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Caçador rompe com a UnC
Com decisão, campus de Canoinhas tem chance de se tornar sede da Reitoria da Universidade unifi cada
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A
pesar de já chegar a uma dúzia 
o número de casos de censura 
judicial, é inexplicável e surpreen-

dente decisão tomada pela 5.ª Turma Cível 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJ-DF). O colegiado consi-
derou o TJ-DF incompetente para julgar 
a ação movida pelo empresário Fernando 
Sarney contra o jornal O Estado de S. Pau-
lo, transferiu o caso para a Justiça Federal 
de primeira instância, no Maranhão, e, 
ainda assim, para perplexidade de leigos 
e juristas, manteve a liminar, oriunda do 
mesmo TJ-DF, que há 
mais de dois meses pro-
íbe o jornal de publicar 
reportagens baseadas nas 
investigações da Polícia 
Federal sobre os negó-
cios nebulosos do fi lho 
do senador José Sarney. 
Ele está indiciado por 
lavagem de dinheiro, 
tráfi co de infl uência, for-
mação de quadrilha e falsidade ideológica. 

Foi a segunda incursão do tribunal 
de Brasília pelo território do absurdo. Da 
primeira vez, em 15 de setembro, o Con-
selho Especial do TJ-DF, embora desse 
ganho de causa ao jornal, que demandara 
que o autor da liminar impondo a censura 
prévia, desembargador Dácio Vieira, fosse 
declarado impedido de atuar no processo 
por ter atribuído ao jornal “ação orques-
trada mediante acirrada campanha com o 
nítido propósito de intimidação”, conva-
lidou o seu ato atentatório ao princípio 
constitucional da liberdade de imprensa. 
Os conselheiros ignoraram que o Re-
gimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal (STF), aplicável por analogia a 
todos os tribunais brasileiros, estipula que, 
“afi rmada a suspeição pelo arguido, ou 

declarada pelo tribunal, ter-se-ão por nulos 
os atos por ele praticados”.

Remeter ao Maranhão, território 
notoriamente dominado pelos Sarney, um 
processo de grande interesse da família, é 
um ato explícito de corporativismo.

A briga do Estadão, há 70 dias sob cen-
sura prévia, pode parecer distante, mas pre-
cisa ser encarada por jornais de todo o País – 
dos grandes aos menores – como uma briga 
da categoria. É inadmissível que depois de 
tanto lutarmos, estejamos perdendo um de 
nossos direitos fundamentais – a liberdade 

de expressão, que tem na imprensa 
sua representação máxima.

O caso causa especial inquie-
tação a jornais do porte do CN, 
tão frágeis diante dos desmandos 
de políticos poderosos ou de 
juízes que andam de mãos dadas 
com o poder, é que se isto está 
acontecendo com o mais tradicio-
nal e respeitado jornal do País (o 
segundo mais lido), que cerimônia 

farão, juízes e políticos, para intimidar um 
pequeno jornal do interior?.

Recentemente, um jornal de São Paulo, 
de pequeno porte, teve de fechar suas 
portas porque foi condenado a pagar uma 
indenização astronômica a um juiz. O jor-
nal noticiou que o magistrado morava em 
uma casa alugada por pessoas que tinham 
interesse em suas sentenças. Ficou provada 
a veracidade da informação, mas o juiz que 
julgou o processo movido por seu colega 
contra o jornal entendeu que o diário havia 
quebrado o sigilo do processo.

O que está acontecendo com o Estadão 
é um alerta para o qual toda a imprensa 
deveria estar atenta, afi nal, os tempos são 
outros. Regredimos alguns anos em um dos 
mais importantes e valiosos direitos que 
conquistamos – o de falar a verdade.

A 
Associação dos Conselhos Profi ssionais 
de Santa Catarina (Ascop), que congre-
ga 20 conselhos de profi ssões regula-

mentadas representando 246 mil profi ssionais 
do Estado, decidiu tornar pública sua posição 
quanto à decisão do STF no que concerne a 
não exigência de diploma para 
exercício da importante profi s-
são de jornalista. Os dirigentes 
da Ascop entendem que: num 
País como o Brasil, marcado 
por uma secular diferença de 
classes, é fundamental o papel 
que a educação e a formação 
profi ssional universitária ocu-
pam para a redução das desi-
gualdades sociais; o exercício 
efetivo de uma profi ssão de 
nível superior requer diploma 
legal emitido por instituição 
de ensino universitário cre-
denciada pelo Ministério da 
Educação; o exercício da profi ssão de jornalista 
é fundamental para levar a informação ao povo 
brasileiro de forma a mantê-lo devidamente 
instruído e livre para decidir seu próprio futuro, 
e que para tanto faz-se necessária a formação 
técnica específi ca em instituição de nível su-
perior; na medicina, uma decisão equivocada 
de alguém que não conheça os fundamentos 
da ciência médica pode acarretar danos irre-
versíveis para o ser humano. Na engenharia, 
um cálculo mal feito realizado por um leigo 
pode derrubar uma construção e causar, além 
dos danos materiais, inúmeras vítimas. Assim 
também ocorre no jornalismo, pois uma notícia 
que omita a verdade ou que seja divulgada de 
forma incorreta por um profi ssional sem for-
mação técnico-científi ca, pode prejudicar toda 

a sociedade; para conhecer os fundamentos 
da ciência médica faz-se necessário estudar 
medicina em uma escola de nível superior cre-
denciada pelo MEC. Da mesma forma, no jor-
nalismo é fundamental contar com profi ssionais 
bem preparados, competentes, com formação 

universitária, tendo embasamento 
técnico-científi co e metodológica 
para bem exercer esta nobre 
profi ssão.

Os profissionais da Ascop 
entendem, por fi m, que a missão 
do jornalista de bem informar 
exige diploma universitário, e 
que jornalismo deve ser feito com 
competência técnica, cultural e 
ética. Existe um trabalho de 40 
anos da Federação Nacional de 
Jornalismo que deve ser preser-
vado e respeitado, na condição 
inequívoca de que jornalismo é 
para jornalistas, formados nas es-

colas de nível superior credenciadas pelo MEC.
A decisão do STF cria uma forte tensão 

entre liberdade de expressão e legalidade, 
no que se refere à identifi cação dos limites 
conferidos ao legislador infraconstitucional na 
regulamentação do exercício de determinada 
profi ssão. Iguala os jornalistas a pessoas leigas 
que eventualmente escrevem artigos ou se 
manifestam em periódicos emitindo opiniões 
sobre assuntos diversos ou sobre suas ativida-
des profi ssionais, abrindo precedente perigoso 
e pondo em questionamento a exigência de 
formação profi ssional superior para todas as 
demais profi ssões.

Raul Zucatto é engenheiro agrônomo e presi-
dente da Ascop e do Crea-SC

EDITORIAL

O risco do precedente

É inadmissível 
que depois de 
tanto lutarmos, 
estejamos per-
dendo um de 

nossos direitos 
fundamentais

Profi ssão de jornalista

ARTIGO

RAUL ZUCATTO 

O processo de unifi cação da UnC está dando 
o que falar. Parece uma novela mexicana com 
mocinhos e bandidos. Mas o processo não tem 
só intriga e vaidade. Tem ótimas notícias. Prefi ro 
não comentar as intrigas e as vaidades ofendidas. 
Estou interessado nas possibilidades otimistas. 
Talvez eu sofra de otimismo incurável!

 O processo de unifi cação da UnC vive 
mais um capítulo. O caminho é previsível. Com 
a entrada da promotoria 
pública o processo de uni-
fi cação acelerou o passo. 
O ritmo atual é comparável 
ao ritmo dos primeiros anos 
lá no começo da década de 
1990, início do processo de 
unifi cação. O coração da 
UnC bate acelerado, quase 
uma taquicardia. O frenesi 
é bom sinal! Mostra força, 
jovialidade e disposição 
para resolver velhos e co-
nhecidos problemas.

Logo, a primeira boa notícia: foi defi nido que 
as seis fundações se fundam numa só. Até aí 
nada de novo, pois o projeto é antigo! E nunca ha-
via saído do papel. Agora existe um novo acordo. 
Todas as fundações se fundirão numa única, e a 
fundação sobrevivente será a UnC-Mafra. A UnC 
de Curitibanos, Concórdia e Canoinhas deram ok. 
Faltavam duas, UnC-Caçador e UnC-Reitoria. 
Um breve comentário: se eu for bairrista, só verei 
tragédia na unifi cação em curso; se eu for otimista 
verei avanço e desenvolvimento.

E a segunda boa notícia: na terça-feira, 
6, a assembleia da UnC-Caçador se reuniu 
para decidir sobre o processo de unificação. 
Depois de muito choro, ranger de dentes e 
estratégias conhecidas, os membros da as-
sembleia decidiram (52 votos favoráveis e 26 
contra) pela saída da UnC. O que significa a 
decisão? A UnC-Caçador está fora! Partiu para 
carreira solo!

Onde está a boa notícia? Não é a saída da 

UnC-Caçador, e sim, as consequências. Uma 
delas é a resposta a seguinte pergunta: qual será 
o novo endereço da reitoria da UnC? Obviamente 
que não será mais na cidade de Caçador. Isso é 
certo! Nada obriga que a reitoria vá pousar na 
UnC-Mafra, sede da única remanescente das 
seis fundações. Poderá ir para qualquer um dos 
quatro campi: Canoinhas, Concórdia, Curitibanos 
ou Mafra.

Então, caro leitor, sugiro 
que pensemos: para decidir 
qual fundação incorporaria 
as demais foram utilizados 
critérios econômicos. Como 
a Fundação UnC-Mafra 
apresentou melhor desem-
penho na maioria dos que-
sitos levou a melhor e todos 
foram coerentes aceitando 
a decisão. Menos a UnC-
Caçador, é claro!

Quais cr i tér ios se-
rão utilizados para decidir 

onde ficará a nova sede da reitoria da UnC? 
Proponho que os critérios sejam de origem 
acadêmica. O que é isso? Quem responder, 
posit ivamente, aos critérios propostos a 
seguir terá o direito de sediar a nova sede: 
número de aluno, número de cursos, progra-
ma de mestrado recomendado pela Capes, 
qualificação do corpo docente, projetos de 
pesquisa e programas de extensão em anda-
mento, citando apenas os principais.

Vejo que a resposta é só uma: Campus 
de Canoinhas. Alguém tem dúvida sobre qual 
cidade merece sediar a reitoria da UnC? Eu não 
tenho dúvida! Assim como o presidente Lula não 
tinha dúvida de que o Brasil seria escolhido para 
ser a sede dos jogos olímpicos.

Armindo José Longhi é doutor em educação e 
docente no Programa de Mestrado em Desenvol-
vimento Regional da Universidade do Contestado 
(UnC)

Reitoria da UnC em Canoinhas

ARTIGO

DR. ARMINDO JOSÉ LONGHI
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<< O QUE PASSOU...

ESTUDANTES protestam na sede do MEC contra vazamento da prova do Enem que seria realizada no fi m de semana passado

Candidatura Dilma
O PT pretende homologar a 

candidatura da ministra da Casa 

Civil, Dilma Rousseff  (foto), à 

Presidência da República no último

 dia do Congresso do partido, 

marcado para 18, 19 e 20 de fevereiro,

em Brasília. A informação é do 

presidente nacional do PT, Ricardo

Berzoini, para quem, Dilma deveria 

se afastar do governo neste momento.

 A partir desta data, o partido estaria 

comprometido com Dilma, mas o 

registro da candidatura só pode ser feito em convenção nacional que, pela 

lei, deve ser realizada no mês de junho.

Faltando um ano para as eleições, o PT começou a estruturar a campanha 

de Dilma à presidência. Durante algum tempo, o presidente Lula defendeu 

o nome de Antonio Palocci para a coordenação do programa de gover-

no de Dilma. Mas a escolha recaiu sobre Marco Aurélio Garcia, assessor 

para Assuntos Internacionais da Presidência da República. Ele terá como 

secretário-executivo o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, a quem 

caberá o papel de coordenar reuniões setoriais no partido com vistas à 

elaboração do programa.

PMDB fecha com o PT
O PMDB espera que, já na semana que vem, seja fi rmado o compromisso 

com o PT em torno da candidatura de Dilma Rousseff, tendo como vice 

Michel Temer. Tudo isso, sob as bênçãos do presidente Lula, que conver-

sou longamente com Michel Temer durante a viagem para a Dinamarca, 

por ocasião do anúncio da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Os 

líderes peemedebistas dizem que as conversas entre Lula e Temer foram 

excelentes e que o presidente disse que na semana que vem quer promo-

ver o encontro entre as lideranças do PT e do PMDB. O PMDB já quer 

compromisso, noivado.

Volta a CPI do MST
Depois das cenas de integrantes do MST em invasão de fazenda da 

Cutrale de plantação de laranja mostradas nos telejornais, quando der-

rubavam as laranjeiras carregadas para plantar feijão, cresceu no Senado 

Federal a ideia de instalar a CPI do MST. Proposta semelhante havia 

sido apresentada por ruralistas na Câmara e rejeitada com a ajuda de 

governistas que retiraram as assinaturas de apoio, há duas semanas. Na 

terça-feira, 6, a senadora Kátia Abreu (DEM-TO) colheu 22 assinaturas 

para instalar a CPI do MST. São necessárias 27 assinaturas. Na tribuna 

do Senado, vários senadores se revezaram para criticar a invasão da 

fazenda em Bauru. A oposição percebeu que o assunto poderia desgastar 

o governo. Os petistas, no entanto, no Senado Federal e na Câmara dos 

Deputados, tentaram se afastar do assunto.

Generosidade
O Governo Federal repassou, nos últimos cinco anos, R$ 115 milhões 

de verbas públicas a entidades ligadas ao Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra (MST). O repasse foi confi rmado pelo ministro do 

Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, em ofício enviado ontem 

à Câmara dos Deputados e denunciado pelo líder do DEM, deputado 

Ronaldo Caiado (GO). No calor do debate sobre a destruição de parte 

de uma plantação de laranjas no interior de São Paulo, parlamentares da 

oposição voltaram a campo para recolher assinaturas para instalar a CPI 

destinada a investigar esses repasses ao MST.

79%
dos entrevistados por pesquisa Datafolha 
dizem que os brasileiros vendem voto. Para 
33% não é possível fazer política sem um 
pouco de corrupção. Outros 12% dizem que 
aceitariam dinheiro pelo voto.

Rebelião em Joinville

<< 4/10
Uma rebelião no Presídio Re-
gional de Joinville culminou com 
a morte de um detento e de um 
policial militar. Depois de rende-
rem agentes prisionais, cerca de 
170 detentos da ala mais nova, 
formada por contêineres, atea-
ram fogo nos colchões e come-
çaram a atirar contra os agentes 
e os policiais – eles estariam com 
um revólver calibre 32.

Expectativa de vida puxa 

IDH do Brasil para baixo

<< 5/10
A expectativa de vida é um 
indicador que puxa para baixo a 
posição do Brasil no ranking do 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). Se esse fator fosse 
considerado isoladamente, a 
posição brasileira na lista seria a 
81.ª. No ranking de nações divul-
gado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud), o Brasil aparece na 75.ª 
posição, com uma expectativa de 
vida de 72,2 anos, em média.

Fisco aperta o cerco 

contra classe média

<<6/10
A Receita apertou o cerco contra 
fraudes em deduções do Imposto 
de Renda, praticadas sobretudo 
pela classe média. As primeiras 
autuações fi caram em cerca de 
R$ 150 mil por contribuinte. A 
ação começou por Brasília, onde 
já foram autuadas aproximada-
mente 700 pessoas. Depois, foi 

estendida a vários Estados.

Governo de facto recua

<<6/10
A dois dias da chegada de 
chanceleres da Organização dos 
Estados Americanos a Honduras 
para negociar uma saída para a 
crise política, o governo golpista 
do presidente Roberto Micheletti 
recuou e já admite devolver a 
Presidência a Manuel Zelaya, 
deposto em 28 de junho.

Sai Nobel de Medicina

<<6/10
O Prêmio Nobel em Medicina ou 
Fisiologia deste ano contempla 
descobertas sobre um sistema 
usado pelas células para corrigir 
seus próprios erros de projeto. 
Sem os telômeros, que mais 
parecem tampinhas de garrafa 
na ponta dos cromossomos (as 
estruturas que carregam o DNA), 
organismos complexos como os 
seres humanos rapidamente fi ca-
riam sem seu material genético.

Sem desmatamento zero

<<6/10
O presidente Lula descartou o 
pedido do grupo ambientalista 
Greenpeace para que o governo 
brasileiro adote a meta de des-
matamento zero até 2015.
“Mesmo que o Brasil fosse care-
ca [não tivesse nenhuma cober-
tura vegetal], sempre vai haver 
alguém que vai cortar alguma 
coisa”, disse o presidente, ao 
término da cúpula Brasil/União 
Europeia, realizada no Rosen-

bad, sede do governo sueco.

Sai Nobel de Física

<<7/10
O Prêmio Nobel de Física de 2009 
foi anunciado num comunicado que 
se referiu aos três ganhadores como 
“mestres da luz”. Seguindo uma 
tendência dos organizadores de frag-
mentar um único prêmio em desco-
bertas diferentes, a honraria foi para 
Charles Kao, pioneiro da transmissão 
de dados por fi bra óptica, e para a 
dupla Willard Boyle e George Smith, 
criadores do CCD, o sensor que cap-
ta imagens para câmeras digitais.

Nobel de Química

<<7/10
Venkatraman Ramakrishnan, 
Thomas A. Steitz e Ada E. Yonath 
ganharam  o prêmio por pesqui-
sas sobre a estrutura e função do 
ribossomo.

Nobel de Literatura

<<8/10
A escritora romena radicada 
na Alemanha Herta Müller foi a 
vencedora do Prêmio Nobel da 
Literatura de 2009. Müller é autora 
de O compromisso, lançado no 
Brasil em 2004 pela editora Globo.

Infl ação acelera para 0,24%

<<8/10
A infl ação no Brasil acelerou de 
0,15% em agosto para 0,24% em 
setembro, acumulando alta de 
3,21% no ano e de 4,34% nos 
últimos 12 meses.

TV Digital em Joinville

<<8/10
A RBS TV de Joinville estreia sua 
programação em alta defi nição 
com sinal digital.
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Projeto de lei institui atendimento médico na prefeitura; Câmara questiona necessidade de contratar 3 profi ssionais

Quarenta servidores públicos de 
Canoinhas pegam atestado por dia

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Política
MATÉRIA-PRIMA

Vitória novata
> p. 5

Projeto de lei encaminhado pelo 
Executivo a Câmara de Vereado-
res cria serviço de atendimento 
médico aos servidores públicos 
de Canoinhas. O projeto prevê a 
criação dos cargos de médico do 
trabalho, psicólogo e assistente 
social. Os salários variam entre 
R$ 1,8 mil e R$ 2 mil por 10 horas 
semanais. O objetivo, segundo 
o secretário da Administração 
Argos Burgardt, é oferecer um 
atendimento médico diferenciado 
ao funcionalismo público. “Hoje 
qualquer empresa de pequeno 
porte tem um médico contratado, 
é coerente que a prefeitura, que 
emprega 1,5 mil pessoas, também 
tenha”, justifi ca. O projeto visa 
ainda amenizar um grande pro-
blema. A cada dia, pelo menos 40 
servidores não trabalham porque 
estão sob atestado médico. “Pre-
cisamos encontrar uma forma de 
reduzir estes atestados”, explica.

Longe do absurdo dos ates-
tados, os vereadores discutiram 

o projeto na terça-feira, 6.
“Sou contra. Não dá pra en-

tender a prefeitura. Contrata em-
presa pra não pagar reposição, não 
paga insalubridade e cria cargos. 
Eles podem pensar que somos 
bobos. Querem forçar que os fun-
cionários consultem com médico 
da prefeitura pra não dar atestado. 
O que precisa não contratam, o que 
não precisa contratam”, protestou 
Bene Carvalho (PMDB).

Paulo Glinski (DEM) foi 

na mesma linha: “Sempre que a 
prefeitura manda projeto criando 
cargos, tem de mandar outro ex-
tinguindo outros cargos. Não cabe 
mais gente na prefeitura. Nunca 
teve tanto funcionário assim na 
história de Canoinhas”. Ele teme 
o que chamou de “ditadura na 
saúde do funcionalismo”.

PONTO DE VISTA

Alexey Sachweh (PPS) foi o primei-
ro a destoar da opinião dos colegas. 

“A prefeitura funciona como uma 
empresa. Voto a favor.”

João Grein (PT) apoiou o so-
cialista “É direito dos funcioná-
rios públicos ter esse serviço, mas 
meu voto é contra” e justifi cou 
lembrando que cargos de con-
serveiros de estradas, na opinião 
dele, mais importantes, foram 
extintos pela prefeitura sob a 
alegação de falta de recursos.

Para o presidente da Câmara, 
Célio Galeski (DEM), que de-

fendeu o projeto, basta demitir 
o “comandante da garagem”, se 
referindo a um militar aposenta-
do que trabalha na Secretaria de 
Obras, que segundo ele, com seu 
salário paga-se os honorários dos 
três contratados.

Wilson Pereira (PMDB) re-
comendou que o debate seja 
ampliado, com participação do 
funcionalismo. Ele pediu vistas 
do projeto e foi atendido pela 
unanimidade.

CÂMARA
Novatos derrotam veteranos

> p. 6

Pesquisa do Instituto Mapa, encomenda-
da pelo Grupo RBS, dá vitória a Angela 
Amin (PP) na virtual disputa ao Governo 
de SC em todos os possíveis cenários em 
2010. A maior vantagem é quando ela 
disputa com Ideli Salvatti (PT), Pinho 

Moreira (PMDB) e Maneca Dias (PDT). 
Depois de Ideli, Dário Berger (PMDB) é 
o que apresenta maior ameaça a sua elei-
ção. A pesquisa, que ouviu 1.204 pessoas 
entre 23 e 27/09, é a primeira divulgada 
sobre o próximo governador do Estado. 
Uma média de 30% dos entrevistados 
não soube ou não respondeu.

Angela lidera pesquisa Mapa
FLORIANÓPOLIS
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> Frase da semana

Vitória novata

CAÇADA AO VOTO
De olho nas eleições do ano que vem o já candidato ao Senado declarado 
Claudio Vignatti (PT) fez questão de se abalar de Brasília até Canoinhas no 
sábado, 3, para assinar duas ordens de serviço, fruto de emendas parlamen-
tares que fez no Congresso. As ordens se referem a duas quadras de esportes 
cobertas nas escolas Severo de Andrade e Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho. 
Juntas vão custar R$ 300 mil.
O ato de assinatura foi acompanhado de pompa e circunstância, com direito 
até a uma desconfortável composição de mesa. Desavisado ou não, o protocolo 
juntou lado a lado Wilson Pereira (PMDB) e Beto Passos (PT), que estão se 
engalfi nhando há meses na Câmara por conta das mudanças no regimento. O 
clima entre os dois pesava chumbo.
 *** Deputado Antonio Aguiar (PMDB) trocou as bolas e decidiu inaugurar a 

quadra coberta do Aroldo bem antes do tempo: “Estamos aqui inaugurando 

esta quadra, ou melhor, assinando esta ordem de serviço”, corrigiu.

A paz volta a reinar na Câmara de Canoinhas?

Deveria ter um destino mais produtivo os           
R$ 4 milhões que o Governo do Estado pre-
tende investir no show do tenor italiano Andrea 
Bocelli no Natal Luz de Florianópolis, em 28 
de dezembro, na avenida Beira-Mar Norte. So-
mente o cachê do cantor chega a 800 mil euros, 
uma fábula. Os recursos serão do Funcultural e 
do Funturismo. Não se questiona o talento do 
tenor, mas sim, as tantas obras que poderiam ser 
patrocinadas com o dinheiro. Exemplo: consertar 
a peneira que se transformou a SC-302, que liga 
Canoinhas a Porto União.

LHS sai de cena em janeiro
Governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) ofi cializou esta 

semana que deixa o Governo em 5 de janeiro de 2010. O vice Leonel 
Pavan (PSDB) vai comandar o Estado por um ano. A ideia é tirar 
férias, que serão seguidas de licença, para que a renúncia ocorra em 3 
de abril. A data foi confi rmada depois de reunião com a Tríplice Alian-
ça, o que não signifi ca acordo em torno de um nome para disputar 
a eleição. LHS vai para o Senado. Segundo o governador, um longo 
processo de discussões vem por aí até a defi nição de um nome.            

      Em tempo: LHS deu sinal de que a coligação PT-PMDB tem 
poucas chances de vingar no Estado. Na semana passada, ele declarou 
apoio a candidatura de José Serra (PSDB) à Presidência.

ANDREA BOCELLI EM SC

A vitória dos novatos mais Tarciso de Lima 

(PP) na 1.ª votação do projeto de lei que os 

favorece na eleição da presidência da Câmara 

delineou bem a queda de braço que se estabele-

ceu na Câmara entre novatos e veteranos.

Reconhecendo a derrota, os veteranos já 

articulam para não sair de mãos abanando. 

Wilson Pereira (PMDB) teve estômago sufi ciente 

para logo depois da sessão abraçar Beto Passos 

(PT) e se oferecer para assinar no bloco novato. 

Passos, só sorrisos, prometeu conversar com 

o bloco, mas parece claro que as portas estão 

fechadas para Pereira. Os novatos não esquecem 

a artimanha que garantiu aos veteranos a presi-

dência da Casa este ano, chegando ao absurdo 

de anunciar na tribuna que a presidência estava 

fechada por toda a legislatura.

No jogo de forças que se estabeleceu na 

Câmara, os novatos, surpreendentemente, se 

mostraram estrategistas muito melhores que os 

veteranos. Boa parte do mérito cabe a assessoria 

de Tarciso de Lima, há de se reconhecer.

A série de trapalhadas dos veteranos - come-

çando pela pretensa nomeação dos três próxi-

mos presidentes e culminando com a desastrosa 

articulação para tirar Alexey Sachweh (PPS) de 

cena quando da votação de alteração do regi-

mento - fez com que os novatos tomassem conta 

da Casa e criassem novas regras. Os veteranos 

passaram de dominadores a dominados. Com 

isso, a eleição que deve ocorrer em dezembro 

deve mesmo ungir Beto Passos como presidente, 

salvo Lima não surpreenda. 

RÁDIOS DO INTERIOR

“Os comissionados têm tudo. Aos 

funcionários, cacete”
do vereador Bene Carvalho (PMDB) criticando a postura do Executivo em relação aos efetivos

Depois de aumentar de 499 para 5.297 o número de 
veículos de comunicação que recebem verbas de 
publicidade estatal federal, o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva agora resolveu conceder uma redução 
de imposto para cerca de 4 mil emissoras de rádio 
no interior. O benefício fi scal será dado na forma 
de ressarcimento a essas pequenas rádios como 
compensação pelo tempo que cada uma cede para 
propagandas partidárias e eleitorais. Hoje, esse 
tipo de dispositivo só é facultado a empresas de 
radiodifusão - rádio e TV -  de grande porte.

Desincompatibilização
Quem quiser concorrer no pleito de 2010 já pode 

consultar sobre o prazo de desincompatibilização que 
deve respeitar para não ter problemas em seu registro de 
candidatura junto à Justiça Eleitoral. Prazo de desincom-
patibilização é o período em que os futuros candidatos a 
cargos eletivos devem deixar de exercer cargos ou fun-
ções públicas, ou as funções em empresas e instituições 
que mantenham relação com a Administração Pública, 
como contratados, ou ainda que recebam subvenções 
(dinheiro) do poder público.  Os prazos podem ser aces-
sados na página do Tribunal na internet: www.tre-sc.gov.
br/site/fi leadmin/arquivos/legjurisp/eleicoes_2010/
desinc_2010/index.html  no título Destaques. 

> ALERTA: Atenção quem vai usar a BR-
116. A OHL, que administra o pedágio da 
rodovia, está realizando reparos na via. 

> INFLUÊNCIA: O rompimento com a UnC 
foi conduzido com mão de ferro pelo empre-
sário Rui Caramori (Reunidas), em Caçador.

> 3%: foi o percentual de entrevistados da 
região Sul pelo Datafolha que responde-
ram que já mudaram o voto por dinheiro. 
É o menor percentual do País.

> 43%: relacionam corrupção ao governo 
e o poder público.

> 92%: Acham que a corrupção está no 
Congresso Nacional. Para 81% ela tam-
bém está nas Câmaras de Vereadores.

> REGRAS: O Governo prepara proposta 
de estatuto para regular a internet.

> DADOS: O IBGE divulga hoje o estudo 
Síntese de Indicadores Sociais, sobre as 
condições de vida da população.

> ANISTIA: Depois de discussão acalo-
rada no Congresso, a PEC que ofi cializa 
quem comanda Cartórios por hereditarie-
dade (sem concurso) deve ir à votação 
somente na próxima semana.

> PLANO: Vereadores de Três Barras 
retiraram da pauta o plano de cargos e 
salários da prefeitura para análise.    Tentando contemporizar, Wilson Pereira (PMDB) 

sugeriu que cada bloco presidisse a Casa por dois anos, 

afi rmando que somente ele queria a presidência dentro 

do bloco veterano. “Eu pretendo também”, cortou Gil 

Baiano (PSDB) deixando Pereira sem palavras na sessão 

de terça-feira, 6.

Nova regra
Se Edmilson Verka (PSDB) confi rmar candidatura 

a deputado em 2010 vai poder receber doações para a 
campanha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Canoinhas, que preside. Pela nova regra eleitoral não há 
problema algum.

Questionamento
Vereador Paulo Glinski (DEM) quer saber onde foi publicado 

o edital de teste seletivo para contratação de médico veterinário e 
técnico agrícola pela prefeitura. Secretário Argos Burgardt garante 
que o edital foi publicado em jornal e no site da prefeitura.
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Com alteração do regimento, Beto Passos (PT) deve levar a presidência em 2010; projeto vai ainda à 2.ª votação

Novatos vencem veteranos no cansaço

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

O governador Luiz Henrique 
da Silveira sancionou na sema-
na passada a Lei Complemen-
tar 459,  instituindo o Salário 
Mínimo Estadual. O projeto, 
aprovado pelo legislativo no dia 
9 de setembro, foi sancionado 
integralmente.

A nova lei entrará em vigor 
no mês de janeiro de 2010 e esta-
belece quatro pisos salariais dife-
renciados para os trabalhadores: 
R$ 587, R$ 616, R$ 647 e R$ 679.  
Os valores serão reajustados anual-
mente, a partir de 2011, no mês de 
janeiro, com negociação envolvendo 
centrais sindicais, entidades patro-
nais e Governo do Estado.

A ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), deferiu liminar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) para suspender a efi cácia 
da Emenda Constitucional que 
determinava que a alteração no 
cálculo dos números de vereadores 
já deveria valer para as eleições 
de 2008. A decisão da ministra, 
retroativa à data da promulgação 
da Emenda, deverá ser referendada 
pelo Plenário em breve.

Em vigor, o dispositivo sus-
penso poderia acarretar o preen-
chimento imediato de aproxima-
damente 7 mil vagas que poderiam 
ser criadas com a aprovação da 
chamada “PEC dos Vereadores”. 
A ADI foi ajuizada pelo procura-
dor-geral da República, Roberto 
Gurgel, que aponta violação a di-
versos dispositivos constitucionais, 
além de ofensa a atos jurídicos 

perfeitos, “regidos todos por nor-
mas previamente conhecidas, que 
agora são substituídas, após terem 
sido integradas à regência dos fatos 
jurídicos em curso”.

A ministra justifi cou a urgência 
em se conceder a liminar em face da 
possibilidade de diversos municípios 
promoverem a recomposição de seus 
quadros com fundamento no artigo 
3º, I, da EC 58/09, como havia ocor-
rido em Bela Vista, município goiano 
onde dois vereadores suplentes foram 
empossados com base na emenda. 
Segundo Cármen Lúcia, se a retroa-
ção da emenda vier a ser considerada 
inconstitucional, essas posses são de 
“desfazimento difi cultoso”.

Em sua decisão, a ministra 
ressalta que o STF deverá analisar 
se a determinação de aplicação re-
troativa da emenda fere o artigo 16 
da Constituição Federal, que prevê 
que leis que alterem o processo 
eleitoral só podem surtir efeitos 
após um ano de sua publicação.

Depois de mais um round na 
terça-feira, 6, o bloco dos novatos 
mais Tarciso de Lima (PP) levou 
a melhor na 1.ª votação do pro-
jeto de lei que altera o regimento 
interno da Câmara – pelo projeto 
tem direito de lançar candidato(s) o 
bloco que somar maior número de 
votos nas urnas, neste caso, o dos 
novatos, liderado por Beto Passos 
(PT), recordista absoluto de votos 
nas urnas ano passado.

A vitória, no entanto, foi pre-
cedida de um longo debate que 
arrastou a sessão para depois das 
22 horas.

Embora admitisse a derrota 
antes da sessão, Wilson Pereira 
(PMDB) fez uma última tentativa 
de salvar a emenda proposta por 
ele, que automaticamente anulava 
o projeto de lei. Pela emenda, 
colocava-se um fi m nos blocos, 
deixando a possibilidade de candi-
datura livre a todos os vereadores. 
“Fizemos a emenda no sentido 
de dar oportunidade a todos os 
vereadores de serem candidatos, 
independente de número de votos. 
Seria a chance de corrigir um erro. 
Faço a defesa por achar que é a 
proposta mais democrática. Vo-
tem de forma tranquila e serena”, 
interpelou.

Pereira se dirigiu a Miguel 
Gontarek (PP), recomendando 
que ele votasse “sem pressão 
de partido político”. João Rosa 
Muller, presidente do PP, estava 
na plateia.

Lima afrontou Pereira afir-
mando que ele estava confundindo 
o projeto com o requerimento 
para rever o Regimento Interno 
(proposta criou uma comissão 
para estudar o documento). “Peço 
ao bloco para votar contra sua 
emenda. Vossa excelência fez 
parte de um bloco que elegeu 
Célio Galeski presidente. Por que 
ano passado todos não participa-
ram da mudança do regimento?. 
Por que só o bloco que o senhor 
criou em um restaurante sei lá 
aonde?. Vamos discutir a emenda 
de Vossa excelência no próximo 
ano”, cravou.

Depois de ser obstruído pelo 
presidente duas vezes, Beto Passos 

voltou a atacar Pereira. “Quero 
deixar claro que esta democracia 
que hoje impera no vereador Wil-
son não aconteceu ano passado. O 
transtorno é causado unicamente 
pelo senhor. Será que a lição da 
democracia foi aprendida pelo se-
nhor somente agora? Ano passado, 
20 dias antes da posse o vereador 
Wilson Pereira ajudou a mudar o 
regimento”, acusou apontando o 
dedo para o colega.

Pereira contra-atacou: “Até 
fi co sem palavras. Não entendo. 
A injustiça está vindo de novo. 
O senhor está tirando o direito 
de uma candidatura minha, do 
Bene Carvalho, do Paulo Glinski. 
Agora o senhor está cometendo 
injustiça. Sou democrata sim e fi z 
um mea culpa aqui. Se erramos  lá, 
porque continuar errando? Nunca 
pressionei o Miguel Gontarek, meu 
amigo há mais de 20 anos. Seja 
qual for o seu voto, a amizade é a 
mesma. Pode votar da maneira que 
quiser. Não vai perder o mandato, 
sei que tem gente aterrorizando”. 
Passos tentou interrompê-lo, mas 
não conseguiu. “Quando o senhor 
estava falando eu respeitei, agora 
o senhor me respeite. Quando 
um burro fala, o outro abaixa as 
orelhas”, cravou.

Pereira bateu boca ainda com 
Alexey Sachweh (PPS), que ergueu 
a voz com o peemedebista com o 
dedo em riste. “Vereador Wilson, 
me respeite. Queremos a presidên-
cia. Sou a favor na próxima gestão 
(da igualdade de candidatura)”.

João Grein (PT) chegou a 
ameaçar: “Não tenho medo da 
verdade. Não me omitirei de falar 
algumas verdades para a popula-
ção”. Em seguida defendeu que 
cada bloco presida a Câmara por 
dois anos.

LEMBRANÇAS
Bene Carvalho (PMDB) tentou 
conciliar ao defender a igualdade 
de candidatura. “Várias vezes 
apresentei esse projeto e fui 
derrotado. Quem tem medo de 
disputar a eleição? Aqui o direito 
é de todos. Passou a eleição, o 
voto dos 10 vereadores vale a 
mesma coisa. Se querem mesmo 
acabar com briga, se ninguém 
tem medo de disputar a eleição, 
aprove-se a emenda do Wilson 
pra não ouvir mais lamentações 
de que puxaram tapete”.

QUEDA
Logo em seguida, a emenda de 
Wilson caiu com cinco votos 
contra, todos do bloco de novatos 
mais Tarciso.

Certo de que o projeto pas-
saria, Galeski tentou suprimir a 
emenda que permite nova altera-
ção do regimento somente com 
maioria absoluta, ou seja, assinatura 
de seis vereadores. Como o bloco 
de veteranos mais Gil Baiano não 
tem maioria, a emenda impossibili-
taria qualquer tentativa de alteração 
por parte do bloco. Não adiantou. 
O projeto foi aprovado na íntegra 
com votos contrários de Bene e 
Pereira.

Gil e Glinski votaram a favor 
alegando que com a derrubada 
da emenda que dava igualdade de 
candidatura, não havia mais nada 
a ser feito.

A 2.ª votação está marcada 
para terça-feira, 13.

Na mesma sessão, Galeski 
nomeou a comissão que vai estu-
dar o regimento. Farão parte da 
comissão Beto Passos (PT), Tar-
ciso de Lima (PP), Wilson Pereira 
(PMDB), Alexey Sachweh (PPS) e 
João Grein (PT).

LHS sanciona Lei do Salário 

Mínimo Estadual na íntegra

Ministra defere liminar e 

suspende posse de vereadores

FLORIANÓPOLIS

BRASÍLIA

COM emenda soterrada, somente Bene e Pereira (em pé) votaram contra
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Região UNIFICAÇÃO DA UnC
Canoinhas pode sediar Reitoria 

> p. 8

Proposta que além de simplifi car a vida do brasileiro visa impedir 
falsifi cações depende de sanção presidencial para entrar em vigor

Projeto une RG, CPF 
e carteira de trabalho

BRASÍLIA

O Senado aprovou no mês passado 
projeto que determina a criação de 
um documento unifi cado de iden-
tifi cação, que valeria para todos os 
brasileiros. Ele reunirá a carteira 
de identidade (RG), o passaporte, 
o Cadastro Nacional da Pessoa Fí-
sica (CPF), a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) e a 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). O projeto aguarda sanção 
do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Os novos documentos terão 
o mesmo número do RG, à medida 
que forem sendo expedidos.

A aprovação do texto, de autoria 
do deputado Celso Russomanno e 
apresentado há seis anos, também esta-
belece o marco legal necessário para que 
o governo leve adiante o Registro Único 
de Identidade Civil (RIC) para quem 
já possui todos esses documentos. O 
RIC é praticamente imune a fraudes, 
conforme protótipo elaborado pelo 
Instituto Nacional de Identificação 
(INI) e apresentado há um ano pela 
Polícia Federal. Criado por projeto de 
lei de 1997, o RIC seguia em análise na 
Casa Civil e, tecnicamente, necessitava 
de uma regulamentação ampliada - algo 
possível com o projeto aprovado.

NOVA TECNOLOGIA

Cerca de 10% de pelo menos 160 
milhões de carteiras de identidade que 
circulam no Brasil são falsas, conforme 
a PF destacou na apresentação do RIC. 
São documentos frios que seguem ati-
vos, em parte, por causa da negligência 
das famílias e dos cartórios em dar 
baixa em casos de morte, mas princi-
palmente por golpistas da Previdência, 
eleitores fantasmas e estelionatários em 
geral. A PF já encontrou pessoas com 
mais de 20 carteiras de identidade, de 
Estados diferentes.

O novo documento nacional de 
identifi cação apresentaria um chip 
integrado, código de barras, antis-
canner (para evitar cópias), imagem 
de fundo integrada e dispositivo 
ótico (holografi a especial).

“Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se 

sentir melhor e mais feliz.”

(Madre Teresa de Calcutá)

PARABÉNS!!!
A querida VANESSA 
MUNHOZ completou 
mais um ano de vida 
na quarta-feira, 7. 
Desejamos a ela 
muita paz, saúde e 
muitas conquistas. 
Feliz aniversário!

FELIZ 
ANIVERSÁRIO!!!

Na quinta-feira, dia 1.º, 
aniversariou a linda 
garotinha MIRÉLA 

APARECIDA MUNHOZ. 
Sua família deseja 
muitas felicidades.

Parabéns!
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Assembleia tensa decidiu por tornar o campus Caçador independente; decisão abre espaço para nova sede

Canoinhas pode sediar Reitoria

Edinei Wassoaski
CAÇADOR

A Assembleia Geral da UnC Caça-
dor, que sedia ainda a Reitoria da 
Fundação UnC, decidiu pela inde-
pendência do campus em reunião 
na terça-feira, 6. Foram 52 votos 
contra a unifi cação dos cinco cam-
pi – Caçador, Mafra, Curitibanos, 
Canoinhas e Concórdia – e 26 votos 
a favor.  A decisão, que tornou o 
campus de Caçador independente, 
gerou uma avalanche de protestos 
e reações. Acadêmicos protestam 
desde quinta-feira, dia 1.º, contra a 
decisão sacramentada na terça-feira. 
Eles pedem a unifi cação, temendo 
perder os cursos que efetivamente 
pertencem à Reitoria. “Dos 1,5 
mil acadêmicos que participaram 
da assembleia (realizada na sema-
na passada), uns 10 são contra a 
unifi cação”, conta o presidente do 
Centro Acadêmico de Direito da 
UnC Caçador, Douglas Klabunde. 
Durante a assembleia de terça-feira, 
eles foram impedidos de entrar no 
campus. Cadeados nos portões e 
policiais militares armados impediam 
o acesso. Até o curador de fundações 
da 25.ª Promotoria, Aor Steffens Mi-
randa, teve difi culdades para entrar 
no campus. Todos tinham de mostrar 
identidade. Se o nome não constasse 
da lista de membros da assembleia, 
não entrava. Os protestos dos aca-
dêmicos foram todos pacífi cos. Eles 
fizeram um círculo humano em 
torno do prédio da universidade e 
cantaram o hino nacional na sexta-
feira, 2. Na terça-feira, acenderam 
velas em vigília aguardando a decisão 
da assembleia. Mesmo depois do 
resultado contrário à vontade dos 
acadêmicos, não houve violência.

Os acadêmicos devem se reunir 
nos próximos dias para tomar algu-
ma medida de protesto como fazer 
boicote a Universidade por meio de 
moratória das mensalidades. Eles 
reclamam que o diretor-presidente 
tomou decisões sozinho e não parti-

cipou de reuniões sobre a unifi cação. 
Klabunde conta que somente na 
semana passada a comunidade aca-
dêmica fi cou sabendo do processo. 
As aulas foram suspensas por três 
dias e retomadas somente na quarta-
feira. O clima nas salas de aula é de 
apreensão. “Nenhum professor nos 
explica nada, só dizem para fi carmos 
tranquilos”, conta Klabunde.

CAMPUS DEVE 

PERDER CURSOS

Embora o diretor-presidente da UnC 
Caçador, Luiz Eugênio Beltrame, ga-
ranta que o campus não vai perder os 
cursos que têm, consulta feita a 25.ª 
Promotoria antes do processo de 
unifi cação deixava claro que o cam-
pus que rompesse com a UnC teria de 
recomeçar do zero, fi cando somente 
com os cursos que tinha antes de se 
unir a UnC. No caso de Caçador, o 
número não passa de três.

Com o objetivo de tranquilizar 
a comunidade acadêmica, o curador 
Aor Steffens Miranda garantiu que 
ao menos até o fi nal do ano nada 
muda. Uma nova consulta feita pela 
UnC Caçador com relação aos cur-
sos deve ser analisada nos próximos 
dias. O campus acredita que em 15 
dias consiga homologar a criação de 
uma nova fundação.

CANOINHAS PODE

SEDIAR REITORIA

Mal o anúncio de Caçador foi di-
vulgado, os quatro campi da UnC 
que seguem unifi cados começaram 
a fazer lobby para sediar a Reitoria. 
Ainda não se sabe o que vai ser feito 
com o prédio sediado em Caçador. 
Segundo o diretor-presidente da 
UnC Canoinhas, Hamilton Wendt, 
Canoinhas já é candidata (leia mais em 

artigo do vice-diretor-presidente Armindo 

Longhi na página 2). “Reunimos todas 
as condições para sediar a Reitoria”, 
garante. O fato de o CNPJ ser unifi -
cado na UnC Mafra, segundo Wendt, 
não signifi ca que a sede da Reitoria 
tenha de ser lá.

Escritor renomado, professor funda-
dor da UnC Caçador, Nilson Thomé 
está indignado com a decisão toma-
da pela Assembleia. “Eles não têm 
conhecimento de todo o processo”, 
protesta na entrevista a seguir.

O senhor acha que a votação da 
assembleia foi infl uenciada?

Com certeza. Isso é coisa de em-
presários que se acham coronéis. O 
coronelismo já acabou, mas eles se 
acham coronéis.

O senhor acha que é possível criar 
uma nova universidade?

Eles acham que é fácil, mas pra 
isso precisa ter 1/3 de doutores, 
nós não temos. A assembleia não 
entende isso. Ela é composta por 
2/3 de empresários que têm poder 

Diretor-presidente da UnC Caçador, 
o dentista Luiz Eugênio Beltrame foi 
nomeado o representante do cam-
pus na discussão sobre o processo de 
unifi cação. Na entrevista abaixo ele 
frisa que embora a unifi cação tenha 
sido rejeitada, o campus está aberto 
a negociação.

Caçador começa tudo do zero 
agora?

Não vamos iniciar do zero. É o 
mesmo processo que os outros 
campi fi zeram. Enquanto eles mi-
grarão para o CNPJ da UnC Mafra, 
nós também teremos de ter outro 
CNPJ.

Os cursos serão mantidos?

Sim. Teremos uma nova faculdade, 
mas com os mesmos cursos. Fize-
mos consulta do ponto de vista 
legal, não há problema.

Por que Caçador não quis unifi-
car?

A Assembleia Geral decidiu pela 
não unifi cação ante a insegurança 
jurídica e econômica-fi nanceira do 

“Isso é coisa de empresários que se acham coronéis”

CAÇADOR

na cidade. Empresário não vota 
contra empresário. A parte acadê-
mica não interessa. Querem fazer 
um Centro de Ensino. Rio do Sul e 
Chapecó tentaram e não consegui-

ram. Acham que em 15 dias tudo vai 
fi car pronto.

Os professores foram chamados 
para discutir o processo de unifi -
cação?

Não participamos do processo. 
Eles dizem que os outros campi 
estão falidos e a UnC Caçador não 
vai assumir isso. Mas não pensem 
que Caçador deu às costas aos 
amigos. 52 pessoas decidiram o 
destino da UnC Caçador, não a 
cidade.

Os que defendem a independência 
temem que o reitor concentre de-
mais poder, já que terá liberdade 
para nomear subordinados em todos 
os campi.

É assim em todas as universidades 
do mundo. Quem manda é o reitor. 
O que estão fazendo aqui é a maior 
c... do ensino superior do mundo.

“Não vamos iniciar do zero”, garante diretor-presidente

CAÇADOR

processo de unifi cação. No entanto, 
deixou claro que, resolvendo estes 
problemas de ordem econômica e 
fi nanceira, se dispõe a repensar o 
processo de unifi cação de forma 
prudente e segura, como o processo 
exige.
Nós pedimos mais um ano para 
analisar, contratar uma empresa 
para fazer um organograma, mas 
o curador Aor Miranda não nos 
concedeu.

O senhor teme a concentração de 
poder no reitor?

Divergimos especialmente neste 
ponto. Isso permite a perpetuação 
de determinado grupo no poder. 
Permite decisões de cima para baixo, 
pessoas que vão tomar decisões sem 
ouvir a comunidade.
Há outra preocupação com relação 
à concessão de bolsas de estudo. 
A UnC Mafra não faz fi lantropia 
e como o CNPJ será unifi cado lá, 
teríamos de cortar as bolsas.
Os processos selet ivos serão 
relançados por Caçador, a fi-
lantropia será mantida e haverá 
ampliação das bolsas de estudos 
de 50% e 100%, além dos projetos 
sociais. 

Como fi cam os acadêmicos?

O processo de transferência da 
mantença ou credenciamento e 
autorização de todos os cursos será 
processado junto ao Conselho Esta-
dual de Educação, da mesma forma 
que as demais fundações pertencen-
tes à Universidade do Contestado, 
buscando a preservação do status 
de universidade, na mesma condição 
que as demais.

BELTRAME teme concentração de poder

THOMÉ: “Maior c... do Ensino Superior”

ASSEMBLEIA da UnC Caçador foi garantida por forte esquema de segurança 
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Saúde
H1N1

Papanduva registra 
primeira morte

> p. 10 

NUTRIÇÃO
Intolerância ao glúten cria 
desafi o para alimentação

> p. 11 

Funcionamento da unidade só depende de agenda do governador, diz gerente

Inauguração da Usa do Samu 
pode acontecer ainda neste mês

Gracieli Polak
CANOINHAS

A Unidade de Suporte Avan-
çado (USA), ou Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) 
Móvel do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) de Canoinhas deverá, 
enfim, ir para as ruas. De 
acordo com a gerente re-
gional de Saúde, Andrea de 
Paula e Silva, a instalação da 
unidade agora só depende de 
disponibilidade da agenda do 
governador para que possa ser 
inaugurada.

Com previsão inicial de 
entrada em funcionamento 
em abril, a USA ficou parada 
por mais de seis meses além 
do tempo programado, segun-
do o Governo do Estado, por 
falta de médicos habilitados 
para trabalhar na unidade. No 
primeiro processo seletivo 
para contratação dos médicos, 
a nota mínima exigida não foi 
alcançada e surgiu a necessi-
dade de outro concurso, que 
teve as inscrições encerradas 
em maio. Deste novo proces-
so foram selecionados os mé-
dicos que atuarão na unidade 
de Canoinhas.

De acordo com a gerente, 
a contratação destes profissio-
nais depende agora somente 
da entrada em funcionamento 
da USA. “À medida que o ser-
viço tenha data definida para 
começar a funcionar, eles se-

rão contratados, assim como 
os demais profissionais”, diz. 
Andrea explica que todas as 
ações necessárias para a im-
plantação da USA na cidade 
foram tomadas e que tudo 
está plenamente regulamen-
tado para entrar em funcio-
namento. Segundo ela, até a 
tarde de ontem, apenas não 
havia sido estipulada uma data 
para a instalação definitiva, 
mas  provavelmente aconteça 
ainda em outubro. 

Segundo a Gerência Re-
gional de Saúde, 19 profissio-
nais trabalharão na USA: nove 
médicos, cinco enfermeiros e 

cinco motoristas. 

O QUE MUDA?

Atualmente Canoinhas conta 
com a Unidade de Suporte Bá-
sico (USB), que, de acordo com 
o Samu, preconiza a presença 
de um motorista-socorrista e 
de um técnico em enfermagem. 
Na USA, a exigência é que a 
equipe seja formada por mo-
torista-socorrista, enfermeiro e 
médico. A unidade que passará 
a funcionar em Canoinhas terá, 
além de material de consumo, 
no mínimo uma incubadora 
para transporte, um aspirador 
cirúrgico para ambulância, 

um respirador a volume, um 
monitor multiparâmetros, um 
oxímetro digital e bomba de 
infusão para seringas, além 
de todo o material para imo-
bilização e medicamentos de 
cuidados intensivos. 

UNIDADE de Suporte Avançado empregará 19 profi ssionais aprovados em concurso público para atuar em Canoinhas

Um em cada 

oito derrames 

apresenta sinal 

de alerta 

Um em cada oito AVCs (aci-
dentes vasculares cerebrais) 
do tipo isquêmico (em que 
há obstrução dos vasos) é 
precedido por uma espécie de 
alerta, chamado de acidente 
isquêmico transitório. Essa é 
a conclusão de uma pesquisa 
canadense da Universidade de 
Western Ontario, publicada 
na última edição do periódico 
Neurology. Segundo os autores 
do estudo, o conhecimento 
desses sinais pode ajudar a evi-
tar muitos derrames - com uso 
de remédios ou com cirurgia. 

O acidente vascular isquê-
mico é o tipo mais comum de 
derrame (80% dos casos). Os 
demais são do tipo hemorrági-
co (em que o vaso se rompe e 
que não há sinais prévios). 
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Prisão de ventre
Papanduva registra 
1.º caso de morte

Edinei Wassoaski
PAPANDUVA

Canoinhas já soma 34 casos da nova gripe confi rmados

O Laboratório Central (Lacen) 
de Florianópolis confirmou 
esta semana a primeira morte 
por H1N1 em Papanduva. 
Trata-se de uma moça de 25 
anos, que iniciou os sintomas 
em 21 de setembro e morreu 
dois dias depois no Hospital 
São Vicente, em Mafra.

A paciente não apresentou 
referência de comorbidade, 
ou seja, não havia sintomas de 
outras doenças associados. A 
causa da morte no atestado de 
óbito foi ‘pneumonia e estado 
gripal’. Na semana passada, Ca-
noinhas confirmou o segundo 
óbito por H1N1. A exemplo do 
caso de Papanduva, a paciente 
não apresentava comorbidade, 
o que preocupa especialistas.

Na quarta-feira, 7, a Secreta-
ria de Saúde de Canoinhas divul-
gou nota com os dados da gripe 
na cidade. Com a aceleração na 
emissão de resultados de exames, 
esta semana foram confi rmados 
34 casos da nova gripe com a 
ocorrência de dois óbitos, 171 
casos suspeitos, 82 coletas rea-
lizadas, 137 pessoas que fi zeram 
o uso do medicamento Tamifl u e 
oito ainda em monitoramento.

ESTADO

A Secretaria de Estado da Saú-
de informou na terça-feira, 6, 
o resultado de 16 óbitos que 
estavam em investigação, em 
Santa Catarina, em decorrência 
da Gripe A. Oito deram negati-
vo para Influenza A e oito exa-

mes deram positivo (incluindo o 
de Papanduva). Dos oito óbitos 
confirmados, cinco referem-se 
a pacientes com comorbidade, 
ou seja, maiores chances de 
complicação do quadro. 

Até  o momento foram 
confirmados 91 óbitos e des-
cartados 72 óbitos inicialmen-
te considerados suspeitos. 
Também foram confirmados 
904 casos de Gripe H1N1 em 
Santa Catarina e descartados 
1.054 casos através de exames 
laboratoriais. Continuam em 
investigação 4.275 amostras 
coletadas em Santa Catarina.

VACINA

O presidente da República em 
exercício, José Alencar, edi-

tou esta semana uma medida 
provisória liberando cerca de 
R$ 2,1 bilhões, em crédito 
extraordinário, para as ações 
do Ministério da Saúde de 
prevenção e combate ao H1N1. 
De acordo com boletim do Mi-
nistério, do dia 16 de setembro, 
o número de casos graves da 
doença caiu, mas o País tem 
a quinta taxa de mortalidade 
entre os 15 países com o maior 
número absoluto de mortes. O 
País deve começar a campanha 
de vacinação antes do inverno 
de 2010. Ainda em produção, 
a vacina brasileira deve ser 
injetável e não em forma de 
spray nasal, como está sendo 
aplicada desde o início desta 
semana nos EUA.

>> POR QUE ACONTECE?

:: Maus hábitos alimentares:
• Comer fora de hora.
• Comer alimentos pobres em 
fi bras, principalmente os industria-
lizados, como massas, enlatados 
e lanches.
• Beber pouco líquido durante o 
dia.

:: Falta de exercícios:
O sedentarismo favorece a prisão 
de ventre. Por isso nada melhor do 
que exercícios físicos para estimu-
lar o trânsito intestinal e reforçar os 
músculos do abdome.

:: O hábito de “segurar”:
Aquele hábito de “segurar” a ida 
ao banheiro por estar fora de casa 
ou em ambientes estranhos, como 
uma viagem, uma reunião, etc.
Esta inibição adia a evacuação 
e contribui para a prisão de 
ventre.

:: Idade:
Além da diminuição das atividades 
físicas e alterações psíquicas, as 
pessoas idosas também estão 
muito sujeitas a prisão de ventre 
pela diminuição da movimentação 
natural do intestino.

:: Estresse:
As tensões e ansiedades do dia a 
dia também inibem o bom funcio-
namento do intestino.

> COMO EVITAR
Tome estes cuidados para melhorar 
o funcionamento do seu intestino:
1) Faça no mínimo 3 refeições por 
dia em horários fi xos e, se possível, 
um lanche saudável nos intervalos 
maiores entre elas.
2) Coma devagar, mastigando bem 
os alimentos (pelo menos 20 vezes 
antes de engolir).
3) Beba um copo de água gelada 
ou suco de fruta natural ao acor-
dar.
4) De preferência como frutas com 
casca e verduras cruas.
5) Coma laranja com bagaço e 
mamão com semente. Maçã, só 
com casaca.
6) Alimentos como banana, maçã 
e massas em geral retardam o 
funcionamento do intestino. Não é 
necessário retirar esses alimentos 
da sua alimentação.
7) Tome iogurte sempre que pos-
sível.
8) Alimentos ricos em fi bras são 
bastante recomendáveis.
9) Procure sempre evacuar na hora 
em que sentir vontade.
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Cardápio para portadores da doença celíaca pode ser muito saboroso, diz nutricionista

Intolerância ao glúten cria 
desafio para alimentação

Quantas vezes você já leu a frase 
não contém glúten nas embalagens 
de alguns produtos? Para muitas 
pessoas ela passa despercebida, 
mas, para uma parcela crescente 
da população as poucas palavras 
são cada vez mais procuradas. 
Diante da crescente preocupação 
com alimentação saudável e do 
aumento no número de obesos, 
hipertensos e diabéticos, outro 
grupo de pessoas com restrições 
alimentares começa a chamar a 
atenção: os celíacos.

Rara, a doença é genética e 
pode se manifestar durante qual-
quer fase da vida, desde que haja 
predisposição para isso, alerta 
a Associação dos Celíacos do 
Brasil (Acelbra). Entre os sinto-
mas mais comuns estão diarreia 
crônica, dermatites corporais e 
desnutrição, mas diversos outros 
problemas são relacionados ao 
mal. Caracterizada pela intolerân-
cia ao glúten, a doença celíaca tem 
formado um novo mercado de 
consumidores, o daqueles que não 
podem se alimentar com trigo, 
cevada, centeio e aveia. Restritiva, 
a alimentação precisa ser equili-
brada e principalmente o trigo, 
matéria-prima de pães, bolos e 
biscoitos, faz falta na dieta. Para 

driblar a intolerância, farinha de 
arroz, fécula de batata ou polvilho 
são opções. Mas, é possível elabo-
rar um cardápio saboroso, mesmo 
com tantas limitações?

Para a nutricionista Laura 
Aparecida Fernandes Gonçalves, 
não só é possível substituir estes 
alimentos como fazer com que 
eles fi quem tão saborosos quanto 
as preparações tradicionais. “Exi-
ge um pouco de criatividade, a 
utilização de outros ingredientes, 
mas o resultado pode ser muito 
bom”, defende. Laura, que é 
professora do curso técnico em 

Nutrição e Dietética da Escola 
Técnica Dama, desenvolveu 
junto com as alunas um cardápio 
para café colonial especialmente 
voltado para celíacos e diabéticos. 
O resultado? “O sabor difere um 
pouco, mas é muito bom. A partir 
do momento que as pessoas per-
cebem que é gostoso, mudam de 
postura diante destes alimentos 
alternativos”, explica.

FALTA INFORMAÇÃO
Há mais de uma década a infor-
mação sobre o glúten é obrigató-
ria nas embalagens de alimentos. 

Com a medida, as pessoas que 
apresentam intolerância à pro-
teína podem se informar sobre 
sua presença e evitar os alimentos 
que desencadeiam a reação alér-
gica. Mas, como é pouco conhe-
cida, muitas vezes a doença não 
é reconhecida. “Muitas pessoas 
convivem com a intolerância e 
não sabem que tem. Emagrecem, 
tem diarreia crônica e dermatites, 
mas não associam os sintomas à 
doença”, explica a nutricionista, 
que tem um celíaco na família, o 
pai, que apresentou intolerância 
somente na terceira idade.

Canoinhas 

ganha terceira 

equipe de ESF

O Conjunto Habitacional 
n.º 1 (Cohab 1) recebeu esta 
semana a terceira equipe de 
estratégia de saúde da família 
(ESF) de Canoinhas.

A equipe, composta por 
um médico, uma enfermeira, 
uma técnica em enfermagem 
e seis agentes comunitários de 
saúde, irá atender a população 
dos bairros Cohab 1, Cohab 
4, Loteamento Santa Cruz e 
parte do Jardim Esperança, 
garantindo o atendimento a 
aproximadamente mil famí-
lias.

IBGE vai 

traçar perfil 

da violência 

no Brasil

Vinte e um anos após a reali-
zação de uma pesquisa sobre 
o assunto, o Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) vai traçar um diagnós-
tico sobre a violência no País 
e perguntar aos brasileiros 
sobre as atuações da Polícia 
e do Judiciário na Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) de 2009. 
O levantamento começou na 
terça-feira, 6, e termina no 
dia 15 de dezembro. A meta 
é visitar 150 mil domicílios 
nos 26 Estados e no Distrito 
Federal. 

Os brasileiros respon-
derão sobre a sensação de 
segurança em suas casas, 
nos bairros e cidades em que 
moram. Os pesquisadores 
saberão se os entrevistados 
foram vítimas desde se-
tembro de 2008 de roubo, 
furto ou agressão física. 
A credibilidade da Polícia 
também será verificada. Os 
pesquisados que não procu-
raram a Polícia para registrar 
ocorrência vão responder se 
o fizeram por não acreditar 
na autoridade policial, por 
temer represálias ou se re-
correram a terceiros.
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LAURA e alunas do Curso Técnico de Nutrição e Dietético da Dama: esforço para desenvolver dietas saudáveis
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Sindicato elege nova diretoria
Fruto do seu trabalho sério e competente, o gestor 

público Edmilson Luiz Verka (foto), que está há oito 
anos na diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Canoinhas, será reeleito por aclamação por mais quatro 
anos no comando da entidade. Verka atuou primeiro 
como vice-presidente, de 2001/2005, e agora está na 
presidência, eleito para o quadriênio 2005/2009. A eleição 
da diretoria para a gestão 2009/2013 será realizada hoje 
a partir das 9 horas na sede do Sindicato, no alto da rua 
Paula Pereira. Depois, a entidade promove palestra, às 
10h30min, no salão de festas da Igreja Matriz Cristo Rei, 
sobre o Código Ambiental de Santa Catarina, proferida 
pelo vice-presidente da Faesc, Enori Barbieri.  

Sindicato elege... (2)
Sendo chapa única, de consenso, permanecem nos 

cargos o vice-presidente, Leônidas Pacheco de Miranda 
Lima; 1.º secretário, Alóis Silvio Schiessl; 2.º secretário, 
Itamar Emídio Zakaluzne; 1.º tesoureiro, Alcir Cavalheiro 
e o 2.º tesoureiro, Nivaldo Crestani. Também não mudam 
os nomes dos três suplentes, quatro do Conselho Fiscal 
e dos três suplentes e os dois delegados representantes 
eleitos e dois delegados representantes suplentes. Sobre 
a sua reeleição por aclamação pelos cerca de dois mil as-
sociados, Verka atribui o fato pela confi ança e credibilidade 
adquiridas ao longo desses oito anos dedicados ao asso-
ciativismo, além de um longo período que anteriormente 
trabalhou como funcionário da entidade. 

Verka na Expointer 2009, em Esteio-RS, quando liderou 
um grupo de Jovens Empreendedores Rurais para visitar 
a importante feira 

Matheus Ambrozio 
1.º ANINHO

Com uma belíssima e animada festinha, o garotinho 
Matheus Ambrozio foi homenageado pela mãe, Cleus-
mari Ambrozio, e pelas madrinhas, Cristiana e Janete 

Ambrozio, para comemorar o seu 1.º ano de vida, 
transcorrido dia 29 de setembro. Com a presença dos 

avós e tios, familiares, muitos amiguinhos e convidados 
especiais, a festa foi realizada na tarde de sábado, 3, 

na aprazível Chácara Água Mineral Unterstell. 

Sob aplausos e os parabéns da galerinha 
e assistentes, Matheus, no colo da mãe, 

era estimulado a apagar a vela do bolo

Numa convenção tranquila, realizada 
na manhã do sábado, 3,  o Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
de Irineópolis, em chapa de consenso, 
reelegeu o presidente Ivo Wagner (foto) 
para mais um ano de mandato.  Ocupará 
a 1.ª. vice-presidência o produtor rural Luiz 
Cláudio Lopes, que substitui no cargo a 
professora Chirlei Kuyava. Para ocupar a 
2.ª vice-presidência foi indicada a profes-
sora aposentada Geni Marques. Depois 
de longos anos no cargo, o contabilista 
Roberto de Lara passou a Secretaria 
Geral para o professor César Damasceno 
Júnior, tendo como adjunto o experiente 
articulador Roberto de Lara. Os delegados 
da Convenção Estadual serão o advogado 
Alceu Campos e o jornalista Lúcio Colom-
bo (suplente). 

Palestra 
Espírita

O Centro Espírita João 
Maria Agostinho, no bairro 
Valões, está convidando 
para uma Palestra Espírita, 
hoje, às 19h30min profe-
rida pelo senhor Ricardo, 
de Papanduva, que possui 
grande experiência sobre 
o espiritismo. Na oportu-
nidade, haverá sorteio de 
brindes e livros espíritas. 
A coordenação do evento 
lembra que, “independente 
de religião, não deixe de 
participar. Você será sem-
pre bem-vindo”. 

PMDB reelege Ivo Wagner

Túnel do Tempo 
Da revitalizada estação de trem de Porto União da 

Vitória, às 17 horas do dia 26 de setembro, partiu uma com-
posição com um vagão conduzido pela velha locomotiva 
310 movida a vapor, restaurada há cerca de cinco anos, 
rumo à estação Engenheiro Mello, distante 12 quilômetros 
do centro da cidade.  O ferroviário aposentado Antonio Xa-
vier Paes, 78 anos, trajando o uniforme que usava quando 
estava na ativa, reviveu sua função de fi scal, perfurando 
os bilhetes (simbólicos) dos passageiros. Cerca de cem 
pessoas fi zeram o inesquecível passeio, alguns, netos de 
ferroviários que pela primeira vez embarcavam num trem. 
O acontecimento se tornou um emocionante momento de 
confraternização pelo encontro de várias gerações que 
curtem arte e cultura. O clima do momento e o ambiente 
remeteram as pessoas aos saudosos anos dourados das 
décadas de 1950 e 1960, quando a estação fervilhava de 
gente indo e vindo.  O edifício da Estação de Trem, que 
abraça as cidades gêmeas e une paranaenses e cata-
rinenses, foi construído a partir de um projeto no estilo 
neoclássico e linhas em Art Decor (inspirado nas linhas 
arquitetônicas do Egito e Mesopotâmia) racionais e fun-
cionais que dominavam as mais importantes construções 
na primeira metade do século 20. 

O episódio histórico aconteceu no lançamento do livro do 
professor, gourmet e escritor Luiz Sérgio Buch, Olhares, 
História e Sabores do Vale do Iguaçu

Na quarta feira, 14, 
GLÁUCIO DE LIMA 

comemora seu aniver-
sário. Sua namorada, 

Ana Cláudia, lhe deseja 
felicidades!

Felicidades!
06/10 - Goreti Bueno

09/10 -  Rosélis Aparecida Genra

No domingo, 11, o garotinho 
ALYSSON GABRIEL VIEIRA 

BISCAIA completa dois anos. 
Felicidades!

Esta linda garotinha é Fernanda 

Eloísa Weimer, que completou 
um aninho na quarta-feira, 7. 
Seus pais, Claudio e Roseli, 

comemoraram a data com muita 
festa, rodeados de amigos e 

familiares.
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Festa
Grande festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida na locali-
dade do Km 6, na segunda-feira, 12. Entre as várias atrações, sorteio 

de uma moto 0 km, e shows com a dupla Regi e Nando e o Grupo 
Redomão. Participe!

Parabéns para BRUNA 

DE LORENA, que ani-
versaria hoje. Toda sua 
família, em especial 
seus pais Sebastião e 
Cristiane, deseja tudo 
de bom!
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Evento terá como ponto alto a destruição de armas de brinquedo hoje na EEB Aroldo Carvalho

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Semana da Cultura da Paz 

mobiliza Canoinhas

Evento na praça Oswaldo de 
Oliveira na segunda-feira, 5, 
marcou o início da Semana da 
Cultura da Paz em Canoinhas. 
Apresentações de várias escolas 
da rede municipal marcaram a 
abertura que foi prestigiada por 
diversas autoridades políticas e 
jurídicas.

O juiz da Vara da Infância 
e Adolescência da Comarca de 
Canoinhas, Dr. Fernando de 
Castro Faria, fez um discurso 
enfatizando os propósitos da 
semana: “Ouvir o outro para 
compreendê-lo, preservar o pla-
neta, redescobrir a solidariedade, 
buscar equilíbrio nas relações de 
gênero e etnias, fortalecer a de-
mocracia e os direitos humanos, 
não colocar apelidos nem agredir 
os colegas. Tudo isso faz parte da 
cultura da paz e convivência”. 

Participam da organização da 

Semana, o Fórum, as Secretarias 
Municipais de Educação, Saúde, 
Desenvolvimento Social e da 
Família, Câmara de Vereadores, 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
e Ordem dos Advogados do 

Brasil.
Hoje, às 9 horas, na quadra 

da Escola Dr. Aroldo Carneiro 
de Carvalho, armas de brinque-
do, trocadas durante a semana 
por brinquedos educativos, serão 

destruídas. Amanhã, às 9 horas, 
acontece passeio ciclístico com 
saída em frente à prefeitura.

A Semana encerra na segunda-
feira, 12, com várias celebrações 
religiosas em igrejas da cidade. 

Planejamento 

e UnC fi rmam

convênio
A Secretaria de Estado do Pla-
nejamento firmou convênio 
com a UnC Canoinhas, para a 
realização de pesquisas sobre 
gestão pública.
A UnC Canoinhas foi escolhida 
para o convênio porque oferece 
a disciplina de mestrado “Agente 
de Desenvolvimento Regional”, 
cujos estudos vão ao encontro 
da proposta de gestão descen-
tralizada do Governo do Estado. 
Segundo o diretor de Gestão 
de Descentralização, Túlio Ta-
vares, os conhecimentos dos 
participantes dessa disciplina 
contribuirão para a realização 
das pesquisas de forma mais 
abrangente e crítica.
O convênio está orçado em 
R$ 59,4 mil e ainda será for-
malizado. Os estudos estão 
sendo realizados pelo método 
da amostragem, com pesquisa 
aprofundada em pelo menos 20 
Secretarias de Desenvolvimento 
Regional. (SDRs).
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CULTURA DA PAZ: Estudantes da rede pública carregaram a bandeira da paz na cerimônia de abertura da Semana

Ganhador
A Direção do Núcleo de Edu-
cação Profissional comuni-
ca que o sorteio da rifa de                                 
R$ 500 aconteceu na terça-
feira, 29/09. O ganhador do 
prêmio foi  Aroldo Alves dos 
Santos, de Canoinhas.
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Danos enxurrada não poderiam ter sido evitados, dizem secretários

Cultivares de feijão indicadas 
para cultivo em Santa Catarina

Chuva traz problemas 
para nova safra

Acessos destruídos, estradas in-
transitáveis, pontos inundados. A 
situação é comum nas áreas rurais 
de toda região depois do grande 
volume de chuva que caiu no 
domingo, 27, e perdurou durante 
a semana anterior. Confi rmando 
a previsão do Centro de Infor-
mações de Recursos Ambientais 
e de Hidrometeorologia (Ciram), 
a primavera começou chuvosa e, 
como a tendência é ainda mais 
chuva para o período, apreensão é a 
palavra da vez para a safra de verão 
que começa a ser plantada, já com 
prejuízos em relação à qualidade 
do solo, danificado pela erosão 
causada pela enxurrada.

Mesmo com conhecimento 
público da tendência chuvosa para 
a estação, pouco pode ser feito 
para evitar os danos causados pelo 
clima, afi rmam autoridades. Para o 
secretário de Agricultura de Canoi-
nhas, Donato João Noernberg, os 
danos no município não puderam 
ser quantifi cados, assim como não 
puderam ser evitados. “Não existe 
um planejamento estratégico con-
solidado para enfrentar esta fúria 
do El Niño. Existem, sim, ações 
que foram aplicadas”, explica 
Noernberg, que reitera a excepcio-
nalidade do volume de chuva do 
dia 27. “Foram quase 150 mm em 
12 horas. A quantidade extrapolou 
qualquer perspectiva e danifi cou 
estruturas boas, sem que houvesse 
como evitar”, afi rma.

Para o secretário de Agricul-
tura de Três Barras, João Mateus 
Barboza, a situação é semelhante. 
Segundo o secretário, mesmo dian-
te da previsão de nível anormal 
de chuvas na estação, nenhuma 

medida específi ca foi tomada para 
evitar os problemas que tomaram 
conta de alguns lugares devido à 
violência da água. A manutenção 
das estradas rurais, eleita como 
prioridade pela pasta no início do 
ano, teve o cronograma atrasado 
pela diminuição de arrecadação 
do município. Depois das chuvas, 
com grandes problemas estrutu-
rais, as principais ações são reparos 
em lugares críticos para garantir 
os acessos. “Não havia recurso 
para manter o trabalho. Agora o 
município vai receber verba para 
se recuperar dos prejuízos, mas a 
ajuda vem depois de uma situação 
consolidada”, ressalta.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Esperando pelo reconhecimento 
da Defesa Civil do Estado sobre 
o decreto de situação de calami-
dade pública na cidade, Barboza 
explica que, diante da situação 
formada pela enxurrada e pelo 
risco iminente de enchente, a 
principal atuação do órgão é a 
orientação dos agricultores sobre 
a situação climática na região. “É 
importante que o produtor se 
dedique a implantar um sistema 

de plantio direto na propriedade 
para evitar mais danos com as 
chuvas”, afirma. “Zoneamento 
agrícola, estudos na conservação 
do solo e orientação técnica para 
preservar as propriedades é essen-
cial, mas mesmo em situações em 
que o solo estava bem preparado, 
houve perda”, alerta Noernberg, 
que explica ainda que as condições 
tipográfi cas, assim como o solo da 
região, colaboram para que haja 
maior perda de nutrientes e danos 
por causa das chuvas.

MAIS CHUVA POR AÍ
Atuando com medidas paliativas, 
os secretários pedem para que os 
agricultores estudem o plantio da 
safra que se inicia para que não 
haja danos logo na primeira fase da 
produção. Para os próximos dias 
a tendência do tempo, segundo a 
meteorologista Francine Gomes, 
do Ciram, é permanecer chuvoso, 
com muita nebulosidade e chuvas 
frequentes, com possibilidade de 
ocorrência de granizo, temporais e 
ventos fortes. Francine explica que 
para o fi nal de semana o sol aparece 
na região, mas a tendência de chuvas 
para os próximos dias permanece. 

O feijão é um dos 
principais alimentos 
à mesa da população 
brasileira, tendo gran-
de importância social 
e econômica por ser 
fonte de proteínas e 
ferro. Outrossim, é 
importante por ser 
uma cultura capaz de 
incrementar a renda 
familiar dos agriculto-
res através da venda 
do excedente produti-
vo, além de constituir 
importante produto de 
subsistência. No feijão persistem vários desafi os para a assistência técnica e 
pesquisa, relacionados ao manejo do solo e da cultura. Para a pesquisa, um 
deles refere-se à obtenção de cultivares que atendam às expectativas dos 
agricultores e dos consumidores. O melhoramento genético tem contribuído 
de maneira expressiva para ganho em rendimento de grãos e outras ca-
racterísticas agronômicas, sendo importante para desenvolver e selecionar 
cultivares que apresentem ampla adaptação e características agronômicas 
favoráveis, aliadas à boa qualidade de grãos. Entre as três alternativas 
para aumentar a produção de feijão, o melhoramento genético não requer 
incremento de área ou capital para o agricultor. Pois, se pensarmos em 
aumento da área plantada, as áreas adaptadas ao cultivo do feijão já estão 
em uso e teriam de ser deslocadas de outra cultura, numa substituição 
nem sempre vantajosa. Outra opção, o aumento da tecnologia de produ-
ção, implica em maior utilização de insumos e o consequente aumento 
dos custos produtivos, restringindo assim a rentabilidade da cultura. Por 
esses motivos, a Epagri avalia anualmente diferentes cultivares de feijão 
e também mantém o programa de melhoramento genético do feijão em 
Santa Catarina, de modo a verifi car o comportamento das variedades nas 
diferentes regiões de cultivo do Estado, além de tentar suprir o agricultor 
com novos cultivares, que não representem para ele um custo adicional ao 
acréscimo de produtividade. Além disso, há também o Zoneamento Agrícola 
de risco climático do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que é um instrumento de política agrícola e instrumento técnico 
científi co de auxílio à gestão de riscos na agricultura. Neste são publicadas 
anualmente portarias específi cas que divulgam o zoneamento agrícola de 
risco climático e também indicam anualmente as cultivares adaptadas às 
diversas regiões e que possuem disponibilidade de sementes certifi cadas, 
de acordo com informações encaminhadas pelos produtores de semen-
tes (obtentores ou mantenedores) à Coordenação-Geral de Zoneamento 
Agropecuário. Esse trabalho é revisado anualmente e divulgado pelo Mapa 
em portarias publicadas no Diário Ofi cial da União a cada ano-safra e por 
Estado, servindo de orientação para o crédito de custeio agrícola ofi cial, 
bem como o enquadramento no seguro rural privado e público (Proagro). A 
Portaria nº 79, de 22 de junho de 2009, publicado no Diário Ofi cial da União, 
aprova o Zoneamento Agrícola para a cultura de feijão 1.ª safra no Estado de 
Santa Catarina, ano-safra 2009/2010, relacionando as seguintes cultivares 
indicadas pelos obtentores/mantenedores para o cultivo no Estado:

EMBRAPA: Jalo Precoce; BR Ipagro1 Macanudo, BRS 7762 Supremo, BRS 
9435 Cometa, BRS Campeiro, BRS Horizonte, BRS Pontal, BRS Radiante, 
BRS Requinte, BRS Timbó, BRS Valente, BRSMG Pioneiroi e Diamante 
Negro; BRS Grafi te, BRS Vereda e Pérola.
EPAGRI: SCS 202 Guará.
FEPAGRO: Rio Tibagi.
IAPAR: IPR Graúna, IPR Juriti, IPR Siriri, IPR Tiziu e IPR Uirapuru.
FT SEMENTES: FTS Magnífi co e FTS Soberano; FTS 41, FTS 65 e FTS 
Nativo.

Gilcimar Adriano Vogt é engenheiro agrônomo mestre em Recursos Ge-
néticos Vegetais e pesquisador da Epagri

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

ESTRADA geral da Fartura fi cou intransitável devido ao grande volume de chuva
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Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Treinamentos contribuem para melhorar a qualidade de vida no campo

Senar oferece dez 
cursos para a região 

O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar/SC), 
órgão vinculado à Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Santa Catarina 
(Faesc) está oferecendo em 
parceria com os Sindicatos 
Rurais, cursos de formação 
profi ssional rural e atividades 
de promoção social voltadas 
para produtores e trabalhadores 
rurais em 12 oportunidades 
somente neste mês de outubro 
para Canoinhas, Bela Vista do 
Toldo e Irineópolis. Dois cur-
sos aconteceram esta semana e 
outros dez acontecem a partir 
de terça-feira, 13 (veja ao lado). 

No total são 472 cursos em todo 
o Estado.  Com isso, mais de 7,5 
mil produtores e trabalhadores 
rurais terão oportunidade de 
capacitação por meio de aulas 
ministradas por instrutores es-
pecializados na área rural, com o 
acompanhamento dos supervi-
sores regionais do Senar/SC. 

O superintendente do Senar/
SC, Gilmar Zanluchi, explica que 
a iniciativa tem como objetivo 
organizar, administrar e executar 
o ensino da formação profi ssio-
nal rural e a promoção social 
dos produtores e trabalhadores 
rurais e seus familiares. “Dessa 
forma, é possível incentivar a 
geração de renda e condições de 
competitividade no mercado de 
trabalho”, salienta.

O acesso à energia elétrica para os tra-
balhadores das áreas rurais já não é mais 
problema para os agricultores da região. 
Agora, a difi culdade está na manutenção 
desta energia, hoje indispensável na reali-
zação de diversas atividades agrícolas. Na 
secagem do fumo, na ordenha das vacas 
ou na conservação do leite, eletricidade 
hoje é fundamental.

Segundo o gerente da agência de 
Canoinhas da Centrais Elétricas de Santa 
Catarina (Celesc), Osvaldo Roberto Ro-
manovski, hoje o morador das áreas rurais 
está tão dependente da energia elétrica 
quanto o da cidade, com um agravante. 
“O caminho percorrido pela rede elétri-
ca para chegar até uma propriedade nos 
limites do município é muito maior que 
o daqui da cidade”, justifi ca. Segundo 
ele, mesmo que a Celesc se esforce para 
reparar danos causados por temporais, a 
energia pode faltar por algumas horas e, 
como aconteceu depois do vendaval do 
começo do mês, quando algumas localida-
des fi caram por quatro dias sem energia, 
a falta pode trazer prejuízo.

Para o vendedor externo Cláudio 
Chagas, representante de uma meta-

lúrgica, a necessidade hoje já pode ser 
percebida na prática, principalmente para 
produtores de fumo e leite. “Eu escuto 
muita reclamação de agricultores que, nas 
épocas em que mais precisam da energia, 
como os fumicultores, ela falta”, conta. 
Para Chagas, a necessidade é tão latente 
que, nos meses em que a safra começar 
a ser colhida e secada, a demanda por 
geradores elétricos autônomos para as 
propriedades crescerá bastante. “Já tem 
muita gente pensando em comprar gera-
dor, mas a procura deverá ser grande nas 
safras”, concluiu.

COMPENSA?

Estimado em R$ 4 mil, o investimento 
com o equipamento movido a óleo diesel 
pode não sair tão caro, dizem agricultores. 
“Você é completamente dependente de 
energia para secar o fumo no sistema de 
folha solta. Algumas horas sem energia 
em alguns estágios da secagem pode fa-
zer com que até dois mil quilos de fumo 
vão para o lixo”, conta Jucelia Souza, 
agricultora da localidade de Pinheiros, 
que passou por situação semelhante na 
última safra. Negociado em média por R$ 
6 o quilograma, segundo a agricultora, o 
prejuízo pode ser superior a R$ 10 mil, 
maior que o investimento.

O desafio é ter energia
Procura por geradores aumenta na região; 
dependência do interior é muito grande, diz Celesc

Gracieli Polak
CANOINHAS

ZANLUCHI vê competitividade
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LONGA
      VIDA       

Ellen Colombo

IRINEÓPOLIS

Conhecida em Irineópolis como parteira 
de centenas de crianças, Dona Filomena 

chama atenção pela vitalidade e sabedoria 

    As parteiras têm 

       VIDA       
 LONGA”

J
á passava das três da tarde... 
hora do terço. A filha de 
Dona Filomena avisa que 

ela está acabando de tomar café 
e logo vai me atender. Depois de 
alguns minutos a senhora de quase 
93 anos de idade, cabelos alvos e 
andar tranquilo, vem lentamente 
dos fundos da loja. Com extrema 
calma, ela pega sua almofada 
alaranjada de cima da cadeira de 
vime, atrás de um vistoso mane-
quim e a carrega.“Vamos lá atrás, 
é mais sossegado”, me instrui.

 Na casa de dois pavimentos 
de sua fi lha Terezinha Nicoluzzi, 
conhecida como Leli, proprietária 
da loja Leli Modas, em Irineópolis, 
Dona Filomena fi ca hospedada  
por dias até que um dos fi lhos a 
leva para outra morada. No curto 
espaço de tempo em que passáva-
mos por um corredor estreito que 
nos levaria ao lugar pretendido, ela 
me conta que como de costume 
iria rezar o terço naquela hora, mas 
como cheguei preferiu me atender 
para depois iniciar sua reza. Colo-
ca a almofada cuidadosamente na 
cadeira do lado de fora da porta e 
me convida a se sentar em outra 
cadeira que vagarosamente ela 
mesma traz.

EM MEIO A GUERRA

Em 17 de agosto de 1917, em 
meio aos últimos resquícios da 
Guerra do Contestado, Filomena 
Partika veio ao mundo. Nasceu 
na casa de sua avó materna, 
Elisbeta Tomal, no Vicinal 3, na 
localidade de Vera Guarani, que 
na época pertencia ao município 
de Mallet-PR.  Seu pai, Francisco 
Partika, foi informado por Fabrí-
cio Vieira, coronel que comandava 
a revolução na região de que haveria 
um combate na localidade de Paulo 
Frontim, onde residia e trabalhava 
como ferreiro. Esse combate acon-
teceria perto dos dias em que sua 
esposa Helena estava para dar à luz 
o primeiro fi lho do casal. Ele não 
pensou duas vezes, imediatamente 
levou a esposa para a casa dos pais 
em Vera Guarani. “Pra passar o rio 
Claro que fi cava na divisa entre as 
colônias, não havia ponte, passavam 
com a carroça  dentro d’água, os 
cavalos iam nadando”, conta entu-
siasmada. “As carroças eram bem 
feitas naquela época”, comenta.  O 
transtorno das idas e vindas não deu 
em nada, o combate prometido pelo 
coronel não aconteceu. Então eles 
voltaram para  Paulo Frontim com a 
neném nos braços. Primeira e única 
fi lha mulher, dos oito fi lhos do casal 
de origem polonesa que não chegou 
a namorar, o enlace foi arranjado 

pelos pais. Sua mãe, ainda com 14 
anos, conheceu o noivo poucos dias 
antes do casamento.

A VIDA EM VALÕES

Em 1924, quando tinha sete anos 
de idade, sua família se mudou de 
Paulo Frontim para Valões, atual 
Irineópolis. “A ferraria faliu e meu 
pai veio para a localidade de Vila 
Nova trabalhar como empreiteiro 
na  serraria do  Seu Salomão”, expli-
ca. Ela cresceu e fez o primário em 
Vila Nova. “Naquele tempo ainda 
não tinha escola e as aulas eram na 
igreja”, lembra. A memória de Filo-
mena permite recordar até o nome da 
primeira professora, Dona Iracema, 
que segundo ela, era muito elegante.  

Anos se passaram e o dono 
da serraria em que seu pai traba-
lhava faleceu. Sua esposa vendeu 
todo o maquinário para a família 
Thomassi. O pai de Filomena 
começou a trabalhar com eles e se 
mudou com toda a família.  

 Em 1935, quando completou 
18 anos, foi estudar em Mallet, no 
colégio de freiras onde recebeu instru-
ções variadas e aprendeu técnicas de 
enfermagem. “No colégio as moças 

DONA FILOMENA: “Trabalhei muito com o povo, por isso é que estou viva e com memória boa até hoje”, garante
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teiras de Valões e não consegue con-
tar a quantidade de partos que fez 
em toda a vida. “São muitos”, afi r-
ma.  Indo de carroça ou até mesmo 
a pé para atender os chamados das 
gestantes, ela se orgulha do trabalho 
bem feito. “Nunca deu complicação 
nos partos que fi z”, afi rma. 

 Nas ‘turmas’ como eram no-
meadas as vilas formadas pelas famí-
lias de ferroviários, as chamadas de 
parto eram constantes. “As famílias 
dos ferroviários eram grandes, com 
mais de 10 fi lhos”, conta. “O incen-
tivo fi nanceiros do governo para 
que os ferroviários tivessem muitos 
fi lhos era grande, devido a busca por  
mão de obra abundante. Cada fi lho 
seria um futuro ferroviário como o 
pai ”, explica a fi lha de Dona Filo-
mena que se junta a conversa para 
auxiliar a memória da mãe. A cada 
cinco quilômetros da linha férrea 
estava lá uma ‘turma’. Para chegar 
até essas comunidades, Filomena 
cheia de coragem e atitude subia  
nos vagonetes do trem. 

 Na década de 1950 montou uma 
clínica de atendimento em Valões, 
disponibilizando em sua casa 13 
quartos para atender vários partos 
por dia. Essa clínica era autorizada 
pelo Posto de Policultura de Porto 
União. As parteiras tinham de enviar 
relatórios mensais de cada parto, 
descrevendo um a um detalhadamen-
te. Nessa mesma época Filomena 
recebeu o título de ‘Diplomada de 
Curiosa’ como eram denominadas 
as parteiras da época. O documento 
veio de Florianópolis. 

Associando a data da última 
menstruação a contagem de lua, 
Dona Filomena conseguia prever o 
dia e em alguns casos até a hora em 
que a criança nasceria. “Dava certi-
nho”, recorda. “Não é como agora 
que fazem tantos exames e ainda 
erram o dia em que a criança vai nas-
cer”, emenda. “Era tudo por Deus, 
por isso é que dava certo”, diz. 

As previsões de Dona Filome-
na admiravam até mesmo médicos 
experientes no assunto. Filomena 
lembra que um médico de São 
Paulo que tinha parentes na loca-
lidade de Poço Preto, depositava 

tanta confi ança em seu trabalho 
que trazia sua esposa para que ela 
fi zesse o parto de seus fi lhos. “O 
médico chegava com a esposa já 
doente (em trabalho de parto)”, 
conta. “Eu dizia: vai nascer daqui a 
tantas horas. Começava a preparar 
os apetrechos e, a criança nascia 
bem na hora em que tinha previs-
to”, relembra. “Todos se admira-
vam”, emenda orgulhosamente. 

Mas e seus próprios partos, 
quem fazia? Surge a dúvida. Dos 
nove fi lhos que teve, sete homens e 
duas mulheres, os primeiros partos 
foram feitos por sua mãe, Helena 
Partika, que também era parteira. 
Quando se mudou para a vila Valões, 
Catarina Hell, uma europeia que era 
parteira diplomada na vila, foi quem 
realizou os outros partos. “Somente 
o fi lho mais novo nasceu pelas mãos 
de um médico”, conta. Catarina foi 
envelhecendo e passou tudo que 
sabia para Filomena. Foi de Catarina 
que ela recebeu muitas instruções. 
“O que não sabia ela me explicava, 
me deu um livro sobre partos em ale-
mão”, lembra. Também foi Catarina 
quem organizou os papéis para que 
Filomena recebesse o diploma.

VIDA LONGA

Doando um pouco de si em cada 
atendimento, sacrifi cando noites 
de sono para atender as pacientes. 
Filomena explica que a escolha 
por essa missão de trazer vidas ao 
mundo surgiu de sua vontade de 
viver bastante. “Eu sabia que a vida 
de parteira não era fácil”, justifi ca.  
Ela conta que sua saúde era muito 
frágil. Um dia Catarina perguntou 
para ela se queria se curar. Pron-
tamente respondeu que sim. “A 
parteira então me disse – aprenda 
a  ser parteira assim você vai viver 
bastante”, recorda. “As parteiras 
têm vida longa”, comenta. “Desde 
então me interessei mais ainda em 
trabalhar com isso, nunca tive pre-
guiça de atender ninguém, passava 
noites sem dormir direito”, declara. 
“Trabalhei muito com o povo, por 
isso é que estou viva e com memó-
ria boa até hoje”, afi rma revelando 
o segredo de sua longevidade. 

Embora negue o rótulo, Elfrida Voigt é conhecida por trabalhar há 
mais de 50 anos no açougue montado pela família no Boa Vista

AÇOUGUEIRA

aprendiam de tudo”, afi rma. Mas a 
rigidez e a disciplina  enérgica exigida 
pelas freiras fi zeram com que perma-
necesse apenas três anos, deixando o 
colégio aos 23. “As freiras eram muito 
ruins”, justifi ca. Foi quando voltou 
para casa de seus pais que conheceu 
Emílio Nicoluzzi. O jovem tinha 
vindo de Jaraguá do Sul para trabalhar 
com a família Thomassi. “O rapaz era 
bonito, de boa aparência”, descreve. 
Começaram a namorar e logo se 
casaram. Ela estava com 24 anos. O 
casamento aconteceu na igreja do Km 
13. “Era no dia em que tinha missa e 
nós fomos a pé pra casar, andamos 3 
km”, conta. Casaram-se somente no 
religioso, ‘no padre’ como diz Filome-
na. O casamento civil só aconteceu  
quando foram fazer o registro do  

primeiro fi lho. 
Anos mais tarde, com três fi lhos 

pequenos, a família se mudou  para 
o centro da vila Valões. “Quase 
ninguém morava aqui, mas o mo-
vimento era grande por causa do 
trem”, conta. Seu marido veio como 
encarregado da família Thomassi 
para comandar o carregamento 
de madeira nos vagões do trem.  
A família morava na casa cedida 
pela madeireira próxima a Estação 
Ferroviária que funcionava a todo 
vapor. O sistema de telegrafi a que 
funcionava na estação era o único 
meio de comunicação existente.  

TRAZENDO VIDAS 

AO MUNDO

Filomena é uma das primeiras par-

A
ndando de lá pra cá, 
atendendo o telefo-
ne, anotando pedidos, 

recebendo fregueses, Elfrida 
Voigt não aparenta os 77 anos 
que tem. “Isso aqui é minha 
vida, não gosto de sair, gosto de 
trabalhar”, diz se referindo ao 
açougue que mantém há mais 
de 50 anos. Hoje, o açougue é 
muito mais uma mercearia. “O 
Governo não deixa, coloca um 
monte de exigência”, protesta 
ao se lembrar da legislação 
que tornou os açougues fora 
de supermercados verdadeiras 
raridades.

Nascida no distrito de Mar-
cílio Dias, Elfrida se criou na 
localidade de Arroios. Seu pai, 
Eduardo, trabalhava como carro-
ceiro da Madeireira Olsen. Como 
a empresa havia aberto uma fi lial 
em Arroios, Eduardo seguiu 

com a família interior adentro. De 
Arroios, foram para Lagoa do Sul, 
em Major Vieira.

Foi em Arroios que Elfrida 
estudou em uma escola improvi-
sada, feita por um mutirão. “Uns 
davam um pinheiro, outro dava 
outro pinheiro e assim fi zeram 
uma escolinha”, lembra ao se 
recordar do local onde estudou o 
primário.

FAMÍLIA

Aos 18 anos, Elfrida já estava casa-
da com Orlando Voigt. Foi com ele 
e os três fi lhos que ela voltou para 
a cidade. Orlando trabalhou para 
o Expresso Santa Cruz, empresa 
que tinha um ônibus que fazia a 
linha do centro até as margens do 
rio Negro, em Três Barras. De lá, 
os passageiros eram despachados 
por meio de um bote para o outro 
lado do rio, onde embarcavam 
em outro ônibus com direção a 
Curitiba. “Lembro que uma vez 
fui levar meu filho no médico. 

Um galho enroscou debaixo do 
bote e quase viramos”, recorda da 
aventura que era chegar à Capital 
paranaense. O trajeto que antes 
levava horas – além da travessia 
de bote, as estradas de chão batido 
eram péssimas – hoje é feito em 
pouco mais de 2 horas.

Mais tarde, a família passou 
a viver na Serra do Lucindo, em 
Bela Vista do Toldo. Dois anos 
depois, a família se fi xou de vez no 
centro de Canoinhas, onde mon-
tou o açougue que se tornou um 
símbolo do bairro Boa Vista. Os 
três fi lhos de Elfrida ajudaram no 
açougue. Seu marido morreu cedo, 
há 25 anos. Os dois fi lhos homens 
também já são mortos.

Morando com uma sobrinha, 
Elfrida insiste no comércio. “Não 
quero fi car sem fazer nada”. Apo-
sentada, avó de dez netos e com 
três bisnetos, Elfrida demonstra 
que o segredo para se viver bem 
e garantir longevidade é estar 
sempre ativa.

A

inquieta

ELFRIDA E A BISNETA LETÍCIA: dedicação aos netos e bisnetos é uma das grandes alegrias de sua vida
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A vez e a voz do 
povo!

Participe enviando um e-mail 

para o endereço cnorte@

newage.com.br ou telefo-

nando para o número (47) 

3622-1571. Não é necessário 

se identifi car.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Canoinhas / 2ª 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: cniciv2@tj.sc.gov.br
Juíza de Direito: Janine Stiehler Martins
Chefe de Cartório: Dirceu Zattar

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS
INTERESSADOS - COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.09.003384-6
Autor: Alinor Cid Pereira e outro

Citando(a)(s): RÉUS INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS
Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno rural com a área de 335.533,58 m2, situado à Localidade 
de Ponte Velha Bom Sossego. Município e comarca de Canoinhas/SC, com as seguintes 
confrontações: Do Ponto 1 ao ponto 2: com terras de Rigesa Celulose Papel Embalagens 
Ltda, na extensão de 279,48 metros; Do Ponto 2 ao ponto 3: na extensão de 197,97; Do Ponto 
3 ao ponto 4: na extensão de 92,68 metros; Do Ponto 4 ao ponto 5:. Na extensão de 62,22 
metros; Do Ponto 5 ao ponto 6: na extensão de 100,74 metros; Do Ponto 6 ao ponto 7 :na 
extensão de 86,66 metros; Do Ponto 7 ao ponto 8: na extensão 59,32 metros; Do Ponto 8 ao 
ponto 9: na extensão de 80,68 metros; com terras dos herdeiros de Sebastião Pereira; Do 
Ponto 9 ao ponto 10: na extensão de 76,32 metros, Do Ponto 10 ao ponto 11: na extensão de 
105,06; Do Ponto 11 ao ponto 12: na extensão de 65,04 com terras de Francisco Maievski Do 
Ponto 12 ao ponto 13: na extensão de 188,82 metros; Do Ponto 13 ao ponto 14: na extensão 
de 49,18 metros com terras Luiz Albigaus; Do Ponto 14 ao ponto 15: na extensão de 468,66 
metros; Do Ponto 15 ao ponto 16: na extensão de 84,65 metros com terras de Paulo Haack; 
Do Ponto 16 ao ponto 17: na extensão de 34,84 metros; Do Ponto 17 ao ponto 18: na extensão 
de 91,41 metros; Do Ponto 18 ao ponto 19: na extensão de 71,36 metros; Do Ponto 19 ao 
ponto 20: na extensão de 101,62 metros; Do Ponto 20 ao ponto 21: na extensão de 55,24 
metros, Do Ponto 21 ao ponto 01: na extensão de 244,00 com terras de Noêmia Padilha. 
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 mencionado, 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), 11 de agosto de 2009.

CANOINHAS TÊNIS CLUBE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS OS SENHORES ASSOCIADOS DO CANOINHAS TÊNIS 

CLUBE, PARA COMPARECEREM A:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Que se realizará na Sede Campestre, sita na Estrada Dona Francisca 
, s/nº, bairro Aparecida, nesta cidade de Canoinhas, no dia 26 de outubro 
de 2009, às 19h30min em primeira convocação com a presença de 2/3 de 
seus associados ou às 20 horas com qualquer número para deliberarem 
sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:
1) Eleição de Três Membros Efetivos e Três Membros Suplentes do 

Conselho Deliberativo.
2) Na mesma Assembleia, às 20h30min dar-se-á a Eleição da Diretoria 

Executiva do Canoinhas Tênis Clube.
3) Assuntos Gerais.

OBS: o prazo para registro de chapas interessadas para o Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva encerrar-se-á no dia 26/10/2009, às 17:00h 
na secretaria do clube sita na rua Major Vieira, 345.

Canoinhas, 7 de outubro de 2009.
A DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO

Ruas mal conservadas

Enem será nos dias 

5 e 6 de dezembro
Em Canoinhas, 855 alunos devem fazer a prova na UnC

O Ministério da Educação 
(MEC) já confi rmou a nova data 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). As provas serão 
nos dias 5 e 6 de dezembro. A 
data foi fechada após reunião 
com o ministro da Justiça, Tarso 
Genro. A realização do exame 
deverá fi car a cargo do Cespe e 
da Cesgranrio. O MEC rompeu 
o contrato com o Consórcio 
Nacional de Avaliação e Seleção 
(Connasel), que era responsável 
pela realização do Enem. Na 
quinta-feira, dia 1.º, o exame foi 
adiado depois de denúncia do 

jornal O Estado de S. Paulo de 
que a prova tinha vazado. Cinco 
suspeitos teriam participado do 
furto das provas. Todos já foram 
indiciados. 

Nos anos anteriores, Cespe 
e Cesgranrio tinham vencido as 
licitações para aplicar o Enem, 
mas em 2009 não se candidata-
ram para participar da disputa. 
Agora, o contrato deverá ser 
feito em caráter emergencial, 
sem necessidade de processo 
licitatório.

Segundo a coordenadora de 
concursos da UnC Canoinhas, 
Cássia Metzger, 855 estudantes 
fariam a prova do Enem no fi nal 

de semana passado na sede da 
UnC no centro de Canoinhas. 
Com a mudança, não há previsão 
de que o número persista. 23 
salas da UnC foram preparadas 
para o exame.

A Universidade Federal de 
SC havia marcado vestibular 
para 6 de dezembro, com provas 
inclusive na UnC Canoinhas, 
mas adiou o concurso para 19, 
20 e 21 de dezembro. A UFSC 
também mantém a decisão de 
adotar a nota da prova objetiva 
do Novo Enem como percentual 
de 20% para o Vestibular 2010. 
Já a UnC não pretende usar o 
Enem para admitir calouros. 

Enxurrada
Leitor entra em contato pelo site do 
CN e conta que em seu comércio, 
na rua Coronel Albuquerque, a 
água chegou a alcançar 25 centí-
metros dentro da loja. “Às quatro 
horas da matina nós estávamos lá 
erguendo as coisas”, conta.

Lombadas
Leitora liga para reclamar que na 
rua Frei Menandro Kamps falta 
lombada e sinaleiro. “Não têm 
como os pedestres atravessar 
a rua”, diz.

Buracos na 

SC 280
Os buracos na pista da SC 
280, do trecho do Galpão Mis-
sioneiro até Bela Vista do Toldo, 
têm incomodado os usuários do 
trecho. Leitor liga para pedir que 
as autoridades tomem alguma 
“providência”. 

Leitor manda e-mail para questionar a atuação da Secretaria de Obras 
que, segundo ele, não enxerga a situação das ruas da cidade. “Acredita-
mos que seja necessário chamar a imprensa de nossa cidade para fazer 
uma matéria sobre a situação em que se encontram a maior parte de 
nossas ruas. Essas fotos são das ruas Julio Budant Neto e Francisco 
de Assis Costa, no bairro Campo d’Água Verde. Nós moradores estamos 
pedindo socorro à Secretaria de Obras desde o mês de janeiro, porém 
até o momento ninguém apareceu para ver o problema e principalmente 
solucioná-lo”, diz.

CANOINHAS
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Conflito põe fim a 
investigação mista
Delegado diz que não há amparo legal para manter Divisão

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

KUSCHNIR: “Não tenho nada contra a PM, mas não tinha como sustentar a DICC”

A Divisão de Investigação Criminal 
de Canoinhas (DICC), composta 
por policiais civis e militares, não 
existe mais. Ofício encaminhado 
no início da semana pelo delegado 
Rui Orestes Kuschnir ao coman-
dante do 3.º Batalhão de Polícia 
Militar, coronel Mário Erzinger, 
explica as razões para o rompimen-
to. A Associação dos Delegados de 
Polícia de SC (Adepol) pediu que 
os delegados terminassem com as 
Divisões, sob risco de responder 
legalmente, já que não existe Lei 
que ampare a manutenção dessas 
divisões mistas. Embora a Adepol 
não admita, a ação é retaliação ao 
discurso do comandante da PM, 
coronel Eliésio Rodrigues, em 17 
de setembro, durante uma cerimô-
nia do Curso de Aperfeiçoamento 
de Sargentos da PM. O secretário 
da Segurança Pública, Ronaldo 
Benedet, estava no local.

Rodrigues criticou o projeto 
que torna delegado uma carreira 
jurídica. Um vídeo da declaração 
se espalhou pela Internet pro-
vocando o confl ito. “Não tenho 
nada contra a PM, mas não tinha 
como sustentar a DICC, não te-
nho amparo legal”, justifi ca Kus-
chnir. O delegado conta que em 
assembleia no sábado, 3, a Adepol 
decidiu legalizar várias atividades 
que a PC vinha tolerando. A pri-
meira determinação é lutar pela 
reposição salarial – os delegados 
estão há 11 anos sem reajus-
te – “O pior salário do Brasil”, 
afi rma. Eles dizem ainda que vão 
se embasar em Lei para contestar 
juízes e promotores que deter-

minam que presos temporários 
permaneçam mais de um dia nas 
celas da Delegacia. “Delegacia não 
é cadeia pública”, frisa Kuschnir. 
Hoje, três menores estão presos 
na Delegacia a pedido do Ministé-
rio Público, aguardando uma vaga 
em um Centro de Internamento 
Provisório (CIP). “Ontem a mãe 
de dois deles reclamou que não 
tomavam banho. Tivemos de 
levá-los ao Conselho Tutelar para 
tomar banho. Foram dois investi-
gadores que tiveram de deixar o 
trabalho para acompanhá-los”, 
conta Kuschnir.

OUTRO LADO

O comandante Erzinger lamen-
tou a situação. “Quem perde 
infelizmente é a sociedade”. Dois 
policiais militares do P2 (depar-
tamento de investigação da PM) 
que trabalhavam na DICC vol-
taram para o 3.º BPM. Erzinger 
afi rmou, no entanto, que a PM 
vai continuar a colaborar com a 
PC nas investigações. Ele conta 
que conversou ontem com o 
comandante geral Eliésio Rodri-
gues, comunicando a decisão de 
Kuschnir. Segundo ele, Rodrigues 
lamentou a medida.

Acusado de tentar 
matar o irmão é 
absolvido
Vanderlei José Rodrigues de 
Lima foi absolvido da acusação 
de tentativa de homicídio contra 
o irmão Giovano José Rodrigues 
de Lima. O júri aconteceu na 
sexta-feira, 2. Segundo a de-
núncia, Vanderlei teria tentado 
contra a vida do irmão durante 
uma briga em julho de 2007. Por 
insuficiência de provas, o réu 
acabou inocentado.

Menor furtando
Na tarde de quinta-feira, dia 1.º, 
na rua Julio Budant Neto, no bairro 
Campo d’Água Verde, um ado-
lescente de 13 anos foi fl agrado 
furtando roupas de dentro de uma 
casa. O menor foi encaminhado ao 
Conselho Tutelar.

Rapaz agride o pai
Na noite de quinta-fera, dia 1.º, na 
rua Francisco da Paula e Silva, 
no bairro São Cristóvão, em Três 
Barras, um homem de 39 anos foi 
agredido pelo fi lho de 19 anos. 
A Polícia foi chamada e prendeu 
o rapaz.

Perturbação do 
sossego alheio
Na noite de quinta-feira, dia 1.º, 
na rua Barra Grande, Km 6, em 
Três Barras, vizinhos denun-
ciaram um morador que estava 
ouvindo músicas em alto volume, 
perturbando o sossego alheio. 
Policiais pediram que o dono da 
casa dimuísse o volume do som. 
Além de se recusar a baixar o 
volume, o homem passou a de-
sacatar  os policiais com a ajuda 
de outros dois homens. Os três 
– com 32, 24 e 22 anos – foram 
detidos. O aparelho de som foi 
confi scado. 

Todos foram conduzidos até 
a Delegacia de Policia Civil, onde 
foram ouvidos e liberados. 
 

Furto frustrado
Na manhã de sexta-feira, 2, na rua 
Otávio Pazda, bairro São Cristó-
vão, em Três Barras, as câmeras 
de segurança de uma loja fl agra-
ram imagens de um homem e um 
adolescente furtando material de 
higiene pessoal. Por meio das 
imagens a Polícia reconheceu o 
rapaz de 20 anos e o adolescente 
de 15 anos. 

Na casa da dupla, na rua 
Adolfo Thiem, ao perceber a che-
gada da Polícia, o homem fugiu e 
o adolescente acabou devolvendo 
o material furtado.

Eles foram indiciados por 
furto.
 

Tentativa de 
homicídio
Na madrugada de quarta-feira, 
7, na rua 10 de Julho, bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, um 
adolescente de 16 anos foi ferido 
superfi cialmente no abdome, com 
o projétil de uma arma de fogo. 
Homens do Corpo de Bombeiros 
estiveram no local e atenderam o 
rapaz. Segundo o adolescente, 
os disparos foram feitos por dois 
homens. A Polícia não localizou os 
culpados. O crime foi registrado 
em boletim de ocorrência. 

Na madrugada de domingo, 4, 
uma caminhonete Peugeot 504D, 
placas de Lages, capotou na SC-
477, que liga Canoinhas a Major 
Vieira. O acidente aconteceu nas 
proximidades do Motel Safi ra. O 
motorista de 25 anos, Douglas 
Oracz Correa, sofreu escoriações 

Com a droga 
dentro da boca
Denúncia anônima dava conta de 
que na tarde de sexta-feira, 2, na rua 
Beija Flor, esquina com a rua Santo 
Antônio, no bairro São Cristóvão, em 
Três Barras, havia um veículo com 
três homens em atitude suspeita. 
Policiais abordaram o veículo Gol, 
placas de São João do Triunfo-PR, 
ocupado por três homens de 30, 
22 e 21 anos. Dentro da boca do 
mais novo foi encontrado um pacote 
com sete gramas de crack. Com 
eles foi encontrado dinheiro, peças 
de roupas novas, dois celulares e 
uma agenda. Todo este material e 
o veículo foram apreendidos. Os 
suspeitos vão responder por furto e 
tráfi co de drogas.

Pouco depois, na SC-303, no 
mesmo bairro, outro rapaz, de 24 
anos, que havia sido delatado pelos 
suspeitos detidos anteriormente, 
também foi preso.

Tentativa de 
sedução de menor
Ao meio-dia de sábado, 3, na rua 
Alvino Voigt, bairro Campo d’Água 
Verde, em Canoinhas, um homem 
de 25 anos foi detido acusado de 
tentar seduzir uma menina de 12 
anos. 

Segundo o pai da menina, o 
rapaz a assedia passando sucessi-
vamente em frente a sua casa buzi-
nando e mandando torpedos para o 
telefone celular da menina.

O rapaz foi indiciado por as-
sédio.

Menor furtando
Na manhã de sábado, 3, assalto 
na rua Francisco de Assis Costa, 
bairro Campo d’Água Verde, em 
Canoinhas, causou prejuízo de R$ 
70 para uma mulher de 49 anos. Se-
gundo informações da proprietária 
da residência o autor do furto seria 
um adolescente de 17 anos.

Pouco depois, outra denúncia 
de furto partiu do mesmo bairro.

O adolescente suspeito do pri-
meiro furto foi detido e reconhecido 
pelas vítimas como autor dos dois 
furtos. O dinheiro e os produtos não 
foram localizados.

No flagra
Durante realização de operação varre-
dura na rua Francisco de Paula Perei-
ra, no domingo, 4, policiais abordaram 
uma motocicleta Honda CG 125, placa 
de Biguaçu-SC, conduzida por um 
rapaz de 29 anos sem capacete e com 
sinais de embriaguez. No momento 
em que os policiais preenchiam os 
boletins de ocorrência, um rapaz de 
27 anos surgiu afi rmando que sua 
motocicleta havia sido furtada. A 
moto do detido foi reconhecida como 
a furtada.

Suspeita de suicídio
Na noite de domngo, 4, um rapaz de 
30 anos foi encontrado morto em sua 
casa na rua Roberto Ehlke, centro 
de Canoinhas. As circunstâncias da 
morte não foram reveladas.

Mais flagrante de 
furto no Campo
Na manhã de segunda-feira, 5, um 
homem de 46 anos e um rapaz de 17 
foram detidos com vários produtos 
de furto na rua Francisco de Assis 
Costa, no bairro Campo d’Água 
Verde, em Canoinhas. Eles confes-
saram o crime.

MAJOR VIEIRA

Menor morre em acidente na SC-477

generalizadas. Viajavam com ele 
dois menores de idade com 16 e 
17 anos. Anderson Schivtzki, de 
17 anos, morreu antes mesmo da 
chegada do Corpo de Bombeiros. 
O outro menor sofreu vários 
ferimentos. 

Segundo a Polícia Rodoviária 
Estadual, o motorista perdeu o 
sentido da direção, saiu da pista 

e capotou no acostamento. Eles 
vinham de Major Vieira em dire-
ção a Canoinhas.

Não havia sinais de embria-
guez no motorista. Ele e o menor 
com 16 anos foram medicados e 
levados ao Pronto Atendimento 
de Canoinhas.

Todos os envolvidos eram 
moradores de Canoinhas.
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Visite nossa página na internet
www.jornalcorreiodonorte.com.br

Nos Correios acaba dia 15; na internet, dia 25

IBGE prorroga 
prazo para 
inscrições

PRECISA-SE

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l CASAN - Companhia Catarinen-
se de Águas e Saneamento
Prazo: até 30 de outubro
Cargos: vários
Vagas: 52
Salário: de R$ 939,37 a R$ 4.872,86, 
de acordo com o cargo escolhido
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 64 para os cargos 
de Nível Superior e de R$ 54 para os 
cargos de Ensino Fundamental, Nível 
Técnico e Médio
Inscrições:  www.aocp.com.br

l Prefeitura de Itapema
Prazo: até hoje
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 Udesc - Universidade do Estado 
de Santa Catarina
Prazo: até 15 de outubro
Cargos: técnicos universitários
Vagas: 171
Salário: até R$ 2679,79
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: para Nível Su-
perior será de R$ 120, para cargos 
de Nível Médio será de R$ 90 e para 
cargos de Nível Fundamental será 
de R$ 60
Inscrições:  www.ibcpconcursos.
com.br

l Tribunal Regional Eleitoral
Prazo: até 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 car-
go de técnico judiciário e R$ 80 para 
o cargo de analista judiciário
Inscrições:  www.msconcursos.
com.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.

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

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

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.

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.

METROLOGISTA JR: Curso Técnico 
completo em mecânica ou eletromecânica, 
conhecimentos em metrologia, leitura e 
interpretação de instrumentos convencio-
nais, leitura e interpretação em desenho 
mecânico. Habilidade com informática.

AUX. DEPARTAMENTO PESSOAL: En-
sino Médio completo. Bons conhecimentos 
em informática. Experiência em rotinas de 
departamento pessoal.

Interessados entrar em contato pelo fone: 
3622-0500, ou comparecer na  rua Paula 
Pereira, 250 – 1.º 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

FAÇO  cobrança, entrega e monitora-
mento de alarme, com moto, CNH AB.
Fone: 8845-8056.

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

Quem planeja disputar uma das 
mais de 33 mil vagas abertas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) tem mais 
alguns dias para fazer a inscrição 
no processo seletivo. O prazo 
inicial, que se encerrava na terça-
feira, 6, foi estendido pelo órgão. 
Nas agências dos Correios, as 
inscrições podem ser feitas até 
quinta-feira, 15, e na internet, 
pelo site da Fundação Cesgran-
rio, organizadora do processo, 
até o domingo, 25.

Para os cargos ofertados para 
o Planalto Norte (acompanhe quadro 
ao lado) as inscrições custam R$ 22 
e são para atuação na organização 
do Censo Demográfico 2010. 
Todos os cargos exigem Nível 

Médio e os vencimentos mensais 
chegam a R$ 1,15 mil, para uma 
jornada de 40 horas semanais. 
Para mais informações a Funda-
ção Cesgranrio disponibiliza o 
edital, quadro de vagas, postos de 
inscrições, áreas de trabalho, polos 
de provas e perguntas frequentes 
sobre o processo no site www.
cesgranrio.org.br.
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68 famílias estão fora 

de casa em Três Barras
Enchente avançou durante a semana; previsão de sol para hoje

Edinei Wassoaski 
TRÊS BARRAS

Pelo menos 68 famílias tiveram 
de deixar suas casas desde a 
semana passada em Três Barras, 
primeiramente por conta da en-
xurrada de domingo, 27, e esta 
semana por conta da enchente, 
que avança nas comunidades 
ribeirinhas. O número deve ser 
maior, segundo aponta o coman-
dante do Corpo de Bombeiros 
de Três Barras, sargento Aristeu 
Cavalheiro, por que muitas famí-
lias foram para a casa de parentes 
sem ajuda dos bombeiros. As 
68 famílias retiradas pelos bom-
beiros estão em quatro abrigos 
espalhados pela cidade. Colchões 
foram doados pela Defesa Civil 
do Estado e a prefeitura está 
fornecendo sacolões.

A comunidade mais atin-
gida é que fi ca às margens do 

rio Negro. O rio está com 7,37 
metros.

No bairro São Cristóvão, 
várias famílias já deixaram suas 
casas, mas muitos ainda insistem, 
embora a água já esteja na porta. 
O rio Canoinhas está com 6,10 
metros, 1,20m acima do nível 
normal.

ESPERANÇA

Na rua Etelvina Pires, a mais 
atingida pela enchente no São 
Cristóvão, poucas famílias tei-
mam em permanecer em suas 
casas. Eva dos Santos, escolada 
em enchentes, há dois se mudou 
de uma casa para outra na mesma 
rua. O detalhe é que a segunda 
casa tem dois pavimentos. “Os 
que moram aí embaixo já saíram, 
mas aqui a água não pega”, con-
ta. Mesmo assim, é preciso usar 
uma ponte improvisada com um 
toco de madeira para chegar ao 

segundo pavimento. “Estamos 
preocupados, mas a água come-
çou a baixar”, diz.

TEMPO DEVE 

MELHORAR

Depois de uma semana de insta-
bilidade, o tempo deve melhorar 
no fi m de semana. Segundo ins-
tituto Ciram/Epagri, o dia hoje 
deve ser de nebulosidade variável. 
O tempo deve firmar mesmo 
amanhã, com sol e aumento de 
nuvens. Domingo, 11, deve ser 
dia de sol fi rme. O feriado de 
12 de outubro também deve ser 
de sol.

O Ciram divulgou ontem 
que setembro quebrou recorde 
de chuvas no Estado. Em Rio 
Negrinho, a 100km de Canoi-
nhas, choveu 354,8 milímetros ao 
longo do mês. A média histórica 
para o mês na região é de 183 
milímetros.

Apesar de o tempo chuvoso 
impossibilitar obras planeja-
das para as estradas do interior 
de Papanduva, a prefeitura 
decidiu adiantar os trabalhos 
de colocação de cascalho nas 
ruas do centro, trabalho que 
não necessita de tratores de 
esteira e retroescavadeiras, 
que segundo a prefeitura, não 
conseguem fazer o serviço de 
forma satisfatória em terreno 

Os dias de espera por um ôni-
bus sem abrigo estão contados 
em Papanduva. É que a prefei-
tura acaba de assinar convênio 
com o Departamento Estadual 
de Terminais Rodoviários (De-
ter). A intenção é construir 30 
novos abrigos de passageiros 
em Papanduva.

Os pontos serão insta-
lados nos locais de maior 

concentração de passageiros, 
notadamente pontos e embar-
que e desembarque de alunos, 
contribuindo para um maior 
conforto dos que utilizam 
este meio de transporte. O 
secretário da Administração 
Genésio Vieira apelou para o 
bom senso dos papanduvenses 
quanto à conservação dos no-
vos abrigos. 

Continua recuperação das 

estradas papanduvenses

molhado. Parte dos bairros urba-
nos como Pereira, São José, São 
Cristóvão, Santa Mônica entre 
outros, estão recebendo reparos 
em suas vias.

Segundo o prefeito Luiz 
Henrique Saliba (PP), todos os 
pedidos que não forem cumpri-
dos durante o período de chuvas, 
devem ser registrados, cataloga-
dos e executados logo que haja 
condições climáticas. 

Prefeitura de Papanduva construirá 

30 abrigos para passageiros

ACIMA, Eva observa a enchente; abaixo, crianças brincam na água no São Cristóvão; ao lado, enchente na Raia
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TRINTA abrigos de passageiros de ônibus como este serão construídos

SALIBA (3.º da esq. para dir.) fi scaliza obras em ruas de Papanduva
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Reunião do Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico discutiu o assunto em Mafra, na sexta-feira, 2

Programa visa estimular 1.ª exportação

Edinei Wassoaski

MAFRA

Reunidos na sexta-feira , 2, em 
Mafra, secretários e assessores 
de Desenvolvimento Econômico 
de Joinville, Porto União, Jaraguá 
do Sul, Mafra, Canoinhas, Guara-
mirim, Papanduva, São Bento do 
Sul e Itaiópolis, que compõem o 
Fórum de Secretários de Desen-
volvimento Econômico, ouviram 
palestra do presidente da Junta 
Comercial do Estado, Antônio 
Carlos Zimmermann. Ele falou 
sobre a verdadeira revolução 
tecnológica pela qual a Junta está 
passando, com a informatização 
de praticamente 100% de seus 
serviços. Segundo o presidente, 
o Registro Mercantil Integrado 
(Regin) liga hoje os 293 muni-
cípios catarinenses. “A maioria 
de nossas unidades registra uma 
empresa em até duas horas”, 
afi rmou colocando a desburo-
cratização como maior êxito da 
informatização.

Em seguida, o secretário de 
Desenvolvimento Regional de 
Joinville, Eni Voltolini, lembrou 
da importância de se discutir 
ações integradas para apresentar 
soluções ligadas ao desenvol-
vimento. “Muitas prefeituras 
nem têm setor competente para 
isso”, lembrou. Ele chamou de 
“equívoco” achar que associações 
comerciais e lojistas são compe-
tentes para cuidar do tema. “Elas 
são parceiras das prefeituras, 

olhar o todo é missão das prefei-
turas”, frisou.

Voltolini citou o Regin como 
um exemplo do que o Fórum, 
criado há dois meses em Joinville, 
deve buscar: “a simplifi cação do 
serviço público”.

1.ª EXPORTAÇÃO
Enquanto um grupo participa-
va de uma ofi cina sobre como 
operar o Regin, outro grupo 
discutia o modelo joinvillense 
de tratamento do Empreende-
dor Individual, Lei do Governo 
Federal que legaliza pequenos 
empreendedores como pedreiros 
e mecânicos com contribuição 
mensal de apenas R$ 51. Apesar 
de a Lei nacional ser soberana, os 
municípios têm autonomia para 
legislar sobre brechas da Lei.

Em seguida, Charles Henri-
que Voos, gestor do programa 
1.ª Exportação na prefeitura de 
Joinville, explicou como vai fun-
cionar o programa federal que 
visa estimular a primeira expor-
tação de pequenos produtores. O 
objetivo do Fórum é selecionar 
de 15 a 30 empresas da região 
que nunca exportaram. Elas terão 
de se cadastrar no site do projeto 
(www.primeiraexportacao.desen-
volvimento.gov.br) e aguardar a 
análise por um comitê gestor que 
deve ser eleito pelos municípios, 
compostos por representantes 
de entidades como prefeitura, 
Correios, Sebrae, bancos, entida-
des de classe e universidades. As 
empresas têm até novembro para 
se cadastrarem. Em dezembro 
deve ocorrer a seleção das em-

presas pelo Fórum. Em janeiro 
de 2010 o comitê gestor analisa 
as propostas e entre março e 
dezembro, estagiários de cursos 
de Administração ou Comércio 
Exterior devem assessorar as em-
presas para realizarem até o fi nal 
de 2010 sua primeira exportação. 
“As universidades serão as gran-
des parceiras”, destacou Voos.

Pela regra nacional, compete 
aos Estados gerir este processo, 
mas o Fórum de Secretários do 
Planalto Norte conseguiu uma ex-
ceção, trazendo para si a responsa-
bilidade de gerenciar o processo.

Na próxima reunião do Fó-
rum, marcada para novembro, os 
secretários se comprometeram a 
levar a relação de empresas de 
seus municípios aptas a participar 
do 1.ª Exportação.  
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VOLTOLINI (C) e o anfi trião Emerson Maas (D), secretário de Desenvolvimento Econômico de Mafra, abriram o evento

BINGO
No pavilhão da 
Igreja Matriz 
Cristo Rei, em 

prol da construção 
da igreja Santo 
Antônio, no dia 
08/11, à partir 

das 14 horas. 1.º 
Prêmio: R$ 1 mil, 

2.º Prêmio: 1 
lavadora de roupas 

e vários outros 
prêmios. Participe!

Nova ala 

do Hospital 

Veterinário da 

UnC é única 

na região

A UnC Canoinhas inau-
gurou na segunda-feira, 5,  
no Hospital Veterinário do 
núcleo de Marcílio Dias, 
uma ala pra tratamento de 
grandes animais. A nova es-
trutura é composta por uma 
baia com paredes forradas 
que oferece total segurança 
para os animais durante o 
processo de indução à anes-
tesia geral, além do sistema 
específi co para levantar o 
animal até a maca. 

Na região, apenas o 
Jockey Club do Paraná, em 
Curitiba, conta com um 
mecanismo semelhante, o 
que signifi ca que o Hospital 
Veterinário será referência 
no atendimento de grandes 
animais que necessitam de 
anestesia geral. 
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26.ª edição da competição começa na próxima semana; inscrições superam expectativas

Clubes da região se preparam 
para Jogos da Primavera

Gracieli Polak

CANOINHAS

Um dos eventos esportivos 
mais esperados do ano em Ca-
noinhas está com as inscrições 
encerradas e contagem regres-
siva para o início. A 26.ª edição 
dos Jogos da Primavera começa 
na próxima semana e promete 
uma volta aos tempos áureos do 
esporte canoinhense, segundo os 
organizadores. “Os Jogos estão 
voltando a ser como eram antes, 
com o brilho de antigamente”, 
fala Gerson Dobrochinski, da 
Fundação Municipal de Esportes 
(FME), realizadora da competi-
ção. O motivo para a convicção? 
O interesse das agremiações em 

participar do evento.
O número de inscrições 

para a competição foi tão gran-
de que, segundo Dobrochinski, 
o congresso técnico, progra-
mado inicialmente para a noite 
de hoje, terá de ser realizado 
na terça-feira, 13. “Nós temos 
agremiações de muitas cidades 
inscritas, inclusive Joinville, 
São Mateus do Sul e União 
da Vitória”, diz. Clubes de 
praticamente toda a região do 
Planalto Norte se inscreveram 
em diversas modalidades, mas 
a surpresa, para a FME, foi a 
recuperação do basquetebol, 
que acumula recorde de times 
inscritos, seguido pelo hande-
bol, que também teve bastante 

procura. “Modalidades tradicio-
nais, como o futebol e futsal, 
sempre chamam a atenção e 
mais uma vez temos muitos 
times participantes”, conta.

Com 17 modalidades em dis-
puta, a competição é voltada para 
atletas maiores de 16 anos, mas 
em categorias como o xadrez, em 
que não há choque físico, este 
limite não é válido. Para os atletas 
que ainda não atingiram a idade 
mínima para disputar as modali-
dades de choque, a torcida tam-
bém vale para ajudar as equipes. 
Escolas da cidade, de acordo com 
Dobrochinski, já se inscreveram 
em diversas modalidades para 
tentar o troféu de campeão geral, 
que será exposto antes mesmo da 

competição.

PARA PARTICIPAR

A cerimônia de abertura acontece 
na sexta-feira, 16, no Ginásio de Es-
portes Elói Bona, com apresentação 
da Fanfarra Municipal de Três Bar-
ras (Famutreb), seguida pela Banda 
Novos Talentos, de Canoinhas.

Os primeiros jogos aconte-
cem no sábado, 17, e no domin-
go, 18, nos períodos de tarde e 
noite. No decorrer da semana, 
as partidas serão realizadas em 
diferentes locais, somente no 
período noturno. A entrada nos 
locais de competição é gratuita, 
assim como as inscrições para 
participação em qualquer mo-
dalidade.

Desafi o agora é transformar a cidade para realizar os jogos com sucesso; evento deve impulsionar diversos setores

Olimpíada 2016 vem para Brasil, que já discute projetos

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

Em 2016, a Olimpíada é do Rio 
de Janeiro, mas a emoção do 
momento histórico vivenciado 
por milhões de brasileiros com 
o anúncio da escolha do Rio na 
sexta-feira, 2, agora dá lugar a 
uma série de questionamentos 
sobre a realização dos jogos na 
Cidade Maravilhosa, problemá-
tica em diversos pontos, como 
bem apontou o Comitê Olím-
pico Internacional (COI).

A campanha feita pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), que venceu Chicago, 
Madri e Tóquio, venceu a 
disputa e levou o prêmio: vai 
sediar a maior competição 
esportiva do planeta, mas para 
isso precisa investir muito 
dinheiro em diversos setores. 
Correndo contra o tempo, uma 
série de ações precisa ser im-
plantada para que os compro-
missos firmados com o órgão 
internacional sejam cumpridos. 
Segundo pronunciamento do 
governador Sérgio Cabral, uma 
série de mudanças acontecerá 
simultaneamente, mas tudo aos 

poucos. “Será um cronograma. 
Não é um passe de mágica. É 
passo a passo. O carioca vai pau-
latinamente sentindo no seu dia 
a dia uma mudança para melhor 
na sua qualidade de vida”, diz 
Cabral sobre os projetos. 

Além da construção das 
estruturas necessárias para as 
competições e alojamento de 
atletas e turistas, algumas das 
ações prometem melhorar a 
qualidade de vida dos moradores 
da cidade, como a implantação 
de mais estações do metrô e 
melhoramento do sistema viário, 
hoje bastante defi ciente. Alguns 
setores, como construção e turis-
mo serão impulsionados, dizem 
especialistas.

BRASILEIROS comemoraram vitória; festa reuniu mais de 100 mil pessoas

R
e
u

te
r
s serão favorecidos em proporções 

menores, mas significativas e 
que, se planejadas como estru-
tura permanente da cidade, serão 
obras úteis para a população do 
município.

Evidenciado pelo documen-
to do Credit Suisse, o investimen-
to necessário para a preparação 
da cidade, no entanto, é conside-
rado alto. “O comitê organizador 
estima um investimento direto de 
aproximadamente R$ 30 bilhões 
nos próximos sete anos. Um 
exercício preliminar do Minis-
tério dos Esportes, no entanto, 
estima que se forem incluídos 
os investimentos indiretos e 
seus impactos de longo prazo, 
os jogos podem trazer cerca de 
R$ 90 bilhões para a economia 
brasileira”.

EMPURRÃOZINHO

Um estudo desenvolvido pelo 
Banco Credit Suisse, que estu-
dou o impacto econômico nas 
sedes das versões anteriores da 
competição, afi rma que além de 
turismo e construção, setores 
como energia elétrica e mídia 

Soldado de 

Canoinhas 

vence Mini 

Maratona

O soldado Coutinho, policial do 
3.º Batalhão de Polícia Militar, 
conquistou no sábado, 3, a Mini 
Maratona Santos Dumont, na 
categoria de 20 a 24 anos. O 
evento aconteceu na Base Área 
de Florianópolis, em comemo-
ração à semana ASA/2009 e o 
soldado representou a equipe 
da Polícia Militar de Santa Ca-
tarina em conjunto com outros 
cinco policiais militares de todo 
Estado. 
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Tony Borek e Daniela Meister se casaram no sábado, 3, e 

estão curtindo a lua de mel em Cancun. Felicidades!

No sábado, 3, a tradicional homenagem dos médicos cooperados da Unimed às secretárias reuniu dezenas de pessoas para um saboroso 

almoço servido pela Associação La Bella Itália, na sede do Hospital Santa Cruz. Parabéns para as dedicadas profi ssionais!

u DIA DA SECRETÁRIA

A equipe do Escritório Cide Contabilidade participou da 26.ª Contesc, em 

Balneário Camboriú, de 17 a 19 de setembro. Sucesso!

Martha Klosterhoff 

de Souza festejou 

no domingo, 4, seu 

aniversário de 90 

anos. Seus familiares 

se reuniram no Elite 

Tênis Clube para 

comemorar a data. 

Parabéns!

Alcides Pereira 

Jr. e Marilse de 

Fátima Agustinho 

Pereira comemo-

raram dois anos 

de casamento na 

terça-feira, 6. 

“Como é mara-

vilhoso agrade-

cer a Deus por 

mais uma data a 

completar o dia 

em que um sim 

representou a 

mudança de nossa 

trajetória de vida. 

Que esse amor, hu-

mildade e respeito 

permaneçam para 

sempre”.

Denilson das Neves e Juliana Riceon das Neves 

se casaram na sexta-feira, 25, na Igreja Perpétuo 

Socorro. A mãe do noivo, Elvira, e demais familia-

res, desejam felicidades!

Festa em dose dupla para Anderson e 

Alexandra. Ele completou idade nova na 

quinta-feira, dia 1.º, e ela comemora seu 

dia na terça-feira, 13. Muitas felicidades 

são os desejos dos tios, Tarciso e Sônia, 

e seus primos. Parabéns!

A Lanchonete do 

Ilustre comemorou seus 

cinco anos e recebeu 

clientes 

e amigos para uma 

grande festa. Confi ra 

as fotos!

u PARABÉNS 
- Parabéns para Edna da Silva Carva-

lho que aniversariou na quarta-feira, 

7. Felicidades!

u BODAS DE JASPE
- O casal Almir e Inês Bayerl comple-

tou 48 anos de matrimônio na quarta-

feira, 7. Seus fi lhos e netos desejam 

tudo de melhor em suas vidas. Que 

Deus lhes abençôe e que esta união 

dure pela eternidade.

u OLIMPÍADA
- O Centro de Educação de Jovens e 

Adultos (Ceja) parabeniza o aluno An-

derson dos Santos pela sua merecida 

classifi cação na 1.ª etapa da Olimpía-

da do Conhecimento. 

u COMEMORAÇÃO

u 26.ª CONTESC
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u Aniversariantes

09/10 - Rosi Genra

09/10 - Rodrigo Drevieski Jr

10/10 - Anália dos Anjos Ferreira

10/10 - Eugênia Suchek

10/10 - José João da Silva

10/10 - Valmir Loika

10/10 - Maria Ersuli Laach

10/10 - Solange Pazda Paul

10/10 - Irene Ostroski

10/10 - Andressa Ap. Padilha

10/10 - Arilda Silveira

10/10 - Elaine Walter Massaneiro

10/10 - José João da Silva

10/10 - Giovane Wzoreck

11/10 - Zenilda Demaceno de Barros

11/10 - Luan Felipe Riske

11/10 - Marcelo Fernandes de 

           Oliveira

12/10 - Gilmar Kizema

12/10 - Amarildo de Lorena

12/10 - José Gonçalves de Lima

12/10 - Arlindo Aperecido de Lima

12/10 - Irene Tadra Sumacoski

12/10 - Arvi Rosa

12/10 - Alcir Sausen

13/10 - Ana Maria Gonçalves

13/10 - Marilda Schermak

13/10 - Michele Fernandes de

            Oliveira

13/10 - Rogério Pienchontecoski

13/10 - Ismal Guebert

13/10 - José Gonçalves de Lima

13/10 - Anderson Tibes

13/10 - Lidiane Maidel

15/10 - Francisca Grein de Melo

15/10 - Wilson Ludka

15/10 - José Santarem

15/10 - Maria de Lurdes Ribeiro

15/10 - Fernando Artner

Fernando Stein completa hoje três 

aninhos. Seus pais, Ana e Dinho, 

desejam muita saúde e felicidades. 

Parabéns!

Rian Fedeman e Estefani Ap. Pio-

chontkoski comemoram aniversário 

na segunda-feira, 12. Muitas felicida-

des para a dupla!

No domingo, 11, Jefferson Bezerra 

Catônio, comemora mais um ano de 

vida. Seus familiares, em especial 

sua mãe, Quitéria, desejam muita 

paz, saúde e felicidade. Parabéns!

Reni Clarice Metzger comemorou 

idade nova ontem. Seus familiares 

desejam felicidades!

Amanhã é dia de festa para Irilaine 

Kichileski, que completa dez anos 

de idade. Seus pais e familiares a 

parabenizam pela data!

Altamir e Osmarina Kauva parabeni-

zam o fi lho, Aldamir, que comemora 

mais um aniversário, hoje. Felici-

dades!

O garotinho Lucas Ferreira comemo-

rou seu aniversário na quarta-feira, 

30, e recebe os parabéns de seus 

amigos e familiares. Felicidades!

No domingo, 11, a linda Maria 

Eduarda Sobzack comemora mais um 

aniversário. Seus padrinhos, Lúcia e 

Márcio, junto aos demais familiares, 

desejam muita saúde e felicidade!
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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 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.

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. Fone: 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.

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.

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.

DESMONTAMOS e MONTAMOS todos os 
tipos de móveis de todas as marcas e mode-
los. Também fazemos pequenos reparos na 
rede elétrica.Ligue 9167-4679 ou 3622-5751. 

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

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

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

VENDO notebook Positivo, Celeron, 1G 
de memória, HD de 40GB, gravador CD, 
leitor DVD, tela de 14”, em perfeito estado, 
com nota fi scal e garantia, por R$ 790. 
Facilito com cheques. Fone: 3624-2763 ou 
8407-4724.

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

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

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

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

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

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

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

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.

VENDE-SE uma casa em São Bento do 
Sul, ou troca-se por outra em 
Canoinhas. Valor: R$ 75 mil. Fone: 
9924-0472 ou 3627-2155.

VENDO calculadora HP 12C, nova com 
manual. Fone: 9105-3565.

FAÇO FRETE. Fone: 3622-7193 ou 
8856-1472, com Joel.

COMPRA-SE lã de carneiro. 
Fone: 3622-7229.

VENDE-SE 5 tesouras metálicas de 9m. 
Tratar: 3622-7229.

VENDE-SE varas de eucalipto para 
construção. Fone: 3622-7229.

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

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

VENDE-SE Stillo Conect 2007 fl ex. 
Baixa quilometragem. Valor: R$ 33 mil. 
Interessados ligar para 3624-2288 ou 
8801-5178.

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, 
impecável, 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 caminhão 2013, ano 79, 
Mercedes-Benz. Fone: 9906-0290 ou 
3655-1116.

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

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.

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.

VENDE-SE ou TROCA-SE um Uno 
Mille ELX ano 94, quitado, com travas e 
vidros elétricos. Tratar: 9178-9542.

VENDO Ka, ano 99, branco, pára-choque 
e retrovisor da cor do carro, friso lateral, 
pneus aro 14, documentos em dia, carro 
bem cuidado e muito econômico, R$ 11 
mil à vista ou R$ 1,5 mil + 48x de R$ 353. 
Tratar 3624-2763 ou 8407-4724.

PROCURO carro fi nanciado para assu-
mir. Fone: 8853-8455 ou 8815-3635.

VENDO Fox 2005 Flex, 4 portas, vidro e 
trava elétrica, som, ar quente, limpador e 
desembaçador traseiro, alarme, engate, 
manual e nota fi scal por R$ 23,9 mil. Fi-
nancio. Tratar: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE um Palio, ano 2008, R$ 10 
mil de entrada e assumir fi nanciamento 
de 48x de R$ 640. Fone: 3627-2155 ou 
8815-5637.

VENDE-SE um Mondeo, 98, completo, 
ar-condicionado, alarme, air bag, por R$ 
10 mil. Fone: 9101-2017.

VENDE-SE Golf 1.6 Flex – 2008, preto, 
completíssimo, c/ 30 mil km rodados, 
revisado. 

TROCA-SE Corsa Classic Life Flex 
2008. Trava e alarme, ar quente, 
desembaçador traseiro, insulfi lm, cor 
prata, por um Fiat Pálio 2008 ou 2009. 
Tratar: 8815-0455 ou 3623-4274.

VENDE-SE Palio ELX, 1.0, 8v, 4 portas, 
2002, cinza, ar cond., dir. hid., vidros 
e travas elétricas e roda de liga leve. 
Tratar: 3622-5352.

VENDE-SE Monza GLS, 2.0, completo, 
ano 95, na cor azul. Valor a combinar. 
Fone: 3623-0418 ou 9121-8397.VENDE-SE um Chevette DL, ano 92, 

gasolina. Fone: 3622-4994.
VENDE-SE Fiesta Sedan 1.6 Flex – 
2006, prata, dir. hid., ar quente, revisa-
do. Tratar: 3622-5352.



28 VARIEDADES Canoinhas, 9 de outubro de 2009

Nunes Pires; médicos: D. Mário 
Mussi e Dr. Reneau Cubas; 
capitão: Altavir Mayer; Massa-
gista: João Algacyr Fontana; 
diretores esportivos: Ernesto 
Nunes e Carlos Conceição; 
diretores técnicos: Almir José 
Santi, Leonel Barcelos, Oadyr 
Nader e Leon Grams.

Conselho Fiscal: Milton 
Zaguini, Walter Vieira, Pedro 
Corrêa, Antonio Conceição, 
Vitor Schneider, José Pedrosa, 
Arthur Mende, Alexandre Czo-
pinski, João Wunderlich, An-
gelino Ferreira, Sadir Santos, 
Hélio Bastos, Flávio Haensch 
e Henrique Zaguini.

Conselho deliberativo: An-
tonio Souza Costa, José Prim, 
Hermenegildo de Lima, Balila 
Dal-Bó; Francisco Hugen, Fide-
lis Angelo Dadalt, Zenon Mario 
Pieczarka, Rodolfo Tavares, 
Miguel Oliskowicz, Otacílio 
Veiga, Ademar Schumacher, 
Júlio Gonçalves.

Departamento social: Nel-
son Zipperer, Bogodar Ku-
czynski, Dr. Romeu Ferreira, 
Waldemar Scholze, Jaime 
Prestes de Souza, Narciso 
Bartnik, José Theodorowicz, 
Edmundo Suckow, Ney Cor-
deiro, Armim Soetber, Vergílio 
Alves, Galdino Fuck e Mauro 
Wojciechowski.

Oração da Fome
“Presidente nosso, que 

estais no ar, santifi cado seja o 
vosso vôo, seja feita a vossa 
viagem, assim de helicóptero 
como de avião, o feijão caro de 
cada dia nos dai hoje, perdoai a 
nossa revolta, assim como nós 
perdoamos aos vossos eleito-
res. Não nos deixeis morrer 
de inanição, mas livrai-nos do 
Lott. Amém”.

Cine Teatro Vera 

Cruz apresenta:
Hoje às 20 horas – Impróprio 

até 14 anos
NECESSITO DE UM MARIDO
Com Maria Antonieta Pons e 

Abel Salazar
“Um fi lme selecionado do 

cinema mexicano”

PUBLICADO EM 10 DE 

OUTUBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA
CN

BATATA CREMOSA GRATINADA

INGREDIENTES
. 3 batatas grandes descascadas e 
cortadas em rodelas fi nas
. 1 envelope de caldo de legumes
. 2 1/2 xícaras de leite
. 1 colher (sopa) de manteiga
. Sal a gosto
. 1 colher (sopa) de amido de 
milho
. 1 lata de creme de leite
. 200 g de mussarela ralada
. Salsa e pimenta rosa 
picada a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela, colo-
que a batata, o caldo 
de legumes dissolvido 
no leite e a manteiga. 
Deixe cozinhar até as 
batatas fi carem macias. 
Com uma escumadeira, 

retire as batatas e disponha-as em 
um refratário untado com manteiga. 
Reserve o caldo da panela. No 
caldo reservado dissolva o amido 
de milho e misture o creme de 
leite, metade da mussarela e leve 
ao fogo, mexendo, até engrossar. 
Despeje sobre a batata, polvilhe o 
restante do queijo e leve ao forno 
preaquecido a 220ºC até gratinar. 
Polvilhe salsa e pimenta rosa.

| Preparo: 30 minutos | Rendimento: 6 porções | Calorias: 335 por porção

> FUNERÁRIA MÃO AMIGA
05/10: Rubia Terezinha Pereira - 22 anos

 OBITUÁRIO +

Ouro Verde 

Esporte Club
Vimos pelo presente comu-

nicar a V. S. que este Clube em 
Assembleia Geral realizada a 22 
do corrente, elegeu a nova diretoria, 
que deverá reger os destinos desta 
agremiação esportiva durante o 
período de setembro do corrente 
ano a setembro de 1960, sendo 
que a nova diretoria ficou assim 
constituída:

Presidentes de honra: Albino R. 
Budant, Alfredo de Oliveira Garcindo 
e Dr. Haroldo Ferreira,; Presidente: 
Dr. José Yvan da Costa; 1.º Vice-
presidente: Tufi Nader; 2.º Vice-
presidente: Carlos Spies;  secretário 
geral: srta. Argemira Possamai; 1.º 
secretário: Zeno de Carvalho Zippel; 
2.º secretário: srta. Eugênia Ana 
Pieczarka; tesoureiro geral: Cle-
mentino Pieczarka; 1.º tesoureiro: 
Ademar de Carvalho; 2.º tesoureiro: 
Carlos Spies Filho; orador: Carlos 

| Preparo: 30 minutos | Rendimento: 6 porções | Calorias: 140 por porção

PANQUECA HOT-DOG

INGREDIENTES
· 250 ml de leite
· 1 ovo
· 1 xícara (chá) de farinha de trigo
· 1 colher (café) de sal
· 1 colher (sopa) de margarina
· 10 salsichas
· 1 xícara (chá) de requeijão
· 1 xícara (chá) de mussarela ralada

Modo de preparo
Aqueça o forno a 200ºC. No liquidi-
fi cador bata o leite, o ovo, a farinha 
de trigo, o sal e a margarina. Unte 
com um pouco de óleo uma frigideira 

pequena antiaderente e faça as 
panquecas, uma a uma. Reserve. 
Fervente as salsichas e escorra a 
água. Corte as salsichas ao meio. 
Sobre cada panqueca espalhe uma 
porção de requeijão, ponha meia 
salsicha e enrole. Distribua as pan-
quecas em um refratário levemente 
untado com margarina, polvilhe a 
mussarela ralada e leve ao forno 
para gratinar. Sirva em seguida com 
ketchup e mostarda.

DICA: Se preferir use salsicha de 
frango ou de peru.

O jornalista 

ALBINO 

RAUL 

BUDANT, um 

dos presi-

dentes de 

honra do Ouro 

Verde Esporte 

Club. A foto 

é do acervo 

do professor 

Fernando 

Tokarski

1962 | Laudelino de Lima e Paul Guimarães no ponto de táxi em 

frente à Caixa Econômica Federal de Canoinhas
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

A FIRMA
Quando? Hoje 
O que? Grupo Tradição

CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Baile de formatura do curso de 
danças gaúchas com o grupo Garotos 
Tradição
Quando? Amanhã
O que? Show nacional com Lanna Jay

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Tchê Barbaridade

ESPAÇO DECK
Quando? Domingo
O que? Private Vibe

GALPÃO MISSIONEIRO
Quando? Amanhã
O que? 2.º Baile do Chevetão com o 
grupo Kanoa e Impacto de Galpão. Ha-
verá sorteio de um Chevette carregado 
com 40 dúzias de cerveja

SBO
Quando? Amanhã
O que? Chiquito e Bordoneio
Quando? Domingo
O que? Bailão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Warp Mind

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Todas no domingo
Em Canoinhas:
No bairro Campo d’Água Verde: na 
igreja São Francisco, com animação 
do grupo Sarandeio. Os preparativos 
para a festa iniciam hoje com a venda 
de cuques no pavilhão da igreja
Em Bonetes: animação do grupo Irerê 
do Brasil
Em Bela Vista do Toldo:
Em Colônia Ouro Verde: tradicional 
festa ucraniana

FESTAS DE NOSSA SENHORA 
DE APARECIDA
Quando? Todas na segunda-feira
Em Canoinhas: 

No bairro Piedade: na igreja Nossa 
Senhora de Aparecida, com animação 
do grupo Os Filhos do Rio Grande
Em Aparecida dos Pardos: animação 
do grupo Portal do Sul
No Lageado: animação do grupo Os 
4 Gaudérios

ADHONEP - Reunião Semanal
Quando? Todas as segundas-feiras
Local: Hotel Santa Catarina Plaza
Horário: das 20h às 21h

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 16/10 – Impulse Bacardi, no V12 
Music Bar
:: 16/10 – Grupo Minuano no Galpão 
Missioneiro
:: 17/10 – 1º Pancadão Country Fest, na 
Firma, com Dj Maycon Candeo, banda 
Referência 3, banda Bonanza e Garotas 
8 segundos, touro mecânico, tenda com 
a bebida “Batida Pancadão” e estúdio 
fotográfi co com cenário country
:: 17/10 – Os 4 Gaudérios, no pavilhão 
da igreja da localidade de São João, 
em Três Barras
:: 17/10 – Festa Cuba Livre, no Clube 
Palácio
:: 16, 17 e 18/10 – 1.º Rodeio do Pi-
quete Tobias de Lima e CTG Presilha 
da Tradição, na Fartura, em Canoi-
nhas. No sábado haverá baile com Os 
Caudilhos
:: 23/10 – Sertanejo Absolut, no V12
:: 24/10 – 100 dias Formatura de Direi-
to, no V12 Music Bar
:: 25/10 – Festa de São Demétrio, no 
Rio d’Areia do Meio

Gracieli Polak
CANOINHAS

Vendas para o Dia das Crianças movimentam comércio e baixinhos elegem preferências

ELES querem Ben 
10; ELAS, a Polly

Tradição se apresenta hoje à noite

O Grupo Tradição, que foi indicado 
ao Grammy Latino Americano, na 

categoria Melhor Álbum de Música de 
Raízes Brasileiras - Regional Nativa, 
com o álbum Micareta Sertaneja 2, se 
apresenta hoje à noite na Firma, em 
Canoinhas. O grupo está concorrendo 

com o cantor Daniel, o grupo Os Ser-
ranos, Tchê Guri e Mazinho Quevedo. 
As indicações podem ser vistas no 
site http://www.latingrammy.com/pt/
indicados/12-brazilian. O anúncio dos 
vencedores do prêmio acontecerá no 
dia 5 de novembro, na cidade de Las 

Vegas, nos Estados Unidos. O “Micareta 
Sertaneja 2” foi gravado em novembro de 
2008 e teve como produtos o CD e DVD, 
que reforçaram o sucesso do primeira 
Micareta Sertaneja, em todo o Brasil.

O ingresso para o show de hoje à 
noite custa R$ 10 antecipado.

Canoinhas

Dia de presentes para as 
crianças, de corrida às lojas 
de brinquedos para os pais. 
O comércio de Canoinhas 
começa a esquentar para que 
até segunda-feira, 12, Dia das 
Crianças, todos possam en-
contrar o presente que desejam 
para os fi lhos. Segundo o presi-
dente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Canoinhas, 
Ismael Carvalho, a expectativa 
é a melhor possível para a 
data, que inicia o período de 
compras de fi nal de ano. “Nós 
estamos vivendo um período 
de recuperação da economia, 
influenciado principalmente 
pela mídia. As pessoas se sen-
tem estimuladas”, afi rma.

Nas lojas da cidade, o 
movimento durante a sema-
na foi considerado tímido, 
porque, segundo os lojistas, 
a maioria das pessoas vai sair 
em busca do presente hoje 
e amanhã, disposta a gastar 
uma quantia de R$ 50 em 

média, segundo pesquisa realiza-
da pela Federação do Comércio 
do Estado de Santa Catarina (Fe-
comércio), que lançou campanha 
contra a compra de brinquedos 
piratas para a data. Segundo a 
Federação, a campanha que tem 
como lema Brinquedo pirata. Não 
brinque com isso e sugere lesões 
nas crianças serve de alerta para 
os pais, que ao adquirir pro-
dutos falsifi cados, além de não 

movimentar a economia formal, 
colocam os fi lhos em risco. Para 
os pais preocupados com a se-
gurança dos filhos, verificar a 
autenticidade do brinquedo e a 
indicação etária é fundamental, 
mas, se o objetivo é agradar, 
alguns artigos são os objetos de 
desejo dos pequenos.

OS PREFERIDOS

O CN percorreu as principais 

lojas de brinquedos da cida-
de e, segundo as vendedoras 
consultadas, alguns persona-
gens são os preferidos dos 
baixinhos. “Para os meninos 
a procura é pelo Ben 10 e 
por artigos do Max Steel, não 
tem concorrência”, fala uma 
vendedora. Para as meninas, 
dizem as vendedoras, Barbie 
e Polly disputam a preferência 
e fazem com que as bone-
cas maiores percam terreno. 
“Teve criança que largou uma 
boneca grande para fi car com 
uma Polly, pequenininha”, 
explica outra atendente.

Para o garotinho Kauã Feli-
pe, que na tarde da quarta-feira, 
7, ajudava a mãe a escolher o 
presente para ganhar no seu dia, 
as dúvidas eram muitas. Entre 
artigos do Ben 10, bonecos 
da Vila Sésamo e uma guitarra 
interativa, a surpresa. “Eu quero 
uma bola”, decidiu.

Para você que ainda não 
comprou o presente, a CDL 
comunica que as lojas fi cam 
abertas amanhã, até às 17 
horas.
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NEM BEN 10, NEM BONECOS: Kauã preferiu ganhar uma bola dos pais
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QUADRINHOS

>> SÓ SOLETRANDO!
Luciano Huck escreveu em seu Twitter 
Bauru e Jau com acento agudo no U. 
Veja: “direto de Baurú, agora vou a 
Jaú...” Mas Bauru e Jau são palavras 
oxítonas! Portanto não levam acento 
agudo no u!

>> REI DA PENSÃO! 
Chico Anysio fez as contas e descobriu: 
montou 8 casas em 8 casamentos. E 
ainda deixou um carro para cada ex-
mulher! Em “troca”, ele acha que acabou 
ganhando uma “geladeira” global...

>> TIOZINHO!
Bruno Perillo, o Bernardo de Viver a Vida, 
vira ídolo dos adolescentes: é parado nas 
ruas por jovens que queriam “trocar de 
lugar” para fi car com Cecília Dassi! Bruno 
tem 38 anos, 18 a mais que Cecília.

>> SEM GUERRA DOS 
SEXOS! 
Além das duas casas e 52 câmeras, o 
BBB 10 poderá ter mais mulheres do que 
homens (ou vice-versa): Boninho não 
quer iniciar a atração com um número 
igual de participantes do mesmo sexo!

>> MENOS 
MAGRINHA!
Deborah Secco muda visual para viver 
Bruna Surfi stinha no cinema: alongou e 
clareou os cabelos em processo que le-
vou dois dias! E ainda teve que engordar 
quase 4 quilos...

>> NOVELA TEEN
Com estreia na Band marcada para o 
dia 19, Isa TKM foi a líder de audiência 
do canal pago infantil Nickelodeon nos 
últimos seis meses. A série também foi 
responsável por um crescimento de 
475% da audiência no horário em que 
é exibida (das 19 h às 20 h, de segunda 
a sexta), na faixa de 12 a 17 anos, em 
comparação com o ano anterior.

Os vícios e as baladas estão pesando para Lindsay Lohan, que a 
cada dia tem uma aparência mais envelhecida. De acordo com uma 
foto tirada na sexta-feira, 2, em Paris, quando chegava na festa da 
Vogue, no Hotel Crillon, Lindsay parecia mais uma atriz de meia-
idade do que a jovem de 23 anos. Além de estar com um olho quase 
fechado, a estrela exibia uma pele seca e os lábios inchados, ainda 
pela aplicação de colágeno. Nem de longe lembrava aquela atriz 
bonitinha de Mean Girls.

>> VIDA LOUCA

Depois de ter sido notícia em alguns veículos de comunicação, uma 
fonte quentíssima garante que a apresentadora Xuxa Meneghel 
não será a madrinha de Marcelo, fi lho de Ivete Sangalo com Daniel 
Cady.  Segundo informações, Ivete fi cou responsável por escolher o 
padrinho e Daniel, a madrinha. Então, fi cou: Dito (amigo e produtor 
da cantora) e Lívia (irmã de Daniel). E ponto fi nal! 

>> BATIZADO
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Há uma verdade nas coisas, que não 
depende do que queiramos ou achamos. 
Assim, o ar não foi feito para ser envene-
nado e destruído pelo que lançamos na 
atmosfera. Ele tem a própria realidade de 
criatura do Pai do Céu e não podemos 
tratá-lo de qualquer modo. Podemos 
aproveitá-lo, mas respeitando-o. Do mes-
mo modo, os órgãos do corpo humano 
têm sua verdade, dom do Criador. Orelhas 
servem a audição, mas não para a respi-
ração. Os órgãos da reprodução servem 
para o bem da geração de fi lhos amados 
e acolhidos, e não para brincadeira ou 
satisfação do instinto, às vezes até para 
a perversidade. A palavra humana é para 
comunicar, nunca para enganar, trair, 
difamar. O afeto humano foi feito para a 
lealdade, cuidar e não para brincadeiras 
ou manipulações. Este é o plano de Deus, 
que conhecemos pela razão e pela escuta 
da Palavra. A natureza toda é um dom: 
No princípio, Deus criou o céu e a terra... 
E assim se fez. Deus viu tudo o que fi zera 

e eis que tudo estava muito bom. Estudar, 
meditar, contemplar a criação para não 
abusar deste presente de Deus, mas usá-
lo com carinho e responsabilidade, é nossa 
tarefa de família humana, família de Deus, 
dar valor a tudo e a todos; pela importância 
que damos a cada uma das partes criamos 
condições e educamos a sensibilidade 
para apreciar a beleza do todo. A sen-
sibilidade para dar valor ao mínimo nos 
possibilita valorizar o máximo. Dar valor 
às pequenas alegrias nos permite valorizar 
a felicidade como um todo. Temos que 
entender que fantasia e mediocridade são 
um atraso de vida. O homem não pode, por 
muito tempo, sustentar-se nas frágeis asas 
da fantasia, nem sentir-se satisfeito nas 
realidades medíocres e mesquinhas que 
um mundo sem valores lhe oferece. Só a 
busca e a realização de ideias superiores 
é que satisfazem os anseios mais nobres 
e mais profundos do coração humano. A 
clareza de ideias ilumina o caminho da 
vida. Paz e bem.

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

Você tende a encontrar saídas criativas para seus 
problemas, ariano. Esteja aberto e prepare-se para 
as novidades. A ousadia tende a ser reconhecida e 
agir de uma maneira inovadora trará resultados muito 

interessantes. Você tende a estar ansioso para soluções imediatas e 
com isso tende a ter boas idéias. Mas lembre-se de levar os outros 
em consideração ao decidir.

Hora de organizar sua vida emocional, geminiano. 
Olhe atentamente a cada detalhe de seus relaciona-
mentos, sejam familiares, afetivos, profi ssionais ou 
amizades. Perceba o que te incomoda e o que te faz 

feliz. Pense o que deseja. Mas nada de rompimentos impensados, que 
podem ser defi nitivos, trazendo arrependimentos futuros. Divirta-se 
um pouco e fi que mais com os amigos.

Atenção extra às fi nanças, leonino. Imprevistos e 
assuntos antigos podem vir à tona, precisando de 
maior atenção e cuidado com os gastos. É hora de 
ver o tanto de valor tem no que faz. Se está pensando 

em pedir aumento de salário, pode ser um bom momento. Mas faça 
tudo de forma cautelosa e com uma conversa bem preparada. Curta 
esta fase de felicidade em suas relações.

Parcerias são o assunto da semana, libriano. Seja o 
casamento, a sociedade ou simplesmente a relação 
com as pessoas em geral, mas dê mais atenção. 
Seja sincero, reveja todo seu trajeto até aqui e veja 

em que rota deseja seguir daqui para frente. É preciso fazer escolhas 
e saber deixar no passado o que não faz mais sentido. Ou retomar 
aquilo que julgar necessário. Decida.

O amor está no ar, sagitariano. Promessa de opor-
tunidades e bons momentos no amor. Planejar e 
pensar no futuro é importante, principalmente quando 
o assunto é trabalho. A intensidade de tarefas e res-

ponsabilidades só aumenta nesta fase e é importante ter metas para 
não se sobrecarregar e perder o pique. Intercale diversão em suas 
obrigações, para dar conta de tudo.

Intensidade, aquariano. É isso que pede o momento. 
Comprometa-se com o que diz, com o que faz, com 
quem se relaciona. Seja profundo. Vá até o fi m. 
Confi e na sorte, tenha fé. Fale o que pensa, ouça o 

que os outros têm a dizer. Escreva sobre o que sente, fale de seus 
sentimentos. Acima de tudo, sonhe. Permita que sua imaginação viaje 
até onde você deseja chegar. E acredite.

Diversão é a palavra chave da semana, taurino. 
Curta o amor e esteja mais perto de pessoas cuja 
companhia é agradável. Boa semana para refl etir 
sobre assuntos do passado e detalhes que deseja 

mexer em sua vida. Por sinal, arrumar pequenas coisas ajuda a ter 
clareza de assuntos mais importantes. O fi m da semana promete 
algum imprevisto, organize-se até lá.

Para resolver os confl itos entre vida pessoal e pro-
fi ssional só com muita conversa, canceriano. Vale a 
pena sentar para resolver confl itos e pendências. E 
uma boa conversa é o sufi ciente. Organize seus pen-

samentos e idéias e fale sobre eles a quem interessa. É hora de agir, 
com criatividade e ousadia, com base em tudo que vem planejando 
nos últimos tempos. Coragem.

Hora de colocar em prática seus planos e colocar 
defi nitivamente alguns limites que precisa impor, virgi-
niano. Não tem problema ser um pouco egoísta neste 
momento. O importante é fazer sua vida se tornar o 

mais leve e prática possível. Tire o peso extra da frente, eliminando o 
que for necessário. Com diálogo e sabedoria conseguirá resolver as 
pendências e organizar tudo.

Atenção para as oportunidades afetivas, escorpiano. 
Uma novidade pode esquentar esta área de sua 
vida, trazendo coisas boas. Você estará com mais 
habilidade para lidar com o amor, com mais ousadia 

e empolgação. seus amigos são importantes nesta fase, mas perceba 
que é preciso ter clareza sobre quem é quem em sua vida, e com 
quem você pode de fato contar.

Você tende a estar mais reservado nesta fase, ca-
pricorniano. Permita-se isso. Fique mais em casa. 
Se puder, faça uma viagem. Fique sozinho. Pense 
no que quer, quais são seus planos, o que vale a 

pena e é importante para você. Faça uma lista de desejos e planeje 
como conquistá-los. Sua família pode ajudar neste momento de muito 
trabalho e grandes responsabilidades.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana pede praticidade, pisciano. Seja mais prático 
no trabalho, no amor, na saúde. Enfi m, coloque os pés 
no chão, seja mais realista e pragmático. É hora de 
administrar melhor suas fi nanças e sua vida material. 

Se tem dívidas, planeje como pode quitá-la. Se tem algo a receber, é 
hora de cobrar. Sua força, nesta fase, está nas pessoas que te amam 
e estão próximas de você.

HORÓSCOPO DA SEMANA

RESPEITAR O PLANO DE DEUS PARA O MUNDO

Fonte: Climatempo

HOJE:

24ºC

Manhã Tarde Noite
8ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

10ºC

DOMINGO:

27ºC

Manhã Tarde Noite
12ºC

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

chuva.

SEGUNDA:

29ºC

Manhã Tarde Noite

12ºC

25ºC

ALMANAQUE

HOJE – Piedade decide romper o namoro com 
Jacques.Socorro confi rma que Denis é o falsifi ca-
dor, e Bianca vai atrás dele. Sargento Lucas diz a 
Dafne que acredita na inocência de Gabriel.

AMANHÃ – Sargento Lucas acha que alguém 
muito próximo colocou o quadro falso no ateliê de 
Gabriel, e começa a investigar Fabiano. Espeto se 
oferece para ajudar Bianca a revelar a verdade.

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – A cigana Esmeralda revela a Eliana que 
Gustavo e Marize vão se casar. Klauss pede mais 
dinheiro a Zé Moreia e o ameaça. Homero diz a 
Eliana que Gustavo quer se separar.

AMANHÃ – Em Madrid, Marize dopa Gustavo 
e o leva para a cama. Eliana liga para Gustavo, 
Marize atende e, pela câmera do celular, mostra 
Gustavo dormindo nu.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

SOSSEGO

Paz é habitante das alturas
A maldade não consegue tocar

As aves demonstram serenidade 
e beleza

Com a liberdade no seu revoar.

Os montes manifestam sossego
Incitam a vida nos ensinar

Que as diferenças geológicas
Completam as belezas do lugar.

Nos bosques a calma assusta
Faz o invasor se amedrontar

Paz é a bússola do desarvorado
Que da mata quer se libertar.

Entre homens a criança é o exemplo
De como fazer a paz perdurar
Na puerícia habita a beleza

Da pureza de saber perdoar.

Em alguns a paz é camufl ada
E não há como abrilhantar

Somente o próprio na individualidade
Faz a serenidade voltar.

Tolera aquele que sabe viver
Está sempre pronto pra desculpar

Alcança a serenidade fácil
E faz a paz desabrochar

Com esse sentimento de felicidade
A vida inclina-se a melhorar.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Não chove.

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

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

HOJE – Alcino se sente culpado pela suposta 
morte do amigo. Verônica vibra com a notícia da 
morte de Gustavo. Rose diz a Alcino que contará 
à polícia que ele queria sumir com Gustavo. João 
encontra Gustavo ferido.

AMANHÃ – Alcino tenta explicar o que aconteceu 
a Rose, mas ela lhe dá um prazo para se entre-
gar. Alcino devolve o emprego de Rose e Taíse 
assume a presidência da empresa. Gustavo lê 
notícia sobre sua morte num jornal.

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Sandrinha convida Helena para ser 
madrinha de seu fi lho. Helena fi lma o parto de 
Sandrinha. Benê vê o fi lho pela primeira vez e é 
incentivado por Sandrinha a pegá-lo no colo.

AMANHÃ – Helena entra na casa que era de Te-
reza e é surpreendida pela ex-mulher de Marcos. 
Sandrinha mente que vai pagar promessa e se 
encontra com Benê, mas ele a despreza.

HOJE – Caló pede 
para Tony deixá-lo 
brigar ao seu lado. 
Lígia diz a Baruel 
que não fi cou sa-
bendo da matéria 
que acusa o Tony 
de ser bandido. 
Ela marca de con-
versar com ele.
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Delegado põe fim a 

equipe de investigação 

mista entre PM e PC
Rui Orestes Kuschnir (foto) diz que 
tomou a decisão porque a Divisão 
de Investigação Criminal de Canoi-
nhas (DICC) não tem amparo legal.                     
“Não tenho nada contra a PM, mas não 
tenho como sustentar a DICC”.  P. 19

CONFLITO

Novatos vencem 

veteranos e mudam 

regimento interno

CÂMARA

Com a alteração aprovada em 1.ª votação 
esta semana, o bloco de novatos mais Tar-
ciso de Lima (PP) será o único a ter direito 
de lançar candidato(s) na disputa pela pre-
sidência da casa. Somente Bene  e Wilson 
se levantaram contra o projeto.           P. 6

40 funcionários estão de atestado por dia
O número impressionante levou o Executivo a propor a contratação de um médico, 
um psicólogo e um assistente social para atender exclusivamente o funcionalismo. 
Projeto provocou debate na Câmara de Vereadores.                              Página 4

PREFEITURA DE CANOINHAS
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