo Abrajet-SC), 
e os ex-presidentes da Abrajet-SC, 
jornalistas Zeni Rates, Alberto Gon-
çalves de Souza e Manoel Timóteo de 
Oliveira. O saudoso jornalista Mauro 
Pires, fundador da entidade, receberá 
homenagem póstuma.

11ª Fenaostra
A Fenaostra 2009 será realizada de 16 
a 25 de outubro, no CentroSul, Floria-
nópolis e os organizadores esperam 
receber 200 mil visitantes. Pela primei-
ra vez, o espaço da Passarela Nego 
Quirido será integrado ao complexo, 
onde acontecem shows com famosos 
artistas nacionais. Da prezada amiga e 
colega de Abrajet/SC, Nelci Terezinha 
Seibel, recebo a informação de que a 
festa receberá nova identidade visual, 
programação mais abrangente e em 
sintonia com o perfi l da Florianópolis 
atual são atrativos nesta edição. 
Haverá duas dezenas de opções 
gastronômicas com ostras e frutos do 
mar e seis associações de maricultores 
participarão com restaurantes. Entre 
os eventos paralelos, o tradicional 
encontro de jornalistas abrajeteanos 
de vários Estados, para uma confrater-
nização com coquetel à base de ostras 
e outros frutos do mar. 

Essências nativas
Embora seja de domínio público que alguns fazendeiros e agricultores  da 
região do Planalto Norte não respeitam as leis ambientais e continuam 
cortando araucárias em suas propriedades sem o menor constrangimento, 
há sempre alguém, em algum lugar do território catarinense, que refl oresta 
áreas degradadas com essências nativas. Um desses casos registrados no 
dia consagrado à árvore – 21 de setembro – é o do secretário regional de 
Canoinhas, Edmilson Verka, que plantou uma muda de canela preta (típica da 
região), no jardim da Escola de Educação Básica Santa Cruz. Ação Conjunta 
de Revitalização e Desenvolvimento – Plantas Nativas busca a valorização 
da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental por meio da reintrodução 

de plantas nativas em todo o 
Estado e de ações em educa-
ção ambiental nas escolas da 
rede pública. Integra o projeto 
Acorde de Plantas, que en-
volve secretarias de Estado 
Setoriais, escolas, Epagri, 
Fapesc e as 36 SDRs.

Jaime Schoroeder, ex-

tensionista da Epagri e o 

secretário regional, Edmilson 

Verka,  plantam uma muda 

de essência nativa

Baile das Debutantes
Amanhã à noite em São Pascoal, o salão de festas do Clube Re-
canto Gaúcho será palco do 1.º Baile de Debutantes promovido 
pela sociedade local. O local recebeu decoração especial para a 
ocasião, e todos os detalhes mereceram o cuidado especial das 
mães das debutantes. As quatro debutantes receberão homena-
gens e o carinho dos pais e serão prestigiadas por um grupo 
de amigas que virão de outras cidades da região. As meninas-
moças que serão apresentadas durante o baile, com trilha musi-

cal do grupo Tropeiros Araganos, são: 

ROBERTA Senff, fi lha de Antonio 

Carlos e Rosani Perdum Senff

GILIANE Bruna Nicoluzzi Rebello, 

fi lha de Gilson Danilo e Eliane 

Aparecida Nicoluzzi Rebello

SIMONE Aparecida Ribeiro, fi lha 

de Walfrido e Zulmira de Jesus 

Ribeiro

LUIZA CAROLINA Corrêa, fi lha 

de Luiz Carlos e Lucimara Apare-

cida Starzkoviam

A lindinha FLAVIA BEDRE-

TCHUK DO AMARAL comple-
tou seus sete anos na sexta-
feira, 18. Cheia de charme e 
alegria, Flávia festejou a data 

especial em meio ao carinho da 
família. Parabéns!

Parabéns para RAUL SCHU-

MACKER pelo seu aniversário, 
que será comemorado amanhã. 
Sua esposa, Anísia, e sua fi lha, 

Adriana, juntamente com demais 
familiares o homenageiam com 

votos de felicidades.

Na terça feira, 22, 
DOROTÉIA L. 

KRULICOSKI 
comemorou idade nova. 
Todos os seus 
familiares, em especial 
seu esposo, Marcos, 
e seu fi lho, Felipe, 
desejam tudo de bom!
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UnC deve começar 2010 com CNPJ unifi cado e nova estrutura 

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Wendt afirma que  
unifi cação é irreversível

Apenas questões burocráticas 

impedem a UnC de efetivar de 

uma vez por todas o processo de 

unifi cação do CNPJ que iniciou 

ano passado.

O processo gerou polêmica que 

começou em 2008. A princípio ha-

via o entendimento de que a Câmara 

de Vereadores de Canoinhas teria de 

aprovar a cessão de uso do patrimô-

nio da UnC pela Fundação, criada 

a partir da unifi cação. Audiência 

pública chegou a ser realizada para 

discutir o assunto. Em maio deste 

ano, no entanto, a 25.ª Promotoria 

de Justiça, especializada em regular e 

fi scalizar fundações, emitiu parecer 

afi rmando que não havia a neces-

sidade de as Câmaras aprovarem 

o processo. Com isso tudo fi cou 

mais fácil. Aprovada em assembleia 

no início do mês, o processo de 

unifi cação só depende do campus 

Caçador, que resiste ao processo, 

por discordar da forma como está 

sendo conduzida a unifi cação. O 

campus tem até o dia 9 de outubro 

para tomar uma decisão. Se decidir 

abandonar a Fundação, terá de en-

tregar os cursos e retomar do zero. 

Para os campi que já aprovaram o 

processo – Canoinhas, Mafra, Curi-

tibanos e Concórdia – o problema 

será escolher uma nova sede para 

a reitoria, que hoje funciona em 

Caçador.

Segundo o diretor-presidente da 

UnC Canoinhas, Hamilton Wendt, 

como Mafra está em melhores con-

dições fi nanceiras em relação aos 

demais campi, será a sede do CNPJ, 

mas esta é apenas uma questão bu-

rocrática, já que documentos e notas 

fi scais serão emitidos pelos campi 

com endereço próprio.

A unifi cação começa a valer a 

partir de janeiro de 2010. Em fe-

vereiro tomam posse os conselhos 

curador e fi scal, além dos reitores e 

pró-reitores (entenda a nova estrutura 

ao lado).

ALTERAÇÕES
Com o estatuto que vai regular a 

Fundação aprovado, restando ape-

nas homologar, surge uma série de 

detalhes que precisam ser acertados 

até o fi m do ano. O principal é a 

criação de um plano de cargos e 

salários unifi cado. Em acordo com 

o Ministério do Trabalho, ficou 

defi nido que os salários de cargos 

semelhantes em diferentes campi 

serão nivelados pelo salário mais 

alto. A princípio não há previsão 

de demissões. O setor de compras 

será unifi cado. Cada campi terá seu 

orçamento, mas para usá-lo terá de 

se reportar a reitoria.

Wendt frisa que a UnC será uma 

das Fundações com maior partici-

pação popular, já que os conselhos 

curador e fi scal serão compostos 

por membros da sociedade. O reitor 

será eleito por representantes de 

entidades públicas.

Wendt, que hoje acumula os 

cargos de diretor-presidente do 

campus Canoinhas-Porto União e 

o de presidente da Fundação UnC, 

vai perder os dois cargos com a nova 

estrutura. Para ele, a unifi cação será 

“uma injeção na veia de vitaminas 

para cima de nós”.
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Rural

Gracieli Polak

TRÊS BARRAS

Colegiado é empossado e recebe treinamento para atuar no programa

Indicação Geográfi ca

Territórios discute 
ações em Três Barras

A Indicação Geográfi ca é uma das formas mais efetivas de valorização 
econômica e de vantagem competitiva nos mercados. Ela é uma das 
mais antigas formas de diferenciação de produtos e foi ratifi cada pelo 
Brasil nos recentes acordos comerciais promovidos pela Organização 
Mundial do Comercio (OMC), assim como as patentes, os direitos au-
torais, as marcas, os desenhos industriais, as cultivares e variedades 
de plantas.

A Indicação Geográfi ca no Brasil consiste em dois tipos: a Indi-
cação de Procedência e a Denominação de Origem. A Indicação de 
Procedência é o nome geográfi co de um país, cidade, região ou uma 
localidade de seu território, que se tornou conhecida como centro de 
produção, fabricação ou extração de determinado produto ou prestação 
de determinado serviço. Enquanto a Denominação de Origem, mais 
exigente, é o nome geográfi co de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou 
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográ-
fi co, incluídos fatores naturais e humanos.

A Indicação Geográfi ca confere ao produto ou ao serviço uma iden-
tidade própria, visto que o nome Geográfi co utilizado junto ao produto 
ou ao serviço, estabelece uma ligação entre as suas características e a 
sua origem. Consequentemente cria um fator diferenciador entre aquele 
produto ou serviço e os demais disponíveis no mercado, tornando-o mais 
atraente e confi ável. Uma vez reconhecida a Indicação Geográfi ca só 
poderá ser utilizada pelas empresas daquele Território. As Indicações 
Geográfi cas existentes no Brasil são na região do Cerrado Mineiro 
(café); Vale dos Vinhedos (vinhos e espumantes); Pampa Gaúcho da 
Campanha Meridional (carne bovina e derivados); Parati (aguardentes); 
Vale do Submédio São Francisco (uvas de mesa e manga); e Vale do 
Sinos (couro acabado).

Os territórios tradicionais de produção de erva-mate, composto 
pelos vales dos rios Negro e Iguaçu são territórios diferenciados de 
produção e transformação de erva-mate e a própria história destas 
regiões se confunde com a história da exploração ervateira no Brasil. 
Pode-se dizer também que a exploração dos ervais nativos foi um 
dos elementos centrais na formação das paisagens destas regiões. 
Soma-se a isto o fato de que a exploração ervateira destas regiões 
tradicionais, valorizando economicamente os ervais nativos, contri-
buiu decisivamente na manutenção das formações fl orestais. Estes 
territórios têm reputação reconhecida tanto no mercado interno como 
no mercado externo. A quase totalidade de exportação brasileira tem 
origem nesta delimitação geográfi ca. Várias empresas exportadoras e 
voltadas ao mercado interno atuam no território há mais de um século. 
Estudos realizados mostram que temos um produto com história e que 
é necessária a efetivação da Indicação Geográfi ca no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI).

Desta forma, os vales dos rios Negro e Iguaçu, que compreendem 
o Planalto Norte Catarinense, podem ter a Indicação Geográfi ca da 
erva-mate e dos produtos derivados registrada no INPI para ter com 
isto reconhecida e protegida a sua reputação.

Adriano Martinho de Souza é engenheiro agrônomo da Epagri – 
Estação Experimental de Canoinhas      

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

A volta ao futuro para a atividade 
ervateira dos territórios tradicionais

Seis meses após a inclusão ofi cial 
dos 14 municípios da região no 
programa Territórios da Cida-
dania, do Governo Federal, o 
Território do Planalto Norte 
empossou, na segunda-feira, 21, 
o colegiado que será responsável 
pela defi nição das ações que terão 
prioridade dentro do processo. 
Nas plenárias, realizadas tam-
bém durante terça-feira, 22, no 
auditório Milton Miguel, em Três 
Barras, a equipe do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) discutiu com os represen-
tantes dos municípios formas de 
atuação dentro do Território.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo Alexandre da Silva Santos, 
coordenador do programa na 
região, as plenárias que foram 

realizadas nesta semana estavam 
agendadas para datas anteriores, 
mas devido a problemas de 
reunião de todos os municípios, 
e também pela impossibilidade 
de aglomeração suscitada pela 
Gripe H1N1, foram adiadas para 
esta semana. “Entre os meses de 
junho e julho nós realizamos 14 
plenárias aqui neste Território, 
para definir os membros do 
colegiado. Agora é hora de dar 
posse aos delegados e colaborar 
para que a participação deles seja 
instruída”, explica.

Orientação e formação sobre 
os papéis a serem designados 
pelos delegados foram temas 
centrais de debate no primeiro 
dia. Silva explica que a transição 
dos territórios rurais para o Ter-
ritório da Cidadania ainda é uma 
questão a ser esclarecida para que 
os resultados sejam os espera-

dos para o desenvolvimento da 
região. “O Governo Federal vai 
destinar dinheiro para custear 
ações, mas as pessoas precisam 
saber como”, resume.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Do dinheiro destinado ao Planal-
to Norte, mais de R$ 1,2 milhão 
já foram aplicados em ações des-
de março. Encaminhados para 
diversos setores da sociedade, 
um dos objetivos do programa 
é melhorar o índice de desenvol-
vimento das regiões atendidas, 
melhorando questões como o 
acesso à saúde pública, crédito 
rural e qualifi cação para diversos 
setores negligenciados.

No Território do Planalto 
Norte, 128 pessoas ou entidades 
compõem o colegiado responsá-
vel por defi nir as próximas áreas 
a serem atendidas.

PROGRAMA visa trazer desenvolvimento para regiões do País com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
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Editorial

C
aros leitores do Sala 
D: em  consideração 
ao Seminário de Ad-

ministração a ser promovido 
pela UnC (FHC palestra na 
noite de quinta-feira, dia 1.º, 
na Firma) como também 
aos leitores do Correio do 

Norte, resolvemos anteci-
par a edição da primeira 
sexta de cada mês. É que 
na sexta que vem, a essa 
hora o homem já foi embo-
ra. Assim, considerando a 
envergadura da palestra do 
ex-presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, 
não poderíamos nos furtar a 
produzir, com a qualidade e 
o compromisso do grupo de 
articulistas desta seção, um 
conjunto de abordagens que 
justifi que a importância con-
ferida a vinda do “príncipe da 
sociologia brasileira” – isso 
não é invenção nossa.
Nesse rumo, há um conjunto 
de artigos, resenhas e infor-
mações bio e bibliográfi cas 
acerca do distinto palestran-
te. Na condição de intelec-
tual e presidente, Fernando 
Henrique Cardoso produziu 
uma importante obra teórica, 
que aliou à sua missão po-
lítica. Não se furtaram aqui, 
alguns de nossos articulis-
tas, a reunir ao público leitor 
um conjunto de apreciações 
sobre a importância que o 
protagonista teve na cena 
política nacional.
A considerar a mencionada 
importância, acreditamos 
também por bem antecipar 
esse conjunto de aprecia-
ções, a fi m de que o leitor 
do Correio do Norte esteja 
devida e previamente infor-

mado sobre o significado 
do evento. Provavelmente 
não haverá espaços para 
perguntas na sua palestra, 
o que é compreensível ante 
as bobagens de perguntas 
e comentários que o ex-
presidente já teve de res-
ponder no passado. E uma 
das razões disso tudo é o 
fato de que pessoas que 
vão assisti-lo, muitas, nunca 
leram uma linha do que o 
palestrante escreveu, a não 
ser que fosse ele um autor 
de livros de autoajuda.
Se pudéssemos comparar o 
incomparável, diríamos que 
o doutor Fernando Henrique 
Cardoso é um palestrante 
de autopunição, daqueles 
que faz ver o quanto dói 
a ignorância, o quanto ela 
pune pessoas e países que 
não levam a educação a 
sério. Mas também pode, 
quem sabe, suscitar alguns 
a lerem seus livros, seus 
artigos, a estudarem um 
pouco mais sobre o seu 
país, sobre a importância 
da política e sobre as razões 
do desenvolvimento, que 
jamais serão percebidas 
por meras mensagens, por 
simples força de vontade ou 
pela graça divina. Um país, 
disse Monteiro Lobato, se 
faz com homens e livros. 
O ex-presidente encarna 
muito bem esse perfil. E 
se de alguma maneira a 
sua palestra fi zer alunas e 
alunos universitários se do-
erem por não terem levado 
isso a sério antes, então um 
quadro terá valido por mil 
palavras, e mil palavras por 
uma vida. 
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Contribuições de FHC

contato: salad@cni.unc.br

Pra entrar de cabeça

O SalaD é uma produção do Grupo de Pesquisa em 
Desenvolvimento Regional da UnC- Canoinhas, registrado 
no Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq 
Diagramação: Dorva Saibel 

A vinda do sociólogo Fernando 
Henrique Cardoso a Canoi-
nhas sugere alguma refl exão 

acerca da importância do prota-
gonista. Para além da pirotecnia 
que representará a sua vinda, vale 
reconhecer a sua contribuição 
intelectual ao País, que é o que 
realmente deveria importar a to-
dos que assistirem a sua palestra, 
principalmente aos universitários. 
Nesse sentido, a admiração que o 
ex-presidente suscita até hoje vem 
da conjunção aristotélico-platônica 
do rei fi lósofo que ele encarnou, e 
que reside no inconsciente coletivo 
da nossa classe média.

A ideia do rei fi lósofo ou do sábio 
político, é a que expressa o desejo 
de que a política seja governada 
pelos sábios. Essa aspiração, que 
afeta variavelmente muitos de nós, 
tem um fundo elitista e conservador 
que o político FHC soube capita-
lizar para chegar ao poder e nele 
legitimar-se. Não obstante, essa ca-
racterística de sua biografi a revela 
considerável contribuição à história 
política nacional, representada no 
esforço da transição brasileira à 
democracia e ao desenvolvimento.

Ainda na década de 1960, 
quando se exilou do País, ajudou 
na formulação da teoria da depen-
dência, esforço refl exivo sobre os 
problemas do desenvolvimento 
latino-americano. Com originalida-
de, observou que o subdesenvol-
vimento brasileiro e vicinal não era 
imposição dos países ricos, como 
sustentavam os marxistas dessa 
teoria. A causa estaria na conivência 
das elites nacionais, que ganhavam 
com o atraso econômico de seus 
países. Bingo!

Em 1985, acontece-lhe algo 
pitoresco, demonstrando os limites 
na tarefa do sábio político. Fernan-
do Henrique era então candidato à 
Prefeitura de São Paulo e as pes-
quisas de intenção de voto davam 
como certa a sua eleição. Até que 
a pergunta de um repórter mudou 
o rumo daquele processo: ao ser 
indagado se acreditava em Deus, 
tentou explicar o que Machiavel 
havia dito há cinco séculos e que 
fundamenta a política moderna, 
isto é, que política e religião não se 
misturam. No dia seguinte, a eleição 
estava perdida, porque a maioria do 
eleitorado preferia votar num poste 
do que num esnobe que desdenha 
a proteção divina.

  Fazer o que? O intelectual 
“pedante” aprendeu a lição política. 
Montou em lombo de burro, vestiu 
chapéu de boiadeiro e comeu bucha-
da de bode. Aprendeu a fazer o sinal 
da cruz e, década depois, tornou-se 
presidente da República. Sem dema-
gogia não se ganha eleições.

No poder, imprimiu sua compre-
ensão sociológica sobre a política, 
o Brasil e o mundo. Garantiu a go-
vernabilidade com uma aliança de 
levantar os pelos. Mas sua leitura 
se mostrou correta. O governo se-

guinte apreendeu com ele a lição. Foi 
acusado de neoliberal por privatizar 
estatais, atacar a herança varguista 
do Estado pesado e atirar o País na 
globalização. Anos depois ainda se 
aguarda uma avaliação séria que 
demonstre que havia outro caminho. 
Não obstante, sua grande marca no 
governo foi a estabilidade econômica 
e a responsabilidade fi scal. Quan-
do o presidente Lula reconhece, 
como afi rmou ao Valor Econômico 
de 16/09/09, serem a infl ação e o 
desequilíbrio das contas os maiores 
obstáculos ao crescimento, essa 
percepção se deve originalmente 
ao êxito do Plano Real e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

De tudo o mais que poderíamos 
listar, ressalte-se que FHC elevou 
o nível de civilidade na vida política 
brasileira. E a forma mais evidente 
de notá-lo é quando se refere à 
pessoa do presidente Lula, por quem 
sempre demonstra respeito. Jamais 
concordou com qualquer insinuação 
que duvidasse de sua capacidade. 
Ao contrário, sempre as desqua-
lifi cou. É só ter lido os jornais pra 
constatar. Com esse simples gesto, 
ajudou a consolidar a democracia e 
a quebrar um preconceito antiliberal 
e reacionário, que ainda habita ca-
becinhas. Há um ano, numa palestra 
que proferiu em Caçador, ouviu as 
reclamações de um empresário que 
responsabilizava o incompetente 
governo Lula pelas difi culdades de 
certo setor. FHC respondeu mais 
ou menos assim: “Isso é você quem 
diz, não eu. Eu não penso assim e se 
fosse fácil fazer o que você sugere, 
eu já teria feito”. Deve estar cansado 
desse trololó.

Um dos maiores orgulhos do 
ex-presidente talvez nunca tenha 
sido mencionado pela imprensa 
brasileira, e é certo que muitos não 
entenderiam: é justamente o de ter 
passado a faixa presidencial a um 
ex-torneiro mecânico e líder sindical. 
Signifi cou um salto político que fez 
o mundo reconhecer a maturidade 
política que o Brasil alcançou ali. 
Quando, daqui a alguns anos reco-
nhecermos, através dos livros de 
sociologia e história, que o Brasil se 
tornou mais democrático e competi-
tivo e que a transição histórica que 
o levou ao desenvolvimento foi obra 
de muito esforço político, interpreta-
ções mais isentas reconhecerão o 
papel de FHC.   Inaugurou um novo 
tempo, qualifi cou o debate político, 
fez do Brasil um país mundialmente 
respeitado. Mais que isso, ajudou 
como muitos outros - é certo - a criar 
um ambiente estimulante à emer-
gência de políticos virtuosos, que 
mostrarão a gerações de brasileiros 
mais informados que o Brasil chegou 
onde chegou por obra da inteligência 
política, e nada mais.

Walter Marcos Knaesel Birkner, 
sociólogo, professor da UnC e 
autor dos livros O realismo de 
Golbery, Ed. Univali, e Capital 
social em SC, Ed. Furb.

A passagem a seguir, uma pé-
rola do pensamento de FHC e de 
sua experiência como presidente 
da República, dispensa qualquer 
resenha de seu livro. Na obra, o 

Estávamos numa roda de ami-
gos e alguém perguntou: o 
que será que o FHC falará na 

palestra aqui em Canoinhas? Todos 
se olharam incrédulos: “Agora vamos 
fazer exercício de futurologia!?” Po-
rém, os presentes concordaram e 
começaram a fazer especulações.

Alguém sugeriu, iniciando a 
brincadeira: “FHC falará sobre So-
ciologia. Afi nal ele é sociólogo de 
formação. Poderia palestrar sobre as 
implicações da crise mundial no Bra-
sil”. Outro colega emendou: “Poderia 
ser uma palestra mais conceitual, 
algo sobre o estado da arte da so-
ciologia”. Um colega menos avisado 
retrucou. “Você está louco! O que 
ele entende de arte? Vai querer me 
convencer que FHC é crítico de arte! 
Nunca ouvi falar!”

Percebendo a difi culdade intelec-
tual do amigo, um colega presente 
explicou com sua voz professoral: 
“Calma! Estado da arte é uma 
expressão antiga utilizada para se 
referir ao trabalho de um intelectual 
quando faz um balanço, um inven-

tário sobre quais são os problemas 
fundamentais de determinada disci-
plina num dado momento histórico. 
Então, estado da arte da sociologia 
poderia ser um discurso onde FHC 
analisaria a situação da Sociologia 
no Brasil”. O colega menos avisado 
falou: “Há! Entendi! Então ele po-
deria falar sobre o estado da arte 
do ensino de Sociologia no Brasil”. 
“Acho que não!” retrucou outro co-
lega. “Você lembra? FHC, quando 
presidente do Brasil, vetou o projeto 
que previa a inclusão da Sociologia 
e da Filosofia no Ensino Médio. 
Como ex-sociólogo vai se sentir 
constrangido. Não terá coragem 
de abordar o tema. Principalmente 
se no público estiverem presentes 
alunos do curso de Ciências Sociais. 
Se forem críticos eles não perderão 
a oportunidade de criticá-lo”.

Alguém chegou depois do início 
da conversa e quando inteirado do 
assunto propôs o seguinte: “O FHC 
falará sobre o ‘fator previdenciário’”. 
Os presentes se olharam e pergun-
taram: “Você é ‘leso’? Entendeu a 

brincadeira?”. Ele respondeu: “Claro 
que sim! Vocês é que não me enten-
deram! ‘Fator previdenciário’ foi cria-
do pela Lei 9.876/99 como alternativa 
de controle de gastos da Previdência 
Social, o qual guarda relação com a 
idade de aposentadoria ou tempo de 
contribuição e com a expectativa de 
sobrevida no momento da aposen-
tadoria. O ‘fator previdenciário’ foi 
criado com a fi nalidade de reduzir o 
valor dos benefícios previdenciários, 
no momento de sua concessão, de 
maneira inversamente proporcional 
à idade de aposentadoria do se-
gurado. Quanto menor a idade de 
aposentadoria, maior o redutor e 
consequentemente, menor o valor 
do benefício”. Ao terminar a breve 
aula, perguntou aos outros: “Quem 
aqui é ‘leso’?”

O constrangimento foi geral. 
Todos se olharam cabisbaixos. Al-
guém tossiu. Todos fi caram assus-
tados com a tosse: será que está 
com a gripe suína? Rapidamente 
voltaram a estado mental da sani-
dade. Passado alguns segundos 

Fernando Henrique Cardoso 
(FHC) é conhecido no pre-
sente principalmente pelo seu 

papel na política nacional e interna-
cional. Porém, para todos aqueles 
que estudam as Ciências Sociais no 
Brasil não há como deixar de fazer 
referência a este que é considerado 
um dos maiores sociólogos latino- 
americanos. Licenciado em Ciên-
cias Sociais (1952) pela Faculdade 
de Filosofi a, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, mesmo 
local em que obteve seus títulos de 
mestre (1953, foi o primeiro a obter 
este título pela USP) e doutor (1961) 
em Sociologia e onde se tornou mais 
tarde professor. FHC é fruto do pro-
cesso de implantação das Ciências 
Sociais universitárias no Brasil. Teve 
dentre seus professores, nada mais 
nada menos, que intelectuais como 
Florestan Fernandes (seu orientador 
de mestrado e doutorado), Roger 
Bastide, Antonio Candido; e tem 
como companheiros de geração ou-
tras fi guras históricas das Ciências 
Sociais de nossa nação: Octávio 
Ianni, Roberto Cardoso de Oliveira, 
Paul Singer, etc.

Dentre as marcas desta mesma 
geração estão os estudos desen-
volvidos pelo chamado grupo d’O 
Capital. Formado por professores 
e acadêmicos das ciências sociais 
da USP, este grupo manteve des-
de o final da década de 1950 pro-
fundas reflexões teóricas em torno 
da obra de Karl Marx. Em função 
destes estudos, FHC se inclinará 
na busca do entendimento da 
realidade brasileira e da América 
Latina a partir do materialismo 
histórico dialético. Com isso ele 
inova diante das análises marxis-
tas que se tinham até o momento, 
principalmente pensadores como 
Caio Prado Jr. e Florestan Fernan-
des. Porém FHC vai além destas 
interpretações.

Após 1964, como tantos outros 
intelectuais marxistas, FHC busca 
o autoexílio no Chile onde encontra 
um ambiente propício para seus 
estudos: o Cepal. É com o chileno 
Enzo Faleto que escreve a obra 
Dependência e Desenvolvimento 
na América Latina (1969/70). Para 
ir além daquelas aplicações do 

conceito de dependência (econo-
micista; elites oligárquicas-agrarias; 
imperialismo; revolução burguesa, 
etc.), que já fora usado por muitos 
intelectuais, FHC e Faleto abordam 
este mesmo considerando as estru-
turas de classes sociais, grupos so-
ciais, seus meios políticos, etc. Com 
isso, esta noção de dependência 
pode considerar as particularidades 
(condição das classes, Estado, etc.) 
de cada nação na sua relação com 
o capitalismo internacional, deixando 
de olhar a América Latina como um 
todo que sofre o imperialismo dos 
centros capitalistas.

Diante destas interpretações 
é possível também pensar em 
dependência como fator de de-
senvolvimento. O crescimento da 
indústria, por exemplo, pode ocorrer 
mantendo-se as relações de depen-
dência. Para se desenvolver não 
seria preciso autonomia total destas 
nações subdesenvolvidas. Ou seja, 
não precisaríamos partir para um 
socialismo ou mesmo um fascismo 
para que nossas economias cres-
cessem. 

Na década de 1970, a obra de 
FHC e Faleto foi reconhecida em 
praticamente toda a sociologia mun-
dial como sendo a mais elaborada 
análise sobre a América Latina. Não 
deixou de ser criticada, principalmen-
te por alguns marxistas que dizem 
que ele (FHC), mesmo sendo um 
marxista, assumiu o projeto burguês 
na proposta “dependência e desen-
volvimento”.

No final dos anos 1970 FHC 
começa a se dedicar mais à vida 
política e sua atuação acadêmica 
não será a mesma. Porém ele vai 
ser sempre dependente das Ciências 
Sociais, sua identidade política sem-
pre foi relacionada à do intelectual e  
pensador da sociedade. E mesmo 
as ciências sociais em nosso País 
são profundamente marcadas his-
toricamente pela obra de Fernando 
Henrique Cardoso.

Prof. Ms. Eduardo Gomes de Melo
Sociólogo, professor e 
Coordenador do Curso de 
Ciências Sociais – Ênfase em 
Desenvolvimento Regional, UnC – 
Campus Canoinhas, SC.

Pensar a concepção de Estado 
presente em FHC é tarefa 
que requer zelo conceitual, 

habilidade analítica e abertura so-
ciológico/fi losófi ca como condição 
de adentrar nas múltiplas variáveis 
teórico-práticas desenvolvidas pelo 
príncipe dos sociólogos ao longo de 
sua trajetória intelectual e política. 
Portanto, os argumentos que esta-
mos arrolando nestas linhas não têm 
a pretensão de ser conclusivos e/ou 
determinantes em torno 
do tema, mas apre-
sentar algumas ideias 
que possam servir de 
pistas para pesquisas 
e aprofundamentos em 
torno do tema, tampou-
co refl etido entre nós 
brasileiros. Aliás, diga-
se de passagem, que 
pouco conhecemos da 
trajetória intelectual e 
política de nossos re-
presentantes.

E essa complexida-
de e esforço analítico 
que a discussão de uma 
possível concepção de 
Estado nos traz, se ex-
pressam na máxima 
proferida pelo próprio 
então recém-eleito pre-
sidente da República 
Fernando Henrique Cardoso: “Es-
queçam tudo o que escrevi”.  Na cena 
ideológica e política brasileira da 
época (início do ano de 1995), fez-se 
a dúvida: o sociólogo da “Teoria da 
Dependência” estaria abandonando 
o conjunto de sua obra? Agora, sai 
de cena o intelectual e fi ca o estadista 
e suas demandas pragmáticas polí-
ticas? Afi nal, como será o governo 
de um homem que tanto em sua 
carreira acadêmica e agora política 
apresentava tantas dúvidas e pos-
sibilidades? 

Considerando a possibilidade de 
que as questões teóricas somente 
são abordadas enquanto possíveis 
de articulação com o mundo, na      

tentativa de colocar em jogo algumas 
dessas questões, nossa análise se 
desenvolverá em dois tempos, um 
de caráter teórico ideológico e outro 
pragmático, constituído no exercício 
de seu governo ao longo dos oito 
anos de mandato como presidente 
da República. 

Estabelecidos estes pressu-
postos iniciais, pode-se dizer que a 
matriz de sua concepção teórica de 
Estado se assenta sobre a perspers-

pectiva liberal com ênfase na social-
democracia de origem europeia. Ou 
seja, foi uma concepção de Estado 
que conferiu liberdade à livre inicia-
tiva, às leis de mercado, procurando 
interferir o mínimo possível na dinâ-
mica econômica. Assim, a ação do 
Estado é direcionada à condição de 
regulador das relações entre capital 
e trabalho, enfatizando as questões 
sociais como: a diminuição das 
desigualdades sociais, excelência 
dos serviços prestados à população 
como condição de provedor do bem- 
estar social necessário ao fomento e 
desenvolvimento interno. Estas teses 
em maior ou menor grau fundamen-
tam as prerrogativas do PSDB (Par-

tido da Social Democracia Brasileira) 
que tem na social democracia seu 
fundamento ideológico.

Tendo presente os hiatos que se 
estabelecem entre teoria e prática 
é interessante ter presente que a 
política entendida como aplicação 
do direito (ao menos sob o enfoque 
moderno) estabelece as condições 
a partir das quais haverá coerção – 
pressuposto do direito -, dispositivo a 
partir do qual o Estado pode controlar 

o comportamento dos sujeitos, desde 
que haja entendimento por parte dos 
governados e desde que, uma parte 
mínima dos sujeitos reconheça a 
norma e a aceite. A política pode 
estabelecer até mesmo as condições 
necessárias – apesar de não sufi cien-
tes – da moral. Neste sentido, reco-
nhece-se a difi culdade de aplicação 
in concreto de ideais, mas também a 
prerrogativa de serem possíveis de 
aplicação como condição da teoria 
manter sua coerência. 

Desta forma, do ponto de vista 
pragmático, portanto, no exercício de 
seu governo e em função das alian-
ças partidárias com o PFL (Partido 
da Frente Liberal, atualmente DEM 

= Democratas) que lhe conferiram 
a condição de chegar ao poder e de 
seu exercício através do mandato 
de presidente, o que se constatou 
foi um forte acento liberal, tendendo 
por vezes, ao que as esquerdas(?) 
convencionaram classifi car como 
neoliberalismo, materializando-se 
em estratégias de diminuição do 
Estado por meio de sua moderni-
zação (entenda-se como uma maior 
racionalização e efi ciência estatal), 

e principalmente atra-
vés de um programa de 
intensas privatizações 
de empresas públicas 
pertencentes ao Estado. 
Quanto a diminuição 
das desigualdades so-
ciais através de refor-
mas sociais e políticas 
públicas de assistências 
as populações menos 
favorecidas, mostrou-
se um Estado tímido, 
lento em suas ações e 
em alguns momentos 
beirando a inoperância, 
comportamento contrá-
rio no que se referia aos 
interesses do capital e 
do sistema financeiro 
agraciados com certa 
fartura de recursos es-
tatais (Proer).

Porém, sejamos mi-
nimamente justos e reconheçamos 
que foi com FHC, a partir de 1994, 
que o Estado brasileiro começou 
a demonstrar certa racionalidade 
político-administrativa que em seus 
erros e acertos contabiliza signifi -
cativas vantagens em relação aos 
acertos, possibilitando ao Brasil 
através das opções políticas do 
governo Lula alcançar uma favo-
rável posição política e econômica 
no cenário nacional e internacional 
atualmente. 

Leandro Rocha - Sociólogo 
André Bazzanella e Sandro 
Luiz Bazzanella - Filósofos e 
professores da UnC – Canoinhas 

e refeitos da aula sobre ‘fator 
previdenciário’ um dos colegas 
perguntou: “Quando mesmo foi 
criada essa tal lei?”. Ele repetiu 
com o peito estufado: “Em 1999”. 
O amigo que havia perguntado 
devolveu a ironia: “Só você po-
deria imaginar que FHC falaria 
sobre algo criado por ele mesmo. 
A oposição do Senado critica o 
Governo Lula cobrando o fi m do 
‘fator previdenciário’. Porém, não 
dizem que foram eles mesmos que 
criaram e agora culpam o Lula. 
Isso é discurso de campanha”.

Discurso de campanha? Claro! 
Nisso todos concordamos: o FHC 
fará discurso de campanha para os 
candidatos do seu partido. A cam-
panha 2010 já começou!

Armindo José Longhi 
Doutor em educação e professor 
do Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado – 
Campus de Canoinhas. Pesquisa 
sobre políticas públicas e 
desenvolvimento regional.

Sobre o que  FHC falará em Canoinhas?

A  concepção de Estado de FHC FHC e as Ciências Sociais no Brasil: 
uma dependência

A arte da política: a experiência que vivi 
De Fernando Henrique Cardoso

autor lembra das recomendações 
feitas a Arminio Fraga, antes de 
ser sabatinado pelo Senado: “Não 
se esqueça também do seguinte: o 
Brasil não gosta do sistema capita-
lista. Os con gressistas não gostam 
do capita lismo, os jornalistas não 
gostam do capitalismo, os univer-
sitários não gostam do capitalismo. 
... Eles não sabem que não gostam 
do sistema capitalista, mas não 
gos tam. Gostam do Estado, gos-
tam da intervenção, do controle, 
do controle de câmbio ... O ideal, o 
pressuposto que está por trás das 
cabeças é um regime não capi talista 
e isolado, com Estado forte e bem-
estar amplo. Isso tudo é utópico, 
as pessoas não têm cons ciência. 
(...) Um governo que se propõe a 
fazer a integração do Brasil à nova 
divisão internacional do trabalho é 
visto como neoli beral. Isso é xinga-
mento, e quer dizer, na prática, que 
o governo tem distância ou ojeriza 
ao social”. 

É leitura indispensável.

Poucas vezes uma única pu-
blicação terá reunido um elenco 
de jornalistas e acadêmicos de 
tamanha envergadura. Feliz 
combinação essa entre o mun-
do universitário e o ambiente 
jornalístico, de que resultam 
textos dinâmicos e de escrita 
fl uente, com rigor na pesquisa e 
no tratamento dos dados.

Comenta Jorge Gerdau Jo-
hannpeter, diretor-presidente do 
Grupo Gerdau e presidente do 
Movimento Brasil Competitivo 

Canoinhas, 25 de setembro de 2009 Canoinhas, 25 de setembro de 2009
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“Agressor nunca 
está longe da vítima”
Pais devem estar atentos a mudança de comportamento dos fi lhos

Gracieli Polak
CANOINHAS

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.

Depois da prisão de uma rede 
de exploração sexual infantil em 
Canoinhas na semana passada, o 
que era assunto velado se tornou 
público e a preocupação acerca 
de situações como a violência 
sexual infantil tomou coro na 
cidade. Com a ampla divulgação 
do caso, inclusive de uma situação 
não comprovada envolvendo um 
enteado e seu padrasto, o Conse-
lho Tutelar (CT) de Canoinhas re-
cebeu uma grande quantidade de 
denúncias de casos semelhantes, 
a maioria anonimamente.

De pais preocupados com a 
segurança dos fi lhos a pessoas 
que testemunham algum tipo de 
violência, muitas dúvidas estão 
entre a detecção do crime e a de-
núncia, inclusive a crença de que 
parentes próximos e amigos das 
vítimas não são capazes de fazer 
algum mal às vítimas. Segundo a 
conselheira Longuina Schumoski, 
geralmente o abusador é uma 
pessoa bem próxima da crian-
ça. “É aquele que é amigo, que 
oferece doces. O agressor nunca 
está longe da vítima”, explica. 
Longuina, que defendeu sua 
pós-graduação com um trabalho 
dedicado ao tema, afi rma que, 
por este motivo, muitos casos 
de abuso não são percebidos 
imediatamente e a criança pode 
prolongar ainda mais o sofrimen-
to com a situação.

ALTERAÇÃO DE 
COMPORTAMENTO
De acordo com as conselheiras, 
um dos principais sintomas de 
que a criança está sendo abusa-
da sexualmente é a alteração no 
comportamento, que pode se 
manifestar como revolta ou iso-
lamento, alternados com crises 
de choro sem motivo aparente. 
Segundo Rosangela Maria Fer-
nandes, as primeiras alterações 
podem ser percebidas na escola. 
“Toda escola tem orientadora 
para fi car atenta às mudanças 
dos estudantes. Quanto mais 
comprometida a equipe, maiores 

são as chances de um problema 
do gênero ser descoberto”, 
revela.

Segundo as conselheiras, 
as escolas e CEIs do município 
são seguras e a possibilidade 
desse tipo de assédio acontecer 
são reduzidas, mas, ainda assim, 
a ocorrência não pode ser des-
cartada. “Este tipo de violência 
acontece em qualquer nível 
social, em qualquer ambiente, 
por isso é indispensável que os 
pais estejam alertas, que orien-
tem os fi lhos a não se expor 
demais e relatar qualquer epi-

sódio estranho”, ressalta Tânia 
Gonchorowski.

CAMPANHA
Ontem o Conselho Tutelar de 
Canoinhas realizou uma pan-
fletagem nas ruas do Centro 
para alertar sobre a ocorrência 
de diferentes tipos de violência 
contra a criança. Para qualquer 
denúncia, o órgão disponibiliza 
o disque 100, central nacional, 
e os números 3627-2280, 3621-
7701 e 9966-8800, plantão 24 
horas, com sigilo absoluto do 
denunciante.

PANFLETAGEM marcou Dia Estadual de Combate à Violência Infantojuvenil

G
ra

c
ie

li
 P

o
la

k Terreno baldio
Leitor reclama que na rua Irmã Maria Felícitas, ao lado do muro antigo 
do colégio Almirante Barroso, o matagal em um terreno baldio está 
avançando em direção à calçada. “As crianças que passam por ali 
tem de sair na rua para passar, pois o mato não permite a passagem”, 
adverte. “Gostaria que houvesse alguma solução para o caso”, pede.

Ponto de ônibus 
Leitor pede para que um ponto de ônibus da rua Caetano Costa, 
esquina com a rua Nery Waltrick, receba uma cobertura para proteger 
os usuários. “Em dia de chuva não tem como se proteger e quando 
tem sol, também. Seria muito bom se houvesse uma casinha de 
proteção”, reclama.

Orelhões de Marcílio
Leitores de Marcílio Dias afi rmam que alguns dos orelhões do 
distrito não estão funcionando e nada é feito para resolver a si-
tuação. “Faz dias que o orelhão da escola e o da Mercearia da Tica 
estão mudos”. O reclamante, além de pedir que os orelhões sejam 
consertados, sugere que outro seja instalado em frente ao Mercado 
da Oma, para facilitar o acesso dos moradores.

Ruas intransitáveis
Leitora manda e-mail para relatar que a rua João da Cruz Krainling, 
em seus  últimos 300 metros, está praticamente intransitável. “A rua 
Marechal Deodoro, entre a BR 280 no sentido Salto d’Água Verde, 
também está intransitável”, reclama. “Os moradores precisam de 
soluções urgentes. Isto é uma vergonha para nossa cidade”, defende 
indignada.

Sobre lombadas
Leitora escreve o seguinte sobre lombadas: “Há um ano ocorreu uma 
tragédia no bairro onde mora minha família que nos chocou muito 
e tirou a vida de um ser inocente. A alta velocidade de um carro, 
misturada à bebida alcoólica, falta de sinalização, de lombadas e de 
calçadas na rua Bernardo Olsen, no Alto da Tijuca, provocou um 
acidente trágico. Houve promessas de mudanças, já que era época 
de eleições municipais, o que me fez acreditar (e com certeza também 
a muitas pessoas) que logo sairiam as lombadas que tranquilizariam 
muitas mães e pais e a população em geral da região, porém, até 
hoje ainda é preciso conviver com a falta de lombadas e os motoristas 
exagerando no acelerador. Porém, cabe destacar dois redutores de 
velocidade colocados na altura da Escola Básica Santa Cruz, que 
não resolvem nada, pois muitos carros não diminuem a velocidade 
ao passar por ali”, conta. “Espero profundamente que sobre um pou-
co do piche a ser usado na rua Henrique Sorg, para que quem sabe 
após um ano consigamos conquistar as lombadas da rua Bernardo 
Olsen. Só espero que como o asfalto as lombadas não demorem 50 
anos”, alerta.
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1 em cada 4 acidentes 

envolve caminhões
Nas estradas pedagiadas, número de casos cresceu 25% em um 
ano; carga horária e uso de drogas preocupam especialistas

Edinei Wassoaski

COM AGÊNCIAS

Roubo à mão 
armada
Na noite de quarta-feira, 23, na 
rodovia SC-303, Km 6, em Três 
Barras, dois homens encapuzados e 
armados cada um com um revólver, 
chegaram em uma loja e anunciaram 
um assalto. Eles estavam em uma 
motocicleta CG 125 verde, segundo 
o dono da loja, de 28 anos.

Eles roubaram R$ 300 em di-
nheiro e fugiram em direção ao bairro 
São Cristóvão. As guarnições realiza-
ram buscas, mas até o momento os 
elementos não foram localizados.

Carro furtado no 
centro de Canoinhas
Na madrugada de segunda-feira, 
21, um rapaz de 25 anos comunicou 
a Polícia que seu veículo Fiat/Siena 
prata, placas AAK 2058 de Canoi-
nhas, foi furtado da rua Vidal Ramos, 
próximo da antiga rodoviária, onde 
estava estacionado.

Até o momento o carro não foi 
encontrado.

Capotamento
Na tarde de domingo, 20, o Corpo de 
Bombeiros de Canoinhas atendeu ao 
capotamento de um Fox. A motorista 
perdeu o controle do veículo e saiu da 
pista. Ela nada sofreu, mas o carona 
de 42 anos se queixava de fortes 
dores na região da coluna e tórax. Ele 
foi conduzido ao Pronto Atendimento 
Municipal e hoje passa bem. 

Acidente inusitado 
termina em prisão
Um acidente inusitado na manhã de 
segunda-feira, 21, acabou resultando 
na prisão de um foragido de 40 anos. 
Tudo começou quando uma grávida 
de 20 anos transitava com sua mãe 
pelo acostamento da SC-303, em Três 
Barras. Elas foram surpreendidas por 
um ciclista de 52 anos que arremes-
sou a bicicleta contra a grávida.

O Corpo de Bombeiros foi cha-
mado e conduziu a gestante até o 
Pronto Atendimento de Três Barras. 

Ao localizar o suspeito da agres-
são, os policiais o encontraram com 
um homem de 40 anos que tinha um 
mandado de prisão em aberto na 
Comarca. Ele acabou sendo preso 
e conduzido ao Presídio de Mafra. O 
agressor da grávida vai responder a 
termo circunstanciado.

Direção perigosa
Na tarde de segunda-feira, 21, na 
rua Benedita da Paula e Silva, bairro 
São Cristóvão, em Três Barras, um 
Corsa foi fl agrado fazendo manobras 
perigosas. O motorista, de 19 anos, 
que durante as manobras bateu no 
muro da casa de uma senhora de 
31 anos, foi detido por policiais que 
preencheram boletim de ocorrência 
termo circunstanciado em desfavor 
do condutor e do proprietário do 
veículo, de 24 anos.

Violência contra 
menor 
Na tarde de terça-feira, 22, na rua 
João Carvalho, bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, uma adolescente de 
14 anos chamou a Polícia porque 
estava sendo agredida por um rapaz 
de 26 anos que, segundo ela, é seu 
companheiro.

A Polícia prendeu em fl agran-
te o agressor e o conduziu até a 
Delegacia de Polícia Civil. Além de 
responder pela agressão, ele deve 
ser indiciado por pedofi lia.

Quedas de 
motocicleta
Na manhã de sexta-feira, 19,  na rua 
Adão Santarém, em Três Barras, o 
Corpo de Bombeiros atendeu a um 
acidente de trânsito  envolvendo 
uma motocicleta CG 150, placa de 
Canoinhas, conduzida por um rapaz 
de 18 anos, que ao colidir contra um 
cachorro, perdeu o controle do veí-
culo. Ele sofreu várias  escoriações 
pelo corpo e suspeita de traumatis-
mo craniano. Foi levado ao Pronto 
Atendimento Municipal de Três Bar-
ras e no momento passa bem.

Na madrugada do mesmo sá-
bado, o Corpo de Bombeiros de Três 
Barras atendeu na avenida Rigesa, 
próximo a Secretaria de Educação, 
outro acidente envolvendo motoci-
clista. Um rapaz de 22 anos perdeu 
o controle da motocicleta Broz, placa 
de Três Barras, e acabou caindo. 
Ele sofreu escoriações nos braços e 
pernas e suspeita de fratura na perna 
esquerda. Foi levado ao Pronto Aten-
dimento Municipal de Três Barras e 
no momento passa bem.

Adolescente se 
machuca em 
acidente
Na tarde de sexta-feira, 18, um ado-
lescente de 16 anos foi arremessado 
contra o pára-brisas do Corsa Wind, 
placas de Canoinhas, conduzido por 
um homem de 54 anos, que transi-
tava pela rua Francisco de Paula 
e Silva, esquina com a rua Alfredo 
Sapucaia, no bairro Industrial n.º 1. 
O acidente se deu por conta de uma 
batida contra um Ford EcoSport, 
placas de Canoinhas, conduzido 
por um homem de 33 anos. O me-
nino foi atendido pelos bombeiros 
e levado para o PA. No momento 
passa bem. 

Não houve outros feridos.

Embriaguez resulta 
em acidentes
Na noite de sábado, 19, na rua 
Francisco de Paula Pereira, um Fiat 
Prêmio, conduzido por um homem 
de 39 anos bateu na traseira de um 
Fiat Palio, dirigido por um homem 
de 42 anos.

Segundo a Polícia, o motorista 
do Prêmio estava visivelmente em-
briagado. Como se negou a fazer o 
teste de bafômetro, foi preenchido 
em seu desfavor o Termo de Cons-
tatação de Embriaguez Alcoólica e 
o boletim de ocorrência Termo Cir-
cunstanciado. O veículo foi recolhido 
ao pátio municipal e seu condutor 
liberado.

Já na madrugada de domingo, 
20, acidente envolvendo dois carros 
revelou a embriaguez dos dois mo-
toristas. A colisão aconteceu na rua 
Vidal Ramos, esquina com a Getúlio 
Vargas. Os motoristas de 24 e 35 
anos dirigiam, respectivamente, um 
Palio e um Corsa. Uma moça de 
22 anos, passageira do banco do 
carona do Palio sofreu ferimentos na 
cabeça e foi socorrida pela guarni-
ção do Corpo de Bombeiros, que a 
conduziu até ao Pronto Atendimento 
Municipal.

Os motoristas foram subme-
tidos ao teste do bafômetro, que 
constatou que ambos estavam 
embriagados. Eles foram presos 
em flagrante e conduzidos até a 
Delegacia de Polícia Civil para as 
demais providências. Os veículos 
foram notifi cados conforme prevê a 
legislação de trânsito e recolhidos 
para o pátio municipal.

Um em cada quatro veículos envolvidos 

em acidentes de trânsito nas estradas 

federais do País, no ano passado, era 

caminhão. O porcentual é sete vezes 

maior que o da frota de veículos de carga 

que circula nas rodovias. Só nas estradas 

pedagiadas, o número de acidentes subiu 

25% entre 2007 e 2008.

De acordo com a Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), as 

rodovias federais registraram no ano 

passado 138 mil ocorrências de trân-

sito, com um total de 239 mil veículos 

envolvidos. Segundo especialistas em 

segurança de trânsito, quando veículos 

de carga provocam ou são vítimas de 

acidentes, o número de óbitos é, em 

média, sete vezes maior do que em co-

lisões graves envolvendo dois carros de 

passeio, quando costumam ser registra-

das duas mortes. Foi o que aconteceu 

em 6 de julho deste ano, quando quatro 

jovens morreram na SC-280, trecho 

Canoinhas-Porto União, ao colidir o 

Ford Fiesta onde estavam contra um 

caminhão de pequeno porte.

A carga horária média de 17 

horas por dia e o uso de drogas para 

suportá-la estão entre as principais 

causas de acidentes. O sono ao 

volante é responsável por 60% das 

tragédias envolvendo caminhões.

 Em julho, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva vetou um proje-

to de lei que obrigava os motoristas 

de caminhão a descansar meia hora 

a cada quatro horas de direção. O 

projeto foi criticado por especialistas 

de trânsito por não estabelecer um 

limite para a carga horária da catego-

ria. A Associação Brasileira de Me-

dicina de Tráfego (Abramet) sugere 

no máximo seis horas por dia. 

Uma pesquisa da Universidade 

de São Paulo, divulgada na semana 

passada, identifi cou o uso acentuado 

de cocaína, além do conhecido re-

bite, para manter os caminhoneiros 

acordados por mais tempo. 

Mas o perigo não está só nos 

caminhoneiros. As estradas esbu-

racadas e a condição dos veículos 

também contribuem com o índice 

de acidentes. Cerca de 80% da frota 

de 1,9 milhão de caminhões tem em 

média 21 anos de uso.

O empresário Francisco Iarrocheski 

levou um susto ao chegar em casa 

na madrugada de segunda-feira, 21, 

na rua Pedro Perón, centro de Major 

Vieira. Como mora no mesmo pré-

dio no qual fi ca sua loja de materiais 

de construção, estranhou quando 

viu o portão arrombado. Na gara-

gem faltavam um caminhão Mer-

cedes-Benz 608 e uma motocicleta 

Honda CG Titan. O cofre também 

havia desaparecido de seu escritório, 

além de um telefone celular.

Até entender que havia sido 

vítima de um assalto, Chico, como 

é conhecido, precisou de um bom 

Assaltantes levam caminhão, moto e cofre

Edinei Wassoaski

MAJOR VIEIRA

tempo. “Pensei que meu cunhado 

(que trabalha com ele) tinha pegado o 

caminhão, mas quando vi que o cofre 

tinha desaparecido comecei a enten-

der”, conta. Chico havia saído de casa 

por volta das 18 horas e retornado à 

1 da manhã. Uma sobrinha estava em 

casa, mas não ouviu nada.

Os assaltantes entraram pelo 

telhado do depósito da loja de 

materiais de construção. Como as 

portas e os veículos estavam com 

as chaves guardadas no escritório, os 

assaltantes não encontraram muitas 

difi culdades.

RECUPERAÇÃO
Depois de várias buscas, a motoci-

cleta foi localizada e, em seguida, o 

caminhão foi encontrado no lixão 

situado na localidade do Salto Canoi-

nhas. No interior do veículo estavam 

os documentos furtados. Ainda na 

segunda-feira, na localidade de Paiol 

Velho, foi encontrado o cofre. Pelo 

estado, os assaltantes queimaram o 

cofre para conseguir abri-lo. De lá 

furtaram R$ 30 mil em dinheiro e 

dois talões de cheques. Documentos 

como escrituras de terrenos foram 

queimados. 

A Polícia ouviu na terça-feira, 

22, um ex-funcionário da loja, prin-

cipal suspeito do crime. Ele nega 

participação, mas uma testemunha 

revelou que ele teria abastecido a 

motocicleta furtada na segunda-

feira. As investigações continuam.

Material foi recuperado um dia depois, suspeitas recaem sobre ex-funcionário da loja
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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.

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 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
Escrivão Designado: Paulo Cesar Davet

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS 
- COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.07.004551-2
Autor: Valdir Szczygiel e outro

Descrição do(s) Bem(ns): Imóvel rural, situado na localidade de Palmital, 
Município de Major Vieira/SC., com a área de 452.037,16 m2 (quatrocentos 
e cinquenta e dois mil e trinta e sete metros e dezesseis decímetros quadra-
dos), equivalente a 18,69 alq. (dezoito virgula sessenta e nove alqueires), 
confrontando-se ao Norte com Valdir Szcygiel, ao Leste com terras de 
Dilaci Szcygiel, ao Sul com terras de Jair Szcygiel, Jaime Szcygiel, Marili 
Szcygiel, ao Oeste com terras de Jair Szcygiel e com terras de Helio Bosse. 
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) 
pessoa(s) acima identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, 
bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e 
aos eventuais interessados que, 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 mencio-
nado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: 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 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 12 de novembro de 2007.

Bancários de 

Canoinhas não 

aderem à greve
Os bancários de Canoinhas e região 

vão se limitar a trabalhar com fai-

xas pretas nos braços em sinal de 

protesto contra a política salarial 

do setor. Eles decidiram não ade-

rir à greve nacional que começou 

ontem. 

Os bancários rejeitaram pro-

posta oferecida pela Federação 

Nacional dos Bancos (Fenaban), 

que ofereceu reajuste de 4,5% nos 

salários. A categoria pede reajuste 

de 10%, além de PLR (Participação 

nos Lucros ou Resultados) compos-

ta por três salários mais valor fi xo 

de R$ 3.850.

Escolas são 

obrigadas a tocar 

o Hino Nacional
A partir desta semana, as escolas 

de ensino fundamental públicas e 

privadas de todo o País passam a 

ser obrigadas a executar uma vez 

por semana o Hino Nacional. A 

Lei, de autoria do deputado Lincoln 

Portela (PR-MG), foi sancionada na 

segunda-feira, 21, pelo vice-presi-

dente no exercício da Presidência, 

José Alencar.

A Lei não prevê data e horário 

para a execução do hino, fi cando 

a critério dos estabelecimentos de 

ensino. O projeto também não 

prevê punição a quem não cumprir 

a Lei.

Iniciadas 

encomendas de 

alevinos
Dando continuidade aos programas 

de incentivo aos agricultores com 

o objetivo de diversifi car a renda 

nas propriedades rurais, a Secreta-

ria de Desenvolvimento Rural de 

Canoinhas está recebendo desde 

quarta-feira, 23, encomendas de 

alevinos, que podem ser feitas até 

20 de novembro. Há diversas espé-

cies fornecidas por uma empresa 

especializada, segundo a Secretaria, 

com baixo custo.

Os interessados em participar 

do programa, deverão comparecer 

na Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, que funciona na prefeitura. 

Informações pelo telefone (47) 

3621-7735.

BANCOS

EDUCAÇÃO

RURAL
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Processo dura até 6 de outubro

IBGE abre 
inscrições para 
33 mil vagas

PRECISA-SE

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Prefeitura de Itapema

Prazo: até 9 de outubro

Cargos: vários

Vagas: 314

Salário: até R$ 6.001,33

Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus

Taxa de inscrição: R$ 70 ou R$ 60 

para Nível Superior, R$ 50 ou R$ 40 

para Nível Médio e R$ 30 ou R$ 20 

para Nível Fundamental

Inscrições:  www.ibam-concursos.

org.br

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 judiciário

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 Prefeitura de Lages

Prazo: 6 de outubro

Cargos: vários

Vagas: 519

Salário: até R$ R$ 5.777,37

Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus

Taxa de inscrição: R$ 70 para Nível 

Superior, R$ 50 para Nível Médio e 

R$ 30 para Nível Fundamental

Inscrições:  www.ibam-concursos.

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.

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

São 33 mil vagas para todo o País, 
44 para a região Planalto Norte. 
Desde a segunda-feira, 21, as ins-
crições para o concurso do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) estão abertas, 
tanto pela internet quanto pelas 
agências dos Correios.

As vagas são para seleção de 
agentes para trabalhar no Censo 
Demográfi co 2010, que deverá 
se iniciar em agosto do próximo 
ano. Segundo Edmilson B. Mari-
nho Jr., da agência de Canoinhas, 
os profi ssionais selecionados para 
estas vagas serão responsáveis 
pela organização do processo 
censitário, que abrirá novo con-
curso para recenseadores, em 
2010. “Aqui na região as vagas 
oferecidas são para agente censi-
tário municipal, supervisor e de 
informática, com custo de R$ 22 
a inscrição”, explica.

A exigência para assumir as 
vagas são Ensino Médio com-
pleto e idade igual ou superior a 
18 anos no momento da posse. 

Os vencimentos mensais para os 
cargos oferecidos são de R$ 1,15 
mil para o cargo de agente mu-
nicipal, R$ 900 para o cargo de 
agente supervisor e R$ 750 para 
o de agente de informática, para 
uma jornada de 40 horas sema-
nais. Os aprovados no concurso 
serão contratados por períodos 
que variam de nove a 12 meses 
e recebem ainda auxílio alimen-
tação, auxílio transporte, férias e 
13.º proporcionais.

PROVAS AQUI

As provas serão realizadas em 
todo território nacional no dia 
6 de dezembro. Na região, os 
candidatos poderão se inscrever 
para realizar o processo seletivo 
em Canoinhas, Mafra, Porto 
União, Itaiópolis, Timbó Grande 
ou Papanduva. Para mais infor-
mações, a Fundação Cesgranrio, 
responsável pela realização do 
concurso, disponibiliza o edital, 
quadro de vagas, postos de ins-
crições, áreas de trabalho, polos 
de provas e perguntas frequentes 
sobre o processo no site www.
cesgranrio.org.br.
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VARA DO TRABALHO DE CANOINHAS - SC
RUA FELIPE SCHIMIDT, 312 - 1º ANDAR - CENTRO - 
CANOINHAS - CEP 89460-000, Telefone: (0xx47)3622-

4715

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO
PROCESSO Nº AT 01030-2005-021-12-00-1

Exeqüente : Hercilio Leffer da Cruz
Executado : Agnelo Sebastião Fuck
PROCESSO Nº AT 01044-2005-021-12-00-5

Exeqüente : Waldemar Wisch
Executado : Agnelo Sebastião Fuck
PRAÇA: 26/10/2009, às 14:00 horas.
LEILAO: 09/11/2009, às 14:00 horas.
Bem: 1) 1 (uma) caminhonete Toyota HILUX CD SR5, pla-
cas AKA8303, código do RENAVAM sob o nº 764648500, 
fabricação/modelo - 2001/2001, combustível diesel, cor 
verde, carroceria aberta/cabine dupla, constando como 
propriedade de Abrão Acir Adur, parabrisa trincado, sem 
estepe, com problemas elétricos(bateria) e mecânicos 
(homocinética, bomba de combustível), em razoável es-
tado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais) - Ônus: Licenciamento 
anual, IPVA e seguro DPVAT, no valor de R$ 1.227,77 
(um mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete 
centavos).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais).

PROCESSO Nº RT 00531-2007-021-12-00-2

Exeqüente : Micheli Luciana Markos Anschau Bodden-
berg
Executada : Indústria e Comércio de Papéis Paiano 
Ltda
PRAÇA: 26/10/2009, às 14:00 horas.

LEILAO: 09/11/2009, às 14:00 horas.
Bem: 1) 1(um) terreno urbano com a área de 600,00 m² 
(seiscentos metros quadrados), situado no lugar deno-
minado KM 2, da cidade de Três Barras, desta comar-
ca, constituído pelo lote n.º 2, da planta de subdivisão 
procedida por Sebastião Padilha, com as seguintes 
confrontações:- pela frente na extensão de 10,00 me-
tros lineares, com a Avenida Rigesa, do lado direito, na 
extensão de 59,20 metros lineares com o lote n.º 03, 
pelo outro lado na extensão de 62,10 metros lineares, 
com o lote n.º 01 e pelos fundos na extensão de 10,20 
metros lineares, com terras da Rigesa, Celulose Papel 
e Embalagens Ltda., com uma edificação de uma casa 
residencial de madeira, com 42,00 m² (quarenta e dois 
metros quadrados), que consigna o número 2496 do 
referido logradouro, matriculado sob n.° 696, no Registro 
Geral n.º 2, do Cartório Registro de Imóveis de Canoinhas 
-SC, constando como propriedade de Indústria de Máqui-
nas Paiano Ltda., avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) - Ônus: O bem imóvel encontra-se constrito nos 
autos dos processos nº 1597003133.0/008 da Vara Cível 
da Comarca de Canoinhas e nº 2006.72.14.000067-4 e o 
nº 2006.72.14.001140-4 da Vara Federal de Mafra.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00 (oitenta mil re-
ais).

PROCESSO Nº RT 00241-2009-021-12-00-0

Exeqüente : José Adriano de Souza
Executada : Exata Painéis Indústria e Comércio Ltda.
PRAÇA: 26/10/2009, às 14:00 horas.
LEILAO: 09/11/2009, às 14:00 horas.
Bens: 1) 1(uma) serra circular esquadrejadeira, sem 
identificação de marca ou modelo, com tirador de madeira 
automático, com motor WEG, 3 cv, 1440 rpm, em razo-
ável estado de conservação e funcionamento, avaliada 
em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais); 
2) 1(uma) máquina destopadeira articulada Invicta, sem 

motor, em razoável estado de conservação, avaliada em 
R$ 1.000,00 (um mil reais); 3) 1(um) motor de indução 
trifásico Búfalo, 15 cv, 1750 rpm, 60 Hz, número de série 
737694, em razoável estado de conservação, avaliado em 
R$ 600,00 (seiscentos reais); 4) 1(um) motor de indução 
trifásico WEG, modelo 1328-1089, 10 cv, 3470 rpm,, 
avaliado em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); 
5) 1(um) motor de indução trifásico Eberle, 3 cv, modelo 
NV90, 1470 rpm, número de série 28112, em razoável 
estado de conservação, avaliado em R$ 350,00 (trezentos 
e cinquenta reais).
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta 
reais).

Obs: Os bens serão arrematados à vista ou mediante sinal 
de 20% (vinte por cento) no ato da arrematação e o saldo 
em 24 (vinte e quatro) horas. Na ocasião do leilão, os bens 
serão vendidos pela melhor oferta, desde que não seja 
caracterizado preço vil. Havendo a suspensão ou extinção 
da execução em virtude de acordo antes da hasta pública, 
esta somente será suspensa após o pagamento das custas 
e demais despesas processuais. Eventuais ônus exis-
tentes sobre os bens levados a praça/leilão deverão ser 
verificados pelos próprios interessados junto aos órgãos 
competentes. Ficam desde já as partes, seus cônjuges, se 
casados forem, credor hipotecário, usufrutuários ou senho-
rio direto, havendo, INTIMADAS pelo presente EDITAL, 
para todos os atos aqui mencionados, caso encontrem-
se em lugar incerto e não sabido, ou não venham a ser 
localizados pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim, a 
exigência contida no art. 687, §5º do CPC.

Canoinhas/SC, 18 de setembro de 2009.

DR. LAURO STANKIEWICZ

Juiz do Trabalho
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Denúncia de Piquet bane Briatore; Barrichello está a 14 pontos do líder Jenson Button

Depois de grande polêmica, 
F1 volta para Cingapura

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

No domingo, 27, todos os olha-
res do automobilismo se voltam 

para o Grande Prêmio de Cinga-
pura de Fórmula 1, mais uma vez, 
ainda que difi cilmente a etapa 
deste ano renda mais assunto 
que o GP da temporada anterior. 
Em 2008 o espanhol Fernando 
Alonso, da equipe francesa Re-
naut, chegou em primeiro após a 
entrada do carro de segurança na 
pista, motivada pela batida de seu 
companheiro de equipe, o brasi-
leiro Nelsinho Piquet. A batida 
era considerada livre de qualquer 
suspeita até que recentemente 
Piquet, dispensado pela Renaut 
antes mesmo do fi nal da tempo-
rada, abriu o jogo e afi rmou que 
o acidente foi propositalmente 
arquitetado pelo então chefe da 
escuderia, Flávio Briatore.

Revelada pelo brasileiro, a 
fraude tomou as páginas dos 

noticiários esportivos de todo 
o mundo nas últimas semanas. 
A denúncia feita à Federação 
Internacional de Automobi-
lismo (FIA) colocou o então 
chefe da Renaut, Flávio Bria-
tore, e o engenheiro chefe da 
equipe, Pat Symonds, no olho 
do furacão e desencadeou uma 
crise de grandes proporções, 
concluída nesta semana. Na 
segunda-feira, 21, Briatore foi 
julgado pela FIA e banido do 
esporte. Symonds foi suspen-
so por cinco anos. Cinco dias 
antes da decisão do conselho, 
os dois deixaram a equipe na 
tentativa de salvar o time, que 
recebeu como punição uma 
suspensão de dois anos, impos-
ta se a escuderia cometer nova 
infração grave ao regimento. 

Inflamada pela polêmica, a 
categoria volta para mais uma 
disputa, desta vez sem um de 
seus grandes nomes.

CLIMA QUENTE

A partir das 9 horas, horário de 
Brasília, a Rede Globo de Tele-
visão transmite ao vivo o GP de 
Cingapura. Embalado pela vitória 
na Itália, o brasileiro Rubens Barri-
chello tem 14 pontos a menos que 
o líder, o inglês Jenson Button, seu 
companheiro de equipe na Brawn. 
Com chances reais de chegar ao 
título, o brasileiro agora espera 
se recuperar dos maus resultados 
do começo da temporada e apro-
veitar a boa fase. Em pesquisa 
realizada pela Folha Online, 61% 
dos internautas afi rmam acreditar 
no título de Rubinho.

BRASILEIRO apareceu em Cingapura com a camiseta do Corinthians; treinos livres começam a serem realizados hoje
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Apesar de Ideb baixo, escolas tentam 
melhorar nota com criatividade
Rodolfo Zipperer e Frei Fabiano Gadzinski desenvolvem projetos específi cos voltados para elevar índice

Gracieli Polak
CANOINHAS

Calculado com base em diversos 
fatores, como o desempenho dos 
estudantes em avaliações do Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
e em taxas de aprovações, o Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) desde 2007 mede a 
qualidade de ensino de cada es-
cola em todas as redes de ensino 
públicas do País. Instrumento do 
Ministério da Educação (MEC), o 
índice aponta as instituições que 
precisam de mais atenção para 
cumprir a meta nacional de chegar 
a média 6, considerada satisfatória, 
em 2022.

Em Canoinhas, as duas escolas 
com os mais baixos desempenhos 
em cada fase do Ensino Fundamen-
tal - Escola de Educação Básica Ro-

dolfo Zipperer e o Grupo Escolar 
Municipal Frei Fabiano Gadzinski 
- receberam treinamento específi co 
para aumentar o índice e, dentro 
das instituições, desenvolvem pro-
jetos voltados para a melhoria da 
educação.

Segundo a diretora do Rodolfo, 

Margareth Dambroski, uma série de 
projetos é executada pelos profes-
sores que atuam na instituição. O 
projeto Aprender, Brincar, Criar e 
Desenvolver (ABCD) é um deles. 
De acordo com Roseli de Fátima 
Schivinski, professora que atua pro-
visoriamente no apoio pedagógico 

da escola, o ABCD é voltado para 
o desenvolvimento de uma prática 
pedagógica inserida no processo 
ensino-aprendizagem, envolvendo 
a comunidade escolar. Entre as 
ações desenvolvidas estão coleta 
seletiva do lixo, horta escolar, Boi 
de Mamão ecológico, incentivo ao 
esporte, leitura e atividades lúdicas 
envolvendo temas fundamentais, 
como a preservação do meio am-
biente. 

Com a inauguração das novas 
instalações da escola – prevista 
para o próximo período letivo - o 
programa Educação Ambiental e 
Alimentar (Ambial), que era aplica-
do na instituição antes do incêndio 
que destruiu uma ala em 2008, se-
gundo a diretora, deverá voltar a ser 
aplicado. “Eram cem crianças que 
tinham a oportunidade de passar o 
dia todo aqui na escola, aprendendo 
mais”, afi rma Margareth. 

PRIMEIROS RESULTADOS

No Gadzinski, o objetivo da dire-
ção é promover integração entre os 
pais e a escola, trabalho realizado 
em parceria com o CRAS 2, que 
atende o bairro Cristo-Rei. Segundo 
a diretora da instituição, Luzíria de 
Barros Pereira Cordeiro, o trabalho 
já vem dando resultado, tanto que os 
alunos da segunda série obtiveram 
um excelente resultado na Provinha 
Brasil realizada neste ano. “Nós 
temos mais de seis projetos sendo 
desenvolvidos e já estamos notando 
resultado, como a média conquistada 
na Provinha Brasil”, esclarece.

Durante este ano, o Ministério 
da Educação (MEC) coleta as in-
formações para o Ideb 2009, que 
será divulgado em 2010. Segundo 
o MEC, para que o Ideb de uma 
escola cresça é preciso que o aluno 
aprenda, não repita o ano e frequen-
te a sala de aula.

PROJETO ABCD, desenvolvido pelo Rodolfo Zipperer, promove coleta seletiva
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EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u Aniversariantes

25/09 - Fernando Koloski
25/09 - Nilson José Eggers
25/09 - Eder Gonçalves Almeida
25/09 - Matheus Koning
25/09 - Nely Bachmann
26/09 - Merosval Olinek
26/09 - Irineia Weng Bileski
26/09 - Alison Guilherme Borges
26/09 - Raul Schumacher
26/09 - Lucília Maria S. Silveira
26/09 - Marina Gonçalves Padilha
27/09 - Silvino Erhardt
27/09 - Derli Woitexen
28/09 - Sandra Mara Ferreira
28/09 - Ricardo Pereira Martin
28/09 - Donato de Mello
29/09 - Tereza Brandes
29/09 - Eduardo Wzoreck
29/09 - Margot Vaz
29/09 - Gilberto Gonchoronski
29/09 - Cidival Witt
29/09 - Dircélia Regina Cordeiro 
Shelepka
29/09 - Elvira Domingues das 
Neves
30/09 - Yasmim Nicolli Ruthes
01/10 - Eduardo Henrique Thiem
01/10 - Fauri Duarte Cavalheiro
01/10 - Julita Ruthes Pinto
01/10 - Luzia de Oliveira Coelho

- Antônio Viana aniversariou 
este mês. Sua família o homena-
geia desejando felicidades. 

- Wilmar Bail aniversaria 
amanhã. Sua irmã, Vilma, seu 
cunhado, Antônio, e seu sobri-
nho, Érick, desejam felicidades. 

- Francieli aniversariou na 
quinta-feira, 17. Seus padri-
nhos, Jandira e Valfrido, a 
parabenizam pela data.

- Os médicos ortopedistas Adria-
no de Aguiar e Marcelo Gallotti 
participaram na sexta-feira, 18, 
e no sábado, 19, da Jornada 
Sul-Brasileira de Cirurgia do 
Joelho, em Curitiba-PR. No 
simpósio, Gallotti presidiu um 
módulo sobre Joelho Degenera-
tivo e participou da coordenação 
de um grupo de estudo dirigido 
ao tratamento clínico da artrose. 
Os profi ssionais, que atuam na 
Clínica de Fraturas Canoinhas 
trazem novidade para seus pa-
cientes. Sucesso!

Élcia e Diego 
Gevieski se 
uniram em 
matrimônio 
no sábado, 
19. Muitas 
felicidades e 
realizações 
para o casal, 
que está em 
lua de mel, 
fazendo um 
tour por San-
ta Catarina. 
São os desejos 
de seus 
familiares!

A linda 
Evelin Müller 
Seluchinhack 
completa seus 

três aninhos 
na segunda-

feira, 28. Seus 
pais, Iara 

e Edson, a 
parabenizam 

pela data e de-
sejam muitas 

felicidades!

Na terça-feira, 22, o lindo Gabriel veio ao 
mundo. Seus pais, Rafael e Denilse Ferreira, 

desejam que sua vida seja iluminada!

Amanda Cristina Gomes comemo-
ra seu primeiro aninho e recebe a 

homenagem de seus pais, Marlene e 
José Osvaldo. Parabéns!

Na segunda-feira, 21, Ana Claúdia 
Nazar completou idade nova. Seus 

pais e avós parabenizam a linda 
garotinha pela data!

Silvano completou um aninho na 
terça-feira, 22. Seus padrinhos, 

Jandira e Valfrido, desejam muita 
saúde e felicidade. Parabéns!

Amanhã os jovens Assis Henrique Laatsch e 
Scheila Cristina Hoepfner trocam alianças. Os 
pais do noivo, Adão e Regina Laatsch, e da noi-
va, Rodolfo e Mafalda Hoepfner, parabenizam e 

desejam muitas felicidades!

Na sexta-feira, 11 de setembro, o CEI Jacob B. Fuck Jr promoveu a Tarde do 
Teatro. Pais, professores, alunos e autoridades da educação marcaram pre-
sença no evento abrilhantado pelas peças teatrais apresentadas pelas crian-
ças. A diretora Eneida e sua equipe, recebem os parabéns pela iniciativa!

Paulo 

Eduardo 

Pavarin 

comemora 

seu aniver-

sário do 

domingo, 

27. Seus 

familiares 

desejam 

muitas feli-

cidades!

CORREÇÃO: O 16.º Posto de 
Polícia Rodoviária de Canoinhas 
completou 14, e não 16 anos.
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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.

ALUGA-SE sala comercial na rua Rui 
Barbosa, nº 1000, ao lado do Bom Dia Ata-
cado. Tratar pelo fone: 3622-0409.

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.

ALUGA-SE apartamento 96m² com sala, 
cozinha, banheiro, 3 quartos, lavanderia e 
abrigo para carro na rua Reinaldo Kruger, 09. 
Fone: 3622-1650, 3622-1855 ou 9906-7191.

VENDE-SE 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. Va-
lor: 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$ 21 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$ 41 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 uma casa mista na rua Paula 
Pereira, 1822, com 3 quartos, sala, copa, 
cozinha, varanda, garagem, com ótima 
vista para a cidade. 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 Seleme, 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.

VENDE-SE ou TROCA-SE terreno na 
rua João Tomachütz, em frente a Band 
FM. Aceito caminhonete dupla S10, ano 
2000, como parte do negócio. Fone: 
3624-0200 ou 3622-5747.

VENDE-SE um fi lhote de cão da raça Aus-
trália, fêmea, com 45 dias. Fone: 9929-3903.

VENDE-SE 2 balanças para criança 
com 2 lugares cada. Preço a combinar. 
Fone: 3623-5130, com Michel.
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VEÍCULOS

MOTOS

CAMINHÕES

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-con-
dicionado, vidro elétrico, trava elétrica, 
direção hidráulica. 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 Vectra 97, ótimo estado, preço 
a combinar. Fone: 3624-0200/3622-5747.

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 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 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 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.

VENDE-SE Scania 112 6x4 com 
plataforma e julieta transtoras. Fone: 
9652-0205.

VENDE-SE Volvo NL 6x4 com platafor-
ma e julieta transtoras. Fone: 9652-
0205.

VENDE-SE moto Bizz 125. Aceito pro-
posta. Fone: 9611-3622 ou 3622-0479.
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á 50 anosH MEMÓRIA

Alcançou surpreen-

dente êxito o Conclave 

Socioeconômico do 

Norte Catarinense
Canoinhas, nos dias 11, 12 e 
13 do corrente mês, viveu uma 
atmosfera de vibração e civismo. 
Reuniram-se aqui, para o 1.º Con-
clave Socioeconômico realizado 
em Santa Catarina, fi guras das 
mais representativas nos meios 
políticos e administrativos do Es-
tado, lídimas expressões das clas-
ses produtoras ou conservadoras 
e participantes em geral.

Quase todos os municípios 
norte-catarinenses mandaram-
nos representantes, estes quais, 
trouxeram, igualmente, valiosas 
contribuições.

Inúmeros projetos, teses ou 
proposições foram apresentados e 

especializada.

A Câmara de 

Vereadores sugere 

forno crematório 

para o lixo da cidade
Encabeçado pelo vereador 
João Seleme, com a assenti-
mento de todos os vereadores, 
foi encaminhado ao prefeito 
municipal, uma indicação pe-
dindo para encaminhar a Câ-
mara de Vereadores um Projeto 
de Lei sobre a construção de 
um forno crematório para o 
lixo da cidade. É sabido que 
o lixo está sendo depositado 
pela prefeitura numa baixada 
da rua Felipe Schimidt onde 
existem nas imediações mo-
radores que frequentemente 
estão se queixando e pedindo 
providências imediatas para a 
escolha de um outro local para 
depósito do lixo.

Canoinhas já tem idade su-
fi ciente para oferecer a sua po-
pulação conforto e bem-estar. 
Não é possível que os detritos 
apanhados pela prefeitura num 
lado da cidade, sejam leva-
dos para outro, tornando sem 
efeito toda e qualquer limpeza 
sanitária. É isso justamente o 
que  atualmente acontece com 
a limpeza pública municipal. 
Não existe um local certo e 
adequado para depósito de 
lixo. A iniciativa da Câmara de 
Vereadores foi oportuníssima. 
Achamos que o sr. prefeito 
municipal deve tomar urgente 
providencia a respeito, pois 
com a aproximação do verão, 
os moradores da rua onde 
está servindo de depósito, não 
poderão durante o dia, abrir 
as suas janelas, devido o odor 
fétido e o grande exército de 
moscas que invade os lares.

A iniciativa merece o estí-
mulo de nossos aplausos e do 
povo de Canoinhas.

> Funerária Mão Amiga
22/09 – Manuel Rodrigues Vaz, 
83 anos
22/9 – Miguel Kachimareck, 45 
anos
22/09 – Laudelina Rodrigues 
Lourenço, 64 anos
22/09 – Valdomiro Fernandes, 
72 anos
22/09 – Rodolfo Ferreira de 

Souza, 62 anos

> Funerária São José
19/09 – Verônica Wardenski de 
Lima, 81 anos
20/09 – Osvaldo Morvan, 59 
anos
23/09 – Nivaldo Brey, 74 anos
23/09 – José Rodrigues, 
79 anos

 OBITUÁRIO +

debatidos segunda a importância de 
cada um deles, e, como não poderia 
deixar de ser, polarizou atenções 
especiais o problema cruciante da 
energia elétrica. Refl orestamento, 
projeto dos srs. Herbert Ritzmann e 
Wiegando Olsen, relatado pelo dr. 
Cyro Ehlke, recebeu do próprio se-
cretário da Agricultura do Estado, os 
mais francos e acalorados elogios. 

O Clube de Caça Pesca e Tiro 
Major Tomaz Vieira, apresentou inte-
ressantes e oportunos projetos, como 
os de: criação de um Parque Federal 
de Proteção à Fauna, em ilha fl uvial 
situada no rio Iguaçú, nos limites de 
nosso município com São Mateus do 
Sul, e o de Saneamento, recupera-
ção e urbanização dos locais: Campo 
d’Água Verde e Xarqueada, correção 
do curso dos rios Canoinhas e Água 
Verde e instalação de uma grande la-
goa ou açude de regularização, para 
incrementar, inclusive a piscicultura 

“Viver é aceitar cada minuto 

com um milagre”

Prevenir é sempre melhor do que remediar, principalmente 
quando se trata de algo tão indesejável como o Câncer de 
Mama.

A prevenção é possível e está ao seu alcance, nas suas mãos.
Estima-se que 80% dos cânceres estejam relacionados ao meio 

ambiente, nutrição, estilo de vida e emoções.
As mamas apresentam um dos símbolos da feminilidade. Sua 

perda pode representar fator prejudicial para a imagem corporal, 
originando sentimentos de insegurança, falta de atratividade e 
até desajuste social. Muitas mulheres submetidas a mastectomia 
(retirada da mama) passa por um quadro depressivo, ansiedade, 
desordens afetivas, confl itos conjugais, preconceitos negativos sobre 
a vida familiar e social.

O mais importante que a doença é a pessoa que apresenta a 
doença.

Se a doença existe é porque o corpo hospedeiro permite que 
isto aconteça ou seja, apresenta um terreno propício para o desen-
volvimento do tumor maligno.

Tratar a doença já instalada e extirpar o tumor não é prevenção.
Tratar apenas o tumor, seja com que métodos for, sem modifi -

car os desequilíbrios metabólicos energéticos e mentais que deram 
origem a enfermidade fará eventualmente que novo tumor apareça. 
Torna-se necessário, portanto a prevenção precoce. É na adolescên-
cia ou antes ainda que se deve cuidar da alimentação, evitar fumo, 
álcool, mudando o estilo de vida, meio ambiente saudável, segurar 
as emoções não repeti-las (recordando) e viver alegre.

Se jogarmos veneno num terreno baldio é natural que os mosqui-
tos se afastem, mas quando passa o efeito do veneno, eles retornam, 
pois a causa da atração das moscas que é o lixo, não foi retirada.

Tratar a doença já instalada e extirpar o tumor não é prevenção. 
É o mesmo que tratar um galho doente de uma árvore, pois não 
adiantaria se não corrigisse o solo e a doença da raiz por causa da 
falta de nutrição adequada e escassez do terreno e da capacidade 
da absorção da raiz.

Aí que entra o trabalho da Rede Feminina na Conscientização 
e Prevenção.

A você amiga cliente o nosso recado, converse com suas viz-
inhas, parentes, colegas e compartilhe as informações.

COMO PREVENIR:

- Autoexame das mamas
- Mamografi a

- Exame clínico
E fi que alerta, qualquer sinal diferente em seu corpo procure 

o médico.
Parabéns as queridas voluntárias que desenvolvem esse trabalho 

e a todas as mulheres que resgatam a saúde.
“Felizes os corações que se abrem e estendem suas mãos para 

ajudar o próximo”.

Rede Feminina de Combate ao Câncer

Rua: Nery Waltrick, nº 690

Setor Educacional

REDE REGIONAL DE 

COMBATE AO CÂNCER 

DE CANOINHAS

O advogado e historiador CYRO EHLKE, um dos relatores no Conclave 

Socioeconômico do Planalto Norte Catarinense realizado em setembro 

de 1959 em Canoinhas. Ehlke, nascido em Canoinhas e falecido em 

Joinville-SC, publicou em 1973 uma das melhores obras da historiogra-

fi a regional, A conquista do Planalto Catarinense: Bandeirantes e tropeiros 

no Sertão de Curitiba. As informações e a foto são do acervo do profes-

sor Fernando Tokarski, cujo patrono na Academia de Letras do Vale do 

Iguaçu, de União da Vitória-PR, é Cyro Elhke.
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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? Festa da Cuba

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Festa de 16 anos do Clube 
Palácio, com bolo e champanhe

GALPÃO MISSIONEIRO
Quando? Hoje
O que? Os Monarcas 

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Arena Country, com Fábio e 
Juliano

CLUBE CANOINHENSE
Quando? Amanhã
O que? Baile das Debutantes

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Todas no domingo
Em Canoinhas:
No Rio d’Areia do Meio: animação do 
grupo Minuano
No Rio da Veada: com diversas 
atrações
Em Major Vieira:
Rio Claro: animação do grupo Mar-
cação

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 01/10 - Seminário da UnC Canoinhas 
com Fernando Henrique Cardoso, na 
Firma
:: 02/10 - Noite Cultural Escola do Te-
atro Bolshoi com a peça In Progress, 
na Firma
:: 02/10 – Volta do Balacoobacoo, no 
V12 Music Bar
:: 03/10 – Show internacional com Papa 
Winnie, na Firma
:: 03/10 – Grupo Kanoa no Clube 16 
de Abril, em Itaiópolis
:: 03/10 - 4.º Café Solidário e 1.ª Ex-
posição Fotográfi ca Solidariedade, no 
Pavilhão de Festas da Igreja Matriz 
Cristo Rei
:: 04/10 – Festa na localidade da Im-
buia, em Bela Vista do Toldo
:: 09/10 – Grupo Garotos da Tradição 
na formatura do curso de danças gaú-
chas, no Cine Pop Dance
:: 09/10 – Warp Mind, no V12 Music 
Bar
:: 10/10 – Lanna Jay, no Cine Pop 
Dance
:: 10/10 – Os 4 Gaudérios no Saltinho 
do Canivete
:: 12/10 – Os 4 Gaudérios no Lageado, 
em Canoinhas
:: 12/10 – Os Filhos do Rio Grande, 
na festa da igreja Nossa Senhora de 
Aparecida, no bairro Piedade, em 
Canoinhas
:: 12/10 – Festa na Aparecida dos Par-
dos, em Canoinhas, com a animação 
do grupo Portal do Sul

Gracieli Polak
CANOINHAS

Edemar Heilmann leva nome de Canoinhas para todo o País com seu projeto ousado

De um fusquinha 
1973, seu primeiro 
carro, veio a paixão 

pelo charmoso modelo da 
Volkswagem. Da vontade 
de ter um modelo exclusi-
vo, surgiu o Fusca e meio. 
Amante de carros antigos 
e das formas arredondadas 
dos “besouros”, o comerci-
ário de Canoinhas, Edemar 
Heilmann, por onde passa 
com seu possante chama a 
atenção. O modelo, que tem 
1500 cilindradas de potên-
cia e visual impecável, foi 
adquirido por Heilmann há 
nove anos, mas, somente nos 
últimos quatro se tornou o 
Fusca e meio.

Depois de procurar por 
dois anos um fusquinha em 
bom estado, o comerciário 
fi nalmente encontrou o mo-
delo branco pérola, segundo 
ele, do jeito que sempre so-
nhou. Apoiado pela mulher, 
Frida Clarisse, que queria o 
carro para passear pelo in-
terior nos fi nais de semana, 
Heilmann conta que adqui-
riu o modelo, já pensando 
na restauração que poderia 
fazer. “Eu ainda fi quei um 
tempo com o carro como 
estava, mas logo comecei 
a mexer uma coisinha aqui, 

outra lá, até que fi cou do jeito 
que eu queria”. Depois de recu-
perado, o carrinho estava lindo, 
mas “faltava alguma coisa”. Ao 
ver um modelo parecido em 
uma revista especializada, ele 
decidiu que queria transformar 
seu modelo 1967 e começou a 
construir uma carretinha, a que 
caracteriza seu Fusca e meio.

TRABALHO E 
DEDICAÇÃO
Cerca de um ano depois, mar-
cado pela garimpagem de peças 

e muito trabalho no desenvolvi-
mento do projeto, enfi m a car-
reta foi para a rua, com mesma 
cor e acabamento do carro que 
o inspirou. “Eu usei peças de 
outros oito Fuscas para fi car 
tudo dentro do mesmo padrão. 
Deu trabalho, exigiu tempo, mas 
a alegria de ver a surpresa das 
pessoas não tem dinheiro que 
pague”, conta.

O Fusca e meio do comerci-
ário, usado por ele e pela esposa 
para viagens de fi nal de semana 
fez tanto sucesso que o veículo 

foi notícia na revista Fusca e 
Companhia, publicação nacio-
nal voltada para os amantes 
do veículo, no mês de agosto. 
Orgulhoso por participar da 
publicação, que acompanha 
desde o lançamento dos primei-
ros exemplares, Heilmann, que 
possui ainda mais três fuscas, 
justifi ca sua paixão pelos pos-
santes. “Com um nome bom 
na praça você pode comprar um 
carro zero a qualquer hora. Mas 
vai fazer um fusquinha desse, 
vai!”, se diverte.

FUSCA E MEIO!

Ele tem um
D

iv
u

lg
aç

ão

FUSCA E MEIO: Xodó de Heilmann (na foto com a esposa) faz sucesso

Nem um, nem dois: 
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Fã                                                     Christian & Cristiano
Tá Mentindo                                    Chiquito & Bordoneio
Perdoa Amor                                           Marcos & Belutti
Pense em Mim                                         Cheiro de Amor

Amor Não Vai Faltar                              Bruno & Marrone

     Em um dia de março de 
1928, Christine Collins combi-
nou com o filho Walter de ir ao 
cinema. Um chamado do tra-
balho acabou adiando o plano, 
a contragosto do menino de 9 
anos.  Eles nunca 
mais  i r iam juntos 
ao cinema. Walter 
fo i  sequestrado e 
nunca mais foi visto. 
Meses depois, no 
entanto, um menino 
parecido com Wal-
ter foi apresentado 
pela Polícia como o 
fi lho desaparecido 
de Christine. Obsti-
nada, certa de que 
houve uma troca, 
Christine vai à im-
prensa diante da insistência da 
Polícia em afirmar que se trata 
de seu filho. O mal-estar que 
a mãe  causa às autoridades 
acaba transformando sua vida 
em um inferno. É jogada em 
um manicômio, desacreditada 

Tânia Mara
Falando de amor
ao vivo

Shakira
Loba  

Já está no You Tube a versão 
espanhola para She Wolf (Loba), que 
compõe o novo álbum de Shakira.  O 
CD que deve chegar logo às lojas será 
em inglês. O single é só um aperitivo 
para os fãs da estrela colombiana. 
Retrô moderno seria a descrição 
perfeita para falar da música. Não 
surpreende se considerarmos que 
Madonna e Duffy vêm fazendo 
sucesso com o passado. (EW)

A Troca

publicamente e humilhada, mas 
não retira uma só vírgula do que 
diz.

Essa é apenas a premissa 
para uma das mais macabras his-
tórias da crônica policial estadu-

nidense. Dirigido por 
Clint Eastwood, bem 
mais  mov imentado 
que de costume, e es-
trelado por uma esfor-
çada Angelina Jolie, A 
Troca é baseada nos 
fatos que sacudiram 
a opinião pública em 
plena era pré-depres-
são econômica (em 
1929 aconteceria o 
famoso crash das bol-
sas). Clint coleciona 

clichês bem feitos, mas 
consegue agradar todos os públi-
cos primeiro pela originalidade da 
história e segundo, por denunciar 
um sistema que mesmo distante, 
deixou marcas ainda hoje visíveis 
na segurança pública estaduni-
dense. (EW)
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Transamérica

Quem já é 
fã de Felici-
ty Huffman 
como a mãe 
exemplar de 
D e s p e r a t e 

Housewives, 
p repare-se 
para vê-la 
num papel 

bem diferente do seriado, mas 
tão bom quanto. Aqui ela inter-
preta uma transexual prestes 
a trocar de sexo. Quando tudo 
caminha para a realização de 
seu sonho, no entanto, um te-
lefonema da Penitênciária de 
Nova York dando conta de que 
seu fi lho está preso, abala seu 
mundo. Ela é a única pessoa 
no mundo que pode responder 
pelo menino, já que sua mãe 
morreu. Mas peraí, como as-
sim, outra mãe? Mas não seria 
o pai? Pronto, a confusão está 
armada. Prepare-se para uma 
comédia dramática tocante, que 
raramente surge nos cinemas, 
conciliando belas interpretações 
e roteiro afi ado. (EW)

Não vou muito 
com a fachada 
de Adam San-
dler. Efeito de 
fi lmes idiotas 
e sem graça 
como A He-

rança de Mr. 

Deeds e O Pai-

zão, mas como 
Hollywood adora o astro, era 
de se imaginar que um dia sur-
gisse um bom fi lme estrelado 
pelo cara. O primeiro foi Click e 
o segundo é Reine Sobre Mim, 
coestrelado por Don Cheadle 
(do ótimo Hotel Ruanda). Aqui, 
Sandler vive um dentista que 
bloqueia os sentimentos depois 
de perder a família nos atenta-
dos de 11 de setembro de 2001. 
Chadle é o colega de faculdade 
que reencontra o amigo e deci-
de carregá-lo como a uma cruz. 
Passa vergonha, é agredido, 
mas não desiste de recuperar 
o rapaz. O resultado você já 
sabe, mas como em todo o bom 
drama, vale a pena o sofrimento 
até chegar lá. (EW)

Nã
co
de
dler
fi lm
e 
co
ra

De

zão

PROCURE POR PROCURE POR

Escuta Essa! Lula, a pizza, o 

porquito e o compadrio

           Muito bem produzida, monta-
gem da equipe do UOL mostra de for-
ma bem-humorada e descarada como 
o presidente vê o momento de crise.

           Curta francês abusa dos efeitos 
especiais para mostrar como funcio-
na uma mente que sofre de Transtor-
no Obsessivo Compulsivo (TOC).

DIX

Reine Sobre Mim

Com participações pra lá de especiais, 
que incluem Alexandre Pires (e o 
hit Não Me Ame), Elba Ramalho, 
Roberta Miranda e Yahoo, Tânia 
Mara ressurge depois do sucesso 

Se Quiser (trilha sonora da novela 
Páginas da Vida) em alto estilo. O 
CD gravado ao vivo é muito bom. A 
voz melodiosa de Tânia se mistura a 
de grandes mestres da música com 
perfeição. (EW)
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Mês de setembro, muito lembrado por 
dois motivos: Bíblia e Pátria. Será que 
estes dois motivos nos lembram um 
túnel? Longo e escuro pode ser o túnel 
da provação. Dentro dele envoltos em 
trevas, iluminados interiormente por 
Deus, podemos ver a vida, os homens, 
os acontecimentos em sua verdadeira 
essência, totalmente despidos de sua 
aparência enganadora. Entramos no 
túnel, estamos quase saindo e o que 
aconteceu ou está acontecendo durante 
este trajeto? 
Esta é uma característica marcante do 
nosso século: a perda gradativa da per-
cepção espiritual, dos valores religiosos. 
A luta pela vida, a televisão, os problemas 
e trabalhos vão preenchendo os espaços, 
o tempo dos cidadãos, já sem capacidade 
para ver, ouvir e compreender qualquer 
coisa que não seja basicamente mate-
rial. Setembro, para não esquecer: mês 
da Bíblia, mês da Pátria. Bíblia motivo 
de salvação. O Brasil seria outro, mais 

fraterno, habitável e cristão, se a Palavra 
de Deus fosse lida, meditada e vivida 
por nossos governantes, pelo povo, por 
nós. Para muitos cristãos, a Bíblia deixou 
de ser um livro sagrado. Virou utensílio 
supérfl uo, quase distração de domingo, 
entretenimento passageiro, eventual. 
Aqui e ali, algumas linhas, uns trechos 
miúdos, de leve. Nada mais. Qualquer 
nação se ressente quando o “amai-vos 
uns aos outros” se acha ausente, quando 
os valores espirituais passaram a segun-
do plano, quando o egoísmo comanda 
e a ambição dos mais fortes esmaga 
os mais fracos e desprotegidos. Pátria: 
para construir nosso País, tão sofrido e 
perplexo, só há um caminho: o trabalho 
sério e o esforço perseverante de todos, 
a justiça concretizada, a solidariedade 
nos irmanando. O Evangelho presente. A 
Bíblia – Palavra Divina descendo ao chão 
da nossa Pátria, do nosso cotidiano. O 
mais importante é que Deus deu o livro da 
Bíblia para ajudar a ler o Livro da Vida.

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

Revise já sua rotina, ariano. Para dar conta de tudo 
sem perder tanta energia, é preciso ter prioridades 
bem estabelecidas e se possível delegar algumas 
tarefas. Agora ficará evidente o que precisa ser 

alterado na sua forma de conduzir sua vida. Faça esta avaliação e já 
implemente as mudanças. Inclusive para poupar sua saúde. Reveja 
também suas atitudes nas relações afetivas.

A semana pede cautela, geminiano. De um lado você 
se sente pronto para ir adiante em seus projetos, mas 
percebe que é preciso ter prudência se deseja cons-
truir coisas sólidas e concretas, que se mantenham 

ao longo do tempo. O ideal é dar alguns passos, mas guardar alguns 
tijolos para aumentar sua construção no futuro. Seja fi rme em relação 
ao que acredita, imponha limites.

Estes dias prometem ansiedade e pressão, leonino. 
Será fundamental respirar fundo e manter a calma 
para dar conta do recado. Não se afobe para tomar 
decisões. Mantenha-se equilibrado e não tire os pés 

do chão. Você vai perceber muitas de suas qualidades nesta fase 
e isso pode despertar a atenção dos outros. Cuide bem de suas 
fi nanças, evite gastar se não for preciso.

Vontade de mudar, libriano. Mudar hábitos, mudar a 
rotina, se libertar do passado. Vale a pena fazer um 
balanço dos últimos acontecimentos e ver o que ainda 
deve mudar em seu comportamento. Você estará se 

sentindo mais seguro e fi ca mais fácil se impor e falar o que deseja. 
Hora de virar a página e assumir suas escolhas. Pense e repense e 
não tema fazer o diferente.

Rumos profi ssionais podem ser alterados, sagitaria-
no. Olhe para frente pensando com fi rmeza. Escolha 
com segurança, preferindo o que é concreto e o que 
pode te dar maior retorno. Para lidar com a inquie-

tação e os imprevistos em sua vida pessoal, foque na carreira e faça 
algum curso rápido, ou pelo menos compre um bom livro que fale de 
algum assunto bem diferente.

Possibilidade de acontecimentos signifi cativos esses 
dias, aquariano. Mudanças são prometidas e são 
bem vindas. Se está esperando receber algumas coi-
sa, este é um bom momento para cobrar. Isso inclui 

dívidas. Bom momento para resolver suas pendências e problemas 
em geral. Romantismo e paixão nas relações. O amor fi ca em alta 
esta semana, pedindo mais atenção.

Você está mais que preparado para abandonar 
velhos padrões, taurino. Boa semana para começar 
o que vem adiando. Use a sensibilidade para saber 
a melhor maneira de fazer as coisas, mas não deixe 

de agir. Em destaque sua vida afetiva, pedindo mais prazeres e que 
leve mais a sério a diversão e o amor. Pelo menos nestes dias. Bons 
dias para falar de amor e sentimentos.

Evite as discussões, canceriano. Podem acontecer, 
mas devem ser evitadas. Não é necessário bater de 
frente para se impor e mostrar o que você acredita e 
o que quer. Chegou o momento de falar o que pensa, 

de divulgar suas ideias, mas faça isso de forma séria, responsável e 
com muita segurança. Precipitações trazem apenas mais ansiedade 
e falta de certeza.

Você se sentirá pressionado a agir, virginiano. E o 
momento é mesmo para isso. Mas nada de jogar 
tudo para o alto e desistir de tudo de uma só vez. 
Faça uma avaliação precisa e responsável do que 

quer para sua vida a médio e longo prazo e tome suas decisões com 
base nisso. Mas já vale mudar algum hábito, algum comportamento, 
alguma atitude. Isso trará mudanças ao redor.

Evite bater de frente com chefe ou outras autoridades, 
escorpiano. Pondere bem antes e se precisar peça 
conselho a quem possa te ajudar. Olhe mais adiante. 
Pense no seu futuro. Fique atento pois podem surgir 

oportunidades profi ssionais muito interessantes, e é o momento de 
aproveitar estes contatos e chances de crescimento. Começa uma 
fase de balanço interno.

Se você tem planos de fazer uma grande viagem este 
o momento de fazer os planos, capricorniano. Hora de 
planejar cursos também. Mas cursos que sejam um 
investimento em seu futuro pessoal ou profi ssional. 

Hora de apostar mais fi chas em seus sonhos e de correr na direção 
do que quer. Assuntos profi ssionais podem mudar de rumo, com o 
risco de ter que refazer algo.

Peixes de 22/2 a 20/3
Cuidado com os exageros, pisciano. Continua a fase 
de atenção com todos os excessos que possam 
prejudicar sua saúde e a necessidade de se manter 
vigilante para não retomar velhos hábitos já abando-

nados. Por sinal, bom momento para fazer mais novas mudanças. 
Em destaque as parcerias, o casamento e relações mais sérias em 
geral, que ganham cumplicidade maior.

HORÓSCOPO DA SEMANA

SETEMBRO DO COMEÇO AO FIM

Fonte: Climatempo

HOJE:

18ºC

Manhã Tarde Noite
10ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

12ºC

DOMINGO:

21ºC

Manhã Tarde Noite
15ºC

Chuvoso durante o dia e à noite.

SEGUNDA:

21ºC

Manhã Tarde Noite

12ºC

23ºC

ALMANAQUE

RESUMO DAS NOVELAS

HOJE – Norberto se reúne com Padre Bento, 
Modesto, Pedro do Posto, Zé do Correio, Capita, 
Geraldo, Otávio, Marcos, Falconi e Maria Rosa para 
decidir futuro político de Paraíso. Vadinho lançará 
Maria Rosa a candidata.

HOJE – Jacques revela o nome de sua namorada 
a Mercedes. A equipe de Judith sai na frente e 
consegue organizar o evento da galeria antes de 
Dafne. Cássio leva André ao fl at de Edgar e fl agra 
Beth com ele.

AMANHÃ – Pelópidas confessa que contou a ideia 
de Dafne a Judith. Judith visita Denis e vê que Lili 
está saindo com Edgar. Judith rompe com Edgar e 
o demite. Bianca vê Dafne triste e promete acabar 
com o evento de Judith.

PARAÍSO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – Eunice prepara plano com Homero. Klauss 
conta a Tobias que é pai biológico de Cauã e Yas-
min. Jackie vê Joaquim com uma tala no braço. 
Rafael fl agra Cris e Téo aos beijos.

AMANHÃ – Ulisses e Irani fazem as pazes. Zé Mo-
reia xinga Ulisses. No Guarujá, só se fala na festa 
à fantasia de Tia Cora. Todos começam a receber 
os convites, mas Eunice está de fora.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

METRÓPOLE
Através de janelas com grades

O caos ocupa o espaço sem cessar
Os movimentos de um mundo ateu

Onde a paz não ocupa lugar
Pessoas perdem-se na distância

Fuga que não sabem explicar
O medo é o maior companheiro

Daqueles que por ali passar
Não há serenidade no trânsito

Todos querem ultrapassar
Ignorando os conceitos da razão

Multidão é um peso sob o efeito do ar
Navegantes desordenados na escuridão

Que o coração não quer interpretar
Caminham para um fi m

Sem saber como regressar
Um vulto apavora a multidão
Mais um ladrão a surrupiar

Humanos observam a vítima
Sem coragem de ajudar

Coniventes com a desonestidade
A cidade faz o povo se igualar

Por trás da janela guarda-se a serenidade
Do covarde que não quer lutar
Estampidos soam despertando

As pessoas entre si procuram se camufl ar
Escondem o rosto, tapam os ouvidos

Na ânsia de se preservar
A metrópole guarda segredos

Que o homem não sabe explorar
Com a loucura por subsistência
Não deixa a paz se aproximar

E aquilo que almejou com o progresso
Fez a si próprio para se condenar

E o amor que adoçava a vida
Transformou-se em fel

Sem saber olhar para o céu
Como é o luar

Olha mas não vê
Não sabe fi losofar

Encontra-se em paz ao procrastinar.

HOJE – Laila e Bruno 
vão até a sala de Rudi na 
boate. Bruno revela que é 
o Guri, o maior inimigo de 
Tony. Bruno afi rma a Rudi 
que vai matar Tony e, as-
sim, será o novo capo.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE – Jorge revela para Paixão que não con-
segue esquecer Luciana e pede à amiga da ex-
namorada que o ajude. Benê aparece no quarto 
de Sandrinha na pousada.

AMANHÃ – Miguel pede desculpas a Jorge pelo 
que fez e incentiva o irmão a procurar Luciana. 
Miguel encontra Renata desmaiada na esteira.
Jorge faz uma surpresa para Luciana.
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Empreendimento de R$ 10 milhões é considerado um dos maiores do ramo comercial da história de Canoinhas

O 
grupo Queluz inaugurou ontem 
pela manhã o maior empreendi-
mento varejista de sua história. 

A loja de Canoinhas, composta por um 
supermercado, cinema, praça de alimen-
tação e quatro lojas é também o maior do 
setor na história de Canoinhas. “Vocês 
chegaram num momento muito impor-
tante”, frisou o prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) ao lembrar os investimentos que 
a cidade vem recebendo.

Em nome dos sócios, o diretor 
do grupo Paulo Gubernatte discursou 
bastante emocionado. “Ouso dizer 
que fomos mais bem recebidos aqui 
(em Canoinhas) que em nossa própria 
cidade (Curitibanos)”. A sede do grupo 
Queluz fica em Curitibanos, onde a loja 
é 30% menor que a de Canoinhas. Gu-
bernatte lembrou a trajetória do grupo, 
desde a década de 1970, quando come-
çou a industrializar palitos de fósforo. 
Nelson Sbravatti, sócio-fundador do 
grupo, com 90 anos de idade, também 
se emocionou com os discursos que 
enalteceram o interesse do grupo por 
Canoinhas.

QUELUZ inaugura loja em Canoinhas
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SBRAVATTI, ao lado dos sócios Sidnei Biston (E) e Paulo Gubernatte (D) corta a fi ta inaugural da loja de 7,5 mil m², com supermercado, cinema e 4 lojas

SUPERMERCADO oferece grande variedade PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, no segundo piso CINEMA com 133 lugares (programação na p.29)




