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D
efl agrado há quase dois anos, chega 
ao fi m um dos processos mais polê-
micos de reforma do sistema admi-

nistrativo universitário na região. Até o fi nal 
deste ano, quatro dos cinco campi da Univer-
sidade do Contestado (UnC) estarão abriga-
dos sob o mesmo CNPJ. Decisão já tomada: o 
campus de Mafra será a sede da identifi cação 
de pessoa jurídica, o que não signifi ca que 
tenha de ser lá a sede da Reitoria.

Com a desistência do campus de Caçador 
de unifi car, criando assim uma nova funda-
ção, completamente desvinculada da UnC, 
surge a necessidade de se criar 
uma novo espaço físico para 
comportar a Reitoria. Isso abre 
espaço para que Canoinhas 
pleiteie sediar o centro admi-
nistrativo da Fundação. Este 
é o ponto positivo, conforme 
destacou o vice-presidente 
da UnC Canoinhas, Armindo 
Longhi, em artigo publicado 
há duas semanas nesta página. 
“Alguém tem dúvida sobre 
qual cidade merece sediar 
a Reitoria da UnC? Eu não 
tenho dúvida”, registrou empolgado.

Sem tirar o mérito da consequência, é im-
portante entender o que levou a UnC Caçador 
a tomar tal decisão – renunciar à unifi cação. 
Embora se tente politizar a discussão, há 
sim argumentos relevantes para a tomada de 
decisão. Não há exagero quando o diretor-
presidente da UnC Caçador, Luiz Eugênio 
Beltrame, fala em “concentração de poder nas 
mãos de poucos”. Há uma falha considerável 
entre a formação dos Conselhos e a eleição do 
reitor. A falha, aliás, está na ponte entre o reitor 
e seus subordinados. O reitor terá controle total 
sobre todos os campi. No linguajar popular, 
“manda e desmanda a seu bel prazer”, inclu-

sive nomeando todos os cargos de chefi a no 
melhor estilo “pessoas de confi ança”, que pode 
ser interpretado da maneira que o mandatário 
bem entender.

Não se sabe ainda quem será o reitor, mas 
pelas características do cargo, terá sua eleição 
e gestão idênticas a de um prefeito e como 
sabemos que prefeitos nem sempre fazem es-
colhas felizes para cargos de chefi a – em geral 
são nomeados aqueles que mais labutaram na 
campanha –, fi ca difícil imaginar que todas as 
escolhas do reitor serão felizes. Este vácuo do 
novo estatuto da UnC é que incomoda a UnC 

Caçador. Hoje a fi gura do reitor 
existe, mas é um cargo muito 
mais fi gurativo, ao estilo “rainha 
da Inglaterra”, do que adminis-
trativo. Com o novo estatuto, isso 
muda substancialmente, dando 
total e amplo poder ao reitor. 
Está certa Caçador em questio-
nar. “Em qualquer universidade 
do mundo é assim”, defendeu 
o professor Nilson Thomé em 
entrevista publicada pelo CN 
há duas semanas. Pois bem, se 
compararmos com conceituadas 

universidades como Sorbonne, Harvard 
e USP, percebemos que a comparação é 
descabida. A USP, por exemplo, começou 
o processo de eleição do novo reitor esta 
semana. Antes disso, há pelo menos três 
meses, os candidatos participam de debates 
públicos exaustivos, seja na imprensa ou em 
auditórios com participação interessada da 
comunidade acadêmica e da sociedade. As 
sabatinas são ferrenhas e impiedosas.

Pela falta de interesse e pelo provincianis-
mo imperativo, não seria pessimismo imaginar 
que por aqui esta escolha será muito mais sim-
plifi cada e, portanto, interessante para grupos 
se perpetuarem no poder.

Perdi um amigo; um acidente de trânsito, como 
noticiaram os jornais. Conheci o André em 2008, 

ou 2007, nem lembro, e não convivi muito com ele, 
mas parece que o conhecia desde há muito, como 
se fosse um amigo da faculdade ou da adolescência, 
coisa assim, tamanha a empatia. Sabe o leitor do 
que falo. Conhecemos certas pessoas há minutos e 
já podemos vislumbrar ali uma grande amizade. Isso 
não acontece frequentemente, mas foi a impressão 
que tive desde a primeira vez que falei com o irmão 
do Sandro. Que sujeito! 

Assim que passamos a nos reunir e conversar, 
nos tornamos logo velhos e bons amigos. Sim, amigos, 
que quando veem um ao outro irradiam de satisfação, 
ativam a cerotonina. Nessas conversas, os relógios 
derretiam, enquanto o tempo simplesmente deixava 
de existir. Música, política, futebol, universidade, eco-
nomia, livros e, com o perdão do esnobismo, mulheres 
(as nossas, é claro). Era disso que falávamos o tempo 
todo, bebendo um vinho, tomando uma gelada. 

Pra mim, sociólogo que sou, e professor com 
muito orgulho, é indescritível o prazer de uma boa 
conversa sobre qualquer um desses assuntos. E, con-
fesso, não é sempre que, no ambiente social ignóbil 
de uma sociedade faminta por futilidades, se acha 
alguém interessante pra conversar. Amigos assim nos 
rejuvenescem, nos tornam mais seguros e felizes. O 
André me trouxe essa felicidade. E a verdadeira felici-
dade, ilustre peregrino, não a encontrarás olhando-te 
no espelho a repetires como és afortunado e belo. A 
verdadeira felicidade está na comunidade dos amigos, 
e o teu melhor espelho será sempre um bom amigo. É 
neles que nos reconhecemos. Sem eles pouco mais 
somos que indivíduos atomizados e iludidos pelas 

efemeridades de uma vida sem sentido.
E por que me identifi quei com o André? Foi a 

pergunta que me fi z no seu velório. Mas não demorei 
a respondê-la e, esperando que isso ajude o leitor a 
entender o tamanho de nossa perda, o direi com toda 
honestidade. O professor André revelou qualidades. 
Entre elas, era dotado de curiosidade, o que faz o 
homem inteligente. Tinha senso de humor, o que faz o 
homem genial. Era generoso, o que faz o bom caráter. 
Nada mais me parece necessário a um ser humano. 
Não obstante, foi atencioso com os alunos, o que faz 
o bom professor, gostava das mulheres, o que faz o 
cavalheiro. Tinha noção clara de suas raízes e gostava 
dos livros, o que fazia dele um intelectual. 

Portanto, do ponto de vista acadêmico, é 
enorme a perda. Em nossa tímida, ainda que ho-
nesta disposição na construção cotidiana de uma 
universidade de fato, a UnC perdeu não apenas um 
professor, mas um entre aqueles que melhoram os 
índices de produtividade de uma instituição de en-
sino, que estimulam a formação do capital humano 
indispensável ao desenvolvimento regional e que 
garantem o reconhecimento social e institucional de 
uma universidade: um intelectual promissor. O leitor 
me perdoe a franqueza, mas algumas pessoas fazem 
mais falta que outras. A morte é um fato biológico. 
Não obstante, sei que ela tem, em todas as socieda-
des, um signifi cado cultural. Para mim, é só isso, não 
interessando defi ni-lo agora. Mas, se me atrevesse 
a conferir à morte do André algum sentido religioso, 
diria que um equívoco divino foi cometido, e fi caria 
muito irado por isso.

Walter Birkner é sociólogo e professor da UnC

EDITORIAL

UnC unifi cada

Hoje a fi gura 

do reitor existe, 

mas é um car-

go muito mais 

fi gurativo, ao 

estilo “rainha 

da Inglaterra”, 

do que 

administrativo

André Bazzanella

ARTIGO

WALTER BIRKNER

H
oje apresentarei um fato que aconteceu nos 
bastidores dos acontecimentos de outubro 
de 2009, envolvendo as presidências da 

Fundação UnC-Caçador, a presidência da Funda-
ção UnC, a Reitoria da UnC, o Ministério Público 
de SC, a Comissão de Detalhamento do Processo 
pró-Unifi cação da UnC, mais a Comissão Especial 
do Conselho Curador da Fundação UnC-Caçador – 
acontecimentos estes que brindaram Caçador com 
a maior tragédia educacional da sua história.

Continuo fazendo isso, pois entendo que, como 
historiador, não posso deixar que este e outros fatos 
caiam na amnésia social (esquecimento) da História da 
Educação Superior em Caçador e no Contestado.

Na tarde de 6 de outubro, em contato telefônico, 
o sr. Ardelino Grando pediu-me que considerasse um 
documento que havia sido redigido na noite anterior 
por pessoas que tentaram elaborar uma proposta de 
conciliação entre as partes envolvidas no processo 
de unifi cação da UnC. Disse-me que não havia 
gostado de dois itens e pediu que tentasse com seus 
autores (entre eles Mário Bandiera e Guerino Bebber) 
modifi cá-los. Em assim acontecendo, ele mesmo, 
pessoalmente, defenderia a proposta, entregando-a 
ao sr. Elias Seleme Neto, presidente do Conselho 
Curador da Fundação UnC-Caçador, para que este 
a negociasse com a Comissão Especial por ele 
nomeada e presidida pelo sr. Rui Caramori.

No meio da tarde conseguimos modifi car partes 
do texto inicial e o apresentamos aos integrantes 
da Comissão de Detalhamento do Processo Pró-
Unifi cação da UnC. A proposta foi repelida de pronto 
pelos dirigentes das outras instituições mantenedo-
ras, pois afrontava muito (segundo eles) tudo aquilo a 
que se havia chegado como consenso para a “nova” 
unifi cada UnC. Defendi a proposta com veemência 
e quase fomos “aos tapas” com o magnífi co reitor 
Werner. Quase. Os pedidos de desculpas sereniza-
ram os ânimos.

Neste momento, chegou ao Gabinete do 
Reitor o promotor de Justiça, Aor Steffens Miranda, 
da 25ª Promotoria de Justiça da Capital, orientador 
do processo de Unifi cação da UnC. Aproveitei para 
conversar bastante com ele e expor minhas opiniões 
sobre tal processo, lamentando que nunca a comis-
são (e nem ele) haviam considerado a possibilidade 
de conversar conosco, integrantes do “magistério do 
baixo clero” e outros educadores da UnC.

Em seguida, o sr. Hamilton Wendt, presidente 

da Fundação UnC (Reitoria), apresentou outra pro-
posta, que ele estava elaborando em seu notebook. 
Desta vez fui eu que rejeitei de pronto, pois entendi 
que seus termos não estavam adequados. Propus 
chegarmos ao consenso, unindo as partes “boas” das 
duas propostas, elaborando um terceiro documento, 
linha a linha, o que se fez, até que ele foi aceito por 
todos e submetido ao promotor, que leu e também 
aprovou, dizendo “Se é isso que todos aqui querem, 
então podem propô-lo à Assembleia da Fundação 
UnC-Caçador”. Adentrando no Salão Nobre, ainda 
antes de iniciar a sessão, pedi ao presidente da 
Comissão Especial nomeada pelo Conselho Cura-
dor, que considerasse o documento que estava lhe 
entregando pessoalmente, mas não tive êxito. Diante 
da negativa de recebê-lo, entreguei-o ao presidente 
do Conselho Curador, com a recomendação de que, 
conforme os termos propostos, tudo poderia dar 
certo para todas as partes, pois que, na reunião da 
tarde na busca de conciliação, estavam presentes 
os dirigentes das demais fundações parceiras na 
manutenção da UnC, que assinariam o documento 
ali mesmo, como comprometimento público. Mas, em 
nenhum momento da assembleia, a proposta foi lida, 
apreciada e muito menos levada em conta.

O que dizia o documento? Entre outros itens: 
Por consenso da Comissão de Detalhamento, a 
sede da Fundação Universidade do Contestado será 
em Caçador, desde que consolidado o processo de 
unifi cação; Assegurar que o patrimônio estrutural de 
cada campus não será transferido de um para outro; 
A fi lantropia existente nas fundações (como a de 
Caçador) será estendida a toda a estrutura unifi cada; 
Afi rmar que o CNPJ da FunC já está determinado e 
que não mais é da Fundação de Mafra; Manter a ad-
ministração na FunC de maneira equânime, admitin-
do a participação das unidades no Conselho Curador 
em 1/5; Assegurar que a opção de unifi cação é livre 
e consciente de todos os cidadãos e fundações que 
compõem a estrutura existente, não sendo optativa 
e tampouco contrato de adesão com cláusulas leo-
ninas, mas de um estatuto regrado de forma abstrata 
e complementado por regimento interno.

Esta foi mais uma oportunidade perdida. O 
presidente da assembleia apresentou apenas a pro-
posta da Comissão Especial, contrária à unifi cação... 
e deu no que deu!

Nilson Thomé é professor da UnC Caçador

UnC Caçador: “Quando o cavalo 
passou encilhado”

ARTIGO

 NILSON THOMÉ
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<< O QUE PASSOU...

HELICÓPTERO esquilo da Polícia Militar foi abatido por bandidos no RJ no sábado, 17; dois policiais morreram na explosão

Adiado royalties do pré-sal
O Ministério de Minas e Energia reagiu ao relatório do deputado Henri-
que Eduardo Alves (PMDB-RN) do projeto sobre os royalties relativos à 
exploração do petróleo na camada pré-sal que propõe a ampliação de 10% 
para 15% a distribuição de royalties entre os Estados e pediu mais tempo 
para analisá-lo. Assim, o relatório que seria apresentado hoje à Comissão 
Especial só vai ser conhecido na semana que vem. O ponto central é que o 
governo não queria reabrir a discussão sobre distribuição de royalties entre 
Estados produtores e não produtores de petróleo. O relator do projeto na 
Comissão Especial decidiu aumentar o volume de recursos a ser distribuí-
do entre os Estados, particularmente, entre os não produtores de petróleo 
que passariam a receber mais recursos resultantes do lucro da exploração 
de petróleo. Na próxima semana teremos um novo embate entre o Gover-
no Federal e o deputado Henrique Eduardo Alves sobre este parecer.

Mais 2,8 mil cargos de professores
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 21, o projeto de lei do 
Poder Executivo que cria 2,8 mil cargos de professor universitário, 5 mil 
cargos técnicos, 180 cargos de direção e 420 funções gratifi cadas, todos 
vinculados ao Ministério da Educação e para lotação em universidades 
federais. A matéria será votada ainda pelo Senado. Em Santa Catarina 
serão atendidos os municípios de Joinville, Curitibanos e Araranguá com 
os novos campus da UFSC.

CPMI do MST
A liderança do governo na Câmara dos Deputados não obteve sucesso 
na tentativa de retirar assinaturas dos deputados da base que assinaram o 
requerimento para instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquéri-
to destinada a investigar o repasse de recursos públicos para o MST. Até 
o início da madrugada de ontem o governo tentou convencer parlamen-
tares a retirar suas assinaturas para que a comissão não fosse criada, mas 
não teve sucesso.

Quarta-feira produtiva
Quarta-feira, 21, foi uma das mais produtivas que a Câmara dos Deputados tra-
balhou nos últimos meses. O plenário realizou três sessões, sendo uma ordinária 
e duas extraordinárias para votar uma Medida Provisória que estava trancando a 
pauta e três projetos de grande importância. O primeiro projeto cria o Ato-
Médico, defi nindo quais atividades são privativas dos médios, de autoria do ex-
senador Geraldo Althoff  (DEM-SC); o segundo é o projeto da deputada Ângela 
Amin (PP-SC), que exige formação superior para professores e o terceiro, do 
próprio Executivo, que trata do plano de carreira dos policiais militares e do 
corpo de bombeiros do Distrito Federal. Com tanto trabalho a sessão encerrou-
se à uma hora da manhã da ontem.

PT tenta seduzir Ciro
Na tentativa de neutralizar a crítica de Marta 
Suplicy à presença de Ciro Gomes (foto) em 
São Paulo, quando afi rmou que o parlamentar 
cearense não tem nada a ver com São Paulo, 
um grupo de lideranças petistas se reuniu 
para, ao fi nal, afi rmar que o partido quer 
reconstruir no Estado a aliança nacional 
(PDT, PSB, PC do B e PR) para apoiar 
“Ciro Gomes, Emídio de Souza ou quem 
o Lula quiser”, conforme afi rmou o líder da 
bancada na Câmara dos Deputados, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP). 

6%
foi o reajuste que os funcionários da Caixa receberam 
para acabar com a greve que já durava 28 dias. O 
acordo foi fechado em assembleia na quarta-feira, 21. 
A direção da Caixa anunciou ainda que vai contratar 
mais 5 mil bancários e distribuir abonos de R$ 700.

Justiça cassa 13 

vereadores em São Paulo

<< 19/10
A Justiça Eleitoral de São Paulo 
cassou 13 vereadores da capital 
por receberem doações de cam-
panha irregulares da Associação 
Imobiliária Brasileira (AIB). Os va-
lores recebidos pelos parlamenta-
res foram maiores do que o limite 
previsto pela legislação eleitoral. 
Cabe recurso da sentença.

Promotor vai para a cadeia

<<19/10
Foragido desde 2001, o ex-pro-
motor Igor Ferreira da Silva, foi 
preso em uma rua da Vila Carrão 
(zona leste de SP). Condenado 
por matar a mulher, grávida de 
oito meses, foi encontrado pela 
polícia sem documentos e dinhei-
ro, um pouco sujo e mais magro.

Governo taxa estrangeiros

<<19/10
O ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, anunciou que todos os 
recursos que vierem de fora para 
serem aplicados na Bolsa de 
Valores ou em instrumentos de 
renda fi xa, como títulos públicos, 
passarão a pagar 2% de Imposto 
sobre Operações Financeiras 
(IOF) no momento em que en-
tram no País. Os investimentos 
produtivos -como os feitos em 
indústrias ou infraestrutura- não 
sofrerão cobrança.

Dilma volta a negar 

encontro com Lina

<<19/10
Ao término de mais um ato com 
todos os ingredientes de pré-cam-
panha eleitoral, a ministra Dilma 

Rousseff (Casa Civil) disse em 
Araraquara-SP que dá por encer-
rado o caso Lina Vieira, apesar de 
a ex-secretária da Receita Federal 
afi rmar ter encontrado a agenda na 
qual consta o registro do suposto 
encontro entre as duas no Palácio 
do Planalto, em 9 de outubro do 
ano passado.

CEA anula votos

<<19/10
A Comissão Eleitoral de Apela-
ções (CEA), apoiada pela ONU, 
invalidou centenas de milhares 
de votos dados ao presidente do 
Afeganistão, Hamid Karzai, na 
disputada eleição presidencial de 
20 de agosto, deixando o país 
mais próximo de um segundo 
turno.

Yeda se livra de cassação

<<20/10
A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul aprovou por 30 
votos contra 17, o arquivamento 
do processo de impeachment 
contra a governadora Yeda Cru-
sius (PSDB).
Movido por sindicalistas que se 
opõem ao governo da tucana, o 
processo já havia sido rejeitado 
no início deste mês em comissão 
criada pela Assembleia.

Copom mantém taxa de juros

<<21/10
O Comitê de Política Monetária 
do Banco Central (Copom) deci-
diu manter a taxa básica de juros 
(Selic) nos atuais 8,75% ao ano. 
A decisão já era esperada pelo 
mercado fi nanceiro. Foi a segun-
da reunião consecutiva em que o 
conselho resolveu manter a taxa 
inalterada, após cinco cortes con-

secutivos na Selic desde janeiro. 
A primeira manutenção ocorreu 
em 2 de setembro.

Operações deixam 33 

mortos no Rio de Janeiro

<<21/10
Quatro bandidos morreram no 
quinto dia de confl itos no Rio 
de Janeiro. Com isso, o número 
de pessoas mortas devido aos 
confrontos entre trafi cantes e a 
Polícia chega a 33, sendo três 
PMs e três moradores. 

Irã dá aceno positivo 

a um acordo nuclear

<<21/10
Após dois dias de conversas em 
Viena, diplomatas de Irã, EUA, 
França e Rússia aprovaram o es-
boço de um acordo pelo qual Te-
erã se compromete a processar 
a maior parte de seu combustível 
nuclear fora de suas fronteiras.

Brasil acusa golpistas

<<21/10
O governo brasileiro acusou o 
regime golpista hondurenho de 
praticar tortura contra as pessoas 
que estão há um mês na Embai-
xada do Brasil em Tegucigalpa, 
entre elas o presidente deposto, 
Manuel Zelaya. A denúncia foi 
feita pelo embaixador na Organi-
zação dos Estados Americanos 
(OEA).

Desemprego cai para 

menor taxa do ano 

<<22/10
A taxa de desemprego no Brasil 
caiu e fi cou em 7,7% da popula-
ção economicamente ativa em 
setembro, menor que a taxa de 
8,1% verifi cada em agosto, e exa-
tamente o mesmo nível apurado 
no nono mês de 2008, informou 
o IBGE.
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CN percorre mais de 80km com o secretário de Obras que afi rma: “A prioridade é tornar as ruas transitáveis”

“Acabou com o interior!”

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Política
MATÉRIA-PRIMA

Alteração do regimento aprovada
> p. 5

NA ALESC
Estudantes de Três Barras

aprovam projetoi
> p. 6

Anselmo Fallgatter, suinocultor da 
localidade de Taunay está com a 
entrada de sua propriedade trans-
formada em uma verdadeira lama. 
Mesmo assim, comemora o fato de 
o caminhão de ração poder entrar. 
Bem diferente do cenário de 8 de 
setembro quando, segundo Fallgat-
ter, a enxurrada trouxe efeito pior 
que a enchente de 1983, considerada 
a maior da história de Canoinhas. 
Com 1,6 mil cabeças de porcos, 
que são vendidos para a Máster, de 
Papanduva, a maior preocupação 
do pecuarista era que o atraso dos 
caminhões de ração provocasse 
um prejuízo insuperável. “Quando 
os porcos passam fome, quando 
você dá ração, aquilo fermenta no 
estômago deles e morre um monte”, 
justifi ca. Fallgatter deve à agilidade 
da prefeitura a vida de seus porcos. 
Em poucas horas, 15 caminhões de 
lascão (britas maiores) formaram um 
tapete garantindo a entrada na pro-
priedade. O atual estado do acesso 
dá uma ideia do caos que havia se 
transformado com a enxurrada.

O CN percorreu cerca de 80km 
pelo interior de Canoinhas na terça-
feira, 20, acompanhado do secretário 
de Obras, Fernando de Oliveira. Pas-
samos pelas localidades de Sereia, Tau-
nay, Paula Pereira, Pedregulho, Santa 
Rosa, Canta Galo, Cachoeira, e Cerrito, 
todas na região norte da cidade. A 
viagem deixou claro que o interior 
ainda sente os efeitos da enxurrada, 
agravados com a enchente que veio 
logo em seguida e pelas chuvas que 
deram uma trégua justamente na terça-
feira. “Tivemos de começar do zero, 
foi uma verdadeira tragédia, acabou 
com o interior”, afi rma Oliveira. De-
monstrando bom conhecimento de 
causa, durante a viagem, ele explicou 
ponto por ponto as ações que estão 
sendo tomadas para sanar os efeitos 
da chuvarada. “Nossa prioridade é 
tornar as estradas transitáveis”, explica 
já justifi cando os inúmeros pedidos de 
melhorias de ruas dos bairros e centro 
que terão de fi car no aguardo. “Tive 
de interromper minha programação 
e atender o interior. É preciso dar 
condições para que se possa passar 

o caminhão de leite (boa parte dos 
moradores das localidades visitadas 
comercializa leite), que possam escoar 
sua produção”, explica Oliveira.

ESTRATÉGIA

Quatro retroescavadeiras se revezam 
entre as localidades (no dia da repor-
tagem elas estavam no Salto d’Água 
Verde, Anta Gorda, Bonetes e Alto 
das Palmeiras) para cavar drenos nas 
laterais das ruas, a fi m de desviar a 
rota da água que se acumula no meio 
das ruas. Oliveira explica que muitas 
vertentes ‘estouraram’, causando o caos 
nas ruas. Vários carros e caminhões en-
calharam tornando a via intransitável. 
O serviço mais repetido pelas equipes 
da Secretaria de Obras é cavar drenos 
e descarregar cascalho, pedra brita e 
lascão para tapar buracos. Segundo Oli-

veira, todos os boeiros estouraram com 
as chuvas. Ele calcula que a recuperação 
total das estradas do interior, caso as 
chuvas não voltem com a intensidade 
de setembro e metade de outubro, 
seja efetivada no fi nal do ano. Embora 
obras emergenciais no centro e bairro 
estejam garantidas, Oliveira frisa que as 
estradas do interior são prioridade.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Os vereadores de Canoinhas apro-
varam esta semana a realização de 
uma audiência pública para discutir 
as ações da Secretaria de Obras. 
Três datas foram propostas – 8/11, 
25/11 e 2/12 –, à escolha do pre-
feito Leoberto Weinert (PMDB). 
A ideia é ofi cializar as queixas dos 
vereadores que reclamam da falta 
de atenção da Secretaria a seus 
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SECRETÁRIO APONTA OS PROBLEMAS: 1 - Buraco preocupa por facilitar acidentes; 2 - Enxurrada abriu buraco de 12 metros na localidade de Canta Galo; 3 - Anselmo Fallgatter 

mostra entrada de sua propriedade em Taunay, que mesmo com 15 caminhões de lascão ainda está precária; 4 - Prefeitura abriu drenos para tirar água das pistas em vários pontos
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pleitos. “Não culpo os vereadores, 
eles fazem a parte deles, mas tem 

de entender que não dá pra fazer 
tudo”, apazigua Oliveira.
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> Frase da semana

Alteração aprovada

PORCÃO VAI DE TÁXI
A decisão do presidente da Câmara Célio Galeski (DEM, D) de comprar um 
carro para uso exclusivo da Câmara, provocou reação do vereador Alexey 
Sachweh (PPS), o Porcão (E). Na sessão de terça-feira, 20, Sachweh fez o 
registro: “De antemão não fui consultado. Sou contra a geração de despesas. 
Todos os vereadores têm automóvel e ganhamos salário compatível para isso”, 
protestou. Ele desafi ou ainda Galeski a conseguir a aprovação de todos os 
vereadores para efetuar a compra. Como presidente, ele tem autonomia para 
comprar o carro sem precisar consultar os pares.
Galeski disse que não faria a consulta para não colocar ninguém em “situação 
constrangedora”. Ele já abriu licitação por meio de pregão eletrônico. Não 
tem como exigir a marca, mas o carro tem de ter itens como air-bag e ar-
condicionado. Galeski defendeu a compra citando diversas Câmaras da região 
que têm até mais de um carro. “Não precisamos copiar os maus exemplos. Tem 
tantos bons exemplos que não seguimos”, alfi netou Sachweh.

Tarciso de Lima se mantém fiel a Beto Passos?

O corregedor do Senado, Romeu Tuma, pensou  
em abrir sindicância por considerar que a “imagem 
de seriedade” da Casa saiu arranhada pelo senador 
Eduardo Suplicy (PT), que desfi lou com uma cueca 
vermelha por cima do terno dentro do Senado a 
pedido da reportagem do Pânico na TV. Alguém 
precisa avisar urgentemente Tuma de que a ima-
gem do Senado está arranhada há muito tempo 
e o desfi le é dos males o menor. Atos secretos, o 
reinado de Sarney, que intimida jornais com juízes 
apaniguados e escândalos de favorecimentos e 
desvios, isso sim, arranha a imagem da Casa.

Plano polêmico
A Câmara de Vereadores de Três Barras aprovou em segunda 

votação o projeto de Lei de origem executiva que cria o plano de 
cargos e salários do funcionalismo público. Algumas emendas foram 
acrescentadas e aguardam agora sanção do prefeito Elói Quege (PP) 
que retorna hoje de viagem a Brasília.             

SENADO

Os vereadores de Canoinhas aprovaram esta 
semana em segunda votação, com abstenção de 
Wilson Pereira (PMDB), a alteração do regimen-
to interno da Casa que dá exclusividade ao bloco 
novato mais Tarciso de Lima (PP), de lançar 
candidato(s) a mesa diretora da Câmara.

Com a alteração parece claro que Beto Pas-
sos (PT) assume mesmo a presidência em 2010. 
Isso se Tarciso não manobrar para retomar a 
cadeira de presidente. Há quem aposte que ele 
vai passar uma rasteira em Beto. Tarciso jura 
lealdade. É esperar pra ver.

Por outro lado, é possível que os novatos ra-
chem - e há quem aposte nisso também - provo-
cando a invasão de veteranos, tornando o bloco 
misto. Até 15 de dezembro, quando a eleição 
acontece, muita água há de passar por debaixo 
da traiçoeira ponte da eleição.

  Na expectativa pela eleição, a Câmara se 
prepara para apreciar o Plano Pluarianual para os 
próximos quatro anos. Ainda deve aprovar o orça-
mento do município para 2010. 

RADAR METEOROLÓGICO

“Que não se torne hábito, senão vão nos 

chamar de palhaços”
do vereador  Tarciso de Lima (PP) criticando a doação do terreno da rua Getúlio Vargas pela 

prefeitura antes da Câmara aprovar a Lei de doação

Até o fi nal deste ano, Santa Catarina vai receber 
R$ 15 milhões para comprar um radar meteoro-
lógico de auxílio na previsão de fenômenos cha-
mados extremos, como tornados. O anúncio da 
liberação do dinheiro foi feito na semana  passa-
da pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio 
Rezende. Já não era sem tempo. A região vem 
sendo atingida cada vez com maior intensidade 
e frequência por fenômenos naturais. Prevê-los 
o quanto antes e traçar medidas de proteção é 
primordial para salvar vidas e patrimônios.

Terreno da discórdia
A Câmara aprovou esta semana em segunda votação 

o processo licitatório para doação de um terreno a uma 
entidade representante de classe. Polêmica noticiada pelo 
CN na semana passada mostra que o prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB) já havia assinado termo de compromis-
so de doação com o Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Crea). O projeto foi aprovado 
com emenda do vereador Bene Carvalho (PMDB) que dá 
prazo de 12 meses para o início da obra. O terreno fi ca na 
rua Getúlio Vargas (ao lado da Panifi cadora Pimpão).

Segundo Célio Galeski (DEM), a prefeitura não vai 
doar o terreno, mas sim cobrar R$ 100 mil da entidade 
que vencer a licitação. O valor do terreno, segundo ava-
liação de engenheiros da prefeitura, é de R$ 122,5 mil. 
“Que conste em ata que vai ser direcionado isso aqui. 
A não ser que eu esteja muito errado”, frisou Tarciso de 
Lima (PP), que na primeira votação tinha se posicionado 
contra a doação.

> R$ 130 BILHÕES: É quanto o Brasil 
deve gastar para sediar a Copa e as 
Olimpíadas. 

> AUSÊNCIA: Jorginho Melo não veio 
para Bela Vista na sexta passada por 
conta do mau tempo.

> RADICAL: Crítica ácida de Bene Carva-
lho ao falar das estradas: “De repente tem 
de trocar o prefeito”. 

> ECONOMIA: A Agência Nacional de 
Energia Elétrica promete banho 15% mais 
barato fora do horário de pico (entre 18 e 
21h).

> FOLGA: As agências do INSS estarão 
fechadas segunda-feira, 26, devido à an-
tecipação do ponto facultativo alusivo ao 
Dia do Servidor Público (28/10).

> DE NOVO: A Câmara de Canoinhas 
deve apreciar na próxima semana, pela 
terceira vez, projeto de alteração da Lei 
Orgânica que estabelece eleições diretas 
nas escolas.

> ELE?: O lendário radialista Miguelito vai 
assumir a assessoria de imprensa da pre-
feitura de Três Barras. O jornalista Rodri-
go Melo deixou o cargo há duas semanas.

> UMA LÁGRIMA: Para o mestre André 
Bazzanella. A intelectualidade regional 
está mais pobre.

Aurora não está à venda
      A Coopercentral Aurora emitiu nota esta semana 
afi rmando que “não está à venda, não iniciou tratativas 
com qualquer outro grupo nacional ou estrangeiro do 
segmento de alimentos ou produtos cárneos e não tem 
qualquer decisão, inclinação ou orientação para transferir 
seu patrimônio para outro controlador”. A nota é res-
posta a especulações feitas na imprensa. 

Candidatura no DEM
O DEM mudou de ideia rapidinho sobre lançar candidato a 

deputado estadual. Segundo o vereador Paulo Glinski, o partido 
deve deixar a decisão em aberto. Particularmente, Glinski já fi rmou 
apoio a Darci de Matos.

Geraldo Orlonski (PSDB) também mudou de ideia depois de ser 
pressionado pela executiva do partido em Irineópolis e amenizou o 
discurso, negando ter fechado as portas do partido para Edmilson 
Verka no município.

Arrependimento

OI atende
A OI/BrasilTelecom atendeu a pedido dos vereadores de 

Canoinhas e promete consertar os orelhões do interior em até 

oito horas a partir do momento em que os edis entregarem 

a relação de aparelhos estragados.

Minha Casa, Minha Vida
O Executivo de Canoinhas mandou projeto de lei para a 

Câmara concedendo isenção fi scal a empreendimentos imo-

biliários vinculados ao Minha Casa, Minha Vida, programa do 

Governo Federal de incentivo a compra da casa própria.
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E.E.B. Colombo Machado Salles participou da 8.ª edição do 
Parlamento Jovem, que estimula o interesse de estudantes pela política

Alesc aprova projeto de 
alunos de Três Barras

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Passos garante R$ 500 mil 

em emendas parlamentares

Com a proposta de melhorar o 
acesso das crianças aos meios de 
denúncia de violência doméstica, 
15 alunos da Escola de Educação 
Básica Colombo Machado Salles 
foram até a Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina (Alesc), em 
Florianópolis, tentar convencer 
colegas de outras sete escolas 
a aprovar o projeto de Lei que 
sugere a colocação de caixas de 
coleta de denúncias de violência 
dentro das instituições de ensi-
no do Estado. A proposta, que 
tem o objetivo de aproximar 
as crianças da possibilidade de 
denúncia em caso de violência, 
se diferencia do disque nacional 
por estar acessível aos estudan-
tes e localizada, perto da solução. 

Esse foi o ponto de partida para 
uma série de atividades.

Segundo a professora Dama-
ris Ocker, uma das orientadoras 
da equipe, a defesa do projeto 
demandou muito estudo e pre-
paração de todos os alunos, 
que mesmo durante as férias se 
dedicaram aos estudos da Cons-
tituição e do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). “Além 
de ampliar os conhecimentos 
destes jovens sobre política, eles 
aprenderam muito mais. Se dedi-
caram e hoje tem uma visão mais 
ampla do que é processo político 
e também de seus direitos e de-
veres”, explica.

A experiência vivida pelos 
alunos foi, segundo eles, um 
aprendizado para levar para o 
resto da vida. Na eleição para es-
colha dos deputados-estudantes, 

explica Damaris, aconteceu o 
primeiro contato deles com o 
processo democrático, pois ne-
nhum dos alunos tinha votado 
na última eleição. Depois da 
participação, a vontade de votar 
novamente é latente. “Foi muito 
interessante participar, aprender 
tantas coisas, porque, como dis-
se um palestrante, nós somos o 
presente. Temos de ser ativos, 
participar”, conta a estudante 
Thaís dos Santos, uma das elei-
tas entre os 15 alunos para atuar 
como deputada-estudante.

PROJETO VIÁVEL
Aprovado na Assembleia depois de 
muito debate, o projeto idealizado 
pelos estudantes pode virar Lei mu-
nicipal, se aprovado pelos vereadores 
do município, que demonstraram 
interesse pela proposta.

Vereadores questionam 

prefeitura sobre avenida

DEPUTADOS-ESTUDANTES: 15 participaram da elaboração do projeto que estimula a denúncia de violência infantil
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A obra de revitalização da avenida 
Expedicionários provocou discussão 
esta semana na Câmara. Vereador 
Paulo Glinski (DEM) citou a matéria 
Dinheiro da União não vem e depu-
tado diz que problema é da prefeitura 
publicada pelo CN na semana passada 
para fazer um retrospecto da obra que 
está atrasada há meses. Ele lembrou 
que o secretário de Administração 
Argos Burgardt prometeu inaugurar 
a obra no dia 7 de setembro. Tanto o 
Desfi le Cívico quanto a inauguração 
foram cancelados. Glinski citou a 
declaração feita ao CN pelo deputado 
federal Mauro Mariani (PMDB), de 
que o problema para liberação da 
verba de R$ 800 mil conseguida por 

CANOINHAS
ele deveria estar na prefeitura.

“Ele (Mariani) não diria isso se 
não fosse verdade. Tenho a impressão 
de que ele é sério. Por que o município 
não se manifesta? Vamos utilizar nos-
sas forças políticas. Falta algum docu-
mento? A prefeitura vai se manifestar 
quando? Vai fi car pronto quando?”, 
questionou. Ele lembrou ainda da 
suposta má qualidade da obra. “Até 
leigos veem que tem algo errado”. O 
vereador pediu a aprovação de um 
requerimento cobrando explicações 
do prefeito e do deputado Mariani.

Tarciso de Lima (PP) ironizou 
sugerindo que se “reforme a avenida 
antes da inauguração”.

“De fechar a prefeitura se tiver de 
reformar antes de inaugurar”, cravou 
Glinski.

Retornando hoje de Brasília, vereador 
Beto Passos (PT), acompanhado do 
presidente do PT, Nilson Sousa, garan-
tiu emenda de R$ 500 mil do deputado 
Décio Lima (PT) para Canoinhas.

Dois pleitos devem ser atendi-
dos. O primeiro é a construção de 
um posto de saúde para o bairro 
Alto das Palmeiras/Boa Vista, obra 
para a qual Passos garantiu recursos 
de R$ 200 mil. O segundo garante 
recursos de R$ 300 mil para a cons-
trução do Centro de Atendimento 
Especializado aos Portadores de De-

BRASÍLIA
fi ciência da Associação Canoinhense 
de Defi cientes (ACD). Hoje a ACD 
funciona em prédio alugado.

Passos disse que no caso do 
posto de saúde para o bairro Alto 
das Palmeira é uma necessidade “da 
parte alta da cidade que hoje tem 
de atravessar o centro e se dirigir 
ao Campo d’Água Verde para os 
procedimentos médicos, sem falar 
que dependem de duas conduções 
e com o posto no bairro desafogará 
também o movimento nas demais 
unidades”. Sobre o centro da ACD, 
Passos acredita que a unidade poderá 
atender defi cientes de toda a região. 
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SOUSA, Décio e Passos: emendas devem ser liberadas somente em 2010
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Região CONTAS

DDA facilita pagamentos por meio

de agências bancárias

> p. 8

Medida, segundo o Banco do Brasil, faz parte do plano de integração

Quatro agências do 
Besc fechadas na região

Edinei Wassoaski
IRINEÓPOLIS

O Banco do Brasil (BB) divulgou 
na terça-feira, 20, a relação das 
agências do Banco do Estado de 
Santa Catarina (Besc), que serão 
fechadas. A medida afetará cida-
des pequenas, onde há agências 
de ambos os bancos, como plano 
de reestruturação que integra 
as agências nos municípios. 
Na região, fecharão as agências 
de Irineópolis, Major Vieira, 
Papanduva e Monte Castelo. A 
agência de Canoinhas, segundo 
informou a assessoria do BB, “a 
princípio permanecerá com a 
atual estrutura existente”.

 O superintendente do BB 
em SC, José Carlos Reis da Sil-
va, explicou que a integração se 
justifi ca em municípios menores, 
onde há dois contingentes de 
pessoal trabalhando nos setores 
administrativos, com defi ciência 
no atendimento dos clientes. 
“Vamos deslocar este pessoal 
da administração para atender 
o público. Nosso objetivo é 
melhorar o atendimento e mo-
dernizar as agências. Tanto que 
nas agências pioneiras, onde há 
apenas dois funcionários, vamos 
colocar mais colaboradores para 
oferecer também crédito rural, 
o que antes não ocorria”, disse, 
ressaltando que, num primeiro 
momento, os funcionários das 
duas agências integradas fi carão 
trabalhando no local unifi cado. 
Somente depois deverá ocorrer 
o remanejamento de pessoal 
dentro do Estado.

INVESTIMENTOS

Junto com o anúncio do fecha-
mento das agências do Besc, 
o BB anunciou um plano que 
compreende 10 ações. Eles pro-
metem investir R$ 70 milhões 
em reformas, ampliação, relo-
calização e modernização das 
agências, incluindo a de Major 

Vieira, que deve ser sediada em 
novo prédio a ser construído. 
O BB diz ainda que vai investir 
R$ 12 milhões na modernização 
dos equipamentos, implementar 
projeto de excelência no atendi-
mento, expandir o Pronaf, quali-

fi car micro e pequenas empresas, 
implementar 30 novos projetos 
de desenvolvimento regional 
sustentável, ampliar mais de 70 
correspondentes bancários, oti-
mizar a rede física e capacitar os 
funcionários do banco.

AGÊNCIA DO BESC de Irineópolis é uma das que serão fechadas na região 
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Sistema de cobrança começou a operar esta semana visando facilitar o pagamento de contas de clientes de bancos

COM AGÊNCIAS

DDA já tem mais de um milhão de cadastros

Ao anunciar na segunda-feira, 19, 
o início das operações do servi-
ço Débito Direto Autorizado 
(DDA), a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) informou 
que 1,044 milhão de clientes 
bancários já se cadastraram. 
O DDA permitirá aos clientes 
cadastrados o pagamento de 
boletos de cobrança por meio 
eletrônico, dispensando o rece-
bimento dos boletos impressos. 
Segundo a entidade, os bancos 
não estão cobrando tarifas dos 
clientes pelo novo serviço, mas 
inovações que forem agregadas 
ao DDA poderão ser taxadas. 

“Cada banco poderá criar o 
seu diferencial em torno do DDA”, 
disse o coordenador do programa, 
Leonardo Ribeiro. Um exemplo 
possível de diferencial é os bancos 
avisarem os clientes da existência 
de boletos bancários em seus no-

mes usando e-mails ou mensagens 
instantâneas pelo celular. Segundo 
o Banco Central (BC), para poder 
cobrar qualquer valor de tarifa dos 
consumidores fi nais por esses servi-
ços, os bancos terão de pedir autori-
zação da autoridade monetária. 

O BC evitou comentários 
sobre esses possíveis custos. O 

chefe do Departamento de Ope-
rações Bancárias, José Antonio 
Marciano, disse que, para a fi xa-
ção de tarifas, os bancos “terão de 
observar as regras defi nidas pelo 
BC sobre o que pode e o que não 
pode ser tarifado”, mas não soube 
informar se o encaminhamento 
de e-mails poderá ser tarifado.

CAMPANHA

Os clientes que já se cadastraram 
foram informados da existência 
do serviço pelos seus próprios 
bancos, mas, desde quarta-feira, 
21, a Febraban iniciou uma cam-
panha de divulgação na mídia 
nacional. O DDA será utilizado, 

sempre de forma optativa pelos 
clientes, para o pagamento de 
boletos de cobrança como os de 
mensalidades escolares, planos 
de saúde, condomínios, fi nancia-
mentos imobiliários e de veículos. 
As empresas cobradoras também 
terão de aderir ao novo sistema. 

Os pagamentos a concessioná-
rias de serviços públicos (forneci-
mento de água, energia elétrica, gás 
e telefone) não estão disponíveis 
inicialmente pelo DDA. Ribeiro 
explicou que o pagamento desses 
serviços e de tributos é feito por 
um sistema bancário diferente 
daquele utilizado para pagamento 
de boletos de cobrança.

Segundo a Febraban, atual-
mente há 32 milhões de contas 
correntes movimentadas pela in-
ternet e quase um terço de todas 
as operações bancárias do País 
ocorrem por meios eletrônicos, 
como a internet e os caixas de 
autoatendimento.

Presidente da Fundação UnC diz que questão depende de 
anuência da ‘dona dos cursos’, no caso, a Fundação unifi cada

Caçador diz que cursos 
estão garantidos

A assessoria de imprensa da UnC 
Caçador divulgou nota ontem 
afi rmando que em reunião com 
o promotor Aor Steffens de 
Miranda, da 25.ª Promotoria 
de Justiça da Capital, na terça-
feira, 20, dirigentes  da Fundação 
Campus de Caçador receberam 
a confi rmação que a Fundação 
Universidade do Contestado 
(Reitoria) “reconhece a decisão 
de Caçador pela não-unifi cação, 
manifestando também anuência 
a possibilidade de transferir a 
mantença dos cursos existentes 
no Campus de Caçador tão logo 
seja formalizada a situação das 
entidades mantenedora e acadê-
mica da unidade.”

O presidente da Fundação 
UnC, também diretor-presidente 
da UnC Canoinhas, Hamilton 
Wendt, disse ontem que a história 
não é bem essa. “A Promotoria 
pode até reconhecer a legitimi-
dade da manutenção dos cursos, 
mas a UnC é dona dos cursos, 
em última instância somos nós 
que decidimos (se mantém os 
cursos ou não)”, afirmou. Se-
gundo Wendt, o promotor não 
reconhece que tenha afi rmado a 
Caçador que há legitimidade na 
manutenção dos cursos. Hoje, 
Wendt deve se reunir com os pre-
sidentes dos demais campi que já 
estão unifi cados – Mafra, Curiti-
banos e Concórdia -, mas a pauta 
da reunião é discutir os últimos 
ajustes do processo de unifi cação. 
Esta semana, Wendt registrou o 

CNPJ único que abriga os quatro 
campi. Na segunda-feira, 26, ele 
deve apresentar a documentação 
para o Conselho Estadual de 
Educação, que irá fi nalizar a par-
te estatutária da nova Fundação. 
Legalmente, a FunC com CNPJ 
unifi cado já existe. 

VESTIBULAR SUSPENSO

Com o futuro incerto, a UnC 
Caçador suspendeu o vestibular 
2010. O campus depende da 
liberação dos cursos para abrir o 
processo seletivo.

Na quarta-feira, 21, a direção 
do campus discutiu a alteração 
estatutária e o regulamento geral 
que norteará a nova Universidade. 
“Podemos conversar, mas não há 
garantia de que eles continuem 
com os cursos”, adverte Wendt.

Edinei Wassoaski

CAÇADOR

Prefeitura de Papanduva 

adquire novas coleções de livros 

para escolas municipais 

A prefeitura de Papanduva, em 
conjunto com a Secretaria de 
Educação, concluiu a aquisição 
de coleções de histórias peda-
gógicas para a educação infantil. 
O material adquirido,  de exce-
lente qualidade, inclusive com 

séries e coleções premiadas 
mundialmente, é composto por 
livros e DVDs, para séries do 
2.º ao 5.° ano, nas matérias de 
Língua Portuguesa, Matemática, 
Inglês, Artes, Ciências, História 
e Geografi a.

Na segunda-feira, 19, aconteceu 
a segunda reunião de trabalho do 
Programa de Saúde Mental Abrindo 
janelas de oportunidades para a 
Infância e Adolescência, parceria 
entre a Sociedade Assistencial 
Vale do Canoinhas (SAVC), Secre-
taria Municipal de Saúde e Instituto 
HSBC Solidariedade.

O encontro envolveu os pro-
fi ssionais que prestam serviços ao 
Programa, a gestora da Secretaria 

de Educação de Canoinhas, dire-
tores e orientadores educacionais, 
representantes do Conselho Tutelar 
e técnicos das Secretarias da Edu-
cação, Saúde e Desenvolvimento 
Social. 

Na oportunidade foi realizada 
uma apresentação explicativa sobre 
o Transtorno de Défi cit de Atenção 
e Hiperatividade (TDAH), feita 
pelo médico psiquiatra Dr. Franco 
Mazzaro.

Programa da SAVC é avaliado
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Canoinhas realiza Ofi cina Zero 
das Redes de Saúde
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EVOLUÇÃO
Paliativismo é incluído no Código 

de Ética Médica
> p. 11 

Uso deve ser constante; Lei garante protetor para portadores de câncer com baixa renda

Com a chegada do sol, 
protetor é indispensável

Gracieli Polak
CANOINHAS

Temperaturas em alta, sol duran-
te todo o dia, radiação solar ele-
vada. Com a chegada da prima-
vera e a proximidade do verão os 
cuidados com a proteção da pele 
precisam ser realizados, indepen-
dente da pigmentação da pele, 
alertam dermatologistas. O uso 
do protetor solar, recomendado 
pelos profi ssionais, independente 
da estação do ano e da presença 
do sol, fi ca ainda mais neces-
sário com o aumento no nível 
de radiação, principalmente em 
regiões como o Planalto Norte, 
mais de 800 metros acima do 
nível do mar.

Diante da ocorrência de 
mais de sete mil casos de câncer 
de pele registrados no Estado 
em 2008, uma nova política de 
saúde começa a ser implantada, 
mas ainda como medida pa-
liativa. Na terça-feira, 13, um 
projeto idealizado pelo depu-
tado estadual Antonio Aguiar 
(PMDB) foi sancionado pelo 
governador e agora, sob forma 
de Lei, estipula a distribuição 
de protetor solar para pacientes 
de câncer de pele com renda 
familiar inferior a três salários 
mínimos. 

Aguiar cogitou a extensão 
do benefício a trabalhadores que 
se expõem diariamente ao sol, 
como agricultores, pescadores 
e vendedores ambulantes, mas, 
diante da possibilidade de veto, a 

proposta foi alterada. Segundo o 
parlamentar, a aprovação da Lei 
para as pessoas que já passaram 
pelo câncer, no entanto, já é uma 
grande vitória. “Era uma neces-
sidade muito grande e agora esta 
distribuição vai ajudar quem mais 
precisa, além de popularizar o 
uso”, diz. O cuidado, hoje extre-
mo para quem já teve problemas 
pela exposição ao sol, atinge cada 
vez mais pessoas, principalmente 
as de pele clara.

CUIDADO EXTREMO

Franciele Cardoso usa religiosa-
mente protetor solar com fato-
ração 30 diariamente. De pele 
bastante clara e com histórico 

de câncer na família, a locutora 
não abre mão de proteção em 
qualquer época do ano. “Não dá 
pra brincar, até mesmo porque 
minha pele é muito clara”, diz. 
Uma tia de Franciele teve de re-
tirar uma pinta devido a suspeita 
de tumor cancerígeno e, desde 
então, a preocupação aumen-
tou. “Até para me bronzear eu 
uso protetor e, de acordo com 
a mudança de tom na pele, vou 
abaixando a fatoração. Não dá 
para brincar!”, ressalta.

CUSTO RELATIVO

Nas farmácias de Canoinhas, o 
preço médio dos protetores com 
fatoração 30 é de R$ 25. Com 

fatoração 50, o custo é mais alto: 
cerca de R$ 40, mas, segundo 
os vendedores, pode ser menor. 
Algumas marcas, mais baratas, 
podem ser encontradas por R$ 
12,99, com fatoração 30, preço 
parecido com o produto em 
fatorações menores.

PROTEÇÃO CONSTANTE: até para se bronzear a locutora Francieli Cardoso usa produtos com fatoração
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Canoinhas 

confirma 

3.ª morte

A Secretaria de Estado da Saúde 
informou ontem o resultado 
de 32 óbitos que estavam em 
investigação, em Santa Catarina, 
em decorrência da Gripe H1N1. 
Nove deram positivo e 23 deram 
negativo para Infl uenza A.  Um 
dos óbitos foi registrado em Ca-
noinhas.  Trata-se de uma mulher 
de 42 anos, que foi internada no 
Hospital Santa Cruz em 20 de 
setembro e morreu nove dias 
depois.

Apesar de a área isolada 
do HSC para tratamento de 
suspeitas H1N1 não ter mais 
nenhum paciente, segue a reco-
mendação de prevenção.

Com a atualização no banco 
de dados da Vigilância Epide-
miológica, o Estado confi rmou 
a 100ª morte pela doença. Até o 
momento, foram confi rmados 
1128 casos de Gripe H1N1, des-
cartados 1.373 casos inicialmente 
considerados suspeitos, e descar-
tada a relação de 95 óbitos com 
a doença, através do resultado 
de exames laboratoriais.

CANOINHAS

H1N1
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Canoinhas realiza Oficina Zero 

das Redes de Saúde

Gracieli Polak
CANOINHAS

Programa quer integralizar atendimento prestado pelo SUS

Representantes do Estado e 
do município se reuniram na 
quinta-feira, 15, na Câmara de 
Vereadores de Canoinhas para 
discutir a fragmentação dos ser-
viços de saúde e a aplicação de 
novas formas de trabalho den-
tro do Sistema Único de Saúde 
(SUS), visando o cumprimento 
dos preceitos básicos do serviço, 
universalidade e integridade.

De acordo com a secretária 
de Saúde de Canoinhas, Telma 
Regina Bley, o principal objeti-
vo da Ofi cina Zero, agora em 
fase municipal, é reorganizar os 
serviços de saúde em sistema de 
rede para diminuir os problemas 
de acesso dos usuários aos dife-
rentes serviços.  “É necessário 
unir diversos setores para que 
o paciente receba atendimento 
facilitado, que receba assistência 
integral. Para isso temos de traba-
lhar em parceria”, destaca.

A parceria a que se refere 
Telma é a união de diversos 
setores para resolver problemas 

relacionados ao bem-estar dos 
usuários do SUS como cidadãos, 
não somente como usuários 
de um serviço de saúde. “É ter 
atendimento em todos os níveis 
de atenção”, diz. Segundo ela, 
se uma pessoa descobre que 
está com câncer, por exemplo, 
a doença pode não ser somen-
te o único problema digno de 
atenção. “Se ela sustenta a casa, 
pode ser que falte dinheiro para 
comprar comida. Isto é problema 
da Secretaria de Ação Social e 
Família. Se não pode cuidar dos 
fi lhos, talvez seja caso de buscar 
ajuda com o Conselho Tutelar, 
situações que hoje acontecem 
isoladamente”, relata.

PRIMEIRA AÇÃO
O programa, desenvolvido pelo 
Governo do Estado chegou ao 
Planalto Norte em setembro, 
com a apresentação do projeto 
para os profi ssionais de saúde de 
toda a região. Colocando os 20 
anos do SUS em debate, o plano 
pretende elaborar estratégias de 
funcionamento que obedeçam aos 
princípios básicos do sistema. 

Segundo a gerente de Saúde 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional (SDR) de Canoinhas, 
Andrea de Paula e Silva, coorde-
nadora do programa na região, 
mais dez ofi cinas deverão aconte-
cer para estabelecer as alterações 
pretendidas.
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UNIÃO de todos os setores é um dos objetivos do programa que reuniu diversas autoridades na Câmara de Canoinhas
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Especialidade ajuda a atenuar dor em doentes terminais; prática ainda é pouco conhecida

Paliativismo é incluído 
no Código de Ética Médica

Diante de uma doença, grave 
ou menos séria, a expectativa é 
sempre de cura. Mas, o que fazer 
quando o tratamento não tem 
mais resposta e a doença avança, 
sem expectativa de vida? 

Pela primeira vez no Brasil o 
Código de Ética Médica colocou 
em seus princípios fundamentais 
os cuidados paliativos – prática 
médica que diminui o sofrimento 
e oferece dignidade aos pacien-
tes terminais –, permitindo aos 
pacientes a opção pela suspen-
são aos tratamentos inúteis em 
relação ao avanço da doença. 
Em 2006 o Ministério Público 
Federal invalidou resolução 
semelhante ao entender que a 
proposta sugeria eutanásia pas-
siva. Agora, com a publicação 
no Código de Ética Médica, o 
paliativismo começa a ser enca-
rado como uma prática funda-
mental da medicina, centrada no 
bem-estar dos pacientes e ganha 
destaque com a abordagem do 
assunto na novela Viver a Vida, 
da Rede Globo de Televisão.

Reconhecido pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) em 
1990, o paliativismo, na Europa, 
é uma especialidade tão comum 
quanto oncologia ou ortopedia, 
mas no Brasil ainda dá seus pri-
meiros passos, tanto que apenas 
algumas casas prestam serviços 
especializados. Na maioria das 

cidades, ainda não há especia-
listas nem uma prática defi nida 
para estes casos. 

O Hospital Santa Cruz, de 

Canoinhas, tem uma média de 60 
pessoas internadas diariamente, 
divididas em dez alas distintas. 
Segundo as enfermeiras res-

ponsáveis pelo atendimento, o 
estabelecimento não tem um setor 
específi co destinado aos pacientes 
em estágio terminal, mas medidas 
paliativas são tomadas caso a caso, 
visando melhorar a qualidade de 
vida dos pacientes, como o alívio 
da dor. “Nossos principais cuida-
dos em situações em que não há 
mais nada a fazer é procurar uma 
forma de que eles sintam menos 
dor e tenham as condições de hi-
giene asseguradas”, explica Noeli 
Terezinha Hopfner. Segundo ela, 
tanto os cuidados quanto a medi-
cação sempre são prescritos pelos 
médicos, que orientam sobre a 
condução do tratamento.

CUIDADO EM CASA

Hoje trabalhando na maternida-
de do HSC, a enfermeira Carla 
Adriana Flenik Ribeiro da Silva 
acompanhou alguns casos de 
pacientes que não conseguiram 
vencer as doenças e optaram 
por viver os últimos dias de vida 
junto a família. Segundo ela, 
alguns médicos do Programa de 
Saúde da Família (PSF) obede-
cem aos pedidos dos pacientes 
e permitem o internamento em 
casa, acompanhando apenas os 
sintomas. “Em alguns casos o 
único tratamento é aliviar a dor e 
diminuir o sofrimento. Ficar com 
a família pode ajudar”, ressalta.

60
pessoas são interna-

das diariamente no 

Hospital Santa Cruz 

de Canoinhas

HSC: ainda longe de oferecer espaço específi ca para pacientes terminais
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Orlonski prega 
união entre os 

poderes

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Irineópolis, Geraldo 

Orlonski (PSDB), declarou 
que isenta o seu partido da 
declaração feita em nota na 
coluna do jornalista Edinei 

Wassoaski, do CN, na qual diz 
que “o PSDB de Irineópolis 
rompeu com o secretário re-

gional de Canoinhas, Edmilson 
Luiz Verka”. Afi rma Orlonski, 
“que nem de sua parte e nem 

da parte do PSDB houve 
rompimento total do ponto de 
vista político”. Ele espera que 
Verka entenda ser necessá-
rio manter o relacionamento 
partidário, “visto ser benéfi co 
para ele próprio, na condição 
de pré-candidato a deputado 
estadual, bem como em rela-
ção à administração municipal 
de Irineópolis. Vamos manter  
consolidada essa parceria, na 
busca de recursos fi nanceiros 
do Estado como estava sendo 
feito até o momento”. O presi-
dente da Câmara reitera a sua 
disposição de defender junto à 
administração municipal, o tra-
tamento igualitário a todos os 

vereadores, independentemen-
te de sigla partidária. Afi rma 
que as críticas são construti-
vas e voltadas à cobrança da 
efi ciência do Poder Executivo 

Municipal.

A jovem Polyanna Orlonski 
(foto), bacharel em jornalismo, 
acaba de ser aprovada em 
concurso público promovido 
pela prefeitura de Jaguariaí-
va (Norte do Paraná) para o 
cargo de jornalista. Primeira 
colocada no concurso, Polya-
na é filha do casal Valci e 
Geraldo Orlonski, ele vereador 
e presidente da Câmara de 
Irineópolis. Parabéns à colega 
e sucesso nesta importante 
missão já no início de sua 
carreira profi ssional.

Concurso

Matielo assume 
cadeira de 

Toninho
O presidente da Câmara 
Municipal, vereador Geraldo 
Orlonski (PSDB), deu posse 
ao 2.º suplente de vereador 
do Partido dos Trabalha-
dores (PT), Marcos Cesar 
Matielo, 33 anos, durante 
a 29.ª Sessão Ordinária da 
13.ª legislatura, realizada 
segunda-feira, 19. Com um 
discurso emocionado, ouvi-
do por numerosa e atenta 
plateia, Marcos Cesar Ma-
tielo, assumiu a cadeira do 
companheiro Antonio Carlos 
Senff, que se licenciou por 
30 dias. “Quero agradecer 
ao público que está me 

prestigiando nesta noite, em especial os companheiros do PT, principal-
mente o amigo Toninho que está me dando esta oportunidade”, afi rmou. 
Matielo foi cumprimentado pelos seus pares, que lhe desejaram sucesso 
em sua nova empreitada. Comprometeu-se a fazer o melhor possível pela 
comunidade, em especial os bairros, “que mais necessitam da atenção 
do poder público”.

Niver do Edmilson
O secretário regional de Canoinhas, Edmilson Luiz Verka, reuniu os seus 
colaboradores da SDR, seleto grupo de amigos e familiares para comemorar 
idade nova. O churrasco pilotado pelo “gourmet” João Engelberto Linzmeier, 
teve assistência de Carlos Alberto e Luiz Leite. Na cozinha, delícias da 
culinária regional, sob a batuta de Dona Marli, assessorada por Marilda e 
Inês. No som mecânico o famoso “Totão” e na cantoria, o amigo e afi lhado 
do aniversariante, cantor Tiago Faria. O agradável encontro aconteceu 
na noite de sexta-feira, 16 no Canoinhas Tênis Clube, sede country, no 
bairro Aparecida. Cercado de carinho e homenagens, emocionado, Verka 
agradeceu a presença da galera. 

Edmilson (E), Marilda, Marli, Inês e Marilei, irmã do aniversariante

Rubinho (E), Carlos Alberto, Edmilson e Luiz Leite

Prefeito de Bela Vista, Adelmo Aberti (E), o cabeleireiro Paulo e Edmilson

GUSTAVO ALIRIO HAUTH  aniver-
sária na quarta-feira, 28. Esposa, 
fi lha e genro desejam muitas felici-
dades. Parabéns!

1.ª Sopa dos Astros
A Fundação Hospitalar de Três Barras está convidando todo o público 
da região para participar da 1.ª Sopa dos Astros, que será realizada na 
ADC Rigesa na sexta-feira, 6 de novembro.  Quem participar irá desfrutar 
de mais de dez tipos de sopas e conferir o show da cantora Marjory. Os 
cartões estão à venda com os funcionários da Fundação Hospitalar.
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A lindinha LAYSA comemorou 
seus cinco anos na terça-feira, 
20, com direito a mimos e muitos 
carinhos. Os beijos e abraços 
especiais são dos avôs e de seus 
pais. Parabéns! 

Parabéns!
Nilza Maria Taborda, de Major Vieira, completou mais um ano na quarta 
feira, 21.  Sua fi lha, Goreti Protska, e seus netos, desejam muitas reali-
zações e alegrias. Parabéns!

Festa do Dia das 
Crianças da ADC 

Rigesa

No Dia das Crianças, 12 de outubro, 
a ADC Rigesa promoveu em sua 
sede uma bonita festa para os bai-
xinhos, com brinquedos infl áveis, 
piscina de bolinhas, animação e 
espetáculos artísticos. Centenas de 
crianças aproveitaram o presente!

Parabéns em dose dupla para o 

casal Célio e Zélia. Ela comemora 

idade nova no domingo, 25, e juntos 

festejam Bodas de Prata, 25 anos de 

casamento, na terça-feira, 27. Toda 

a família deseja felicidades!
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181
mil operações tribu-
tárias fraudulentas 

foram praticadas ao 
longo de cinco anos

652 supermercados receberam mais de R$ 8 milhões em crédito de ICMS de forma irregular em SC, RS e Paraná

CHAPECÓ

Supermercados do Estado 
inflaram crédito de ICMS

Pelo menos 652 supermercados 
de Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Paraná se benefi ciaram 
do esquema que fraudou o fi sco 
estadual na região Sul desarticu-
lado durante a Operação Nota 
Referente-ATZO, realizada em 
Chapecó, no sábado, 17. Esses 
supermercados – o Ministério 
Público não divulgou o nome 
de nenhum deles – recebiam de 
um grande atacadista de Chape-
có notas fi scais emitidas sem a 
aquisição de mercadorias. Com 
isso, os supermercados recebiam 
de forma irregular crédito de 
ICMS. O atacadista, por sua vez, 
vendia essas mercadorias para 
outras empresas sem a devida 
nota fi scal.

Com o esquema, os 652 
supermercados identifi cados até 
o momento receberam irregular-
mente mais de R$ 8,3 milhões em 
crédito de ICMS, representados 
pela identificação de mais de 

181 mil operações tributárias 
fraudulentas praticadas ao longo 
de cinco anos. 

As operações tributáveis 
materializadas pelas Notas Refe-
rentes, apreendidas na empresa 
atacadista, totalizaram valores 

aproximados na ordem de R$ 80 
milhões.

Os 412 supermercados de 
Santa Catarina, os 190 do Rio 
Grande do Sul e os 50 no Paraná 
que receberam os créditos de 
ICMS podem devolver esponta-

neamente, enquanto não iniciada 
auditoria fi scal, os valores recebi-
dos ilegalmente. Caso contrário, 
poderão responder ação criminal 
pelo Ministério Público. 

Segundo dados da Secre-
taria de Estado da Fazenda, os 
supermercados e minimercados 
juntos respondem por 2,45% da 
arrecadação de Santa Catarina. 
Desde que o esquema foi desba-
ratado, em 17 de setembro, subiu 
o recolhimento de impostos no 
setor, na ordem de 5,4%.

Os moradores dos três Esta-
dos do Sul foram os prejudicados 
pela conduta do atacadista, na 
medida em que o imposto so-
negado deixou de ser aplicado 
em ações sociais, como melho-
ramento das estradas, saúde, 
educação e segurança, afi rmam 
os coordenadores da operação.

A ação, coordenada por uma 
força-tarefa formada por 54 
agentes do Ministério Público 
de Santa Catarina, Secretaria 
de Estado da Fazenda, Deic, 

Polícia Civil, Agência Central 
de Inteligência (ACI), Polícia 
Militar, Núcleo de Operações 
Especiais (NOE), Polícia Ro-
doviária Federal e Instituto 
Geral de Perícias, culminou no 
cumprimento de seis mandados 
de busca e apreensão e dois 
mandados de prisão temporária 
em 17 de setembro.

As investigações iniciaram 
no mês de novembro de 2008 a 
partir da troca de informações 
da Promotoria Especializada 
de Combate à Sonegação Fiscal 
do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul com o Ministério 
Público de Santa Catarina e os 
órgãos de inteligência fi scal da 
Secretaria da Fazenda de ambos 
os Estados.

Os trabalhos de apuração, 
auditoria e perícia do material 
apreendido na Operação Nota 
Referente-ATZO continuam, 
por parte do MPSC, Secretaria 
de Estado da Fazenda e Instituto 
Geral de Perícia.

SUPERMERCADOS receberam mais de R$ 8 milhões em créditos de ICMS
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Rural

Gracieli Polak

CANOINHAS

Programa estipula gestão para agregar lucro a produção familiar

Cigarrinha nas pastagens

Produtor 10 realiza 
ciclo de palestras

Para conseguir lucro em uma 
pequena propriedade rural é 
preciso gestão. A conclusão é do 
pesquisador da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (Epagri), 
Airton Spies, que na manhã da 
quarta-feira, 21, palestrou para 
produtores rurais na Associação 
Recreativa e Esportiva Procopiak 
(Arep), defendendo os benefícios 
da organização nas propriedades 
rurais. O ciclo de palestras pro-
movido pelo Programa Produtor 
10, uma parceria entre a Federa-
ção dos Agricultores de Santa 
Catarina (Fetaesc) e Epagri, junto 
com a empresa fumageira Souza 
Cruz, reuniu agricultores parti-
cipantes para avaliar os ganhos 
proporcionados pelo programa.

Segundo Spies, doutor em 

economia de recursos naturais 
pela Universidade de Queens-
lando, na Austrália, os programas 
de gestão aplicados no Estado, 
como o Produtor 10, já apresen-
taram resultados muito positivos 
e asseguram a permanência no 
campo de milhares de agriculto-
res, que não investiam na gestão 
da propriedade. “É preciso ter 
planejamento, controle, foco. 
Estar atento ao mercado para 
não investir sem ter capital para 
arcar com os custos, sem amargar 
grandes ou pequenas perdas”, 
afi rmou.

De acordo com o pesquisa-
dor, um dos grandes problemas 
dos pequenos agricultores é a 
opção pela produção de com-
modities agrícolas que, com 
preços regulados de acordo com 
o mercado internacional, acabam 
gerando margens de lucro muito 
pequenas e não permitem ao 

agricultor evoluir, seja em produ-
ção ou em qualidade de vida para 
a família. “Não dá para produzir 
só pela produção. É necessário 
ter lucro, garantir viabilidade e 
perspectiva de crescimento”, 
alertou.

FUMO SALVA

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais de 
Canoinhas, Edmar Padilha, que 
por meio de sua parceria com a 
Fetaesc divulga o Produtor 10 na 
região, a interação entre os pes-
quisadores e os agricultores foi 
muito importante para fi rmar as 
diretrizes do programa, que está 
sendo aplicado na região e alcan-
çando bons resultados. “Organi-
zando a propriedade, os gastos e 
os investimentos, é possível ter 
lucro e é isso que o produtor está 
alcançando, principalmente com 
o fumo”, diz Padilha. 

SPIES palestrou para dezenas de agricultores e defendeu organização e planejamento na propriedade
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As cigarrinhas são as principais pragas das pastagens. Causam grandes 
prejuízos, reduzem a capacidade de suporte e degradam diversos tipos de 
gramas. Estima-se que elas ocorrem em cerca de 10 milhões de hectares 
de gramíneas, provocando prejuízo de até 90%, dependendo das espécies, 
da grama, das condições climáticas e do manejo do pasto. 

As cigarrinhas, durante o desenvolvimento, passam por três diferen-
tes fases: ovo, ninfa e adulto. Na fase de ovo, quando as condições de 
umidade e temperatura são baixas, elas podem permanecer por até 200 
dias enterradas no solo. Quando a temperatura começa a se elevar, os 
ovos eclodem, iniciando um novo ciclo. Diferentemente do que muita gente 
pensa, não é o inseto adulto que mais causa prejuízo às pastagens, mas 
o inseto na forma de ninfa. As ninfas não possuem asas, são de coloração 
branco-amareladas e permanecem fi xas na base das plantas, próximo ao 
solo, sugando a seiva e produzindo espuma branca típica, que envolve 
todo o seu corpo e o protege da maioria dos produtos químicos, até a 
emergência dos adultos. 

Os surtos do ataque ocorrem de acordo com a estação climática. Chu-
vas e altas temperaturas são condições ótimas para a explosão populacional 
da praga. Em nossa região, em novembro são observados os primeiros 
adultos que darão, até fevereiro/março, cerca de três gerações. 

Com o aumento da área de pastagens perenes plantadas na região, 
é normal que ocorram aumentos de ataques das cigarrinhas. Para reduzir 
seus prejuízos, existem quatro medidas que podem ser realizadas nas pro-
priedades: 1º - Preferir a diversifi cação de espécies forrageiras, mantendo-se 
pelo menos 30% de espécies resistentes e 70% de espécies suscetíveis. No 
Planalto Norte a única espécie perene de verão que tem se comportado como 
altamente resistente é a missioneira gigante; 2º - Controle cultural: uma estra-
tégia importante é o manejo adequado de cada tipo de capim, controlando a 
altura por meio do pastejo, com o uso de divisão em piquetes; 3º - manutenção 
de áreas de refúgio para predadores naturais das cigarrinhas. Matas, capo-
eiras e manutenção de faixas de vegetação nativa e/ou espécies de plantas 
que forneçam alimentos e abrigos a pássaros insetívoros e também outros 
grupos de predadores, como aranha e insetos; 4º - quando ocorrer o ataque, 
utilizar o controle integrado (controle biológico + controle químico). 

Algumas empresas (Biocontrol, Itaforte) já comercializam o produto 
biológico Metarhizium anisopliae que é um fungo que ocorre na natureza. 
Este fungo atua por contato, germinando na superfície da ninfa, penetrando e 
colonizando seus órgãos internos. Essa é a única forma efi ciente de controle, 
pois o fungo é o único produto que consegue chegar até a ninfa. Deve ser 
aplicado quando se encontram de 5 a 7 espumas/m2, 5 a 10 ninfas/m2 ou 3 
a 5 adultos/m2. Devem ser tomados alguns cuidados para que a aplicação 
do produto biológico funcione: Aplicar no fi nal da tarde; Não deve pegar sol 
forte; Usar bastante água: Usar pressão alta e bicos em bons estado; Se 
houver cigarrinha adulta na área, misturar 250-300 ml de Decis junto com 
o fungo; Não deve chover logo à noite ou no dia seguinte, senão o fungo 
perde a efi ciência – o ideal é que não chova por 3 dias após a aplicação. 
No caso do produto Metarril (Itaforte) usar 1 litro do produto/400 litros de 
água ou 50ml/bomba de 20 litros. 

A convivência com a cigarrinha vai ter de ser aceita, pois ela faz parte 
do uso de pastagens perenes. No entanto, o manejo bem-sucedido das 
cigarrinhas-das-pastagens deve estar condicionado a um conjunto de 
medidas de controle. O uso indiscriminado de inseticidas é uma estratégia 
errada e pode contribuir consideravelmente para o aumento dessa praga, 
pois os inseticidas não seletivos acabam com todos os inimigos naturais e 
não prejudicam as ninfas, e isso contribuiu para o aumento da população 
das cigarrinhas. Na dúvida, consulte um extensionista da Epagri ou entre 
em contato com a Estação Experimental da Epagri em Canoinhas. 

Ana Lúcia Hanisch é engª agrônoma, mestre e pesquisadora da Epagri 
- Estação Experimental de Canoinhas. Fone/Fax : (47) 3624-1144. E-mail: 
analucia@epagri.sc.gov.br

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri de Canoinhas



15VARIEDADESCanoinhas, 23 de outubro de 2009

çando”, diz.
Para Barbieri, a pequena 

baixa em algumas commodities 
sentidas no último ciclo deve ser 
ainda mais acentuada na próxima 
colheita, o que só complicará a 
situação dos agricultores, prin-
cipalmente dos que cultivam 
poucas áreas. “Os produtos 
destinados ao mercado externo 
vão sofrer com a baixa do dólar e 
com a safra americana, enquanto 
os de consumo interno, como o 
feijão, vão sofrer novamente com 
a lei da oferta e da procura. O 

GERAL

El Niño forte pode elevar quantidade produzida, mas preços 
devem sofrer fortes quedas, alertam especialistas do setor 

Para a safra 2009-2010 

o desafio é o mercado

Gracieli Polak
CANOINHAS

No dia 13 de outubro o Diretório Municipal do PMDB de Canoinhas elegeu 
a nova executiva

CHAPA PMDB FORTE E UNIDO
Presidente de Honra: Hélio Bastos
Presidente: Ricardo Pereira Martin

Primeiro Vice-Presidente: João Maria Guimarães Ferreira
Segundo Vice-Presidente: Aldir Cerutti

Secretário Geral: Wilson Pereira
Secretário Adjunto: Francisca de Fátima Stocker Maiorki

Tesoureiro: Aridalton José Kohler
Primeiro Vogal: Oscar Alcides Conceição

Segundo Vogal: Maria Luiza Moreschi
Primeiro Suplente: Jordão Vieira dos Santos

Segundo Suplente: Arnaldo Soares
Terceiro Suplente: Alessandro Décio Damaso
Quarto Suplente: Diógenes Correa Tavares

PARA O CONSELHO FISCAL
1 – Jucelino Pereira

2 – João Alves dos Santos
3 – Milton Grosskopf

PARA OS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
1 – Alinor Pereira

2 – Hélio Kreczinski
3 – Maria de Lourdes Brehmer

A chapa foi consenso. No mês de novembro o PMDB vai realizar um Encontro 
Regional com a presença da Cúpula Estadual.

Da safra de soja e milho colhida 
no início de 2009, aproximada-
mente 10% está nos armazéns 
esperando por um melhor preço 
para ser comercializada. A gran-
de oferta de grãos no mercado 
externo, a queda do dólar e a 
desvalorização das commodities 
já compõem um cenário preocu-
pante para os agricultores, mas, 
de acordo com especialistas do 
setor, estes são apenas os pri-
meiros problemas que atingirão 
a agricultura nesta safra que co-
meça a ser plantada na região.

Segundo o vice-presidente 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa Ca-
tarina (Faesc), Enori Barbieri, a 
perspectiva de lucro para a safra 
2009-2010 não é positiva para a 
maioria dos produtos cultivados 
no Estado, independente da pos-
sibilidade de safras recordes. “A 
crise econômica que chegou lá 
de fora já passou aqui no Brasil 
para muitos setores, mas, para a 
agricultura, está apenas come-

Na quinta-feira, 15/10, o Parti-

do Progressista de Bela Vista 

do Toldo deu mais um passo 

importante ao caminho da de-

mocracia, pois sob a organiza-

ção do presidente do partido, 

Eraldo Schiessl, reuniram-se 

filiados e adeptos do referido 

partido político num encontro 

que teve a presença do prof. 

João Rosa Müller, Claudio 

Gadotti e o deputado estadual 

Silvio Dreveck. 

O encontro que contou 

com a presença de aproxi-

madamente 120 pessoas, teve 

por objetivo ouvir a opinião 

pública e dar início ao Plano 

de Ação a ser desenvolvido 

pelo PP, partido esse que não 

quer impor regras e decisões, 

mas sim quer ouvir e trabalhar 

em conjunto com a população 

bela-vistense. 

DESAPOSENTAÇÃO 
E REVISÕES DE 
BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS
Muito se tem noticiado nos últimos dias sobre possibilidades de 

revisão de benefícios de aposentadoria e mesmo sobre a eventual 
exclusão do famigerado “fator previdenciário” do cálculo das aposen-
tadorias futuras.

Consultado, o advogado Francisco Vital Pereira, que é especializado 
em Previdência Social e comanda o escritório Vital Pereira Advogados 
Associados em Canoinhas–SC, confi rma diversas possibilidades de re-
visão e até as alterações legislativas que são aguardadas para breve.

Uma das hipóteses aventadas pelo advogado e que vem sendo 
muito citada nas revistas especializadas e na imprensa em geral é a da 
desaposentação e novo pedido de aposentadoria.

Nesse caso, lembra o advogado, o aposentado que permaneceu 
trabalhando e, portanto, após a concessão recolhendo contribuições ao 
INSS, poderá renunciar ao benefício atualmente percebido e requerer 
outro benefício da mesma espécie, para que seja considerado o tempo 
de serviço adicional e as contribuições recolhidas no período e isto, sem 
a necessidade da devolução dos proventos recebidos enquanto durou 
a aposentadoria antiga.

A tese vem sendo defendida com algum sucesso na Justiça, porém, 
alerta o advogado, ainda não existe uma defi nição das instâncias judiciais 
superiores e é importante que antes de qualquer iniciativa em juízo, o 
aposentado tenha em mãos cálculos que lhe deem certeza das reais 
vantagens que o novo benefício poderá proporcionar.

Por outro lado, outras alternativas já estão consagradas na Justiça 
e, dependendo do caso e das circunstâncias de cada um, poderão ser 
também vantajosas para os aposentados, especialmente aqueles que 
contribuíam sobre o teto máximo permitido e também por aqueles que 
se aposentaram antes de 1991 e contribuíram sobre até 20 salários 
mínimos de referência.

Sobre o fator previdenciário, que é o mecanismo utilizado no cálculo 
da Renda Mensal Inicial dos benefícios e leva em consideração a idade 
do benefi ciário, o Dr. Francisco confi rma que o Congresso Nacional está 
avançando no sentido da sua exclusão da Legislação Previdenciária, o 
que deverá ocorrer em breve.

Diante dessa tendência e mesmo de outras circunstâncias legais, 
entende o advogado ser prudente que os segurados, antes de protocolar 
qualquer pedido de aposentadoria, se informem sobre, por exemplo, qual 
o dia do mês ou qual o mês mais adequado para entrar com o pedido, 
pois, poderão ter refl exos signifi cativos na renda mensal do benefício.

mecanismo é simples”, lamenta. 
A previsão do vice-presidente, 
no entanto, é fundamentada. Os 
estoques que se mantêm muito 
altos, graças a tradição especu-
lativa seguida pelos agricultores, 
tendem a fi car ainda maiores. 

SAFRA RECORDE

Segundo previsão do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) o crescimento 
na área cultivada com grãos no 
País será de 4%, aliada a um 
crescimento de produtividade 
que em algumas culturas poderá 
chegar a 20%, caso do milho. A 
produção, que pode aumentar 
ainda mais os estoques, no en-
tanto pode garantir uma maior 
margem de renda ao produtor 
por área cultivada.

Boa notícia, na região, so-
mente para os fumicultores. A 
queda na produção mundial, que 
alavancou o preço pago no último 
ciclo, deve se repetir e garantir 
valor na venda da safra. Em 2009, 
a média alcançada pelo fumo 
produzido no Planalto Norte foi 
de R$ 6, o quilograma.

PARTIDO PROGRESSISTA EM AÇÃO

Essa mobilização marcou 

um novo período no Partido 

Progressista, período de mu-

danças e renovações, que quer a 

participação popular, bem como 

pretende aumentar o número de 

filiados. Nesse contexto, o PP 

acredita que ouvir os questiona-

mentos do povo é o primeiro 

requisito para se colocar em 

prática a democracia e a igual-

dade social.
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ÁREA de grãos deve crescer 4%

INFORME PUBLICITÁRIO

INFORME PUBLICITÁRIO
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Mexa, mas NÃO CORTE 

este MEU CABELO

Desde que era pequena, a marke-
ting Silvana Leszak mantém os ca-
belos longos, bem compridos. Dos 
cuidados feitos pela mãe, quando 
era criança, e da liberdade para cui-
dar das madeixas, já adolescente, 
algumas experiências foram feitas 
pela jovem, mas nunca um corte 
radical. “Dizem que o cabelo é 
meu charme, então acho difícil dei-
xar mais curto”, diz a marketing, 
contrariando as tendências que 
chegam para o próximo verão: a 
moda pede cabelos médios.

De acordo com o cabeleireiro 
Marco Antonio de Biaggi, que 
recentemente lançou o livro Estilo 

Biaggi e é um dos profi ssionais 
mais respeitados do País, a tendên-
cia agora é ter um cabelo “novo 
longo”, aquele que não é curto, 
mas também não é comprido. 
Como assim? Parecido com o da 
personagem Luciana, interpretada 
pela atriz Alinne Moraes na novela 
Viver a Vida, da Rede Globo de 
Televisão. 

O corte, que já fez a cabeça de 

famosas como Flávia Alessandra 
e Ísis Valverde, está conquistando 
adeptas e prometendo frescor com 
a chegada do calor. A cabeleireira 
Ilka Prust, de Canoinhas, afi rma 
que a tendência está chegando 
aos poucos na cidade, mas de uma 
maneira um pouco mais radical. 
“O corte mais pedido aqui no sa-
lão ainda é o degradê degrafi lado, 
mas cada vez mais aumentam os 
pedidos pelo curto ou pelo curtís-
simo”, diz. Ela explica que a moda 
que está na televisão ainda não fez 
a cabeça das mulheres da cidade, 
mas que, com a chegada do calor e 
a popularização do corte, pode ser 
que elas comecem a adotar o novo 
estilo, como Janice Becker.

Menos radical que a colega Sil-
vana, Janice, que hoje possui longas 
madeixas, já fez um pouco de cada 
tratamento na cabeça e experimentou 
diversos cortes, desde um curto des-
fi ado até o clássico channel. “Sempre 
gostei de mudar, por isso já troquei de 
cores várias vezes também. Gostava 
muito do meu cabelo curtinho, mas 
agora voltei para o cabelão”, conta. 
Com menos apego ao comprimento 
dos fi os que Silvana, Janice até cogita 
cortar um pouco dos cabelos, mas o 
cuidado permanece, independente da 
metragem dos fi os.

CUIDE!

Segundo a cabeleireira Sueli Sucha-
ra, de Canoinhas, independente do 
corte que você fi zer no seu cabelo 
para as próximas estações do ano, 
os cuidados com os cabelos devem 
ser intensos para que eles cheguem 
inteiros ao verão e preparados para 
os danos que vêm com a estação 
mais quente do ano. “O sol estra-

JANICE E SILVANA chamam a atenção com seus cabelos longos, mas a tendência agora é reduzir o comprimento

Garanta o seu 

ACESSÓRIO
Estampas de bicho invadem o guarda-roupa! 

Além da estampa de oncinha, está na hora de 

você conhecer as outras feras da moda

TENDÊNCIAS

BOLSA 

de cobra

BOLSA 

de onça

CINTOS de zebra ou cobra

CINTO de cobra

FLOR  de cabelo

PULSEIRA  de cobra

PULSEIRAS  em acrílico

Os cortes de cabelo mais cobiçados 
ESCOLHA O SEU Maquiagem 

primavera-
verão 2009

Q
uem achava que o nude 

estava com os dias con-

tados com a chegada 

do verão está muito enganado. 

Mas o aspecto de “cara lavada” 

não vai reinar sozinho nas altas 

temperaturas. Segundo a be-

auty artist Penélope Beolchi, as 

tendências para estas estações 

estão bem opostas: “A moda 

agora é a maquiagem com 

muito ou com nada”. Sucesso 

no inverno deste ano, o make 

natural deixa de fora batons 

vermelhos ou tons fortes no 

look, proporcionando um tom 

mate para a pele e a impressão 

que a mulher não está usando 

nenhum cosmético. Em opo-

sição ao nude, aparece a ma-

quiagem colorida com paleta de 

cores fl uo, tão características 

nos anos 80. “No verão, é legal 

usar cores mais alegres, por 

exemplo, uma sombra laranja 

com um gloss pink para sair à 

noite”, conta Penélope. 

Para o maquiador Fernando 

Torquatto, os lábios em tons 

fúcsia e laranja continuarão em 

alta. O vermelho também vira 

tendência nesta estação, junto 

com o rosa e o lilás. 

Outro produto que promete 

fazer sucesso no verão são os 

cílios postiços. “Aposte no tru-

que e em muita máscara para 

os olhos, mas nada de carregar 

o olhar com sombra preta”, 

conta a maquiadora. 

Tendência para o 
verão, os cabelos 
com corte médio 
enfrentam resistência 
das amantes das 
longas madeixas

“Dizem 

que o cabelo é 

meu charme, então 

acho difícil deixar 

mais curto”

ga, assim como a chapinha e os 
tratamentos químicos. No verão 
os cabelos também ficam mais 
oleosos, então é essencial que eles 
sejam mantidos limpos e bem 
cuidados”, aconselha.

Sueli ressalta que os cuidados 
com os cabelos que passaram por 
tratamentos químicos intensos, 
como descolorações e escovas 

progressivas, não precisam ne-
cessariamente ser mais rígidos, 
mas que hidratação e uso de bons 
produtos devem ser priorizados. 
E, para quem transformou a 
chapinha em uma grande aliada, 
a cabeleireira dá um aviso que vai 
além dos cuidados com a saúde 
do cabelo. “Está completamente 
fora de moda usar chapinha. Se 

você quer fi car bonita, valorize 
sua personalidade, deixe os cabelos 
soltos, com ondas”, diz.

E, para lembrar na hora de es-
colher seus produtos, as cabeleireiras 
aconselham; “Use produtos sem sal. 
Isto é fundamental”, fala Sueli.

Confira ao lado, os cortes 
de cabelo que serão sucesso no 
verão.
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Ruas intransitáveis

Leitora manda e-mail para falar da rua Basílio Humenhuk, no bairro 
Jardim Esperança, na esquina na rua Feres João Sfair. “É uma rua 
muito transitada pela linha de ônibus, mas está em estado muito ruim. 
Quase está só em meia pista de tantos buracos e valetas. Dias atrás 
um carro quase fi cou preso em um buraco”, diz. 

Rotatória na São José
Leitora liga para questionar outro leitor que afi rmou que a rotatória 
da rua São José é uma arapuca. “É uma bênção. Nunca aconteceu 
acidente grave e os motoristas que reclamam é que não gostam de 
andar devagar”, diz.

Pronto Atendimento
Leitora liga e reclama do atendimento no Pronto Atendimento Munici-
pal. “Minha mãe está muito doente e fi cou quatro horas esperando para 
ser atendida. Ficamos sem almoço e por duas vezes fui até lá fora e vi 
um dos médicos fumando, no horário do expediente”, diz. “Os médicos 
ganham por consultas ou por horas trabalhadas?”, questiona. 

GERAL

A vez 
e a 

voz do 
povo!

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

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

necessário se identifi car.

Estacionado, caminhão 
provoca morte
Sem ninguém para fi scalizar, é comum caminhões estacionarem onde 
bem entendem, mas há regras que desrespeitadas geram multas

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
Todo dia é um risco para os 
moradores da Cohab 4, lotea-
mento Santa Cruz e Jardim Dona 
Amélia que dependem da rua 
Henrique Sorg para dirigirem 
até o centro. Invariavelmente, 
caminhões estão estacionados 
na esquina com a avenida Ivo 
d’Aquino. Sem visão nenhu-
ma, os motoristas se lançam a 
própria sorte, apostando que 
nenhum veículo vem do senti-
do contrário. Ano passado dois 
acidentes graves aconteceram no 
cruzamento. Os caminhões esta-
cionam ali porque a empresa La-
vrasul não tem estacionamento 
privativo. O portão da empresa 
fi ca no mesmo cruzamento.

Cenários extremamente peri-
gosos como este estão espalhados 
por toda a cidade.

Em 13 de setembro do ano 
passado, Zilda de Lima Ribeiro 
morreu ao desviar uma carreta es-
tacionada na rua Bernardo Olsen, 
no Alto da Tijuca. A mulher que 
voltava da igreja foi atropelada e 
morreu pouco depois.

Na sexta-feira, 16, outra 
tragédia. O gerente do Coletivo 
Santa Cruz, Antonio Haubricht, 

48 anos, descia com sua Ford 
Courier, placas de Canoinhas, 
pela rua Major Vieira, no Alto 
das Palmeiras, quando bateu 
na traseira de um caminhão 
Mercedes-Benz, placas do Rio 
de Janeiro-RJ, que estava esta-
cionado. Os bombeiros foram 
chamados imediatamente, mas ao 
chegarem encontraram o gerente 
já sem vida.

Chovia no momento, o que 
contribuiu para o acidente.

INFRAÇÃO
O Código de Trânsito Brasileiro, 
no seu Artigo 181, tece uma série 
de infrações referente ao esta-
cionamento de veículos e prevê 

multas para o descumprimento, 
além da remoção do veículo. 
Mesmo assim, as infrações se 
repetem. Estacionar o veículo 
nas esquinas e a menos de cinco 
metros do bordo do alinhamento 
da via transversal é uma infração 
considerada média e tem como 
penalidade multa e remoção do 
veículo. Ainda de acordo com a 
lei, os veículos que estacionarem 
na área de cruzamento entre vias, 
prejudicando a circulação de veí-
culos e pedestres (como é o caso 
da avenida Ivo d’Áquino) está 
incorrendo em infração grave, 
deve pagar multa e ter o veículo 
removido (acompanhe demais infra-
ções no boxe).

À
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE
Rua Pastor George Weger nº 570 
– Centro
Canoinhas – SC.

PLANALTO COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA.., pessoa 
jurídica de direito privado, esta-
belecido na Rua Caetano Costa 
nº 942, Bairro Centro, município 
de Canoinhas, estado de Santa 
Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 
82.729.922/0001-07, comunica que 
requereu junto a Fundação do Meio 
Ambiente – FATMA, a Renovação 
da Licença Ambiental de Operação 
- LAO, referente sua instalações, si-
tuada no endereço acima, referente 
ao processo PAB/029/CPN.

O prazo de impugnação junto 
a FATMA é de 20 (vinte) dias corri-
dos a partir da data de publicação e 
o licenciamento será concedido se 
atendida a legislação ambiental.

PLANALTO COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA
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Acidente mata 
professor da UnC
André Bazzanella viajava com destino a Porto União para lecionar

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O filósofo André Bazzanella, 
33 anos, professor de diversos 
cursos da UnC Canoinhas/Porto 
União e articulista do CN, mor-
reu na sexta-feira, 16, depois de 
colidir o automóvel Corsa que 
dirigia, de propriedade da UnC, 
no Km 277 da SC-280. Ele via-
java em direção a Porto União, 
onde ministraria aulas para o 
curso de Direito da UnC, quan-
do bateu contra um caminhão 
Volkswagen, placas de Porto 
União, conduzido por Raimundo 
Heineck. Conforme informações 
da Polícia Rodoviária, Bazzanella 
teria invadido a pista contrária. 
Como a batida pegou somente 
a parte do motorista, deduz-se 
que ele teria tentado tirar o carro 
da pista quando foi surpreendido 
pelo caminhão. Uma das hipó-
teses é que o professor tenha 
tentado desviar um dos inúme-
ros buracos que transformam a 
pista numa das mais críticas e 
perigosas da região. Desde que 
o Governo Federal sinalizou 
com a intenção de federalizar 
a rodovia, o Estado não realiza 
manutenção na pista. A situação 
é de abandono.

Bazzanella chegou a ser 
atendido com vida, mas morreu 
poucas horas depois no Hospital 
São Braz, em Porto União. O 
motorista do caminhão não se 
feriu.

CONCEITO

A morte de Bazzanella chocou 
a comunidade acadêmica. “Par-
ticularmente perdi um amigo 
raro de se encontrar, Para a 
UnC a perda é insuperável, pelo 
bom caráter e intelectualidade. 

Perdemos massa crítica. Mais 
que um professor, André era 
um intelectual emergente”, as-
sinalou o professor Dr. Walter 
Marcos Knaessl Birkner. Alunos 
prestaram várias homenagens ao 
professor que foi sepultado em 
Ascurra - a 40km de Blumenau 
–, sua terra natal. “A sua morte 
demonstra o absurdo existencial 
ao qual estamos submetidos”, 
externou o ex-aluno Leandro 
Rocha. André havia casado em 
janeiro deste ano e estava mo-
rando em Canoinhas.

Graduado em Filosofi a  pela 
Fafi mc, pertencente a PUC de 
Porto Alegre, com licenciatura 
em História e Psicologia, André 
foi mestre em Educação e Cultu-
ra pela Udesc. Iniciou sua carreira 
profi ssional lecionando Filosofi a 
e História no Ensino Médio de 
escolas públicas e particulares 
em cidades próximas a Ascurra, 
como Indaial, Timbó, Pomerode 
e Rodeio. Em 2002 iniciou suas 
atividades no meio acadêmico 
lecionando Filosofi a na Furb, em 

Mulher esfaqueia 
mulher
Uma mulher de 27 anos foi detida na 
madrugada de domingo, 18, na rua 
Canoinhas, bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, suspeita de ter es-
faqueado outra de 24 anos. A vítima 
foi encaminhada ao Hospital Félix da 
Costa Gomes e no momento passa 
bem. A agressora justifi cou que a 
vítima teria a intenção de assaltar 
sua casa e, por isso, fez uma tocaia. 
A Polícia investiga o caso.

Assalto e agressão
Na manhã de domingo, 18, na rua 
Etelvina Pires, bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, um homem de 60 
anos foi agredido por dois assaltan-
tes ainda não identifi cados que leva-
ram R$ 120 em dinheiro. O homem 
foi levado para o Pronto Atendimento 
com ferimentos por todo o corpo. A 
Polícia investiga o caso.

Atropelamento
Na manhã de terça-feira, 20, na rua 
Emídio Ferreira de Souza, no bairro 
Piedade, um motociclista de 19 anos 
atropelou um ciclista de 77 anos e 
fugiu do local. O senhor foi levado 
para o hospital. Já o rapaz foi loca-
lizado pouco depois e autuado por 
atropelar e não prestar socorro.

Menores furtam
Na tarde de terça-feira, 20, na rua 
Francisco de Paula Pereira, centro 
de Canoinhas, um menino de 15 
anos foi detido com 10 barras de 
chocolate furtados de uma loja.

Já na madrugada de quarta-
feira, 21, dois adolescentes com 
17 anos foram detidos na rua Vidal 
Ramos, centro de Canoinhas, com 
uma mangueira furtada também de 
uma loja.

Menor com 
maconha
Na tarde de quarta-feira, 21, na rua 
Henrique Sorg, bairro Jardim Espe-
rança, um adolescente de 15anos 
foi fl agrado com certa quantia de 
maconha. Ele foi encaminhado ao 
Conselho Tutelar.

Governador 
convoca 211 
policiais civis
O governador em exercício Leonel 
Pavan nomeou 211 policiais civis 
na quarta-feira, 21. Os policiais de-
verão ser liberados para o trabalho 
em cerca de quatro meses, calculou 
o delegado-geral da Policia Civil, 
Maurício Eskudlark. Em dois me-
ses, o grupo já poderá estagiar nas 
unidades policiais e ser integrado à 
Operação Veraneio 2009-2010.
A Acadepol emitiu nota ontem, no 
entanto, dizendo que a ordem de 
convocação não é imediata.

Homem morre ao 
escavar buraco
Orlando Caetano Adão, 58 anos, 
morador da localidade de Colônia 
Ruthes, interior de Major Vieira, 
morreu na tarde de quarta-feira, 
21, enquanto trabalhava na es-
cavação de um buraco onde 
pretendia instalar um sumidouro 
(fossa). Segundo os bombeiros, 
a peça de concreto acabou 
caindo sobre o corpo de Adão, 
matando-o instantaneamente. 
Moradores chegaram a remover 
o sumidouro de dentro do buraco, 
mas Adão já estava morto.

Menor assalta 
duas vezes a 
mesma casa
Dois jovens de 15 e 20 anos 
assaltaram uma casa no Alto 
do Mussi, em Três Barras, na 
madrugada de terça-feira, 20, 
levando uma centrífuga, uma 
tevê 20 polegadas, documentos 
e cartões de crédito. Não satis-
feitos, voltaram pela manhã, que-
braram o vidro de uma das portas 
e furtaram um cartão de crédito 
da dona da casa. Segundo a mu-
lher, o rapaz de 15 anos a teria 
ameaçado com um pé de cabra, 
jogando-a contra a parede.

Os dois suspeitos, que são 
primos, foram localizados pouco 
depois pela Polícia. A dupla con-
fessou o crime e indicou onde 
estavam os produtos do furto.

Dois menores 
detidos no Campo
Dois menores com 13 e 16 anos 
foram detidos na quinta-feira, 15, 
na rua Waldemiro Olsen, Campo 
d’Água Verde, depois de terem 
furtado quantia não informada de 
dinheiro da casa de uma senhora 
de 61 anos. Eles foram encami-
nhados ao Conselho Tutelar.

Flagrante de 
crime ambiental
Uma guarnição da Polícia Mi-
litar Ambiental de Canoinhas 
apreendeu na semana passada, 
em Porto União, dois mil sacos 
de carvão vegetal. O flagrante 
aconteceu na rodovia SC-280, 
no bairro Pintado, quando os 
pol ic iais faziam f iscal ização 
e abordaram o caminhão que 
transportava a carga sem o 
Documento de Origem Florestal 
(DOF). Diante do fato, foram 
tomadas as medidas adminis-
trativa e penal cabíveis para o 
crime ambiental de transporte 
de produto florestal sem docu-
mentação de origem.

Porte de arma
Na noite de sexta-feira, 16, na 
rua Otávio Tabalipa, esquina com 
a avenida Expedicionários, um 
rapaz de 20 anos foi detido com 
um revólver calibre 22, com três 
cartuchos intactos  e uma bucha 
contendo maconha. No mesmo 
dia, o motorista de um Ford, pla-
cas de São Cristóvão do Sul, foi 
detido com um revólver calibre 38 
e cinco munições intactas.

Já na noite de domingo, 18, 
em uma lanchonete na SC-477, 
em Major Vieira, um homem de 
58 anos foi detido armado com 
um revólver calibre 38. Ele resis-
tiu à prisão e teve de ser detido 
dominado pelos policiais.

Blumenau, Fameg em Guarami-
rim, Uniasselvi em Blumenau, 
Fameplan e UnC Canoinhas. 
Seus interesses de estudo e pes-
quisa na fi losofi a articulavam-se 
em torno de filósofos como 
Imannuel Kant,  Friedrich Niet-
zsche e Albert Camus, e em áreas 
da fi losofi a como cosmologia, 
ética, estética e política. Publicou 
inúmeros artigos acadêmicos em 
revistas de circulação nacional 
e estadual. Preocupado com a 
preservação da memória dos 
imigrantes italianos que fun-
daram a cidade de Ascurra era 
pesquisador da cultura italiana 
no município, publicando vários 
trabalhos nesta área em jornais 
da região. “Professor dedicado, 
pesquisador incansável, amante 
do conhecimento, era um jovem 
entusiasmado pela vida, pela 
natureza e pelos seres humanos, 
o que se revelava no intenso res-
peito e prestígio de que dispunha 
nos locais e instituições em que 
atuava”, relata o irmão e também 
professor Sandro Bazzanella. 
Para ele, a fatalidade representa 
uma perda inestimável em todos 
os sentidos e especificamente 
no meio acadêmico e intelectual 
catarinense. “Seu exemplo de 
empenho e dedicação à cultura, 
ao saber filosófico, histórico, 
sua aposta nos seres humanos 
fi ca como exemplo a todas as 
pessoas que acreditam e vivem 
intensamente a vida no tempo 
presente”.

Em sua última contribuição 
com o CN, André escreveu em 
conjunto com o irmão e o ex-
aluno Leandro Rocha, artigo 
intitulado A concepção de Estado de 
FHC (Sala D de 25/09), que ver-
sava sobre a trajetória intelectual 
e política do ex-presidente.
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BAZZANELLA: intelectual reconhecido
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Estado abre 
edital para 
contratação 
de professores 

PRECISA-SE

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Casan - Companhia Catarinense 
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 Joinville
Prazo: até 9 de novembro
Cargos: vários
Vagas: 774
Salário: até R$ 5,17 mil
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 80 para os cargos 
de Nível Superior; R$ 60 para os cargos 
de Nível Médio e R$ 30 para os cargos 
de Nível Fundamental
Inscrições: www.sociesc.org.br

lPrefeitura e Câmara de 
Rio Negrinho
Prazo: até 29 de outubro
Cargos: vários
Vagas: 155
Salário: até R$ 6.902,42
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 30 para os car-
gos de Nível Fundamental completo, 
incompleto e alfabetizado, R$ 60 para 
os cargos de Nível Médio, e R$ 90 para 
os cargos de Nível Superior
Inscrições: www.sociesc.org.br

VAGAS DIVERSAS: 

AUX. DEPARTAMENTO PESSO-
AL: Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em informática. 
Experiência em rotinas de departa-
mento pessoal.

ELETRICISTA INSTALADOR 
OFICIAL - 5 vagas: Ensino Fun-
damental completo experiência na 
função, curso de NR 10 com certifi -
cado. 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.

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

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

CASEIRO: Com experiência e bons 
conhecimentos de manejo de ove-
lhas e gado de raça. Preferencial-
mente com curso Técnico Agrícola 
ou Técnico Agropecuário.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Expe-
riência na função.

Interessados entrar em contato 
pelo fone: 3622-0500, ou compa-
recer na  rua Francisco de Paula 
Pereira, 250 – 1.º andar munido 
dos documentos pessoais e car-
teira de trabalho, na Rh Brasil.

VAGAS 
FEMININAS:

- AUXILIAR CONTÁBIL com 
experiência
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
com experiência 
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
com Ensino Superior ou Técnico
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 
com experiência
- BABÁ com experiência
- BABÁ com experiência e Ensino 
Médio
- BABÁ/EMPREGADA DOMÉSTI-
CA com experiência, Ensino Médio
- EMPREGADA DOMÉSTICA, 
para o período matutino; bairro 
Alto das Palmeiras
- 2 EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS, para o período matutino; 
centro de Canoinhas
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para pernoitar, com experiência
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para residir em Blumenau
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para residir em São Paulo, com 
experiência
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para pernoitar, com experiência
- OPERADORA DE CAIXA com 
experiência
- RECEPCIONISTA DE VENDAS 
com experiência, Ensino Médio
- VENDEDORA para área de 
motos; com experiência
- ZELADORA com experiência

Vagas disponíveis na Job 
Center Recursos Humanos, rua 
Major Vieira, 837, centro, próxi-
mo do ginásio da AABB. 

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- ASSISTENTE DE DEPTO. 
PESSOAL, para área de motos; 
com experiência
- AUXILIAR CONTÁBIL com 
experiência
- FINANCEIRO com experiência
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO para 
área da madeireira; com experiência
- TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 
com experiência em manutenção

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major 
Vieira, 837, centro, próximo do 
ginásio da AABB.

VAGAS 
MASCULINAS:

- AUXILIAR DE PADEIRO com 
experiência
- ALMOXARIFE com experiência
- AUXILIAR DE ENCANADOR com 
experiência
- AUXILIAR DE MARCENEIRO/
MARCENEIRO com experiência
- CHAPEADOR com experiência
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO com 
experiência, CNH AB
- ENCANADOR com experiência
- FATURISTA com experiência
- GARÇOM com experiência, 
horário: das 16h30 à meia-noite
- GERENTE com experiência e 
Ensino Médio
- LOGÍSTICA com experiência
- OPERADOR DE PLAINA com 
experiência
- SERVIÇOS GERAIS para área de 
materiais de construção
- SERVIÇOS GERAIS para área de 
hoteleira, para São Paulo
- SOLDADOR/MONTADOR DE 
ESTRUTURA com experiência
- SERRALHEIRO com experiência
- TORNEIRO MECÂNICO com 
experiência
- VENDEDOR EXTERNO com expe-
riência, área de insumos agrícolas
- VENDEDOR EXTERNO, para área 
de motos, com experiência
- VENDEDOR EXTERNO para área 
de bolacha caseira, com experiência

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major Viei-
ra, 837, centro, próximo do ginásio 
da AABB.

PROCURO pessoas dinâmicas que 
gostem de vender cosméticos. Interes-
sados ligar para o fone: 3622-5137.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

O secretário de Estado da Educação, 

Paulo Bauer, assinou edital para con-

tratação de professores Admitidos 

em Caráter Temporário (ACTs) que 

vão atuar nas escolas da rede pública 

estadual no ano letivo de 2010. O 

edital, na íntegra, está disponível no 

site www.sed.sc.gov.br e foi publica-

do no Diário Ofi cial do Estado de 

quarta-feira, 21. As inscrições fi carão 

abertas até o dia 17 de novembro. 

De acordo com a diretora de 

Desenvolvimento Humano da Se-

cretaria, Elizete Mello, o processo 

seletivo dirigido aos ACTs conta a 

partir deste ano com duas inovações: 

prova escrita de conhecimentos es-

pecífi cos e de conhecimentos gerais 

e a inscrição totalmente on-line (por 

meio do site www.acafe.org.br). 

Para validar a inscrição, o candidato 

terá até o dia 18 de novembro para 

encaminhar a documentação com-

probatória para a Acafe.

Estará disponível nas páginas da 

Secretaria e da Acafe o controle das 

chamadas, assim como o acompa-

nhamento do professor que desistiu, 

se afastou e outras informações. A 

classifi cação dos candidatos apro-

vados será válida, também, para os 

próximos anos. O levantamento de 

vagas do processo seletivo só será 

divulgado após o término das matrí-

culas na rede pública estadual. A dire-

toria de Desenvolvimento Humano 

estima que, atualmente, cerca de 16 

mil professores que atuam nas 1.323 

escolas da rede são ACTs. Isso ocorre 

em função dos educadores efetivos, 

das diversas áreas do conhecimento, 

entrarem em licença médica, de ges-

tação, sem remuneração ou ainda em 

licença prêmio.

Os professores poderão optar, 

também, em se inscrever para a 

Fundação Catarinense de Educação 

Especial (FCEE). Vale esclarecer 

que cada CPF só pode ser utilizado 

para um dos órgãos (Secretaria ou 

FCEE). A inscrição só pode ser feita 

para duas áreas do conhecimento e 

para duas disciplinas. A prova escrita 

será realizada no dia 13 de dezembro 

e valerá seis pontos. Constará de dez 

questões de conhecimentos especí-

fi cos, sendo 0,5 cada acerto, e dez 

de conhecimentos gerais.
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25 DE OUTUBRO - DIA DO DENTISTA
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DISTRATO 
CONSENSUAL 

Nº 001/09

Contratante : CÂMARA MUNICI-
PAL DE IRINEÓPOLIS
Contratado: GRÁFICA E EDITORA 
TRIUNFO LTDA
Objeto do Distrato: recisão do con-
trato nº 002/2009 de 02/02/09. 
Data do Distrato :  01 DE OUTU-
BRO DE 2009. 

CONTRATO Nº 006/09

Contratante : CÂMARA MUNICI-
PAL DE IRINEÓPOLIS

Contratado: VIVO S.A 

Objeto do Contrato: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA MOVEL PESSOAL, 
COM FORNECIMENTO DE 11 
LINHAS DIGITAIS, COM OS RES-
PECTIVOS APARELHOS                            

Valor Total: R$ 4.752,00 (QUATRO 
MIL, SETECENTOS E CINQUEN-
TA E DOIS REAIS) DIVIDIDOS 

EM 12 PARCELAS MENSAIS AO 
CUSTO APROXIMADO DE R$ 
396,00 (TREZENTOS E NOVENTA 
E SEIS REAIS) POR MÊS. 

Vigência :  15 DE JUNHO DE 2009 
À 15 DE JUNHO DE 2010.

CONTRATO 
Nº 007/09

Contratante : CÂMARA MUNICI-
PAL DE IRINEÓPOLIS

Contratado: LANCER SOLUÇÕES 
EM INFORMÁTICA LTDA

Objeto do Contrato: INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E 
SUPORTE DO SISTEMA LEGIS-
LADOR, PROGRAMA DE APOIO 
AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 

Valores: R$ 240,00 (duzentos e 
quarenta reais) mensais referente 
a mensalidade.
R$ 80,00 (oitenta reais) a hora  
referente ao FAT. 

Vigência :  17 DE SETEMBRO 
DE 2009 À 17 DE SETEMBRO 
DE 2010.

Câmara Municipal 
de Irineópolis

Rua Paraná, 147 – Fone / fax - 0xx 47 3625.1260/3625.1619.  
e-mail: cmirineopolis@yahoo.com.br   site: www.camaradei-

rineopolis.com.br    89440-000  -   IRINEÓPOLIS-SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CA-
NOINHAS, com base territorial: Canoinhas, Mafra, 
Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, 
Irineópolis, Três Barras e Bela Vista do Toldo.

Em cumprimento o Art.19 Parágrafo 1º do Estatuto So-
ciais, fi cam convocados os senhores associados, quites 
com as suas contribuições sociais, a comparecerem e 
votarem na eleição para renovação da Diretoria que será 
realizada na sede, à Rua Lourenço Rolando Mallucelli, 
16, nesta cidade de Canoinhas – SC, no dia 26 de ja-
neiro de 2010, das 08h30min horas às 12h00min horas, 

e das 14h00min horas às 17h30min horas. Igualmente, 
na forma dos Estatutos e do regulamento eleitoral deste 
Sindicato, fi ca aberto o prazo de 15 (quinze) dias para 
o registro das chapas, a partir da publicação deste 
Edital, o requerimento em duas vias, instruído com os 
documentos exigidos para registro, será entregue na 
sede do Sindicato mediante recibo no seguinte horário: 
das 08h30min às 12h00min horas e das 14h00min às 
17h30min horas, podendo ser assinado por qualquer 
dos candidatos da chapa. A impugnação de candidatu-
ras deve ser feita no prazo de cinco dias, a contar da 
data da publicação das chapas registradas. O Edital 
de Convocação encontra-se afi xado na Sede desta 
entidade e nos seguintes locais: Prefeituras Municipais 
e Câmara dos Dirigentes Lojistas de: Mafra, Itaiópolis, 
Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, Irineópolis, 
Três Barras e Bela Vista do Toldo.

Canoinhas-SC, 23 de outubro de 2009.

Moacyr Fedalto de Paula e Silva
Presidente    

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 Mem-

bros 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 interessa-
das 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

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA 
DE CANOINHAS

Rua: Dr Lourenço Rolando Malucelli, nº 16  
- Cx Postal 41

Fone: (047) 3622 4589 
e-mail: sincovac.can@fecomercio-sc.org.br

89.460-000 – Canoinhas – SC
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Competição segue acirrada e fi nalistas das modalidades de quadra serão decididos hoje

Jogos da Primavera 
chegam ao fim amanhã

Gracieli Polak
CANOINHAS

A 
equipe de Tênis de Mesa 
da ADC Rigesa/ Prefeitura 
de Três Barras, participou 

da 7.ª etapa do Campeonato Cata-
rinense de Tênis de Mesa na cidade 
de Florianópolis no fi nal de semana 
passado, conquistando excelentes 
resultados. Com destaque para a 

atleta da categoria infantil feminino 
Francielli de Lima que alcançou a 3.ª 
colocação em sua categoria. 

Mais uma vez a equipe da 
ADC Rigesa/ PMTB terminou a 
competição  em 5.º lugar no Troféu 
Efi ciência, que é a soma de todos os 
resultados obtidos. 

Com grande participação de 
atletas de toda região e público 
acentuado nos locais de com-
petição, a 26.ª edição dos Jogos 
da Primavera chega ao seu fi nal 
com um saldo bastante positivo, 
segundo a Fundação Municipal 
de Esportes (FME), realizadora 
da competição. Da cerimônia de 
abertura, que aconteceu na sexta-

feira, 18, até ontem, as partidas 
tiveram grande participação de 
atletas e também de torcedores, 
que marcaram presença nos lo-
cais de disputa.

Segundo José Junior de Car-
valho, da FME, a edição deste 
ano teve números recordes de 
municípios e equipes participan-
tes, fator bastante positivo que, 
além de tornar a competição 
mais acirrada, faz com que mais 
pessoas conheçam os jogos e se 

interessem em participar. “Acaba 
tendo uma divulgação boa, o que 
torna o evento mais conhecido e 
atrai novos competidores para o 
próximo ano”, diz.

FINAIS

Amanhã à tarde, a partir das 
13h30, começam as fi nais dos 
esportes de quadra, no Ginásio 
de Esportes Professor Elói Bona. 
A última partida da competição 
deverá ser iniciada, segundo o 

cronograma da FME, às 18h15, 
e envolve a categoria mais dis-
putada desta edição: o futsal 
masculino livre. 

Nas semifinais, que acon-
tecem hoje, a equipe do Correio 

do Norte enfrenta o Souza e 
Souza. Na outra partida, o 
Grêmio de Marcílio Dias en-
frenta o vencedor da partida 
entre Sintrocan e Papanduva, 
realizada depois do fechamen-
to desta edição. 

ADC se destaca no Catarinense
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AGREMIAÇÕES na cerimônia de abertura na sexta-feira, 16. Premiação geral deve acontecer amanhã, a partir das 19h
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u Aniversariantes
23/10 – Marli Michel Sorg
23/10 – Marciana Hinke
24/10 - Pedro Ferreira
24/10 - Ilse Goestemeier
24/10 - Elison Cristian de Goes
24/10 - Walquiria T. Haensch
24/10 - Marilda Stepanski
25/10 - Suellen Cristiane Haensch
25/10 - Adeldato Kraus
25/10 - Viviane Novack
25/10 - Maria Liédes Oliveira Santos
25/10 - Simone Ap. Fernandes
26/10 - Francisco Carlos Guimarães
26/10 - Zenon Mario Piercezarka Júnior
26/10 - Rosangela Maria Fuck Ruthes
26/10 - Fernando de Oliveira
27/10 - Refrigeração Refritec
28/10 - Paulo F. Majeski
27/10 - Adriano Wittlich
28/10 - Roseli Hauffe Rodrigues
28/10 - Gustavo Alirio Hauth
29/10 - Hilario Bobko

EnfOque Fotos para esta coluna até o meio-dia de quarta-feira.

u PARABÉNS 
- Parabéns para Nelson Arnold pelo 

seu aniversário, no domingo, 25.

- No domingo, 18, foi Dia do 

Médico. Para os profi ssionais 

que cuidam da vida os nossos 

parabéns!

- Gilberto Marques dos Santos 

aniversariou ontem. Sua esposa, 

Sandra, e seus fi lhos, Everton, 

Anderson e Sabrina, desejam 

tudo de bom!

- Ervino e Tereza Treml completa-

ram ontem Bodas de Opala, 60 anos 

de matrimônio. Mafalda e família 

desejam felicidades para o casal!

Taciane e Fábio se ca-

sam amanhã na Igreja 

Matriz Cristo Rei. Os 

pais da noiva, Tarcio e 

Sônia, e os irmãos, Ta-

lita e Marlon, desejam 

felicidades e parabe-

nizam Fábio também 

por seu aniversário, 

na terça-feira, 20. 

Parabéns!

Emerson e Liliam se casam amanhã, 

na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Ele é fi lho de Lindonor e Marli 

Caetano e ela de Lauro e Ernestina 

Friedrich. Felicidades!

Gerson e Cris se casaram no sába-

do, 17, na capela Nossa Senhora 

Aparecida. Os pais da noiva, Sinésio 

e Rosilma Hoffmann, e o irmão, 

Willian, desejam felicidades.

Celio Cavalheiro completou idade 

nova e sua esposa, Jacira, deseja 

toda felicidade do mundo. Parabéns!

Talita Trapp comemorou mais um 

aniversário na terça-feira, 20. Seus 

irmãos e seus pais, Tarciso e Sônia, a 

parabenizam pela data. Felicidades!

Na quarta-feira, 21, quem fez a 

festa foi o garotinho Nicolas George 

Ristow. Sua mãe, Juliana, e seus 

familiares, desejam felicidades. 

Parabéns!

Jacira Alexandre Hinke comemorou 

ontem mais um ano de vida. Seu 

esposo, Francisco, e familiares, a 

parabenizam. Felicidades!

Marciana Hinke comemorou mais 

um ano de vida, ontem. Suas fi lhas, 

Eduarda (foto) e Jéssica, desejam 

muita saúde e felicidade!

Luci e Marcelo Ladanevski comple-

taram Bodas de Marfi m, 15 anos 

de matrimônio ontem. Suas fi lhas, 

Sabrina e Brenda, desejam que o 

amor do casal dure até a eternidade. 

Parabéns!

Ellen Cristine Griten fez seu primeiro 

aninho na quarta-feira, 21, e recebe 

o carinho de seus pais, Janaina e 

Cristovão. Parabéns!

Valentinne Stange completou seu 

primeiro aninho de vida ontem. Seus 

pais, Gisele e Cleber, desejam muitas 

felicidades. Parabéns!

Ilse Goestmeier comemora mais um 

ano de vida amanhã. Seus familiares 

desejam felicidades!

Emelly Carolaine Silva comemora 

no domingo, 25, mais um aninho de 

vida. Seus pais, Vandair e Ivete, e 

seus irmãos, desejam tudo de bom 

para a garotinha!

Heloisa comple-

tou dois aninhos 

na terça-feira, 

20, e recebe o ca-

rinho do irmão, 

Guilherme, e dos 

pais, Tono e Ive-

te.  Parabéns!

Analice comemora mais um ano de 

vida no domingo, 25. Sua mãe, Rita, 

e seus avós, Irineu e Lurdes, a para-

benizam pela data!

Tatiana e Gustavo se casaram no sá-

bado, 17, na capela Nossa Senhora 

Aparecida, com uma bonita festa. 

Confi ra as fotos!

No sábado, 17, a professora canoi-

nhense Vanda Ribeiro da Silva, que 

hoje mora em São José, comemorou 

seus 80 anos de vida, completados 

em setembro. Parabéns!
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IMÓVEIS

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 
Atacado. 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.

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 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.

ALUGO apartamento próx. ao Hospital,  com 
1 quarto, 1 suíte, cozinha, sala de TV, sala de 
estar, garagem para 1 carro, churrasqueira, la-
vanderia, 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 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. 
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.

COMPRO 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.

DIVERSOS

VENDE-SE andaimes tubular novos (1 por 
1,50). Valor: R$ 85 a peça. Contato: 3622-
7229 ou locafacilferramentas@hotmail.com.

VENDE-SE fi lhotes de Boxer por         
R$ 100. Fone: 3622-3629.

VENDE-SE fi lhote de cão da raça Bo-
xer, mestiço. Fone: 3624-0888.

FAZEMOS acolchoados de lã de 
carneiro e também reformamos. Fone: 
3622-7229.
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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.

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 Vectra 97, ótimo estado, preço 
a combinar. Fone: 3624-0200/3622-5747.

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

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.

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 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 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 Celta 02/03, branco, rodas 
esportivas e pneus novos, som MP3,  
insulfi lm, estado de novo. Valor: R$ 6 
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 Gol geração 4, 1.0, 
Trend, Flex, 2009, 4 portas, ar quente, 
desemb.tras.,limpad.tras., rodas 14, 
som, vidros eletr., travas eletr., com 
22.400km.Fone: 3622-5352/9192-4950.

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

VENDE-SE 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.

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

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. Fone: 3622-5352.

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.

COMPRO moto para trilha. Tratar: 
9105-5229.

VENDE-SE CG 150 KS, 2006. Documen-
tação ok. Tratar: 9105-5229. Financia.

VENDE-SE Honda CBX 250, Twister, 
ano 2005, seminova ou troco por carro. 
Fone: 9603-7622 ou 3622-6606.

VENDE-SE Uno ELX 95, vidro e trava 
elétrica, limpador e desembaçador tra-
seiro, IPVA 2009 ok. Fone: 9178-9542.

VENDE-SE Gol CLI 96, bola, com trava, 
alarme, eng. Carreta, bancos de couro. 
Fone: 3622-2254 ou 9105-5229, c/ Edson.

VENDO Gol ano 95, motor 1.0, gaso-
lina, cor prata, documentação em dia, 
carro em ótimo estado. Preço: R$ 8,5 
mil à vista ou R$ 2 mil + 48x de R$ 285. 
Tratar: 3624-2763 ou 8407-4724.

VENDE-SE Celta 1.0 Super, 4 portas, 
prata, trava e vidro elétrico, alarme, 
pneus novos, por R$ 18 mil. Financio. 
Tratar: 8812-7643.

VENDE-SE Gol 89, bege, ótimo estado. 
Valor: R$ 7,3 mil. Tratar: 3624-2732.

DIVERSOS

VENDE-SE 2 capacetes marca Shark. 
Ótimo preço. Fone: 9105-5229.

VENDE-SE som com CD, entrada USB, 
Booster, novo, na caixa, por R$ 150. 
Fone: 8812-7643.

VENDE-SE alto-falante 6x9 Booster, 
novo, na caixa, por R$ 100. Fone: 
8812-7643.

VENDE-SE um par de alto-falante 69 e 
um módulo de 3.000w. Fone: 3622-8290.

VENDE-SE Monza, ano 94, cor bordô, 
vidro elétrico e direção hidráulica, motor 
1.8. Fone: 3624-0888.

VENDO um motor de popa 25 HP Evinru-
de, um Yamaha 25 HP e um motor Evinru-
de 15 HP. Fone: 9996-5430 ou 3622-4048.

VENDE-SE moto YBR, ano 2008, com 
apenas 6.000 km, revisada, impecável. 
Financio até 48x. Fone: 3622-6474, 
9924-2131 ou 3624-0288.

VENDE-SE Ford Courier, prata, 1998,  
Zetec 16 V, no valor de R$ 14 mil ou 
negocia-se por terreno de maior ou me-
nor valor. Contato: (47) 9906-7231- Claro.

VENDE-SE Uno, ano 90, impecável. 
Valor: R$ 6 mil. Fone: 3623-1635.

COMPRA-SE Fiat Strada. Fone: 3623-
1635.

VENDE-SE Fusca ano 71, cor bege, 
impecável, documentação ok. Fone: 
3622-6474, 3624-0288 ou 9924-2131.

VENDE-SE Fusca ano 76, motor 
1300, pintura nova, azul, com detalhes 
cromados, inteiro, perfeito estado de 
conservação. Aceito moto ou carro no 
negócio R$ 4 mil. Fone: 9996-3320.

VENDO Fiat Uno, prata, com bancos de 
couro, pneus novos, ano 91, por apenas 
R$ 8,5 mil. Aceito outro veículo no negó-
cio. Faço fi nanciamento. Fone: 8811-5466.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
15/10 - Benedita Roseli Gonçalves Padilha – 59 anos

17/10 - Alexandre Moissa – 56 anos

18/10 - Mirtes Bertão – 73 anos

20/10 - Luis César Haench – 50 anos

FUNERÁRIA VIDA AMIGA
16/10 - Luzia de Paula – 77 anos

16/10 - Antonio Haubricht – 48 anos

17/10 - Diva Bandeira Pilar Elias –  60anos

20/10 - Ataídes de Lima – 64 anos

 OBITUÁRIO +

o revdo. Irmão José Ivo, 
grande talento musical, ide-
alista e empreendedor, vem 
se esforçando, fora de suas 
atividades de magistério, por 
criar uma Orquestra para 
Canoinhas. O que, numa 
cidade pequena, vai nisso de 
vontade férrea, persistência, 
coragem e quase temerida-
de, não é difícil aquilatar. 
Não obstante, a Orquestra 
aí está, contando atualmente 
com mais de 40 músicos, em-
penhados nos ensaios cons-
tantes, dos quais o do dia 
21 do corrente mês foi uma 
amostra pujante, concreta e 
impressionante mesmo para 
os mais incrédulos. 

É evidente que nossa 
Orquestra, até agora, só 
se exibiu em público espo-
radicamente, com poucos 
elementos; pois tudo o que 
cresce para enfrentar vicis-
situdes e vencer, cresce aos 
poucos. Entretanto, no dia 
28 às 20 horas, no Cine Te-
atro Vera Cruz, a Orquestra 
“Francisco Schubert” fará sua 
apresentação ao público de 
Canoinhas, com seu primeiro 
programa de peso. Pelo que 
sabemos e ouvimos, será 
uma vitória! E a nossa cidade 
está de parabéns!

PUBLICADO EM 24 DE 
OUTUBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

A Agência da 
Caixa Econômica 

de Canoinhas 
completa 10 anos 

de atividades
A Agência da Caixa Econômica 
Federal de Canoinhas, completa-
rá no dia 26 do corrente, 10 anos 
de existência e de trabalho em prol 
da economia e desenvolvimento 
do município. Desde que aqui se 
instalou, a Agência através da 
sua carteira hipotecária, ajudou 
o desenvolvimento urbanístico 
da cidade. Trabalhando também 
com a Carteira de Consignações, 
que são os empréstimos simples 
para os funcionários públicos, 
quer sejam federais, estaduais ou 
municipais, a Caixa tem setores 
de atividades bem amplos e que 
poucos conhecem, principalmen-
te no interior do nosso País. 

A Caixa Econômica Federal 
de Santa Catarina, tem como 
Diretores os srs. Jáu Guedes 
de Fonseca, Osny Gama Lobo 
d’Eça e Zeferino Carvalho Netto. A 
Agência de Canoinhas tem como 
Gerente o sr. Yalú Alfredo Ribeiro. 
O sr. Francisco Timoteo Bojarski 
como Caixa e o sr. Almerindo 
Alves Nunes como Escriturário. 
Foi instalada a Agência no dia 26 
de outubro de 1949, e funcionou 
muito tempo no Edifício Nicolazzi, 
à Praça Lauro Müller número 6. O 
ato foi presidido pelo sr. Newton 
da Luz Macuco, ex-presidente 

da Caixa em nosso Estado, hoje 
Diretor do Tesouro.

As solenidades foram hon-
radas com a presença do depu-
tado Orty Magalhães Machado, 
representando a Assembléia 
Legislativa do Estado. Dr. Osvaldo 
de Oliveira, Prefeito Municipal e 
representante oficial do Sr. Go-
vernador do Estado. Dr. Euclides 
Cerqueira Cintra, Juiz de Direito 
da Comarca. Sr. Álvaro Soares 
Machado, Presidente em exercí-
cio da Câmara Municipal e o Cel. 
Menna Barreto Filho, Diretor da 
Lumber Incorporada. Inúmeras 
outras autoridades também com-
pareceram além de representan-
tes do comércio, da indústria e 
de classes populares – imprensa 
e rádio.

Quinze é o número de ca-
sas construídas nesta cidade 
pela Caixa através da Carteira 
Hipotecária, num total de Cr$ 
6.000.000,00 (Seis milhões de 
cruzeiros). Na Carteira de Con-
signações registra Três milhões 
de cruzeiros. Está atualmente 
com 3.000 depositantes e fun-
ciona no prédio do sr. Leopoldo 
Fallgatter, à praça Dr. Osvaldo 
de Oliveira.

A Orquestra 
“Francisco 

Schubert” do 
Ginásio Santa Cruz
Desde 1957 é que um jovem 
professor do Ginásio Santa Cruz, 

Em foto de Álvaro Uhlig registrada em 
Canoinhas em 1953, a rua Francisco 
de Paula Pereira, esquina com a Felipe 
Schmidt. À direita, em primeiro plano, 
o “EDIFÍCIO SPIES”, depois destruí-
do por um incêndio e onde agora se 
encontra a agência da Caixa Econô-
mica Federal. As informações e a foto 
são do acervo do professor Fernando 
Tokarski. 

REDE FEMININA DE COMBATE 
AO CÂNCER

25 anos de atuação 
em Canoinhas

Sempre é benéfi co estarmos instruídos a respeito da prevenção de 

qualquer tipo de câncer. Abaixo, repassamos informações especí-

fi cas sobre câncer do colo de útero e de mama e modos de preven-

ção, já que os mesmos acometem mulheres do mundo todo.

:: CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
O câncer do colo do útero é habitualmente causado por um vírus adquirido 
por via sexual, chamado de HPV. Estima-se que até 10% da população 
mundial apresente o vírus e que até 80% das mulheres entrarão em 
contato com ele em algum momento da vida, porém nem todas de-
senvolverão o câncer. Este é um dos tipos de câncer mais comuns em 
mulheres, sendo que praticamente 1 a cada 4 cânceres no sexo feminino 
é do colo do útero. Em fases mais avançadas pode se manifestar com 
sangramento vaginal após relação sexual e dor pélvica durante o sexo, 
porém na fase inicial não costuma causar sintomas. Por isso, o exame 
preventivo (exame de Papanicolau) é muito importante e deve ser feito 
anualmente. Caso detecte-se a presença de uma lesão suspeita no colo 
do útero, deve-se proceder a retirada da lesão e é importante salientar 
que mesmo retirando as áreas com risco de transformação maligna, o 
vírus continuará presente no organismo.
A associação entre HPV e o fumo aumenta ainda mais o risco de câncer e 
nas mulheres com infecção comprovada é necessário abandonar o cigar-
ro. Às pessoas que desenvolveram infecção permanente pelo HPV não há 
tratamento curativo disponível, mas com o Papanicolau é possível evitar a 
transformação para câncer. A vacina contra HPV para mulheres está em 
fase de estudos, porém, até o momento não há indicação de vacinação 
no sexo masculino.

:: CÂNCER DE MAMA
O câncer de mama é o tumor 
maligno mais comum em mulhe-
res e o que mais leva as brasileiras 
à morte, segundo o Instituto Nacional 
do Câncer. No Brasil, são cerca de 49 
mil novos casos em mulheres por ano. 
Este tipo de câncer também pode ocorrer em 
homens, mas em número muito menor. O 
câncer de mama tem uma série de fatores 
de risco, como histórico familiar, mulheres 
com parentes de primeiro grau (mãe ou 
irmã) que tiveram a doença antes dos 
50 anos, o aumento da idade, a primeira 
menstruação precoce, a menopausa tardia, 
nunca ter engravidado ou ter tido o primeiro fi lho depois dos 30 anos, o 
excesso de peso e a ingestão regular (mesmo que demorada) de álcool. 
A mamografi a é o único exame de diagnóstico capaz de detectar o câncer 
de mama na fase inicial e quando diagnosticado e tratado ainda nessa 
fase, as chances de cura chegam a até 95%, por isso é fundamental que 
toda mulher faça uma mamografi a por ano a partir dos 40 anos. Durante 
muito tempo, as campanhas de conscientização para o câncer de mama 
divulgaram a ideia de que o autoexame das mamas era a melhor forma 
de diagnosticá-lo, porém quando o tumor atinge o tamanho sufi ciente 
para ser palpado, já não está mais no estágio inicial e as chances de 
cura não são máximas.

MULHERES: benefi ciem-se dos serviços da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. É gratuito e sua colaboração espontânea é 
valiosa.

Trabalho realizado por Elizabeth Vitória Luna Woitexen

Fonte: reportagens diversas coletadas na internet

Setor Educacional da Rede Feminina de Combate ao Câncer de 
Canoinhas
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

CONHECIMENTO

Senai recebe 

mais de 

700 alunos 

do Ensino 

Médio

A FIRMA
Quando? Hoje
O que? Show com João Márcio & 
Fabiano

CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Oktoberfest do Cine

SBO
Quando? Domingo
O que? Grupo Reponte

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sertanejo Absolut
Quando? Amanhã
O que? 100 dias – Formatura de Direito

FESTA NO INTERIOR
Quando? Domingo
Em Canoinhas

No Rio d’Areia do Meio: na capela São 
Demétrio – Festa da Agricultura Fami-
liar: animação do grupo Redomão

ADC RIGESA
Quando? Hoje
O que? Grupo Kanoa, na promoção 
da Apae

CAMPEONATO DE SOM 
AUTOMOTIVO
Quando? Domingo
Onde? No Parque de Exposições 
Ouro Verde

FESTA DO BOI RALADO, Itaiópolis
Quando? Domingo
O que? Grupo Kanoa

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

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 30/10 – Toq Sertanejo, no V12
:: 31/10 – Grupo Herança e banda 
Limite Zero, no Salão de Mola
:: 31/10 – Mulheres Convidam 3, no 
V12 Music Bar
:: 31/10 – Sorriso Lindo, no bailão 
da SBO
:: 06/11 – V12 e Transamérica, no V12 
Music Bar
:: 06/11 – Torneio de truco na ADC 
Lavrasul
:: 07/11 - Banda Cartão Postal no Cine 
Pop Dance
:: 07/11 – Os 4 Gaudérios no Baile do 
Chope no Salto d’Água Verde
:: 07/11 – Grupo Invernada, no Clube 
16 de Abril, em Itaiópolis
:: 08/11 – Bingão da capela Santo 
Antonio do Alto da Tijuca, no pavilhão 
da igreja Matriz Cristo Rei, 1.º prêmio: 
R$ 1 mil
:: 08/11 - Festa em Felipe Schimidt, 
em Canoinhas
:: 07/11 – João Vitor e Branco, no V12 
Music Bar
:: 13/11 – Sertanejo Realização com 
Banda Kanoa, no V12 Music Bar
:: 15/11 – Costelada Campeira no Tira 
Fogo, em Bela Vista do Toldo, no CTG 
Bela Vista

M
ais de 700 estudantes do 

Ensino Médio de escolas 

de Canoinhas visitaram a 

unidade do Senai do município esta 

semana. Eles conheceram o modelo 

de educação, projetos inovadores 

e a infraestrutura da instituição. 

Também participaram de mini-

cursos gratuitos, palestra na qual 

conheceram o planetário móbile, 

por meio do qual puderam conhe-

cer um pouco mais sobre planetas 

e constelações, além de técnicas e 

sobre os cursos oferecidos.

Canoinhas

ESTUDANTES foram transportados pelo Senai e receberam lanche

D
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u
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MEDALHA DE OURO: 

Aluna de Mallet-PR vence Olimpíadas do Conhecimento e ganha bolsa de R$ 30 mil

E
xpectativa, choro, 
tensão.  Pergunta 
respondida, olhos 

atentos e falta de ar no estú-
dio. A fi nal das Olimpíadas 
do Conhecimento, competi-
ção promovida pela Univer-
sidade do Contestado (UnC), 
na quarta-feira, 21, mobili-
zou  alunos e professores de 
diversas cidades da região 
em busca de mais que um 
prêmio: uma oportunidade 
de estudo.

Transmitida ao vivo pela 
Rádio UnC FM, a etapa fi nal 
do projeto foi um animado 
jogo de perguntas e respos-
tas com os 12 participantes, 
separados por sorteio. Divi-
didos em blocos, os concor-
rentes se enfrentaram e, de 
acordo com as respostas, se 
classifi caram para mais uma 
fase da competição. Tatiane 
Woitovicz, Anamaria Cequi-
nel e Rodrigo Cendron se 
descaram entre os demais, 

erraram menos perguntas e 
partiram para a disputa da bolsa 
de estudos de maior valor, R$ 
30 mil.

Alternadas, diversas áreas 
de conhecimento foram co-
locadas em teste nas questões 
formuladas pelos professores 
do Colégio Realização e Ana-
maria, que veio de Irati-PR, foi 

eliminada. No estúdio fi caram 
Tatiane, de Mallet-PR e Rodrigo, 
aluno do Cedup Vidal Ramos, de 
Canoinhas. Mesmo com grande 
torcida local, o jovem, que em 
poucos meses se torna técnico 
agrícola, errou e deixou o prê-
mio na mão da concorrente. 
Nervosa, mas atenta, a parana-
ense não desperdiçou.

Gracieli Polak
CANOINHAS

FUTURO?

Tatiane, que tem 17 anos e 
mora em Mallet-PR, já foi 
aprovada para o curso de Ma-
temática da Faculdade Estadual 
de Filosofia e Letras (Fafi), 
de União da Vitória, mas a 
vitória abre novos caminhos. 
“Agora eu não sei mais. Estou 
pensando em fazer Engenharia 
Elétrica aqui na Universidade, 
ao mesmo tempo em que curso 
Matemática”, planeja. Menos 
certos da carreira acadêmica, os 
outros dois fi nalistas ainda não 
sabem como investir o prêmio 
conseguido. “Eu ainda não sei 
o que quero cursar, mas a bolsa 
pode ajudar a escolher”, conta 
Anamaria.

Para o diretor da Rádio 
UnC, Luciano Muraro, inde-
pendente do curso, os alunos 
serão muito bem-vindos. “As 
Olimpíadas uniram a região e 
serviram também para mos-
trar a grande família que hoje é 
a Universidade do Contestado. 
Para nós será um orgulho ter 
alunos como estes que esta-
vam aqui hoje”, disse.

NOTA 10: Tatiane, Rodrigo e Anamaria foram os fi nalistas da competição
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A Associação Empresa-
rial de Canoinhas, por 
meio do Núcleo da 

Mulher Empresária, organizou 
um grupo de mulheres artesãs 
para visitar, na quarta-feira, 
14, em Curitiba, a Art & Craft 
– Feira de Artesanato Inter-
nacional. As artesãs foram 
conhecer os criativos trabalhos 
desenvolvidos em países como 
Brasil, Turquia, Japão, Áfri-
ca, México, Índia, Paquistão, 
Senegal, Quênia, Argentina, 
Uruguai, entre outros. Com 
isso, aprimoraram seus conhe-
cimentos e buscaram novas 
ideias, técnicas e tendências 
de mercado. 

DIA DA 

CRIANÇA 
O Dia das Crianças 

foi de muita festa no 

Loteamento Santa Cruz. 

Foram distribuídos pela 

Associação de Mora-

dores cachorro-quente 

e refrigerante para 480 

crianças

Feira de Artesanato Internacional

AGRADECIMENTO | Dona Leonilda da Silva Rincon agradece a todas as pessoas que colaboraram com a con-

fraternização das crianças, realizada há mais de 15 anos em sua casa. Este ano, mais de 100 crianças carentes 

participaram da festa no dia 12 de outubro. 

Seus amigos, dona Nereida, Maria Nilza, Rubinho da Sul Frio, Mauro Franco e Neno Pangratz. Muito obrigado! Que 

Deus abençôe a todos!
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Não diga aos outros que você é capaz 
de fazer, de realizar. Demonstre-o 
concretamente. Em gestos e obras. Fé 
autêntica se encarna em agenda de 
serviços. Deus criou o mundo. Cabe 
a nós completá-lo. Por meio do nosso 
trabalho, glorifi camos o criador, comple-
tando a obra inacabada da redenção. A 
mais profunda alegria humana brota da 
alegria de servir. Por exemplo: Eu ou 
você e mais pessoas de bom conceito 
fi camos ligeiramente tristes e abatidos 
ao constatar os impostos que pagamos; 
sendo que o retorno não condiz em 
benefício do povo. Num século em que 
tudo é pago, fi nanceiramente renumera-
do, o homem moderno vem perdendo a 
alegria da gratuidade, aquele estado de 
espírito de quem busca ajudar desinte-
ressadamente, prestando pequenas ta-
refas, sem esperar nenhum pagamento 
material. Viver é recomeçar, cada dia, 
com novo ardor e muita bondade no 
coração, sob o manto azul maternal de 

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil – a estrela da evangelização 
– interceda por nós ao teu Filho Jesus 
Cristo. O cristão será sempre um pionei-
ro, um desbravador deste mundo novo 
que é o Reino anunciado e começado 
por Jesus Cristo. Mundo novo que é 
justiça, libertação, amor e reconciliação. 
A autoridade de quem serve. O exercício 
do poder é necessário para que uma co-
munidade possa atingir seus objetivos. 
Não é um mal necessário, como muita 
gente imagina. Avaliações negativas 
costumam inspirar-se no frequente 
abuso por parte de pessoas que imagi-
nam deter autoridade para oprimir. Mas 
um mal de fato não é necessariamente 
um mal de princípio. Pecam por abuso 
aqueles que detêm  autoridade legal, 
mas carecem de autoridade moral. Essa 
se inspira no testemunho e é a única que 
merece respeito. Leva a comunidade ao 
amadurecimento aquele que determina 
pelo exemplo de sua vida.

Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

Empolgação e espontaneidade, ariano. Os astros 
pedem que se anime e confi e que as coisas podem 
melhorar. Com persistência e diplomacia você con-
segue o que quer e consegue tocar tudo de forma 

positiva. É hora de dar atenção às necessidades do outro, nesta fase 
de tanta intensidade e paixão em sua vida afetiva. Desejos à fl or da 
pele, pedindo que aproveite mais sua vida.

O amor é lindo, geminiano. A semana promete bons 
momentos a dois, paixão, empolgação e entusiasmo 
no amor. Ame sem medo de ser feliz. Converse 
sobre seus sentimentos, demonstre suas vontades. 

Semana promete fertilidade e criatividade. Bom momento para tocar 
planos e realizar desejos. Divirta-se, dê um tempo em tantas respon-
sabilidades e aproveite a semana.

Sua imaginação tende a estar bem ativada nestes 
dias, leonino. É um bom momento para divulgações 
e lançamentos, e também para cursos rápidos e 
pequenas viagens. Conversar, trocar ideias e dar 

boas risadas é o que os astros pedem. Seja criativo, retome contatos, 
ligue para os amigos e tenha conversas bem românticas com quem 
ama. A palavra está com você.

Hora de agir, libriano. A semana é favorável aos iní-
cios e às novidades. Mas desde que tudo tenha sido 
previamente planejado e não apenas baseado em 
vontades momentâneas. Hora de ser mais egoísta, 

de pensar mais em você e de satisfazer mais as suas vontades e 
necessidades. Pense um pouco mais no que quer e menos no que 
os outros vão pensar de você. Charme em alta.

Muitos pensamentos ao mesmo tempo, sagitariano. 
Este é o clima da semana: você pensando muito, 
cheio de planos e expectativas. Cuidado para não 
viajar demais e acabar perdendo o caminho de volta. 

Mas vale a pena ousar um pouquinho e arriscar-se em direção aos 
seus planos e sonhos. Hora de planejar suas férias ou pelo menos 
alguma viagem para os próximos meses.

Cuidado para não pensar apenas no futuro, aquaria-
no. Viva o aqui e agora, fi que próximo de pessoas 
com quem possa conversar para avaliar melhor 
suas ideias e com quem possa compartilhar sua 

imaginação. Criatividade em alta, é um bom momento para traçar 
idéias criativas e colocá-las em prática. Não basta sonhar, precisa 
fazer. Cursos e viagens estão favorecidos.

Hora de arrumar sua vida, taurino. Chega de adiar 
seus planos. Agora é o momento de pensar no que 
quer e no que deseja mudar. Sentimento de pressão 
e muita vontade de seguir adiante fazem com que dê 

um passo a mais em relação ao seus objetivos. Cuide das questões 
do dia a dia, de sua saúde, adote uma nova rotina menos desgastante 
e busque mais alegria e prazer.

Mais sonhador que de costume suas emoções estão 
bem claras, canceriano. É hora de olhar para o que 
já viveu e perceber o quanto de conquistas já fez 
nesta vida. A partir daí sonhe com o que quer para 

seu futuro. A semana favorece os sonhos, que tal fazer uma lista de 
desejos? Estar com sua família pode ser estimulante e te dar boas 
idéias. Imaginação e criatividade em alta.

Semana de otimismo e entusiasmo, virginiano. Em 
meio a tanto trabalho e grandes responsabilidades, 
a semana permite que preste atenção em alguns 
desejos bem pessoais e que você possa torná-los 

realidade. Seja mais egoísta, faça mais por você. Bom momento para 
organizar suas fi nanças, fazer lista de prioridades e administrar melhor 
seus ganhos e gastos. Agrade-se mais.

Você pode entrar em contato com situações e 
lembranças do passado, escorpiano. Aproveite para 
verifi car se tem algo pendente e que ainda precisa de 
solução. Pense bem no que já passou, especialmente 

nos relacionamentos, e resolva tudo de uma vez para seguir a vida 
adiante. Boas notícias podem chegar, com promessa de coisas boas 
para seu futuro. Fique de olho.

O trabalho que já é tão importante para você é o 
centro das atenções nesta semana, capricorniano. 
Podem surgir oportunidades e boas novidades em sua 
carreira. Fique atento a todos os contatos e chances. 

Você tende a estar em destaque no trabalho e suas ideias podem 
conquistar posição importante. É hora de avaliar as perspectivas e 
correr em busca dos sonhos profi ssionais.

Peixes de 22/2 a 20/3
Sentimentos intensos, pisciano. Você tende a estar 
baseado no tudo ou nada, querendo respostas e 
soluções. Cuidado com extremos. Você tende a estar 
mais consciente do que quer e de como pode ter mais 

resultados. Mas seus sentimentos estão especialmente voltados a 
questões afetivas e coisas bem pessoais. Faça você as mudanças. 
Tome você suas atitudes. E boa sorte.

HORÓSCOPO DA SEMANA

A ALEGRIA DE SERVIR

Fonte: Climatempo

HOJE:

30ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

17ºC

DOMINGO:

24ºC

Manhã Tarde Noite
15ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEGUNDA:

27ºC

Manhã Tarde Noite

13ºC

30ºC

ALMANAQUE

HOJE – Judith aceita oferta de Edgar. Hannah 
rejeita Benjamin. Dafne decide fazer vernissage 
com a presença de Xico na butique. Espeto e 
Lili oferecem a Denis um plano de fuga. Bianca 
pressiona o bisavô contra Judith.

AMANHÃ – Jacques fala que Judith sairá da 
disputa se for comprovada sua culpa. Denis não 
concorda com a fuga e diz que vai pagar pelos 
seus erros. Gabriel discute com Dafne por causa 
de Vicente e passa mal.

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – Tia Cora alerta Rubens contra Homero. 
Eliana quer ir ao CIP devolver o dinheiro. Eliana 
pede para Fabrício entregar o véu a Gustavo. 
Eunice e Clóvis discutem.

AMANHÃ – Marize tenta seduzir Gustavo. Ulis-
ses parte para cima de Klauss. Gustavo recebe 
a caixa com véu de noiva e assina o divórcio. Tia 
Cora rasga a procuração do divórcio.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

CASOS

Caso ao acaso estejas ansioso
Convida a sua dona de casa
Tome lembranças de lendas
Para rememorar os casos.

Relembraremos dos tempos
Que a gente chimarreava
Ouvindo o canto das aves

Pousadas ao redor de casa.

Podendo recordar as histórias
Contadas pelos homens casados

Era um derrame de má notícia
Que todos fi cavam incomodados.

O chimarrão voava de mão em mão
A cuia parecia uma peça alada
Delicada com toda elegância

De uma pomba com bomba prateada.

Ficávamos ouvintes atentos
Quando era história assombrada

Sufocávamos sem respirar
Até o desfecho em gargalhadas.

As narrações causavam espanto
Deixando o corpo todo eriçado
O coração fazendo um tropel
Parecendo estouro na boiada.

Hoje fugitivos da realidade
Abandonamos nossa morada

A televisão expõe os fatos
À humanidade hipnotizada.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

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

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE – Gustavo resolve se entregar à polícia. 
Domenico vai procurar Taís  para saber onde 
Rose mora e contar o que está acontecendo com 
Gustavo. Rose impede Gustavo de se entregar 
e garante que irá ajudá-lo.

AMANHÃ – Rose diz que vai ajudar Gustavo, 
mas como amiga. Rose descobre que perdeu 
sua casa e pede ajuda a Gustavo. Ela consegue 
comprar sua antiga casa e chama Gustavo para 
morar com ela.

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Bruno oferece ajuda para Helena sair do 
parque. Helena compra presente para Luciana e 
entra em um café. Marcos fi ca com ciúmes ao 
ver as fotos de Helena do jantar em Paris. Bruno 
conversa com Helena no café e mostra as fotos 
que fez dela. Gustavo vai ao estúdio de TV para 
encontrar Malu, mas ela chama os seguranças. 
Renata vê sua imagem no espelho, lembra-se 
de Miguel e chora compulsivamente. Luciana 
toma champagne no saguão do hotel e conhece 
Bruno. Luciana conversa com Bruno no bar do 
restaurante e chama Helena assim que a vê. A 
enteada de Helena se surpreende ao descobrir 
que os dois já se conhecem. Osmar, Helena e 
Luciana se preparam para viajar para Petra. 

HOJE – Tony fala a Bruno que vai à clínica abrir 
o cofre com ele. Renato é avisado. Polícia e im-
prensa cercam o local. Bruno não vê saída e diz 
a Khalid que ainda não é hora de matar Tony.
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Acidente mata 

professor da UnC

TRAGÉDIA CN MULHER
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Mexa, mas não corte 

esses meus cabelos
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