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Rotativo derruba o comércio
Gerentes acreditam que vão encerrar outubro com prejuízos que chegam a 30% do faturamento mensal

QUEDA NAS VENDAS



2 VARIEDADES Canoinhas, 30 de outubro de 2009OPINIÃO

C
riado há cinco anos para, como 

disse então o presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva, transformar-se 

em “mais uma chama acesa no coração da 

gente nordestina”, o Programa Nacional 

de Biodiesel está se apagando. Até agora 

não alcançou nenhuma das metas sociais 

que o governo lhe atribuiu nem estimulou 

o plantio de novas culturas, como mamo-

na, girassol e dendê, que impulsionaria 

a agricultura familiar nas regiões mais 

pobres do País.

O programa foi criado para estimular 

a produção de um combus-

tível mais limpo e biodegra-

dável, derivado de fontes 

renováveis, como óleos 

vegetais e gorduras animais, 

para substituir total ou par-

cialmente o diesel derivado 

do petróleo utilizado em 

caminhões e ônibus e como 

combustível para gerar ener-

gia e calor. 

Nada disso está sendo 

alcançado, como mostrou reportagem do 

jornal O Estado de S. Paulo de domingo, 

25.

O presidente escolheu a mamona como 

símbolo do programa. A produção dessa 

matéria-prima por agricultores familiares, 

especialmente no Nordeste, abriria o cami-

nho para essas famílias trocarem as difíceis 

condições de vida que enfrentam hoje por 

um pouco mais de conforto e segurança 

econômica - daí ele ter falado em “chama 

acesa no coração” dos nordestinos.

A reportagem deixou claro que o 

programa praticamente não utiliza a 

mamona e outras oleaginosas alternativas. 

Sobrevive graças, sobretudo, à produção 

de biodiesel a partir da soja (que respon-

de por 78,7% da produção total). O sebo 

bovino aparece como segunda matéria-

prima mais utilizada (14,6%) e o óleo de 

algodão, como terceira (4,1%). As demais 

fontes para a produção do biodiesel, como 

as sempre citadas pelo presidente, respon-

dem por apenas 2,6% do volume produzi-

do atualmente.

Era previsível que, na primeira fase do 

programa do biodiesel, a soja fosse utiliza-

da amplamente, por ser uma cultura com 

grande volume de produção e 

por questões logísticas. Mas 

ela não é a matéria-prima mais 

adequada para o biodiesel, pois 

seu rendimento é mais baixo. 

Calcula-se que apenas 18% 

de cada grão de soja pode ser 

utilizado para fazer óleo; nas 

demais oleaginosas, o rendi-

mento é de cerca de 40%. Além 

disso, como seu preço está mais 

sujeito às oscilações do merca-

do mundial do que o das demais matérias-

primas potenciais, a soja torna o programa 

brasileiro de biodiesel mais vulnerável.

Na região, agricultores que se arrisca-

ram no plantio do girassol, como mostrou 

série de reportagens do CN em 2007, não 

obtiveram nem ¼ do lucro esperado. Hoje 

não há nem resquício da cultura na região.

Monte Castelo, que sediaria uma 

indústria de produção de biodiesel, nem 

fala mais no assunto. A prefeitura chegou 

a doar terreno a empresa que prometia 

produzir 30 milhões de litros de biodiesel 

por ano a partir de óleo de soja usado, 

amendoim, girassol e sebo animal.

Q
uando nos deparamos com um fenô-
meno de perda, a dor e a sensação de 
perda são incalculáveis.  Na perda de 

um ente querido, um noivo ou até um animal de 
estimação, sentimos que algo em nós também 
é perdido, logo, sentimos essa dor e sofremos 
com a perda desse objeto. Chamamos isso de 
luto. Segundo o dicionário brasileiro, luto é o sen-
timento de pesar ou dor pela morte de alguém; os 
sinais exteriores dessa dor, em particular o traje, 
quase sempre preto, que quando se usa se tem 
luto; tristeza profunda.

O luto, de modo geral, é a reação à perda de 
um objeto de prazer, perda de alguma abstração 
que ocupou o objeto perdido, como  pais, a liber-
dade ou o ideal de alguém, e assim por diante.

O luto por sua vez, possui um objeto real 
para o ego de perda, seja ente querido, seja um 
noivo ou uma noiva, o objeto talvez não tenha re-
almente morrido, mas tenha sido perdido enquan-
to objeto de amor (como no caso, por exemplo, 
de uma noiva que tenha levado o fora).

Quando perdemos qualquer objeto, seja 
concreto ou abstrato, como o sentimento por 
alguém ou alguma coisa, na verdade é a parte do 
Eu que se perde, ou seja, parte de nós mesmos 
e de todas as projeções de apreço e carinho que 
foram depositados nesse objeto, “morre”. E é 
nesse fenômeno que a dor se exala, causando 
em nós a dor momentaneamente irreparável.

Em algumas pessoas, as mesmas infl u-
ências produzem a melancolia em vez de luto; 
por conseguinte, suspeitamos que essa pessoa 
possuísse uma disposição patológica. 

Os traços de comportamento que dife-
renciam o luto da melancolia são: desânimo 
profundamente penoso, a falta de interesse 
pelo mundo externo, a perda da capacidade de 
amar, a inibição de toda e qualquer atividade, 
diminuição dos sentimentos de autoestima a 
ponto de encontrar uma expectativa grande de 
autopunição e sentimento de culpa.

Na melancolia, a perda desconhecida re-
sultará num trabalho interno semelhante e será, 
portanto, responsável pela inibição melancólica. 
Ainda em outros casos nos sentimos justifi ca-
dos em sustentar a crença de que uma perda 
dessa espécie ocorreu; não podemos, porém, 
ver claramente o que foi perdido, sendo de todo 
razoável supor que também o paciente não pode 
conscientemente perceber o que perdeu.

Em resumo, luto é perda do Eu num deter-
minado objeto, que causam sentimento de dor e 
saudade, seja do ente querido, fi lho, namorado 
que terminou o relacionamento ou o cachorro 
que foi roubado.

Na melancolia todas essas dores também 
existem com um detalhe: o paciente fará dessa 
dor um martírio, culpando-se em todas as cir-
cunstâncias.

O trabalho do luto pode ser observado num 
paciente num período máximo de um ano. Se 
a dor e o sentimento de culpa permanecer ao 
longo do tempo, o indivíduo pode estar passando 
por um  estágio melancólico, o qual precisará de 
ajuda para superar a perda propriamente dita.

Ana Carolina Zan é psicóloga

EDITORIAL

O fracasso do biodiesel

O programa 

foi criado para 

estimular a 

produção de 

um combustível 

mais limpo e 

biodegradável, 

derivado de fon-

tes renováveis

Morte, luto e melancolia

ARTIGO

ANA CAROLINA ZAN 

C
aro leitor, o que me motivou a escrever 
este artigo foi o fato ocorrido em um 
centro comercial, em uma cidade da 

região do médio vale do Itajaí. 
Procurei um centro comercial para reali-

zar algumas compras. Ao entrar em uma loja, 
deparei-me com um senhor enfurecido com o 
balconista. Ocorria que dentro da loja, havia 
um cartaz dizendo o seguinte: “Só aceitamos 
cheques de contas abertas há mais de um 
ano”. O senhor que tentava realizar suas 
compras não observou o cartaz e na hora de 
efetuar o pagamento, sua conta ainda não tinha 
a “maior idade”, ou seja, o tempo exigido pelo 
lojista. Bom, o resultado foi que o senhor teve 
de deixar tudo o que pretendia levar. Fiquei 
me perguntando por que tanta desconfi ança? 
Foi então, que me lembrei da obra escrita por 
Peyrefi tte, chamada de A Sociedade de Con-
fi ança. Fiquei imaginando o que este autor diria 
do fato ocorrido no centro comercial.

Para os leitores menos habituados a 
leituras no campo econômico A Sociedade 
de Confi ança é a principal obra do político 
e diplomata, 11 vezes ministro e membro da 
Academia Francesa, Alain Peyrefi tte, que es-
creveu inúmeras obras de História a Sociologia, 
tais como O Império Imóvel e O Mal Francês. 
Quarenta anos de estudos culminaram em 
uma obra que foi desenvolvida ao longo de 
uma vida inteira de estudos e refl exões, sobre 
o desenvolvimento e a defesa exaustiva de 
uma ideia, pela qual o autor foi obcecado: A 
CONFIANÇA. 

Nesta obra o autor refuta as teorias exis-
tentes que buscam explicar as “origens do 
desenvolvimento”, e funda segundo ele, os 
alicerces para a criação de uma nova ciência, 

a “etologia”. Para o autor, seria através desta 
ciência, que se buscaria entronizar o “fator 
mental” ou o “terceiro fator imaterial” como fator 
decisivo para a compreensão da sociedade e 
da economia. Em seu livro Peyrefi tte escreve: 
“Pela fi rme crença de que o desenvolvimento 
era produto do capital e do trabalho, investiu-
se, contratou-se pessoal; e causou espanto 
que o desenvolvimento não tivesse compareci-
do ao encontro (pág. 458)”. O que o autor quer 
dizer a esta altura é que para ele as variáveis 
capital e trabalho não são sufi cientes para 
explicar as origens do desenvolvimento e mais 
que isso, o primim move do desenvolvimento 
e a confi ança. Dai surge a ideia do “terceiro 
fator imaterial”.

Para Peyrefitte, a mola propulsora do 
desenvolvimento é a confi ança, e em seu livro 
explica como se deu o desenvolvimento do 
capitalismo a partir desta teoria.

Mas afi nal o que isso tem a ver com o 
episódio do centro comercial? 

Para Peyrefi tte é o grau de confi ança entre 
as pessoas de determinada coletividade que 
é o principal motivador do desenvolvimento 
de uma sociedade. Certamente se Peyrefi t-
te estivesse vivo conclamaria “os leitores a 
uma disposição de confi ança diante da vida. 
Disposição que deve ser aplicada em ações 
concretas: “Não se acomode no prazer fortuito 
de ter compreendido um pouco mais. Faça, 
escreva, aja” (pág. 474).

Adilson Boell é licenciado em Matemática na 
Uniasselvi, em Indaial, pós-graduando em Prá-
ticas Pedagógicas Interdisciplinares pela Furb/
Sapience em Blumenau e mestrando em Desen-
volvimento Regional pela UnC Canoinhas

A sociedade de desconfi ança

ARTIGO

ADILSON BOELL
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<< O QUE PASSOU...

CHINA: Torres de resfriamento de uma usina nuclear são demolidas para economizar energia e reduzir emissões  de poluentes

Recursos para Santa Catarina
O Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal assinam hoje 
em Santa Catarina, convênios com as prefeituras de Blumenau, Gaspar 
e Itajaí. Em Blumenau, o convênio é para a construção de mais de mil 
unidades habitacionais no programa Minha Casa, Minha Vida. Nas demais, 
para obras de drenagem pluvial, com recursos do PAC Drenagem. Em 
Blumenau a Caixa vai assinar contratos para a construção de unidades 
habitacionais, através do Minha Casa, Minha Vida. Estão previstos até 
1.156 apartamentos, dependendo da análise dos documentos, com área útil 
mínima de 37 metros quadrados, para famílias com renda até três salários 
mínimos.  As unidades habitacionais serão construídas nos 10 terrenos 
adquiridos pela prefeitura de Blumenau, com recursos de doações deposi-
tadas pela população brasileira na conta da Defesa Civil depois da tragédia 
de novembro do ano passado.

Rodovias
As condições de tráfego na maior parte das rodovias de Santa Catarina 
(38,5%) é considerado regular, de acordo com pesquisa divulgada esta 
semana pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Segundo este 
levantamento, 69% das estradas brasileiras são ruins, e 31% estão em boas 
condições. A pesquisa foi feita durante 45 dias e foram analisados 89.552 
quilômetros de rodovias. Entre as rodovias brasileiras sob gestão pública, 
77,6% não apresentam boas condições para os motoristas e o restante 
(22,4%) tem boa trafegabilidade. No caso das rodovias privatizadas, a situ-
ação se inverte: 76,5% estão em boas condições e 23,5% apresentam pro-
blemas. A CNT considera 13% da malha rodoviária catarinense de 2915 
km em ótimas condições e 26,7% desta extensão são tidos como “bons”, 
17,1% “ruins” e 4,6% “péssimos”. Mais de 2,3 mil km das estradas em 
Santa Catarina tem alguma inclinação e mesmo  assim, em 2,2 km não 
existe faixa adicional na subida. Mais de 1,3 mil km apresentam  curvas 
perigosas e 879 km não possuem acostamento.

Senador substituto
Por maioria, o plenário do Supremo
 Tribunal Federal (STF) decidiu na 
quarta-feira, 28, que a Mesa do Senado
 Federal terá de declarar vaga, 
imediatamente, a cadeira atualmente
ocupada pelo senador Expedito Júnior
 (PSDB-RO - foto) e empossar em seu 
lugar o candidato por ele derrotado nas
 eleições de 2006, Acir Marcos 
Gurgacz (PDT). A decisão foi tomada 
no julgamento do mandado de 
segurança em que Gurgacz se insurgia 
contra decisão da Mesa do Senado Federal de não empossá-lo na cadeira 
de Expedito Júnior, embora a Justiça Eleitoral lhe tenha comunicado a 
cassação do representante tucano e de seus dois suplentes pelo crime de 
compra de votos, previsto no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.

Linha branca sem IPI
O governo decidiu manter parcialmente os descontos de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) para compra de eletrodomésticos, que terminaria 
amanhã. É a segunda vez que o governo prorroga o benefício, vigente desde 
abril. Os produtos que consomem menos energia vão continuar com descontos 
por mais três meses (até 31 de janeiro de 2010), mas os que gastam mais voltam 
a pagar os impostos integralmente, anunciou o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega.

24%
foi o crescimento da emissão de gases-estufa no 
Brasil entre os anos de 1990 e 2005. O dado faz 
parte de estudo divulgado esta semana pela USP. 
Desde 1994, quando foi produzido o último inventário 
ofi cial sobre o tema, o aumento foi de 17%.

Ataque terrorista mata 147

<< 25/10
No maior atentado no Iraque nos 
últimos dois anos, dois carros-
bomba explodiram em Bagdá,  
matando 147 pessoas e deixan-
do 700 feridos.

279 prisões no Paraná

<<26/10
Em ação contra o tráfi co de 
drogas, policiais do Paraná pren-
deram 279 pessoas na região 
metropolitana de Curitiba e nas 
principais cidades do interior do 
Estado. Coordenada pela Divisão 
Estadual de Narcóticos, a opera-
ção apreendeu 1,3 tonelada de 
maconha, 3,5 quilos de cocaína, 
crack, armas e veículos.

Fundação Sarney fecha

<<26/10
Uma crise fi nanceira causada 
pelo afastamento dos principais 
colaboradores desde que a insti-
tuição virou alvo de investigação 
por suspeita de desvio de verba 
pública foi o motivo atribuído pelo 
senador José Sarney (PMDB) 
para o fechamento da Funda-
ção que levava seu sobrenome, 
sediada no Maranhão. Em julho, 
o jornal O Estado de S.Paulo 
denunciou desvio de verba 
pública liberada para manter a 
instituição.

2.º turno no Uruguai

<<26/10
José Mujica, da governista Frente 
Ampla (esquerda), obteve 47,49% 
dos votos ante 28,53% alcançados 
por Luis Alberto Lacalle, do Partido 
Nacional (centro-direita). Dessa 
forma, está garantido o 2.º turno 
nas eleições presidenciais no 

Uruguai em 29 de novembro.

Problemas na Volks

<<27/10
A causa dos ruídos internos no 
motor 1.0 VHT de Gol, Voyage 
e Fox - que levou pelo menos 
300 carros praticamente novos 
para as ofi cinas mecânicas - é, 
segundo a Volkswagen, a defi ci-
ência de lubrifi cação gerada pelo 
óleo utilizado no primeiro abas-
tecimento, aquele feito ainda na 
fábrica. Segundo nota “a ocorrên-
cia é provocada pela perda das 
propriedades de lubrifi cação do 
óleo, em função da ação do álco-
ol combustível no tipo utilizado”.

Mais fácil despejar inquilino

<<28/10
Projeto aprovado por unani-
midade na CCJ do Senado dá 
aos proprietários de imóveis 
mais facilidade para despejar os 
inquilinos, ao mesmo tempo em 
que permite fi rmar contratos sem 
fi ador ou multa. Apresentado pelo 
deputado José Carlos Araújo 
(PDT-BA) em 2007, o projeto foi 
aprovado pela Câmara em maio 
deste ano e tramitou no Senado 
em caráter terminativo.

Carro-bomba mata ao 

menos 100 no Paquistão

<<28/10
A explosão de um carro-bomba 
num mercado de Peshawar, no 
noroeste do Paquistão, matou 
pelo menos cem pessoas, a 
maioria mulheres e crianças, no 
maior atentado no país desde 
2007. O ataque coincide ainda 
com a primeira visita da secretá-
ria de Estado americana, Hillary 
Clinton, a região.

Nove indiciados por desvio 

de donativos das enchentes

<<28/10
Nove pessoas foram indiciadas 
por desvio de donativos das 
enchentes do ano passado. Seis 
são servidores públicos. O caso 
veio à tona em maio deste ano, 
quando o empresário Ismael 
Evelson Ratzkob foi detido em 
uma operação das polícias Civil 
e Militar.

Comissão aprova entrada 

da Venezuela no Mercosul

<<28/10
A Venezuela fi cou mais perto 
de ser admitida no Mercosul. A 
Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional aprovou 
o protocolo de adesão assinado 
em Caracas em julho de 2006 e 
encaminhado pelo Executivo ao 
Congresso no início de 2007. A 
matéria ainda precisa ser votada 
no plenário do Senado, o que de-
verá ocorrer na próxima semana. 

Défi cit do governo

<<29/10
O governo central registrou défi cit 
primário de R$ 7,632 bilhões em 
setembro, ante superávit de R$ 
3,957 bilhões em agosto, infor-
mou o Tesouro Nacional.
Em igual período do ano passa-
do, o governo central teve supe-
rávit de 6,134 bilhões de dólares.

EUA saem da recessão 

<<29/10
Depois de quatro trimestres 
consecutivos de queda, a econo-
mia dos Estados Unidos voltou a 
crescer no terceiro trimestre deste 
ano. A alta foi de 3,5% frente ao 
trimestre anterior, em termos anu-
alizados. No segundo trimestre, o 
PIB registrara queda de 0,7%.
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Bloco fechado para as eleições da 
Câmara

> p. 5

MAFRA
TJSC libera CPIs contra Jango 

Herbst
> p. 6

Harmonioso até então, bloco dá sinais de cansaço e aponta para rompimento em 2010

Tríplice Aliança de partidos 
ameaçada em Santa Catarina

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

A viagem de Luiz Henrique da 
Silveira (PMDB) para a Europa 
na semana passada serviu para 
seus aliados buscarem livremen-
te conversações com outros 
partidos visando as eleições do 
ano que vem. Os rumores na 
imprensa deixaram claro que 
LHS já não comanda mais com 
tanta propriedade a aliança que o 
elegeu governador duas vezes.

A semana do presidente 
estadual do PMDB, Eduardo 
Pinho Moreira, foi marcada por 
uma grande movimentação po-
lítica em torno da assinatura do 
compromisso de intenções entre 
PMDB e PT, em nível nacional, 
de olho nas eleições do próximo 
ano. Para o ex-governador, que 
também é vice-presidente nacio-
nal do partido, o acordo é fruto 
da decisão de poucos represen-
tantes e não exprime qualquer 
defi nição, tentando amenizar os 
efeitos da aliança em SC.

Embora tenha agitado o 
cenário político nacional, a ação 
impetrada pelos partidos não 
impactou nem defi niu nada em 
relação aos Estados, já que a 
decisão sequer foi comunicada 
previamente aos líderes regionais. 
“O item 4 do documento elabo-
rado pelos partidos informa que 
o escopo desta reunião ainda será 
levado às instâncias partidárias, 
que terão uma participação mais 
efetiva”, ressalta Moreira. Porém, 
um encontro entre Moreira e a se-
nadora petista Ideli Salvatti, nome 
natural do PT para a disputa esta-
dual, agitou a Agronômica.

Moreira colocou panos quen-
tes e transferiu o encontro para o 
cenário  nacional, afi rmando que 
muita coisa pode acontecer, mas 
em Santa Catarina a tendência é 
a preservação da Tríplice Aliança, 
que é o objetivo dos partidos en-
volvidos (PMDB, PSDB e DEM). 

“A intenção em Santa Catarina 
é reconhecer que esses partidos 
estão muito mais próximos, e eu 
espero que a maturidade política 
nos leve a continuar esse projeto 
vitorioso por, pelo menos, mais 
quatro anos”, destaca.

Ciente de que PSDB e DEM 
estão lutando pela cabeça de cha-
pa ao governo em 2010, Moreira 
confi rma que o PMDB também 
vai lutar em todos os momentos 
para prevalecer à frente da dispu-
ta eleitoral. “Lutaremos para ter 
candidato ao governo por todos 
os motivos possíveis, e isso inclui 
nossa história, nossa dimensão 
partidária e tudo aquilo que nós 
queremos e podemos fazer por 
Santa Catarina”, conclui.

Ao desembarcar em Florianó-
polis na segunda-feira, 26, LHS disse 
que será uma “extrema deslealdade” 
com o PSDB e com o DEM se o 
seu partido, o PMDB, levar adiante 
as tratativas de se aliar com o PT 
para 2010. Ele garantiu que qualquer 
negociação terá de ser referendada 
pela convenção nacional do PMDB. 
No mesmo dia se reuniu a portas 
fechadas com Pinho Moreira. Ao 
sair da reunião, Moreira amenizou a 
situação: “Isso é coisa da imprensa. 
A prévia (que ele pede que o parti-

do realize a contragosto de LHS) 
não é para impor candidatura do 
PMDB, é para escolher alguém para 
fazer a discussão dentro da Tríplice 
Aliança”.

COLOMBO

Se Leonel Pavan (PSDB) assumir 
de fato o Governo do Estado em 
janeiro, com a prometida renún-
cia de LHS, o problema passa a 
ser Raimundo Colombo. 

Pesquisa feita pelo instituto 
Brasmarket a pedido da RIC Record 
em 30 cidades das mesorregiões ca-
tarinenses (Oeste, Planalto, Sul, Vale, 
Norte e Florianópolis), incluídas as 
sedes regionais ouviu 2.475 pessoas 
entre 8 e 19 de outubro e deu vanta-
gem ao senador democrata.

A simulação de voto para 
governo apresentou seis cenários 
aos eleitores. Três deles com a 
confi rmação da Tríplice Aliança. 
Os nomes propostos foram os 
de Pinho Moreira, Colombo 
(DEM), e Pavan (PSDB). Todos 
em confronto com Ideli Salvatti 
(PT) e Ângela Amin (PP). O 
melhor desempenho foi o de 
Colombo, que obteve 24% dos 
votos e venceria os demais can-
didatos, embora por pequena 
margem. Pavan fi cou com 15% 

e Pinho Moreira, com 11%.
Nas simulações de candidatu-

ras da Tríplice Aliança, Colombo 
teria 24% dos votos, contra 23% 
de Ângela Amin e 16% de Ideli. 
Outra hipótese, com Leonel Pa-
van como candidato, signifi caria a 
vitória do PP, com Ângela Amin, 
que obteve 25% das intenções. 
Se o nome fosse Pinho Moreira, 
novamente Ângela seria vitoriosa, 
com 17% dos votos.

Sem a Tríplice Aliança, com 
candidatos próprios de cada par-
tido, a divisão de votos favorece-
ria Colombo. O senador aparece 
à frente nas três simulações. Na 
disputa com Pinho Moreira, Ideli 
e Pavan, fi caria com 21% dos 
votos e Ângela, com 17%. Com 
Hugo Biehl no lugar de Ângela, 
novamente Colombo está em 
primeiro lugar, com 23% e teria 
Ideli em segundo, com 14%.

Na hipótese com Dário Ber-
ger no lugar de Pinho Moreira, 
pelo PMDB, e Hugo Biehl em 
vez de Ângela Amin, Colombo 
teria 24%, enquanto Ideli e Pavan 
teriam 14% cada.

A pesquisa foi comemo-
rada por Colombo que segue 
afi rmando ser pré-candidato a 
governador.

TCE-SC 

reconhece 

irregularidade 

em licitação
 

O Tribunal de Contas do Estado 
de SC (TCE) acatou denúncia do 
vereador Paulo Glinski (DEM) 
sobre as supostas irregularidades 
cometidas pela administração 
municipal ao realizar licitação 
para contratar, em caráter emer-
gencial, empresa especializada 
para a prestação de serviço de 
limpeza urbana. 

Para o vereador, havia indí-
cios fortes de fraude na licitação. 
“Primeiro a prefeitura demite os 
varredores de rua, sob a alegação 
de que não possui dinheiro para 
pagar. Em seguida realiza licitação 
e convida três empresas a parti-
cipar, sendo uma de Canoinhas, 
outra de Rio Negro-PR e outra 
do Rio de Janeiro. Somente a de 
Rio Negro apresenta proposta. A 
prefeitura, mesmo tendo muitas 
empresas no município capazes 
de oferecer o mesmo serviço, 
reconvoca as duas empresas que 
não apresentaram proposta”, 
explicou à época da denúncia, em 
abril de 2007. “O curioso é que 
no mesmo dia a reconvocação foi 
assinada por representantes das 
empresas reconvocadas. Será que 
alguém da prefeitura foi ao Rio 
de Janeiro, ou a empresa mandou 
alguém aqui?”, indagou.

O TCE considerou o pro-
cesso irregular e multou o pre-
feito Leoberto Weinert (PMDB) 
em R$ 400. 

CONTRAPONTO

O secretário da Administração Ar-
gos Burgardt disse que a prefeitura 
cumpriu com o que rege a lei de 
licitações, abrindo o certame para 
todos os interessados. Ele lembrou 
que  a empresa carioca que partici-
pou da licitação tem uma fi lial em 
Rio Negro-PR, daí a confusão. O 
TCE entendeu que o processo 
licitatório estava errado. O CNPJ 
da participante teria de ser o da 
fi lial e não da empresa carioca que, 
conforme consulta junto a Receita 
Federal, não é a matriz da empresa, 
que fi ca em Curitiba.

TRÍPLICE AMEAÇADA: Pavan cumprimenta Luiz Henrique ao repassar o comando do Governo do Estado na segunda,26
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> Frase da semana

Bloco fechado

PRESIDENCIÁVEL
Em suas andanças por Brasília, na semana passada, vereador Beto Passos (PT) 
fez a festa com os famosos da Capital. Além de encontrar Sabrina Satto fazendo 
reportagem para o Pânico na TV, topou com o deputado federal Ciro Gomes 
(PSB), motivo de dor de cabeça para o presidente Lula. “Sou presidenciável, 
mas o Lula é meu guru político”, disse ao ser questionado sobre suas intenções 
de disputar a Presidência da República. Lula gosta de Ciro, mas contra a vontade 
do deputado que foi seu adversário em 2002, quer emplacar a ministra da Casa 
Civil Dilma Rousseff (PT) na Presidência. Ciro se faz de bobo e fi nge bom 
grado em disputar a cadeira de governador de São Paulo com apoio do PT, mas 
nada está acertado por enquanto. De concreto só a transferência do título de 
Ciro para SP. O deputado já esteve em Canoinhas em 2001. Sua passagem foi 
marcada por atrasos colossais e pouca simpatia, não deixando boa impressão 
no staff do PPS local, partido que o acomodava naquela época.
Na foto, Passos, o presidente do PT de Canoinhas, Nilson Sousa, Ciro e o 
vereador de Rio do Sul, Mário Miguel.

Haverá aceitação do presidente eleito pelos novatos?

Enquanto o STF barra o direito dos jornalistas 
usarem o diploma, o Congresso Nacional vai 
na contramão e tem na pauta pelo menos 200 
projetos de lei que regulamentam até as profi s-
sões de repentista e DJ. Os projetos exigem, 
por exemplo, diploma de curso superior para 
barista (preparador de café), curso profi ssionali-
zante para DJs, registro na Delegacia Regional 
de Trabalho para catadores de papel, diploma 
para astrólogo (!), carga horária obrigatória 
para repentista e qualifi cação para exercer a 
profi ssão de vaqueiro.

Faltou dizer...
Na matéria redigida por mim na semana passada, protagonizada 

pelo secretário de Obras Fernando de Oliveira, que a solução para 
as estradas de Canoinhas depende de fatores que transcendem a 
vã fi losofi a dos vereadores que muitas vezes usam do assunto para 
fazer demagogia, dizer que batem e arrebentam, mesmo sabendo 
das difi culdades da pasta. O orçamento prevê R$ 100 mil pra serem 
gastos até o fi m do ano com Obras, valor que se gasta facilmente 
em menos de um mês. O que fazer? É preciso pegar o pires e cho-
rar para o prefeito. Não se trata de uma defesa de Oliveira, que me 
surpreendeu por demonstrar grande conhecimento da situação das 
estradas do interior, o que confesso, não era minha opinião antes da 
exaustiva viagem pelo interior.

Concluo que Oliveira tem lá seus defeitos, mas trocar de secre-
tário está longe de ser uma solução. É preciso que a prefeitura reveja 
investimentos, aplique mais recursos para a pasta, embora seja uma 
das que mais recebem recursos e, principalmente, volte a investir em 
maquinário. Milagres não acontecem do nada.

CONGRESSO NACIONAL

O bloco dos novatos, mais Tarciso de Lima 

(PP) garante que está fechado e nada abala suas 

estruturas. Até onde vai a fi delidade de Lima 

com Beto Passos (PT)? O próprio Lima respon-

de, garantindo que não há porque ter confl ito 

no bloco, já que quatro querem ser presidente 

da Câmara (Miguel Gontarek abre mão). Como 

emenda proposta por Lima que garante altera-

ção no regimento somente com a anuência de 

seis vereadores foi aprovada, as chances de o 

bloco veterano mais Gil Baiano (PSDB) mudar 

alguma coisa são pequenas (mas existem), os no-

vatos já planejam as três próximas presidências. 

Nesta hipótese, somente um fi caria chupando o 

dedo. Lima acha que é um problema menor, mas 

não abre mão de um dos anos. 

  Não tão simples assim. O bloco veterano 
pode, e deve tentar, desestabilizar o bloco nova-
to rejeitando o candidato único que deve sair do 
bloco nos próximos dias. Caso este candidato não 
faça acordo com os veteranos, eles podem boicotar 
votando nulo. Com isso, um segundo nome teria 
de ser apresentado, e assim sucessivamente até se 
esgotarem os nomes dentro do bloco. A manobra, 
por mais desleal que possa parecer, é legítima e 
serve como uma espécie de autorregulamentação 
do próprio regimento para instituir lampejos de 
democracia na Casa.

APOSENTADOS

“Orgulho-me de ter nascido em Valões”
do prefeito de Irineópolis Vanderlei Lezan (PMDB) reafi rmando seu desejo de que Irineópolis 

volte a ser chamada pelo sobrenome de seus pioneiros, no sábado, 24, durante cerimônia alusiva 

aos 100 anos de nascimento de Sofi a Domit. Lezan nasceu em 1957, cinco anos antes da mudança

Atenção aposentados! A emenda do Senado ao 
projeto que garante a todas as aposentadorias 
os mesmos índices de reajuste do salário mínimo 
pode ser votada na quarta-feira, 4, pelo Plenário 
da Câmara. Após reunião com representantes dos 
cerca de 300 aposentados que estão em Brasília 
pedir a aprovação da matéria, o presidente da 
Câmara, Michel Temer, prometeu incluir o assunto 
na pauta com ou sem a concordância do governo. 
Mesmo com a promessa, alguns dos manifestantes 
garantiram que vão permanecer em vigília na Câ-
mara para pressionar pela votação do projeto.

Greve à vista
O Governo do Estado se prepara para enfrentar um 

páreo duro com os funcionários da Saúde que prometem 
entrar em greve na próxima semana reivindicando reposi-
ção salarial. Segundo a Secretaria de Saúde, de janeiro de 
2003 até outubro de 2009, o piso salarial dos servidores da 
Saúde teve um acréscimo de 114,37%, contra uma infl ação 
de 46% no mesmo período, e a jornada de trabalho passou 
a ser, ofi cialmente, de 30 horas semanais.

Mesmo assim, vem guerra pela frente.

> 10%: do mandato - ou 231 dias - foi o 

período de Governo que Luiz Henrique 

(PMDB) passou no exterior.

> DEBATE: Senadora Ideli Salvatti (PT) 

participa de audiência pública sobre a 

reativação das ferrovias da ALL na sexta-

feira, 6, na UnC Porto União.

> 62%: das ferrovias concedidas ao setor 

privado estão abandonadas no Brasil, 

entre elas a que liga Mafra a Porto União.

> VAZIO: Dos 35 ministros do Governo 

Lula, 17 pretendem deixar o cargo para 

concorrer nas eleições do ano que vem. 

> FOLGA: O funcionalismo de Canoinhas 

vai folgar hoje por conta do dia do servidor 

público comemorado na quarta-feira.

> LOBBY: Vice-prefeito de Monte Castelo, 

Alcides Malikoski (PT), também passou a 

semana em Brasília.

> INDICAÇÃO: Beto Passos (PT) ques-

tiona a contratação da Sicol para gerir a 

iluminação pública de Canoinhas.

> IRRITADO: Prefeito de Bela Vista, Adel-

mo Alberti (PSDB), não gostou de ser alvo 

de críticas na Internet e usou da mesma 

ferramenta para responder adversários.

> MODERNIDADE: Alberti inaugura a era 

da política virtual na região.

Aonde está o médico?
Vereador João Grein (PT) fez graves acusações contra 

um médico que teria indiretamente contribuído para a perda 
de pacientes ao simplesmente desaparecer quando é chamado. 
Como é o único da especialidade na cidade, Grein questiona 
o porquê de não se buscar outra alternativa.

Segundo o vereador, a própria Secretaria de Saúde 
reconhece a difi culdade em se encontrar o médico quando 
se precisa dele.

    A Câmara aprovou em 1.ª votação essa semana 
projeto de lei que exige assentos, banheiros e bebedouros 
em agências bancárias de Canoinhas. 

Audiência no susto
     A prefeitura de Canoinhas promove hoje, às 19h, na 
Câmara de Vereadores, audiência pública para discutir 
relatório apresentado por uma empresa contratada para 
estudar o melhor sistema de saneamento para a cidade.  
Com pouquíssima divulgação (uma nota foi publicada no 
site da prefeitura) e realizada a toque de caixa justamente 
em véspera de feriado prolongado, a audiência é de extrema 
importância e tem caráter deliberativo. Parece estranho a 
prefeitura não ter sequer convidado a imprensa. 
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Duas comissões devem recomendar pedido de impeachment do prefeito

TJSC libera CPIs 
contra Jango Herbst

Edinei Wassoaski

MAFRA

O Governo Federal liberou esta 
semana R$ 250 mil dos R$ 900 mil 
garantidos por meio de emenda parla-
mentar pelo deputado federal Mauro 
Mariani (PMDB) para as obras de 
revitalização da avenida Expedicioná-
rios, no Campo d’Água Verde.

Com a liberação a empresa A. 
Mendes retomou os trabalhos que 
devem ser concluídos assim que 
o restante da verba for liberado. 
“Não sabemos ainda quando, mas 
que vai sair, isso vai”, garante o 
secretário da Administração, Argos 
Burgardt. A mesma afirmação foi 
feita por Mariani ao CN há duas 
semanas.

Depois de tantas idas e vindas, o 

prefeito de Mafra, João Alfredo 

Herbst (PMDB), o Jango, que 

administra a cidade por meio de 

liminar do Tribunal de Justiça de 

SC (TJSC) recebeu esta semana 

dois duros golpes do mesmo Tri-

bunal, que podem colocar fi m a 

seu mandato.

O desembargador Jorge Luis 

de Borba derrubou a liminar que 

havia suspendido as duas comis-

sões parlamentares de inquérito 

(CPIs) que corriam na Câmara e 

que investigavam irregularidades 

cometidas por Jango. Como antes 

da suspensão o trabalho das CPIs 

estava bastante adiantado, a expec-

tativa é de que em duas semanas 

os relatores apresentem parecer. 

A tendência é de que os membros 

recomendem o pedido de impea-

chment do prefeito, considerando 

que somente dois dos 10 vereado-

res são da base aliada do Governo. 

Antes, no entanto, Jango poderá se 

defender na tribuna da Câmara. “A 

difi culdade é encontrar o prefeito e 

seus advogados”, explica o verea-

dor oposicionista Roberto Scholze 

(PP). Há expectativa, inclusive, de 

que a votação pela cassação do 

mandato seja unânime, conside-

rando o desgaste da imagem do 

prefeito, soterrada de vez depois 

que ele viajou em agosto deste 

ano para uma ilha paradisíaca sem 

empossar substituto. O próprio 

Ministério Público se manifestou 

condenando a atitude, o que obri-

gou Jango a retornar da viagem, 

reassumir a prefeitura e então dar 

posse ao presidente da Câmara, 

Pedro Machado (PSDB) para então 

pegar 10 dias de férias.

Machado (PSDB) disse há 

dois meses ao CN que assim que 

concluídos os relatórios, caso a 

recomendação seja pelo pedido de 

impeachment, a votação será con-

vocada imediatamente. Perguntado 

sobre um palpite, Machado disse ter 

certeza de que, embora quatro vere-

adores sejam de situação, a votação 

pela cassação deve ser unânime.

Até mesmo Cleciomar Witt 

(PSDB), que preside uma das CPIs, 

adiantou seu voto, argumentan-

do que os dados colhidos até o 

momento são bastante graves e 

apontam para atos de improbidade 

administrativa.

CASSAÇÃO GARANTIRIA 
NOVA ELEIÇÃO
Seja cassado por processo de im-

peachment ou pela Justiça, João 

Alfredo Herbst abre precedentes 

para uma nova eleição em Mafra. 

Isso se até lá Carlos Scholze (PP), 

eleito com a maioria dos votos em 

outubro passado, mas cassado pela 

Justiça por conta de um processo 

que remonta a 2002, não conseguir 

a recondução ao cargo. Mesmo com 

uma nova eleição, o fantasma de 

Scholze permaneceria rondando a 

prefeitura. A qualquer momento, a 

cidade poderia ter o quinto prefeito 

do ano. Para tanto, bastaria o Tribu-

nal Superior Eleitoral discordar do 

Tribunal Regional. 

Para equacionar o proble-

ma, o PP, principal partido de 

oposição, articula a candidatura 

a prefeito do filho de Scholze, 

Roberto, de apenas 21 anos, eleito 

vereador em 2008 com o recorde 

de votos.

União libera R$ 250 mil 

para Expedicionários
Verba garantiu o retorno da empreiteira à obra

CANOINHAS

Na quarta-feira, 21, a superin-

tendente de ensino da Faculdade 

Metropolitana do Planalto Norte 

(Fameplan), de Canoinhas,  Ro-

sane Godoi, e representantes de 

52 instituições de ensino fi liadas a 

Associação de Mantenedoras Parti-

culares de Educação Superior de SC 

(Ampesc) se reuniram na Assem-

bleia Legislativa, em Florianópolis, 

para pedir o apoio dos deputados à  

emenda que  o deputado Darci de 

Matos apresentou à Lei de autoria 

do governador interino Jorginho 

Mello que cria novas bolsas de es-

tudo, além daquelas oferecidas pelos 

artigos 170 e 171 da Constituição 

Estadual.

Pelo projeto original, 0,3% 

do Fundo de Desenvolvimento 

Social (Funsocial) serão destina-

dos à compra de vagas no Ensino 

Superior para estudantes carentes: 

90% para as fundações educa-

cionais comunitárias (sistema 

Acafe) e 10% para as instituições 

particulares. 

Rosane disse que conseguiu do 

deputado Antônio Aguiar (PMDB) a 

garantia de apoio a emenda. 

Particulares buscam 

maior fatia de bolsas
Lei estabelece somente 10% dos repasses para 
instituições de Ensino Superior privadas

FLORIANÓPOLIS
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Região CULTURA

Major Vieira  discute o que é 

prioridade no município

> p. 8

Movimentação cresceu durante a semana; obras estão proibidas

Finados movimenta 
cemitérios da região

Gracieli Polak
CANOINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BELA VISTA DO TOLDO É 

DESTAQUE NA REGIÃO
Aconteceu na quarta-feira, 21, promovido pela 25.ª e 26.ª Gerências Regionais 
de Saúde, a seleção de projetos desenvolvidos pelas equipes da Estratégia 
da Saúde da Família, para a premiação do 4.º Encontro Estadual de Saúde da 
Família. Neste encontro participaram e concorreram ao prêmio os municípios 
de Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Mafra, Rio Negrinho e Papanduva. O projeto 
Encontro da Sabedoria, realizado com grupos da terceira idade foi premiado 
e teve o maior número de votos em função das atividades promovidas pela 
equipe de saúde. 
O objetivo deste trabalho em função da saúde do idoso é uma das diretrizes 
do Ministério da Saúde e tem como maior meta desenvolver trabalhos humani-
zados com o intuito de promover uma melhor qualidade de vida aos idosos de 
Bela Vista do Toldo. Os trabalhos desenvolvidos pelos profi ssionais de saúde 
(médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, técnicos de saúde 
bucal, professora de educação física e agentes de saúde) se referem a ativida-
des diversifi cadas, com apresentações culturais, palestras e atividades físicas e 
recreativas, que proporcionam momentos de descontração e de construção de 
conhecimento. Na região do Planalto Norte são 58 equipes da Estratégia Saúde 
da Família implantadas e o município de Bela Vista do Toldo foi escolhido para 
representar o projeto na fase macrorregional na sexta-feira, 6 de novembro, em 
Mafra e nos dias 25, 26 e 27 de novembro em Florianópolis.
Parabéns para toda a equipe e coordenação da Secretaria Municipal de 
Saúde, que não mediu esforços e deu todo o suporte para a realização das 
atividades.

As pessoas não se tornam especiais pela maneira de ser ou agir, 

mas pela profundidade em que atingem nossos sentimentos.

SIRLENE IARRO-

CHESKI, em nome 
das mulheres do 
Planalto Norte que 
participaram do 8.º 
Encontro Estadual de 
Mulheres Cooperativis-
tas agradece ao presi-
dente da Cooperalfa, 
o senhor Romeo Bet, 
e também a monitora, 
Mari Tânia, por esta 
oportunidade e pela 
atenção prestada a 
todas as mulheres.

ALISSON 

IARROCHESKI 
recebe os pa-
rabéns de seus 
pais, Álvaro Luis e 
Sirlene, pela sua 
primeira Euca-
ristia, que foi no 
sábado, 17.A limpeza e os cuidados com as se-

pulturas de entes queridos fi zeram 
com que o movimento nos cemi-
térios de Canoinhas aumentasse 
mais de 60% no decorrer desta 
semana, diz Paulo Ramos, funcio-
nário da empresa que mantém os 
cemitérios de Canoinhas e de Mar-
cílio Dias. Com a proximidade do 
Dia de Finados, na segunda-feira, 
2, a movimentação é intensa e deve 
fi car ainda maior com a chegada 
do fi nal de semana, seguido pela 
data religiosa.

Segundo Ramos, a manuten-
ção constante possibilita que o ce-
mitério esteja limpo e bem cuidado 
durante todo ano, mas garante que 
e a infraestrutura necessária para 
a limpeza das sepulturas, dever 
dos familiares, está garantida para 
quem quiser fazer uso dos servi-
ços. “Estamos oferecendo água e 
luz para quem precisar, até mesmo 
para que as pessoas possam usar 
lavadoras de pressão”, diz. 

No Cemitério Municipal de 
Canoinhas há aproximadamente 
1,8 mil sepulturas, mas a quantida-
de de pessoas sepultadas é difícil 
de numerar, diz Ramos, porque 
muitas delas são usadas para mais 
de uma pessoa. Ele explica que o 
cemitério está passando por um 
sistema de mapeamento, que vai 
numerar os túmulos e as ruas do 

local para facilitar a procura pelas 
sepulturas. “Nós já começamos 
este processo e, em quatro ou 
cinco meses, ele vai estar con-
cretizado. Mas, quem precisar de 
alguma informação, pode pedir 
ajuda”, informa.

De acordo com a diretora de 
Meio Ambiente de Canoinhas, 
Daiana Mara Linzmeier, tanto o 
Cemitério Municipal de Canoi-
nhas quanto o de Marcílio Dias, 
sob a administração da empresa 
licitada pela prefeitura, estão 
abertos para limpeza e melhorias, 
mas para preservar o acesso e a 
limpeza dos locais, as obras fo-
ram proibidas nesta semana. 

FINADOS?

Segundo o seminarista André 
Juliano de Souza, o Dia de Fi-
nados tem como fundamento a 
esperança na vida além da mor-
te.  “Este é o dia que vivemos a 
memória das pessoas queridas 
que já faleceram. Deste modo é 
o dia que vivenciamos o amor, 
pois, amar é sentir que o outro 
não morrerá”, diz.  

Segundo Souza, desde o 
século 8, o dia anual por todos 
os mortos é comemorado em 2 
de novembro, data que precede 
o Dia de Todos os Santos, e deve 
ser utilizada para “visitar os tú-
mulos, rezar e pensar em todos 
aqueles que faleceram e não são 
lembrados”.

LILIAN MUHLMANN decorou as sepulturas dos familiares no Cemitério Municipal de Canoinhas, na quarta-feira, 28
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Cultura ganha voz na boca do povo

Com espaço para debates, dis-
cussões e eleição de prioridades, 
as conferências municipais para 
elaboração do Plano Nacional 
de Cultura chegaram ao Planal-
to Norte. Em Major Vieira, o 
plano para a cidade foi discutido 
na quinta-feira, 22, com a parti-
cipação maciça dos estudantes 
da cidade e diversos setores da 
sociedade, sob a coordenação de 
autoridades do setor.

Segundo Silvana Ruthes Za-
budowski, secretária de Educa-
ção, Esporte e Cultura de Major 
Vieira, embora as conferências 
sejam determinações do Gover-
no Federal e aconteçam para-
lelamente em todas as cidades, 
a participação dos cidadãos no 
desenvolvimento do plano é 
fundamental para que o poder 
público se volte para as ações 
realmente consideradas impor-

tantes pela população. “O obje-
tivo é que a sociedade elenque as 
ações e aponte o que é prioridade 
nos municípios”, explica. Silmara 
destaca a participação dos jovens 
na conferência e acredita que as 
propostas elaboradas por eles te-
rão grande chance de se concreti-
zarem. “Eles estão participando 
de um processo democrático que 
há poucas décadas não existia. 
Têm a oportunidade de ter voz”, 
fala.

RESGATE HISTÓRICO

Reavivar as tradições, resgatar a 
história, valorizar o patrimônio 
cultural. Para alguns estudantes, 
estas são as prioridades. Segundo 
Mateus Verka Novak, orador 
de um dos grupos, a prioridade 
para Major Vieira é a reativação 
de antigas tradições. “Hoje em 
dia ninguém mais se lembra da 
história daqui”, diz, apoiado 
pelos colegas.

Para o turismólogo Marcelo 

Tokarski, que palestrou para os 
participantes da conferência, a 
região, inclusive Major Vieira, 
tem um grande potencial turísti-
co e cultural para ser explorado e 
o interesse dos jovens em reavi-
var estas áreas é um começo para 
que os setores se desenvolvam. 

“Só no turismo nós podemos 
explorar a potencialidade rural, 
étnica, gastronômica e folclóri-
ca”, explica. “Com o povo daqui 
sabendo explorar suas riquezas, 
valorizando o que é daqui, as 
pessoas de fora vão ver e querer 
conhecer também”, acredita. 

Conferências elencam prioridades para elaborar Plano Nacional; evento em Major Vieira aconteceu na quinta-feira, 22

Gracieli Polak

MAJOR VIEIRA

PLENÁRIA elencou propostas feitas pelos estudantes para aplicação na cidade

Exército realiza 

Operação Tupi

Cerca de 700 militares, cem 
viaturas sobre rodas e 20 blin-
dados deverão ocupar uma área 
na localidade de Campininha, 
em Três Barras, a partir da 
terça-feira, 3, até o sábado, 
7. O Exército Brasileiro fará, 
durante o período, exercícios 
de tiro e manobras militares, 
utilizando caminhões, obusei-
ros e blindados. 

Para que o exercício ocor-
ra sem danos, o comando do 
Campo de Instrução Marechal 
Hermes recomenda que os 
moradores evitem se dirigir 
até a área de manobras e 
evitem o trânsito de animais 
no local.

TRÊS BARRAS
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Saúde
CANOINHAS

Lei antifumo faz um ano 

sem funcionar

> p. 10 

Documento defi ne práticas exclusivas dos profi ssionais, como 
recomendação de tratamentos e aplicação de tatuagem

Lei do Ato Médico 
vai para o Senado

Gracieli Polak
CANOINHAS

A articulação da mandíbula 
A articulação da mandíbula no osso temporal (ATM) é das que mais 

trabalha. Basta falar ou mastigar, para que os 

músculos, tendões, ligamentos e cartilagens 

que a constituem entrem em atividade. 

Como consequência do excesso de tra-

balho, ela pode sofrer traumas, além 

de apresentar processos infl amatórios, 

infecciosos, autoimunes e malforma-

ções. Distúrbios da ATM acontecem 

principalmente em adultos de 20 a 50 

anos. Por razões mal conhecidas, as 

mulheres são atingidas na proporção 

de 3 a 9 para cada homem, conforme o 

estudo. Apenas 5% a 10% dos que apre-

sentam sintomas necessitam de tratamento médico; nos demais casos 

eles regridem espontaneamente.
Os distúrbios que acometem a ATM quase sempre são unilaterais, podem 

provocar dor craniofacial, assimetria no movimento de abertura da boca e 
ruído à movimentação.

A dor geralmente está localizada na própria articulação e na musculatura 
da mastigação, mas pode irradiar para o ouvido, músculos do pescoço, re-
gião temporal, ângulo da mandíbula e para a região dos olhos. Costuma ser 
constante, com períodos de piora no decorrer do dia. Em algumas pessoas 
é intermitente, com momentos de agudização.

Mastigar, abrir a boca e mesmo falar aumenta a intensidade da dor. Em 
alguns casos, a articulação pode fi car “travada” quando a boca se encontra 
fechada, ou, ao contrário, “travar” com a boca aberta, eventualidade mais rara. 
Esses sintomas são mais intensos pela manhã, especialmente nos pacientes 
com bruxismo, que cerram os dentes com força durante o sono.

Ocasionalmente, surgem zumbido e tontura. Em muitos casos, as dores 
se instalam de um dia para o outro, com intensidade moderada e desapa-
recem como vieram. Em outros, tornam-se crônicas. Dor crônica na ATM é 
classifi cada como um dos subtipos de cefaleia. Ruídos e crepitações, ao abrir 
a boca, ocorrem em aproximadamente 50% das pessoas e não requerem 
maiores cuidados. As causas dos distúrbios da ATM são multifatoriais. Existem 
fatores predisponentes, os que iniciam o processo e outros responsáveis por 
sua manutenção.

Traumatismos podem lesar ligamentos, cartilagens ou os ossos que 
contêm a articulação. Como resultado do processo infl amatório que se forma 
no local, há liberação de várias substâncias (citocinas) que agridem os teci-
dos articulares. Há evidências de que essa agressão seja semelhante a de 
outras síndromes causadoras de dores crônicas, e que pode estar associada 
ao processamento anormal dos estímulos sensitivos no território do nervo 
trigêmeo, que enerva a face.

Os distúrbios mais frequentes da ATM são os que acometem a muscu-
latura da mastigação, os discos articulares cartilaginosos, a osteoartrite e a 
artrite reumatóide.

O tratamento varia de acordo com o tipo de patologia, mas há medidas 
gerais que podem aliviar os sintomas.

1. Repouso: embora a articulação não deva ser imobilizada, não é 
recomendável mastigar alimentos duros; 

2. Calor local: compressas quentes trazem alívio; aplicações de ultrassom 
ou ondas curtas podem obter o mesmo efeito com mais efi ciência; 

3. Medicamentos: na fase aguda, os anti-infl amatórios não esteróides 
(diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, etc.) estão indicados por 7 a 10 dias, em 
pessoas com função renal preservada. Nessa fase, relaxantes musculares 
podem ajudar, mas não são úteis nos distúrbios crônicos. Alguns antidepres-
sivos são empregados nos casos crônicos. Fluoxetina e paroxetina devem ser 
evitados porque podem causar bruxismo. Já os benzodiazepínicos (diazepan, 
clonazepan, etc.), embora úteis, devem ser receitados apenas por alguns 
dias: essas drogas causam dependência química; 

4. Correção de problemas dentários e uso de próteses para proteger a 
articulação durante o sono; 

5. Massagens, manipulação cuidadosa e aplicações de ultrassom; 
6. Cirurgia e artroscopia em casos selecionados. 

Em tramitação no Senado desde 
2006, o projeto de Lei que pre-
tende regulamentar as funções 
exclusivas dos profi ssionais da 
medicina passou pela Câmara 
dos Deputados na quarta-feira, 
21, e voltou para o Senado para 
nova avaliação. O documento, 
defi ne as atribuições exclusivas 
da medicina, a última das profi s-
sões de saúde a ser regulamenta-
da no País, mas chega causando 
muita polêmica.

Pelo texto aprovado na 
Câmara, são atribuições especí-
ficas dos médicos a formulação 
do diagnóstico e a respectiva 
prescrição terapêutica ao pa-
ciente, a indicação e execução 
de cirurgias e prescrição dos 
cuidados médicos pré e pós 
operatório, a prescrição de órte-
ses e próteses oftalmológicas, a 
indicação de internação e a alta 
médica nos serviços de atenção 
à saúde, a realização de perícias 
médicas e os exames médicos-
legais. Se aprovada, a Lei pode 
impor que procedimentos con-
siderados “invasivos”, como 
tatuagem e acupuntura, devam 
ser realizados somente com 
a supervisão de profissionais 
médicos. A medida é uma das 
que mais causa polêmica e pode 
criar alguns problemas, como 
reclamam profissionais destas 
áreas.

LIMITAÇÃO
Para a tatuadora Vanessa Prust 
Tokarski, de Canoinhas, se a 

aprovação da Lei limitar a ação 
destes profi ssionais, pode haver 
um retrocesso, além da limitação 
do serviço. “Não existe risco de 
vida em se fazer uma tatuagem. 
Nos estúdios clandestinos há, 
sim, risco de contaminação”, 
afi rma. 

Vanessa acredita que a im-
posição da supervisão médica, 
caso seja aprovada, aumente os 
custos do procedimento, o que 
poderá aumentar a procura pelos 
estúdios clandestinos. Em nota, 
o Conselho Federal de Medicina 
não confirmou interesse em 
atuar na área. 

VANESSA: “Não existe risco”

A
rq

u
iv

o
 P

e
s
s
o

a
l



10 VARIEDADES Canoinhas, 30 de outubro de 2009SAÚDE

Tanchagem
PLANTAGO MAJOR, P. LANCEOLATTA, P. 
ASIATICA SIN. P. MAJOR VAR. ASIATICA, 
P. PSYLIUM PLANTAGINACEAE

VARIEDADES: As inflorescências da 
tanchagem-rosada (P. major Rosularis) 
lembram rosas verdes duplas. A Rubrifolia 
tem folhas roxas e a Variegata, marmori-
zadas.

PROPAGAÇÃO: Plante as sementes na 
primavera, quando o solo já se aqueceu.

COLHEITA E ARMAZENAMENTO: Corte 
as folhas e seque para usar como medicamento. Colha as sementes 
maduras, assim que o orvalho secar, e seque-as também.

> FITOTERAPIA
Graças a seus compostos mucilaginosos, a tanchagem tem efeito calman-
te sobre os pulmões, reduzindo a infl amação e removendo o catarro. É 
usada também como efeito curativo em casos de gastrite, colite e úlceras 
pépticas e intestinais. A tanchagem pode ser usada em bochechos e 
gargarejos para as infl amações da boca e da garganta e aplicada como 
unguento em cortes e hemorróidas. O psilium, p ovata é excelente laxativo 
formador de massa. A fi bra solúvel contida nas sementes absorve a água, 
regularizando os movimentos intestinais. Estudos confi rmaram seu efeito 
benéfi co no tratamento da prisão de ventre crônica e da síndrome do 
intestino irritável. O Psilium também usado em casos de fi ssuras anais, 
na recuperação de cirurgia anal/retal e nas hemorróidas, formando um 
bolo fecal mais mole que facilita a passagem das fezes. O teor de fi bras 
solúveis também torna o psilium parte importante dos programas para 
baixar o colesterol. A fi bra liga-se ao colesterol no sistema digestivo e 
permite sua excreção do organismo.

OBS.: Não use essas ervas se estiver grávida ou amamentando, a 
não ser com supervisão médica.

Sancionado em 2008 pelo prefeito, documento restringe tabaco; 
estabelecimentos de Canoinhas não são informados da Lei

Lei antifumo faz um 

ano sem funcionar

Gracieli Polak
CANOINHAS

No Rio de Janeiro, fumar em 
ambientes fechados dá multa. 
Em São Paulo, também. Gra-
dativamente, Curitiba e Belo 
Horizonte se enquadram no 
mesmo perfi l. Em Canoinhas, 
as medidas que se tornaram 
fonte de polêmica nas maiores 
cidades em 2009 já existem em 
forma de Lei desde setembro 
de 2008, com a diferença que, 
até agora, não foram colocadas 
em prática.

O projeto pioneiro, de au-
toria do Legislativo, passou pela 
Câmara de Vereadores em agos-
to de 2008, sendo sancionado 
em seguida, mas o desrespeito 
com os não-fumantes em nada 
se alterou desde então. A Lei, 
que determina a delimitação de 
áreas isoladas para o cigarro, não 
chegou ainda até os proprietários 
de bares e estabelecimentos. A 
Lei n.º 4.347, de 10 de setembro 
de 2008, proíbe a prática do 
tabagismo em serviços de trans-
porte público, recintos públicos, 
estabelecimentos públicos muni-
cipais, postos de abastecimento e 
automóveis. Acender, conduzir 
ou fumar um cigarro, só são per-
mitidos em áreas destinadas para 
este fi m, bem arejadas, sob pena 
de multa de 100 Unidades Fiscais 
de Referência (UFRs).

Segundo o texto da Lei, “en-
tende-se por recinto coletivo o local 
fechado destinado a permanente e 
simultânea utilização por mais de 
uma pessoa, tais como casas de 
espetáculos, bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares”, mas a 
medida não é levada a sério, como 

questiona a estudante universitária 
Ana Clara Mielski da Silva. “Não 
tem lugar em que não haja fumaça 
de cigarro. É praticamente impos-
sível sair na noite de Canoinhas 
e não voltar impregnada com o 
cheiro”, reclama.

Segundo a diretora da Vigilân-
cia Sanitária de Canoinhas, Tatiana 
Louise Bubniak, até o momento 
nenhuma autuação de descum-
primento da Lei foi feita, porque 
a equipe do órgão é bastante limi-
tada. “Nós estamos trabalhando 
em conjunto com o Estado para 
desenvolver ações educativas, que 
tem sido a linha adotada até o 

momento”, explica.

SEM INFORMAÇÃO
Aberto há quatro meses, o Bo-
liche e Bar não foi informado 
sobre a existência da Lei durante 
o processo de documentação do 
estabelecimento, mas segundo 
um dos proprietários, Fernando 
Gapski, no projeto de amplia-
ção da casa, que terá ambiente 
climatizado, já está prevista uma 
área exclusiva para fumantes. “Se 
houvesse legislação sobre isso, 
claro que teríamos acatado, mas 
não houve informação sobre o 
assunto”, diz.

PLACA indicativa na Câmara de Vereadores: um dos únicos lugares sinalizados
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Gracieli Polak

CANOINHAS/TRÊS BARRAS

Agora menores de 18 anos têm prioridade; campanha busca estimular doação de órgãos

Governo muda regras para 
quem espera por transplante

18
pessoas de Canoi-
nhas fazem diálise 

em Mafra e esperam 
por transplante de rim

Exatamente um ano. Esse foi 
o tempo de espera pelo qual 
passou o padre da Paróquia 
de Canoinhas, Luiz Marcelo 
Fvardovski, na fi la por um rim 
compatível. Transplantado há 
quatro meses, o religioso ainda 
preserva as marcas deixadas 
pela diálise em seu braço, assim 
como a lembrança de outros 
pacientes que não sobreviveram 
à espera. “Só quem passa por 
isso sabe como é, um martí-
rio”, conta. Na espera por uma 
chance como a que teve o padre, 
mais de 63 mil pessoas no País 
estão cadastradas para receber 
um novo órgão.

Na tentativa de aumentar 
o número de doadores, o Mi-
nistério da Saúde anunciou na 
quarta-feira, 21, um pacote de 
ações que deve investir, so-
mente em 2009 e 2010, R$ 24 
milhões. Além do incentivo à 
doação, novas normas técnicas 
foram divulgadas, entre elas a 
priorização de menores de ida-
de no recebimento de órgão de 
pessoas da mesma faixa etária. 
A medida, polêmica, divide opi-
niões. Quem tem mais direito 
à vida?

Para Fvardovski, é compli-
cado traçar uma opinião. Ele 
acredita que as novas regras 
não seriam prejudiciais para 
ninguém se as pessoas doassem 
órgãos. “Existem tantas mães, 
tantos pais na fi la de espera. Eles 
também precisam”, diz. Para a 
professora Cassiane Rodrigues, 
na fi la por um transplante de 
córnea, a preferência por uma 
faixa etária pode signifi car mais 
tempo de espera. “Por isso é 
preciso reforçar o pedido para 
que as pessoas doem, que a 
família respeite a vontade dos 
doadores”, diz.

FILA RELATIVA

Para a enfermeira da Fundação 
Pró-Rim da unidade de Mafra, 
Bernadete Copanski, as novas 
determinações do MS em relação 
à prioridade na fi la para o trans-

plante não são necessariamente 
novas e não devem alterar em 
muito a situação de quem vê na 
espera a chance de ter melhor 
qualidade de vida.

Bernadete esclarece que o 
principal critério para a escolha 
de uma pessoa para o recebi-
mento do novo órgão é a com-
patibilidade entre o doador e o 
receptor, não a posição na fi la. 
“O transplante depende muito 
do painel de rejeição de quem 
precisa do órgão. Aquele que 
tiver menos chances de rejeitar 
o novo órgão é selecionado”, 
explica. 

Somente em Mafra, 18 pes-
soas de Canoinhas fazem diálise 
e esperam por transplante de 
rim. No primeiro semestre deste 
ano, o número de transplantes de 
órgãos de doadores falecidos au-
mentou 24% no País em relação 
ao mesmo período de 2008.
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PADRE MARCELO comemora o transplante feito há quatro meses: “Existem tantas mães, tantos pais na fi la de espera”
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Assume o 4.º suplente 
do PSDB

 
A presidente interina na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal, realizada na segunda-feira, 26, 
vereadora Eleni Baum Baggenstoss (PSDB), pela 
ausência do titular, vereador Geraldo Orlonski 
(PSDB), deu posse ao 4.º suplente do PSDB, José 
Júlio Nogara (foto), que por um período de 30 dias 
substituirá o titular, Ademir Galle, que solicitou 
licença do cargo. 
    Nogara, que recebeu 140 votos, representa no 
legislativo as comunidades de Vila Nova e Campi-
na dos Pintos. No seu pronunciamento de posse, 
da tribuna, o vereador agradeceu o público que 
compareceu à sessão, e que mais uma vez lotou o 
plenário da Câmara. Destacou e agradeceu o apoio 
que tem recebido da sua esposa, desde o pleito 
eleitoral e em todos os momentos.  “Quero também 
agradecer as pessoas que me apoiaram e votaram 
em mim, principalmente ao meu partido o PSDB e 
ao vereador Ademir Galle por ter me concedido essa 
oportunidade de assumir no legislativo”, disse. 

JACKIE E FELIPE

Jaqueline Léa Longo e Felipe Pontes Teixeira viveram uma semana 
de gostosa expectativa e muitos preparativos para a recepção que 
suas famílias darão amanhã à noite no Circulo Militar de Porto União 
da Vitória, para festejar o enlace matrimonial dos fi lhos. “Jackie” é 
fi lha de Bernadete e Hélio Longo, da sociedade de Irineópolis, e 
Felipe, é fi lho de Ivanilde Pontes e Francisco Tito Teixeira “froom” 
Rio de Janeiro-RJ. Na foto, os noivos em recente visita aos pais 
dele, tendo ao fundo a paradisíaca paisagem que emoldura a ci-
dade maravilhosa do Rio de Janeiro. Lua de Mel na Serra Gaúcha, 
com parada obrigatória em Gramado e Canela e uma esticadela 
ao paraíso gastronômico e dos vinhos fi nos, iniciando por Flores 
da Cunha. Depois da viagem dos sonhos, Jaqueline e Felipe vão 
habitar em mais um paraíso da natureza: uma cidade chamada 
Jardim, próxima à Bonito, no Mato Grosso do Sul. 
Aos queridos sobrinhos, os votos de vida longa e uma união re-
pleta de felicidades. São os votos dos tios Lúcio e Maria Lucia. 

Sindicato capacita agricultores
O Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas encerrou 
ontem mais um curso de capacitação de agricultores no interior 
do município. Trata-se do curso de Corte e Assados de Carne 
Suína, ministrado em parceria com o Senar-SC. O certifi cado foi 
entregue aos 16 participantes, que tiveram 16 horas/aula em dois 
dias de atividades teóricas e práticas, no pavilhão da Igreja da 
Serra das Mortes. Tiveram como instrutor, o professor Remídio 
Lener, do Senar-SC. 

Sindicato capacita agricultores (2)

De acordo com o presidente do Sindicato, Edmilson Luiz Verka, 
no mês de outubro foram realizados três cursos em Bela Vista 
do Toldo e dois em Canoinhas. Em Bela Vista, para o Clube de 
Mães do Rio d’Areia de Cima, o curso de Pintura em Tecido; no 
centro da cidade, na propriedade de Regina, o curso de Cestaria 
em Palha de Milho; no centro, o curso de Tratores  Agrícolas e em 
Arrorio Fundo, o curso de Cortes e Assados de Carne Suína. Em 
Canoinhas, na Serra das Mortes, o curso de Cortes e Assados 
de Carne Suína e na sede da ATC, o curso Aplicação de Agro-
tóxicos. Ao todo, cerca de 75 pessoas, em média, participaram 
dos cursos de capacitação.  

Therezinha 

Wolff recebe 

das mãos da 

vereadora 

Eleni Bag-

genstoss (re-

presentando o 

legislativo), um 

banner ofereci-

do por Roberto 

Domit, que 

retrata o Casa-

rão e os seus 

antigos donos, 

Joaquim e 

Sofi a Domit

Homenagens
Não faltaram emoções e lágrimas de saudade e 
de pura nostalgia, durante o ato solene promovido 
pela Academia de Letras Vale do Iguaçu e Museu 
Casarão Domit, realizado na manhã de sábado, 
24, no salão de festas da Sociedade Recreativa e 
Cultural de Irineópolis. Presenças de personalidades 
do Sul do Paraná e do Planalto Norte Catarinense, 
que formam o “PIB” do intelecto e da cultura dessas 
paragens. O engenheiro Roberto Domit de Oliveira, 
coautor do evento, neto dos homenageados, tinha a 
intenção de surpreender e foi surpreendido com uma 
série de citações inéditas sobre particularidades da 
vida e das personalidades de Joaquim Domit e de 
Sofi a Domit. 
São detalhes sobre episódios relatados pelo histo-
riador, escritor e advogado Odilon Muncinelli, pela  
professora e historiadora Therezinha Leony Wolff, 
presidente da Alvi, e pelo professor, historiador e 
escritor, Joaquim Ribas. Os merecidos elogios e os 
parabéns a todos os personagens envolvidos neste 
acontecimento, que foi, sem dúvida, um autêntico 
banho de cultura. Quem foi ganhou, que não foi, não 
sabe o que perdeu.     

Sábado, 24, foi todo da fofi nha e muito amada CAMILI PEREIRA, que 
festejou seus dois aninhos em uma festa no sítio Luz. À adorável aniver-
sariante os parabéns, beijinhos e alegrias mil. Uma homenagem especial 

de seus avós Sueli e Hilário e de sua mãe Hellen Cristina Pereira.

1.ª Sopa dos Astros
A Fundação Hospitalar de Três Barras promove na sexta-feira, 6 de 
novembro, na ADC Rigesa, a 1.ª Sopa dos Astros. Dez tipos de sopas 
estarão sendo servidas: sopa roxa, sopa de ervilha, sopa de açafrão da 
terra com capeletti, sopa de curry, sopa tailandesa, sopa minestrone, sopa 
de músculo e legumes, canja de galinha, sopa surpresa e sopa de lentilha 
árabe. O evento terá início às 20 horas e o valor é de R$ 10. 
A noite será animada pela cantora Marjory. Participe!

Feliz aniversário para 
JOBEN MORANTI, 
que irá completar mais 
um ano na terça feira, 
3,  em meio ao carinho 
de toda sua família e 
amigos  que também 
o parabenizam pela 
festiva data. 

A garotinha LAISA 

DAL-BÓ MASSA-

NEIRO que come-
morou também no 
sábado, 24, seus 
cinco anos, reuniu 
amigos e familiares 
em uma animada 
festinha. Na foto 
está ladeada por 
seus pais Charlene 
Dal-Bó Massaneiro 
e Edson Massaneiro 
que eternizaram os 
alegres momentos.
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Lançamento marcou os 100 anos do nascimento da esposa do coronel Joaquim Domit em sessão solene da Alvi

SOFIA DOMIT vira selo postal

A Academia de Letras do Vale do 
Iguaçu (Alvi), sediada em União 
da Vitória-PR, realizou sessão so-
lene no sábado, 24, na Sociedade 
Recreativa Cultural de Irineópolis 
para  homenagear o centenário do 
nascimento de Sofi a Domit, uma 
das figuras mais importantes da 
história de Valões, que passou a se 
chamar Irineópolis em 1962. 

Em parceria com o Museu 
Casarão Domit, a Alvi dedicou as 
homenagens também  ao marido 
de Sofi a, coronel Joaquim Domit, 
infl uente político e fazendeiro, fale-
cido em 1968. A trajetória dos Do-
mit se confunde com a história da 
cidade. Joaquim chegou em Valões 
em 1918 a pedido do governador 
Hercílio Luz, como ‘mensageiro 
de paz’ entre os Estados. Joaquim  
marcou história na disputa por 
territórios, nomeado pelo governo 
com o objetivo de preservar os di-
reitos do Estado de Santa Catarina 
na divisa com o Paraná durante a 
Guerra do Contestado.

Na abertura do evento a presi-

dente da academia, Terezinha Wolff, 
destacou os objetivos da Alvi em 
aprimorar e elevar o nível cultural 
dos acadêmicos. “Para os membros 
da academia é motivo de muita ale-
gria estar em Irineópolis realizando 
esse evento solene”, declarou a 
presidente. 

Em seguida Aldair Muncinelli  
leu a história do casal Domit escrita 
por seu marido, o acadêmico  Odilon 
Muncinelli. “Foi amado na mesma 
proporção que odiado”, declarou 
ao falar da fi gura contraditória do 
coronel.

 Joaquim Osório Ribas, acadê-
mico da Alvi, contou a história do 
Casarão Domit.

Bastante emocionado, Roberto 
Domit,  neto do casal homenageado 
e  curador do Museu Casarão Domit, 
agradeceu a Secretaria de Educação 
e aos professores da Escola de 
Educação Básica Horácio Nunes 
que são parceiros realizando várias 
atividades relacionadas aos 100  anos 
de Sofi a e da história do Casarão.

O editor do CN, Edinei Wa-
ssoaski, entregou um quadro ao 
barbeiro Acir Marques, homena-

geado como um dos personagens 
da reportagem publicada em 17/07 
pelo CN intitulada Onde o tempo passa 

mais devagar, alusão ao aniversário 
de Irineópolis. Roberto destacou 
que Marques é como uma memória 
viva. “Um exemplo da história de 
Irineópolis”. 

Roberto homenageou ainda 
Dona Alvina Ferreira, 93 anos, que  
trabalhou com a família Domit des-
de 1988. Ela acompanhou as últimas 
horas de vida de Sofi a. Roberto se 
emocionou ao relembrar o dia de 
morte da avó, 14 de setembro de 

1992. “Ela se foi deixando saudade, 
carinho”, declarou comovido. 

SELO

Durante o evento, ocorreu o lança-
mento ofi cial do Selo Comemorativo 
do Centenário de Sofi a Domit. O 
selo foi resultado de parceria com 
os Correios.

Após a sessão os convidados 
foram recepcionados na Fazenda 
São Jorge, para um almoço. Em 
seguida, Roberto apresentou o 
casarão construído em 1926 aos 
convidados. 

Ellen Colombo

IRINEÓPOLIS

PRESENÇA: Prefeito de União da Vitória, Terezinha Wolff, Roberto Domit, prefeito de Porto União, Lezan e representante dos Correios; ao lado Roberto e o selo
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Rural

Gracieli Polak
PAPANDUVA

Investimentos vão ultrapassar R$ 6 bilhões na primeira fase

Comprometimento 

profi ssional

GloboAves vai ter
unidade em Papanduva

12 de outubro foi dia do Engenheiro Agrônomo. Pela peculiaridade 
da região em que vivemos, essencialmente agrícola, esse é um pro-
fi ssional intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e social 
desse território. Essa é uma citação deveras comum, entretanto, nem 
sempre devidamente valorizada.

Para que o nosso leitor possa ter a possibilidade de avaliar com 
clareza e conhecimento, tudo o que representa esse profi ssional e, 
sobretudo, o seu comprometimento com a sociedade, em geral, e 
com o rural, em particular, transcrevo abaixo o Credo do Engenheiro 
Agrônomo:

Sou agrônomo! Tenho amor aos horizontes largos do campo, ao 
cheiro da terra, ao cair da chuva, à alegria do sol, às carícias do vento, 
ao cântico das aves e ao barulho das folhas causado pelo vento.

Tenho amor ao crescer das plantas, ao marulhar das searas, às 
ondas de ouro dos trigais maduros, ao desabrochar dos fl ocos de 
algodão, ao cheiro dos frutos maduros e ao brilho colorido das ervas 
ondulantes.

Tenho amor a todos os animais criados por Deus; enternece-me a 
dedicação dos cavalos, a índole confi ante dos carneiros, a docilidade 
das vacas e a serenidade dos porcos nos cevados, e a forma como 
agradecem o carinho e o cuidado com que são tratados.

Por amar essas coisas, creio na terra e na vida da gente do 
campo, nos seus anseios, nas suas aspirações e nas suas crenças, 
nas suas faculdades e forças para melhorar a condição de vida e 
criar um ambiente agradável para os que lhe são queridos. Creio nos 
lavradores como sólido esteio da Nação, reservatório inesgotável 
da sua propriedade, a mais fi rme defesa contra os que pretendem 
despojá-la.

Creio no direito do agricultor a um melhor bem-estar, a um nível 
de vida que recompense o seu capital, o seu trabalho, a sua paciência 
e o recoloque em situação idêntica aos demais cidadãos.

Creio no seu direito a colaborar com os vizinhos para a defesa de 
interesses comuns e creio nos benefícios da ciência posta a serviço 
do seu bom senso.

Creio na integridade dos lares rurais, na pureza do amor das 
moças do campo e na infl uência que o lar deve ter sobre a cultura, a 
arte e a energia.

Creio nos jovens do campo, no seu anseio para se tornarem fortes, 
no seu direito de receberem preparação intelectual, física e moral, e a 
responderem ao apelo da terra que reclama os seus braços. Creio no 
meu trabalho, na oportunidade que me dá para ser útil, no que encerra 
no espírito de humanidade e fraternidade.

José Alfredo da Fonseca é engenheiro agrônomo M.Sc. e pesqui-
sador da Epagri – Estação Experimental de Canoinhas

Esta coluna é de responsabilidade da Epagri de Canoinhas

Cogitada desde julho, a instalação 
da empresa paranaense GloboAves 
em Papanduva está perto de ser 
concretizada, sinalizam as autorida-
des do município. As negociações 
entre a prefeitura e a empresa, em 
fase final, indicam que a cidade 
deverá em breve entrar no mapa da 
produção de aves do Estado, assim 
como a vizinha Itaiópolis.

Segundo o prefeito de Pa-
panduva, Luiz Henrique Saliba 
(PP), a doação do terreno para a 
empresa já está ofi cializada, em-
bora o termo de compromisso 
deva ser assinado em novembro. 
No entanto, Saliba acredita que 
o município não vai passar por 

uma situação como a vivida por 
Canoinhas em relação à vinda da 
Aurora, porque a situação de Pa-
panduva, segundo ele, é diferente 
da cidade vizinha. “A região está 
sendo estimulada, isso é verdade, 
mas, não há só proposta, há de-
manda, principalmente da Tyson 
Foods, em Itaiópolis”, afi rma.

Saliba explica que a unidade 
de GloboAves será responsável 
pelo abastecimento dos aviários 
da Tyson em Itaiópolis, porque, 
inicialmente, a produção da empre-
sa será de ovos e pintinhos, mas à 
medida que a produção avance, no-
vos ramos não estão descartados. 
“A contrapartida da prefeitura para 
a implantação da empresa é alta, 
tanto que o projeto está dividido 
em três partes. Serão mais de 50 
alqueires de terra disponibilizados 
para todo o projeto”, diz. 

MAIS EMPREGOS

De acordo com o secretário de 

Desenvolvimento Econômico 
de Papanduva, Antonio Thiessen, 
unindo os empregos diretos com 
os indiretos, cerca de 200 pessoas 
serão benefi ciadas com a vinda da 
GloboAves para a cidade. Somen-
te na primeira fase de instalação 
da unidade, Thiessen afi rma que 
R$ 6 bilhões serão investidos, 
montante que deverá gerar uma 
onda otimista na cidade, assim 
como novas oportunidades de 
emprego. “Nossa região está aber-
ta para este tipo de investimento e 
o município está preparado para 
atender a demanda que surgirá”, 
diz o secretário.

Procurados pela reportagem 
do CN, os diretores da empresa 
GloboAves, que estão em viagem 
de trabalho pela Europa, não 
se pronunciou sobre o assunto. 
Hoje a empresa é proprietária 
da marca Villa Germânia, nome 
com o qual pretende chegar a 
região.

TÉCNICOS da empresa avaliam terreno oferecido pela prefeitura de Papanduva
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Governo Federal defende aumento na tarifa para valorizar produto nacional; perda é esperada nas lavouras

Perto da colheita, produtores de trigo 
enfrentam problemas com chuvas

Gracieli Polak

CANOINHAS/TRÊS BARRAS

As chuvas acima da média 
na região trouxeram um pro-
blema que, em breve, deve 
chegar à mesa dos brasileiros. 
O trigo cultivado no País sai 
das lavouras com qualidade 
menor que a esperada, queda 
na produção e preço baixo, 
sem fazer frente ao produto 
que vem da Argentina e é 
utilizado de Norte a Sul na 
produção do pão.

No Paraná, Estado res-
ponsável pelo maior volume 
de produção, as colheitas se 
encaminham para seu estágio 
final, enquanto em Santa Cata-
rina a pouca luminosidade de 
setembro e outubro atrasou 
a cultura, que começa a ser 
colhida nas próximas sema-
nas. A esperança para salvar 
a safra, entretanto, pode vir 
de Brasília. O Ministério da 
Agricultura e Pecuária (Mapa) 
estuda o aumento da tarifa de 
importação, hoje fixada em 
10% para 35% quando houver 
novo pedido de importação. 
A medida, segundo o Mapa, 
protege e valoriza o trigo 
brasileiro.

Na região, no momento, 
a preocupação é outra. Nas 
localidades de Paula Pereira, 
Sereia e Rio do Pinho, lavou-
ras em diferentes estágios de 
desenvolvimento podem ser 
encontradas, mas, lentamente 
o verde começa a dar lugar ao 
tom amarelado do grão em 
fase de maturação. Em Boa 
Vista, interior de Canoinhas, 
o agricultor Osmar Engel 
cultiva cerca de dois hectares 
de trigo, que começa a mudar 
de tom. “Daqui uns 20, 25 
dias vai dar para começar a 
colher”, diz. 

DE OLHO NO TEMPO

O “grosso” da produção de 
Engel, que também cultiva 
cebola, canola, soja e milho 
aliados com a criação de suí-
nos, está concentrada do outro 
lado do rio, na localidade de 

Porto Ribeiro, interior de São 
Mateus do Sul –PR. Lá, mais de 
70 hectares ficam prontos para 

a colheita na mesma época que 
a “lavourinha” de Boa Vista 
e dependem da liberação da 

balsa no rio Negro para que o 
maquinário chegue ao campo. 
Tempo bom é pelo que espera 
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o produtor, que estima perda 
de 10% por causa da chuva. 
“Este ano produziu bem, teve 
alguns problemas, mas não 
devem ser muito significati-
vos. Sempre dá para tirar um 
lucrinho, mas para mim o que 
mais conta é a cobertura de 
solo”, afirma. 

Para Aldier Lúcio Silveira, 
que nas localidades de Barra 
Grande e Gavião, interior de 
Três Barras, ocupou cerca de 
150 hectares com o cereal, a 
perspectiva não é tão otimista 
quanto para Engel. Silveira 
estima que de toda a área plan-
tada, 50 hectares resultem em 
produto de boa qualidade. “O 
resto depende das condições do 
tempo. Pode ser que ele recu-
pere mais algumas áreas e que, 
colhendo com sol, eu consiga 
elevar a qualidade”, acredita.

O triticultor perdeu cerca 
de 20 hectares com a enchente 
que atingiu a região próxima ao 
Rio Negro, mas grandes danos 
foram sentidos também nas 
áreas que não foram invadidas 
pela água. “Aumentou o inves-
timento para evitar doenças 
e a produção caiu também”, 
lamenta.
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ENGEL observa estágio do cereal: “Daqui uns 20, 25 dias, vai dar para começar a colher”, acredita o agricultor
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Novas opções de 
lazer dão cara nova a 

Canoinhas e trazem 
cultura e entretenimento 
a um público que pouco 

ou nada sabia das 
atrações

CONTATO 
IMEDIATO 
com a sétima arte

MUDANÇA 

Sair de casa em 
Canoinhas, até 
pouco tempo, 

era sinônimo de pizza 
e balada. Talvez um 
chope ou um suco com 
os amigos. Em poucos 
meses, no entanto, as 
atrações se diversi-
fi caram de tal forma 
que não seria exagero 
afi rmar que vivemos 
uma pequena, porém 
promissora ‘revolução 
cultural’. Às baladas, 
foi acrescentado cine-
ma, boliche e cafeteria. 
Três empreendimentos 
simbolizam essa mu-
dança de hábito – o 
Cine Queluz, que veio 
no rastro do Mercado 
Queluz e do Cravo e 
Canela Gourmet; a Ca-
feteria Vocábulos, uma 
evolução da Livraria; 
e o Boliche e Bar, que 
adicionou esporte ao 
velho hábito de tomar 
uma bebida no fi nal do 
dia. O CN percorreu 
os novos ambientes e 
sentiu a boa receptivi-
dade do público. “An-
tes você tinha progra-
mas para fazer com os 
amigos, hoje é possí-
vel sair com a família 
e fazer algo diferente”, 
refl ete a administra-
dora Nice Babireski. 
Acompanhe.

DE HÁBITO

Omildo, o projetista:
Primeiro de Canoinhas em 

mais de dez anos, Cine 
Queluz atrai geração que 

não conhecia cinema

É 
com emoção que Maria 
de Lourdes Borguezan 
se lembra do primeiro 

contato de crianças com o cine-
ma. Como administradora do 
Cine Queluz, primeiro cinema 
de Canoinhas em mais de 10 
anos, ela conta que nas primeiras 

sessões – especialmente nas do 
fi lme Força G, que inaugurou o 
Queluz – muitas crianças com-
pravam o ingresso excitadas com 
a novidade. “Coisa mais linda ver 
os olhinhos deles brilhando por 
conhecerem o cinema”, conta. 
Malu, como é conhecida, sabe do 

que está falando. Ela e o marido, 
José Omildo Santos, trabalham há 
mais de 10 anos com cinema, ainda 
no tempo em que carvão movia o 
projetor. Trabalhou em cinemas 
de Porto União, Mafra e no Cine 
Capital, que funcionava no prédio 
da Igreja Matriz, em Canoinhas. 

Hoje fala com orgulho do convite 
que recebeu para administrar o Que-
luz. Comparando a sala do Queluz a 
de outros cinemas que já trabalhou, 
Lourdes diz que o número menor 
de cadeiras (133) contribui para 
sessões em horários diversifi cados, 
o que benefi cia o público. Ajustes 

D
a paixão de dois amigos por um esporte 

pouco conhecido na região, surgiu uma 

das melhores opções de lazer noturno 

da cidade. Nas viagens para cidades maiores, Fer-

nando Gapski e Paulo Eduardo Cordeiro Prust co-

nheceram o boliche e traçaram um projeto: trazer 

o esporte para Canoinhas, aliado a um ambiente 

agradável para diferentes faixas etárias.

Há quatro meses, o sonho virou realidade, 

enquanto um dos principais desafi os dos proprie-

tários ainda está sendo derrubado, assim como os 

pinos pelas bolas. “Quando você traz uma ideia 

dessa para uma cidade pequena, você precisa 

mostrar o produto, fazer com que as pessoas co-

nheçam”, afi rma Gapski. Para ele, a população de 

Canoinhas já está assimilando as opções oferecidas 

pela casa, serviços que, na opinião dos clientes, 

fazem a diferença.

Nas sete pistas existentes no Boliche e Bar, o 

clima de descontração prevalece mais que a disputa 

pelas jogadas perfeitas, mas o ranking dos maiores 

pontuadores da casa permanece chamando a aten-

ção. Na lista dos melhores, Marlon Luis Voigt, o 

Galetão, ocupa o posto número um. “Depois de 

passar o dia inteiro atrás de uma mesa de escritó-

rio, só isso aqui pra derrubar todo o estresse do 

trabalho”, diz. 

Voigt, que praticamente não conhecia o boli-

che, se tornou frequentador assíduo do estabeleci-

mento. Para não dizer que vai até o Boliche e Bar 

nos sete dias em que a casa funciona por semana, 

ele risca um, “para as pessoas não pensarem que 

eu sou viciado”, diz. 

Maria Amélia Reis e Maria Cristine Wellner, 

funcionárias de uma agência bancária, não frequen-

tam tanto a casa quanto Voigt, mas toda terça-feira 

marcam presença em uma pista reservada para elas 

e os colegas de trabalho. As duas fazem parte de 

uma das primeiras turmas a comprar pacotes de 

horas na casa. A explicação? “A gente encontra 

os colegas, o ambiente é legal e isso desestressa. 

E como!”, explica Maria Amélia.

U
m café bem feito, um ambien-

te agradável, a companhia do 

personagem que você esco-

lher. Na Livraria e Cafeteria Vocábulos, 

diz a proprietária Lisiane Maria Veiga 

Maievski, “há café e livros para todos os 

gostos, para todos os bolsos”.

Dos clássicos aos contemporâne-

os, as opções por cafés e escritores são 

inúmeras. A bebida, que pode vir pura 

no som foram feitos (a coluna Drops, 
do CN, havia criticado a qualidade 
do som), dando à sala as mesmas 
condições de cinemas de grandes 
centros. “Os fi lmes são recentes, 
tem pouca diferença entre as estreias 
nacionais”, elogia a administradora 
Nice Babireski. Ela e três amigas 
aguardavam na quarta-feira, 28, 
a sessão de Os Normais 2, grande 
sucesso do cinema nacional. Nesse 
meio tempo, lanchavam no Cravo e 
Canela Gourmet, estrategicamente 
localizado na porta do cinema. Ha-
viam acabado de sair do trabalho e 
resolveram fazer um programa dife-
rente. “Tirando baladas, Canoinhas 
não tinha opção de lazer, cinema, 
além de tudo, é cultura”, opina a 
publicitária Fernanda Fleith.

A bancária Danielli Dardim 
lembra que antes, quando se rece-
bia uma visita de fora da cidade, 
era difícil achar um programa para 
se fazer. “Hoje não, temos opções 
para levar as pessoas conhecerem 
a cidade”, afi rma.

Sobre os fi lmes, Malu conta 
que são diferentes públicos para 
diferentes fi lmes, o que dá equi-
líbrio a plateia, garantindo espec-
tadores. Hoje, por sinal, estreia 
um fi lme estilo família. UP, Altas 

Aventuras faz o estilo desenho-
adulto e emocionou o mundo com 
uma história de respeito aos mais 
velhos e a sabedoria (veja programa-

ção na página 29).

Para derrubar o estresse, BOLICHE
Esporte vira mania entre canoinhenses frequentadores da noite

MARLON GALETÃO NA PISTA: o primeiro do ranking

CAFÉ com gostinho de literatura
todo mundo que está aqui. Aviva a 

imaginação”, conta.

Hoje a Livraria e Cafeteria fica 

aberta até às 20 horas. Amanhã, às 11 

e às 16h30, Mariana se transforma em 

bruxa e conta histórias inspiradas no 

Halloween. Nos dias de semana, a casa 

abre cedinho, logo às 7 horas. Horário 

bom para tomar um café espresso, com  

mesmo. “O café expresso é aquele feito 

rápido. O espresso, sob pressão”, expli-

ca a proprietária.

ou com misturas, vem acompanhada da 

possibilidade de uma aventura com Dan 

Brown, uma comédia com Luis Fer-

nando Veríssimo ou um romance com 

Gabriel Garcia Márquez, sem precisar 

pagar nada mais por isso. “As pessoas 

ainda não acreditam que podem folhear 

os livros, que podem ler o que quiser. 

Mas podem, sim. O espaço está aberto 

justamente para isso”, diz Lisiane.

Inspirado nas cafeterias de grandes 

centros, o empreendimento idealizado 

por Lisiane e pelo marido, José Augusto 

Maievski, a Livraria e Cafeteria Vocábu-

los foi inaugurada há menos de um mês 

e já está conquistando espaço na rotina 

dos novos clientes, dos mais velhos aos 

bem pequenos.

Pensada para atrair diversas faixas 

etárias, reserva espaço para crianças, 

assim como livros e atrativos a mais 

para os baixinhos. Quinzenalmente, 

uma contadora de histórias profi ssio-

nal, Mariana Moreira Mayer, assume o 

palco e dá vida às histórias guardadas 

nos livros. “Eu noto que não são só 

as crianças que prestam atenção, mas 

Para ler, não precisa pagar nada; livraria promove interação em ambiente agradável

LISIANE NA LIVRARIA E CAFETERIA, aberta às 7 horas durante a semana
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Visite nossa página na internet
www.jornalcorreiodonorte.com.br

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.

ORAÇÃO A SANTA 
EDWIGES

Ó Santa Edwiges, vós que na terra 
fostes o amparo dos pobres, a ajuda 
dos desvalidos e o socorro dos en-
dividados, e no Céu agora desfrutais 
do eterno prêmio da caridade que em 
vida praticastes, suplicante te peço que 
sejais minha advogada, para que eu 
obtenha de Deus o auxílio de que ur-
gentemente preciso: “Fazer o pedido”. 
Alcançai-me também a suprema graça 
da salvação eterna. Santa Edwiges, 
rogai por nós. Amém! 
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e 
fazer o sinal da cruz.

Em agradecimento, mandei publicar 
esta oração, para propagar os benefí-

cios da grande Santa Edwiges.

COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO DE CANOINHAS

CNPJ 04.336.294/0001-88

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico 
de Canoinhas, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 45, Inciso III, do Estatuto Social, convoca to-
dos os Cooperados da Cooperativa para participar da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na 
sede da Cooperativa de Trabalho Médico de Canoi-
nhas – UNIMED Canoinhas, sito à rua Getulio Vargas, 
nº 1.345 – Canoinhas - SC, às 17:30 horas do dia 10 
de novembro de 2009, em primeira convocação, com 
a presença de, no mínimo, dois terços dos Cooperados 
em condições de votar; às 18:30 horas, em segunda 

convocação, com no mínimo a metade e mais um dos 
Cooperados; ou ainda, às 19:30 horas, em terceira e 
última convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) Cooperados, onde será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Admissão de Médico Credenciado.

OBS: O número de Cooperados, para efeito de 
cálculo de “quorum” de instalação, é nesta data, de 42 
(quarenta e dois).

Canoinhas/SC, 28 de outubro de 2009.

Ademir Aduce Pereira
Presidente da Cooperativa de Trabalho 

Médico de Canoinhas
UNIMED Canoinhas 

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

CACILDA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, viúva,  residente e 
domiciliada na Rua Juvenal Ribeiro da Silva nº s/nº, Bairro Centro, 
município de Rio Negro, estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº 
023.120.289 - 05, comunica que requereu junto a Fundação do Meio 
Ambiente – FATMA, a Autorização para aproveitamento de Madeiras 
derrubadas pela ação do vento, no imóvel de sua propriedade situada 
na Localidade de Invernada s/nº, Zona Rural do município de Major 
Vieira/SC, referente ao processo VEG/30110/CPN.

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

CACILDA RIBEIRO DA SILVA

Serviço Ruim

Leitor manda e-mail e foto para mostrar o estado em que a patrola 
da prefeitura deixou uma rua no bairro Jardim Esperança. “Tem 

pedras enormes e os carros não conseguem passar”, registra. 
Ele questiona o serviço, abandonado por causa da chuva e pede 
soluções para os responsáveis. “Dá para fazer melhor, não dá?”.

Montes de terra
Leitora reclama dos montes de terra amontoados nas ruas Otto 

Friedrich, Erna Joana Kelner, na esquina com a Bernardo 
Olsen, e na rua Alvino Volkmann, no Alto da Tijuca. Segundo 
ela, grandes montes estão acumulados no local, atrapalhando o 

trânsito.
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Idosa de 78 anos 

morre em acidente
Mulher chegava com a irmã em uma festa de aniversário na Arep

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Zitta Guttervil, 78 anos, morreu na 

tarde de sábado, 24, em acidente na 

rua Adão Tyska, na entrada do mu-

nicípio pela SC-280, trecho que dá 

acesso a Porto União. Zitta saía com 

a irmã, Iolanda Guttervil, 80 anos, de 

uma festa na Associação Recreativa 

Procopiak (Arep) em um Ford KA, 

placas de Canoinhas, quando foram 

surpreendidas por um Gol, condu-

zido por um rapaz de 33 anos que 

bateu na lateral direita do KA. Zitta 

estava no banco do carona e sentiu 

todo o impacto da batida. Iolanda 

estava no volante. As irmãs fi caram 

desacordadas e bastante feridas.

O Corpo de Bombeiros foi 

chamado e chegou a conduzir as 

senhoras ao Pronto Atendimento 

Municipal. Zitta, no entanto, deu 

entrada no PA já sem vida. Iolanda 

foi internada, fez exames e foi libe-

rada no mesmo dia.

PESADELO

Iolanda não consegue esquecer a 

imagem da irmã logo após o aci-

dente. “Ela tava esticadinha com as 

mãozinhas em cima do peito, abriu 

os olhos, olhou pra mim e fechou 

os olhos”, conta emocionada. Zitta 

e Iolanda moravam juntas.

Segundo Iolanda foi tudo mui-

to rápido. “Virei o trevo pra ir pra 

Arep, dei sinal de entrada, olhei 

pelo retrovisor, não vinha ninguém. 

Quando virei pra entrar, pedi pra 

Zitta ver se não vinha ninguém, 

ainda me inclinei e não vi nada. Não 

vi de onde apareceu o carro”, relata. 

Segundo a Polícia, o Gol freou 40m 

antes de bater no KA. “Ainda me 

lembro que o carro rodopiou duas 

vezes”, conta Iolanda. Zitta caiu 

para fora do carro. 

Zitta trabalhou anos na Sicol e 

foi uma das primeiras funcionárias 

da empresa Fuck S.A.. O empresário 

Niceto Osmar Fuck fez um discurso 

emocionado no enterro: “Foi uma 

pessoa que passou por este mundo 

não em brancas nuvens, mas deixou 

lições, serviu muito mais que foi 

servida. Teve uma vida pautada por 

muita doação e retidão de caráter. 

Os portões da Arep não se abriram 

por que o destino não quis, mas os 

portões do céu certamente estavam 

abertos para ela”.

Zitta não tinha fi lhos e nunca 

havia se casado.

Na sexta-feira, 23, no Clube Aliança, 

a Câmara de Vereadores de Porto 

União realizou uma sessão solene 

para outorgar a Comenda Medalha 

do Contestado em homenagem ao 

tenente coronel PM Mário Renato 

Erzinger,  como reconhecimento 

aos relevantes serviços prestados 

a Porto União. No mesmo evento 

foram concedidos título de cidadãos 

honorários a Domingos Forte Filho, 

industrial de União da Vitória, e 

ao secretário de Infraestrutura do 

Estado deputado federal Mauro 

Mariani (PMDB).

Erzinger deve ser empossado 

oficialmente comandante do 3.º 

BPM de Canoinhas em novembro. HOMENAGEADOS: Forte Filho, Mariani  e o tenente coronel Mário Erzinger

Furto de veículo
Na tarde de sábado, 24, um veículo 
Gol vermelho furtado em Porto 
União, furou uma barreira policial na 
SC-280 no Posto da Polícia Rodo-
viária Militar Estadual, chegando a 
quase atropelar os policiais. Um dos 
PMs atirou no pneu do carro, obri-
gando o motorista a abandonar o 
veículo na entrada de Bela Vista do 
Toldo. Os ocupantes se embrenha-
ram na mata. A Polícia encontrou 
os suspeitos pouco depois. Foram 
detidos Cleiton Gonçalves de Lima, 
22 anos, e José Henrique da Silva 
Nunes, 18 anos. Eles foram enca-
minhados ao Presídio Regional de 
Mafra e vão responder por roubo.

Roubo de bebidas
Na noite de quinta-feira, 23, na rua 
José Nunes Cavalheiro, no bairro 
São Cristovão, em Três Barras, 
um rapaz de 19 anos foi detido 
com várias garrafas de bebida. 
Ele havia sido denunciado por um 
comerciante pouco antes, por ter 
assaltado seu bar. Com o suspeito 
foi encontrada uma faca.

Ele foi reconhecido e encami-
nhado a Delegacia.

Golpe do cartão 
volta a atacar
Uma senhora de 69 anos caiu no 
golpe do cartão, aplicado várias ve-
zes em Canoinhas e região no ano 
passado. Na sexta-feira, 23, ela re-
cebeu a ligação de um homem que 
dizia ser gerente de uma empresa 
de telefonia, afi rmando que caso ela 
comprasse 10 cartões de recarga 
de celular no valor de R$100, ga-
nharia um carro zero quilômetro, 
um computador e três telefones 
celulares. Para tanto, ela teria de 
deixar o telefone fora do gancho 
enquanto efetuava a compra.  

A senhora registrou Boletim de 
Ocorrência.

Atropelamentos
Na tarde de sexta-feira, 23, na rua 
Coronel Albuquerque, centro de Ca-
noinhas, um senhor de 57 anos foi 
atropelado por uma motocicleta. O 
condutor fugiu sem prestar socorro. 
O adolescente de 17 anos, que con-
duzia a moto, foi encontrado pouco 
depois. A vítima foi levada para o 
Hospital Santa Cruz e contra o rapaz 
foi lavrado um Boletim de Ocorrência 
Policial por causar lesão corporal 
em direção de veículo, omissão de 
socorro e fuga  do local do acidente. 
Contra o pai do acusado  foi pre-
enchido termo circunstanciado por 
entregar veículo automotor a pessoa 
não habilitada.

Já na segunda-feira, 26, um 
rapaz de 22 anos atropelou um 
senhor de 77 anos com uma moto-
cicleta na rua Coronel Albuquerque. 
Os dois se machucaram, mas já 
deixaram o hospital.

Assalto em Bela 
Vista do Toldo
Na noite de segunda-feira, 26, dois 
homens armados assaltaram um 
mercado em Bela Vista do Toldo. 
Segundo o casal proprietário do 
mercado, os assaltantes os pren-
deram no banheiro, enquanto rou-
bavam objetos, produtos e dinheiro 
do caixa. Quando eles conseguiram 
sair do banheiro, não havia pista da 
dupla. A Polícia foi chamada, mas 
não localizou s suspeitos que, se-
gundo as vítimas, estavam em um 
Gol e usavam roupas pretas.

Polícia Civil de 
Canoinhas apreende 
carro clonado

A Equipe de Investigação da Polícia 
Civil de Canoinhas apreendeu na 
quinta-feira, 22, uma Eco Sport 
(foto) clonada circulando pelo centro 
de Canoinhas. A informação da sus-
peita partiu da Polícia de Joinville, 
onde circulava veículo idêntico.

Ao investigar, os policiais des-
cobriram que o clone estava em Ca-
noinhas. Segundo a Polícia, o carro 
foi roubado em Porto Alegre-RS em 
27 de março deste ano.

O delegado Rui Orestes Kuchi-
nir instaurou Inquérito Policial para 
apurar os fatos.

Acidente na 280
Na tarde de quarta-feira, 28, na BR-
280, trecho próximo a Canoinhas, 
um caminhão Mercedes-Benz 1935, 
placas de Mafra, conduzido por um 
homem de 32 anos, bateu contra 
um Fiesta, placas de Bela Vista do 
Toldo, conduzido por um senhor de 
40 anos. Segundo a Polícia, o Fiesta 
teria invadido a pista contrária. O 
casal que estava no Fiesta foi con-
duzido pelo Corpo de Bombeiros até 
o Hospital Santa Cruz e no momento 
passa bem.

Furta em frente ao 
Fórum de Canoinhas
Um rapaz de 20 anos foi detido 
na noite de quarta-feira, 28, por 
ter furtado uma bicicleta da frente 
do Fórum de Canoinhas. Ele foi 
fl agrado em sua casa no bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, com a 
bicicleta.

Tresbarrense 
morre em acidente
A enfermeira tresbarrense Thais 
Mara Kutas, 20 anos, faleceu pouco 
depois de sofrer um acidente de 
trânsito no centro de Jaraguá do 
Sul, na tarde de segunda-feira, 26. A 
família de Thaís mora no bairro São 
Cristóvão, em Três Barras.

Segundo a Polícia, Thaís estava 
de carona na motocicleta conduzida 
pelo noivo, Tiago Woichekowski, 20 
anos. Eles teriam tentado uma ultrapas-
sagem, quando tocaram em um Honda 
Civic que os arremessou de frente con-
tra um caminhão. Thaís foi rapidamente 
atendida, mas chegou ao hospital 
sem vida. Ela foi velada na igreja São 
Francisco, no Campo d’Água Verde, e 
sepultada no Cemitério Municipal de 
Canoinhas. Tiago foi hospitalizado, mas 
não corre risco de morte.

Thaís havia se formado em En-
fermagem no início do ano pela UnC 
Canoinhas e desde então morava 
em Jaraguá do Sul.

Maria da Penha
Na tarde de segunda-feira, 26, um 
rapaz de 19 anos foi detido na rua 
José Lulu Vieira, Campo d’Água 
Verde, em Canoinhas, por ameaçar 
a mãe de 38 anos com uma barra de 
ferro. Segundo ela, não é a primeira 
vez que o fi lho a ameaça. Foi dado 
voz de prisão ao rapaz, lido os seus 
direitos e encaminhado à Delegacia 
de Policia Civil.

Comandante do 3º BPM recebe homenagem

PORTO UNIÃO
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Pré-sal vai 
exigir 207 mil 
trabalhadores

PRECISA-SE

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Casan - Companhia Catarinense 
de Águas e Saneamento
Prazo: até hoje
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

lAlesc - Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina
Prazo: até 26 de novembro
Cargos: analista e técnico legislativo
Vagas: 56
Salário: até R$ 3.712,21
Escolaridade:  2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 100 para o 
cargo de Analista Legislativo (Ensino 
Superior) e R$ 60 para o cargo de Téc-
nico Legislativo (Ensino Médio)
Inscrições: http://alesc.fepese.ufsc.
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.

COM AGÊNCIAS

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

PRECISAMOS  de pessoas (ambos 
os sexos), acima de 18 anos para 
produção de mala direta. Não é venda, 
ganhos iniciais a partir de R$ 700 por 
produção, mais ajuda de custo. Única 
empresa em segmento nacional acima 
de 4 anos. Fone: 9953-7497 ou 9163-
0730.

PROCURO serviço como costureira ou 
diarista. Fone: 3622-5751 ou 9167-
4679.

FAÇO cortes e podas de árvores. Fone: 
3622-5679, com Edson.

O desafi o é extrair petróleo a 
uma distância de 300 quilôme-
tros da costa e sete mil metros 
de profundidade na sexta maior 
reserva já descoberta no mundo. 
Para isso, 207 mil profi ssionais 
serão necessários até 2013, com 
a primeira leva de investimentos 
do Governo Federal para colocar 
em funcionamento o sistema de 
extração de petróleo do pré-sal. 

O projeto, que deve mo-
bilizar uma geração inteira de 
pessoas em busca de espaço 
no mercado de trabalho, trará 
espaço para profissionais de 
diversas especialidades e tam-
bém com pouca escolaridade, 
mas será um campo de trabalho 
aberto para os especialistas, 
que deverão comandar todo o 
processo. Se você está em busca 
de qualifi cação, este é momento 
para apostar em uma profi ssão 
do futuro.

Das 207 mil vagas, cerca de 
140 mil são para profi ssionais de 
Nível Básico, 47 mil para Nível 
Médio, 6,5 mil para Nível Téc-

nico e aproximadamente 12 mil 
para Nível Superior. Nos empre-
endimentos do setor, que contará 
com a construção de refi narias, 
plataformas, navios e dutos, no 
Ensino Superior o campo está 
aberto para os engenheiros.

APOSTE NAS 

ENGENHARIAS

Para trabalhar nas bases de con-
trole serão necessários engenhei-
ros civis, de petróleo e automa-
ção. Nas plataformas, a demanda 
será por engenheiros de logística 
e produção, assim como técnicos 
na mesma função. Na construção 
e manutenção de plataformas e 
navios, engenheiros navais, de 
tubulação, de equipamentos e de 
embarcação. 

Nas outras funções espe-
cífi cas o Programa de Mobili-
zação da Indústria Nacional de 
Petróleo e Gás (Prominp) está 
qualifi cando profi ssionais para 
atuar no segmento. Em Santa 
Catarina os cursos do programa 
são aplicados pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai). 

Profi ssionais devem começar a se preparar
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Lojas devem fechar o mês com 30% a menos de faturamento, avaliam gerentes; movimento despencou no centro

Rotativo derruba vendas no comércio

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Hoje é dia de os lojistas fecharem 
as contas do mês e os gerentes das 
maiores lojas de eletrodomésticos 
de Canoinhas já prevêem que o 
resultado não será dos melhores. 
O culpado? A maioria diz que 
o estacionamento rotativo, im-
plementado em 1.º de outubro, 
derrubou as vendas em 30 dias de 
vigor. “Acabou com o movimento”, 
protesta a gerente da loja Berlanda, 
Célia Marshalk. Ela acredita que o 
consumidor compra por impulso. 
“Mas como vai comprar se ele 
tem de pagar pra ver as ofertas?”, 
pergunta. Os questionamentos não 
param por aí. “As pessoas costu-
mavam estacionar e pesquisar os 
preços, mas como vão fazer isso se 
tem um tempo para deixar a vaga 
senão vão ser multados?”, indaga o 
gerente da Mercado Móveis, Izoroel 
Batista da Silva.

No Festival da Casa, segundo a 
gerente Raquel Iarrocheski, clientes 
que entram com muita pressa ale-
gando que precisam voltar logo para 
o carro porque está esgotando o 
tempo do estacionamento, ganham 
um cartão de cortesia. “É a forma 
que encontramos de manter o clien-
te”, explica.

O subgerente da Ponto Frio, 
Rafael Paisani Klapouch, concorda 
com a concorrência, mas acredita 
que as pessoas ainda vão se acostu-
mar com a mudança. “Acredito que 
as pessoas vão entrar nessa nova 
rotina, é uma questão de tempo, mas 
até lá levamos prejuízo”.

As lojas estimam em 30% a 
queda das vendas no mês de ou-
tubro.

O gerente da loja Salfer, Paulo 
Rodrigues da Silva, é o único a 
comemorar os resultados do mês. 
“Não tivemos prejuízo, por sinal 
esse foi o melhor mês do ano”, 
festeja. Silva reclama, no entan-
to, da difi culdade para receber e 
despachar mercadoria. A Lei do 
estacionamento rotativo determina 
que caminhões de carga e descarga 
só podem circular pelas ruas peda-
giadas das 18h30 às 8h30. Mas a 
queixa principal não é exatamente o 
horário. Na rua Francisco de Paula 
Pereira, que concentra as maiores 
lojas varejistas da cidade, existe ape-
nas uma vaga para estacionamento 
de caminhões. “Além de tudo ainda 
a vaga fi ca na frente dos Correios”, 
protesta Silva. Como as lojas fi cam 
todas na outra esquina, torna-se 

um dilema transportar mercadorias 
maiores. “A difi culdade maior é em 
dia de chuva”, conta o motorista 
Ivonei Lecin. A solução é fretar um 
carro menor com carroceria para re-
tirar a mercadoria da loja e transferir 
para o caminhão.

Célia conta que os fi scais são im-
placáveis. Mesmo que os caminhões 
tentem estacionar rapidamente em 
dias de chuva, por exemplo, são mul-
tados tão logo sejam fl agrados.

MUDANÇA DE HÁBITO
Não é só nas vendas que os lojistas 
sentiram impacto. No caso da ven-

dedora Renilda Muchinski Alves da 
Silva, que trabalha na rua Francisco 
de Paula Pereira, o estacionamento 
rotativo a fez acordar meia hora mais 
cedo. Desde o dia 1.º ela deixou o 
carro na garagem e segue a pé cerca 
de 5km entre sua casa e o trabalho. 
“Pra descer tudo ajuda, mas para 
subir...”, brinca.

Sérgio Bilitzki não foi tão radi-
cal. Trocou o carro pela motocicle-
ta, mas reclama da falta de vagas. Na 
rua Francisco de Paula Pereira, há 
apenas um espaço para oito motos. 
“Se não der sorte de achar vaga tem 
de estacionar em outra rua”. As 

reclamações de motociclistas, por 
sinal, é uma das mais repetidas no 
escritório da Serttel, que administra 
o Rotativo Canoinhas. Com o novo 
sistema em vigor, quem tem moto, 
passou a deixar o carro na garagem 
para evitar pagar estacionamento.

Solução feliz tiveram os fun-
cionários das lojas Bandeirantes. 
O proprietário do grupo, Amadeu 
Peron, adaptou um terreno próximo 
às lojas para comportar os carros 
dos funcionários. Pela gentileza, 
os empregados pagam R$ 20 por 
mês como taxa de manutenção do 
espaço.

Marilda Fernandes Demétrio 
teve de resolver no grito o dilema 
que passou a enfrentar desde 
que o estacionamento rotativo 
foi implementado. Dona de uma 
van de cachorro-quente, viu seu 
negócio ameaçado quando tomou 
conhecimento da Lei que insti-
tuiu o Rotativo Canoinhas. Pela 
regulamentação, as oito vans de 
cachorro-quente que operam hoje 
em Canoinhas têm de seguir as 
mesmas regras válidas para carros 
comuns. Além de pagar pelo es-
tacionamento, não podem passar 
mais de duas horas na mesma 
vaga. “Eles querem que eu rode, 
mas sapateio e não rodo”, diz com 
convicção. Os questionamentos de 
Marilda são pertinentes e aparen-
temente convenceram a Serttel, 
que não insiste mais para ela 
rodar. Apenas cobra R$ 5,75, que 
é valor das nove horas diárias em 
que o rotativo funciona. Mesmo 
assim, Marilda não está satisfeita 
e movimenta os demais donos 
de vans a colher assinaturas em 
um abaixo-assinado pedindo que 
eles tenham o direito de trabalhar. 
“Quero colher duas mil assinatu-
ras”, afi rma. Vereador Beto Passos 
(PT) já apresentou projeto de Lei 
garantindo isenção aos donos de 
vans de cachorro-quente, mas não 
deve passar (leia matéria ao lado).

Marilda diz que paga R$ 95 
para a prefeitura para manter o 
alvará de licença. “Se no alvará 
diz que o meu lugar é no estacio-
namento em frente à (Farmácia) 
Vital, como tenho que rodar?”, 
questiona.

Donos de vans 

de cachorro-

quente vivem 

na incerteza

CENTRO DA POLÊMICA: Apenas uma vaga de carga e descarga pode ser usada por lojistas da Francisco de Paula Pereira
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MARILDA coleciona cartões
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Esportes
FUTEBOL NACIONAL

Brasileirão passa por reviravolta 
no fi nal
> p. 23

Chuva adiou disputa em quatro modalidades; jogos continuam neste fi m de semana

Correio do Norte vence categoria mais 
disputada dos Jogos da Primavera

Gracieli Polak
CANOINHAS

Entregadores, trabalhadores da indús-

tria, empresários e, sobretudo, amigos, 

compõem o time vitorioso na catego-

ria mais disputada da 26.ª edição dos 

Jogos da Primavera. No sábado, 24, 

em uma partida eletrizante, o time do 

Correio do Norte disputou o título com 

a equipe do Grêmio Cesc e, vencendo 

por 7 a 2, levou a taça para casa.

Formado no começo do ano, 

o time conquistou no sábado seu 

primeiro título, na quarta compe-

tição que disputa. Segundo o ala 

Claudinei Rogalski, a equipe entrou 

na competição sem esperar pela 

vitória, mas lutou bastante para que 

isso acontecesse. “A gente já vinha 

acumulando alguns campeonatos, 

já era hora de chegar lá”, conta. A 

modalidade futsal livre masculino, 

destaque em todas as edições da 

competição, recebeu, neste ano, a 

inscrição de 16 equipes.

JOGOS CONTINUAM

Por causa do tempo chuvoso do sába-

do, 24, programado para ser o último 

dia de competições, algumas modalida-

des serão disputadas em outras datas. 

Segundo a Fundação de Esportes de 

Canoinhas (FME), se as condições cli-

máticas permitirem, o vôlei de areia  de 

dupla masculino será realizado amanhã. 

O atletismo está programado para o 

sábado, 7 de novembro, no Ditão.

Segundo Gérson Dobrochinski, 

da FME, mesmo com os atrasos 

ocasionados pelo mau tempo, a 

edição deste ano dos Jogos da Pri-

mavera não deixou a desejar tanto 

para atletas quanto para torcedores. 

Dobrochinski explica que não houve 

confl itos e que houve boa média 

de público nas partidas realizadas. 

“Tivemos uma média de 400 a 500 

pessoas nos ginásios, um público 

muito bom”, diz.

Neste ano, 35 agremiações par-

ticiparam da competição. O troféu 

de campeão geral deve ser entregue 

ao vencedor assim que todas as 

modalidades forem disputadas, ainda 

sem data especifi cada.

EQUIPE VENCEDORA: bom entrosamento e preparo físico garantiram ao time o primeiro lugar no futsal livre
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A seis rodadas, campeonato está indefi nido; São Paulo era líder 

Brasileirão passa por 
reviravolta no final

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

A equipe feminina de Futsal da categoria sub 15, de Irineópolis, con-

quistou o 1.º lugar na etapa classifi catória da Copa Eletrosul de Futsal, 

realizada em Porto União, na quinta-feira, 22. O técnico, Pedro de Miran-

da, que nesta competição comandou as equipes femininas sub 17 e livre, 

comemora ainda a segunda colocação nestas duas categorias. 

O jogador de futebol Marcelo Ro-
drigo de Lara (foto), 17 anos, que 
treina há aproximadamente dois 
meses no Centro de Treinamento 
de Alto Rendimento de Futebol do 
E. C. Iguaçu, de Irineópolis, acaba 
de ser contratado pela equipe de 
juniores do Rio Ave, Vila Conde, da 
1.ª divisão de futebol de Portugal. 
O embarque do garoto está progra-
mado para a primeira quinzena de 
dezembro.

Jogador de 

Irineópolis é 

contratado 

por equipe de 

Portugal

CONVITE
A Secretaria da Educação, Esporte e Cultura de Major Vieira, 

junto com a Divisão de Esporte convidam a sua equipe de 
futsal para o 

1.º TORNEIO DA INTEGRAÇÃO 2009 DE FUTSAL.
Local: Ginásio Municipal de Major Vieira.

Dia: 22/11/09.
Início: 8h30
Premiação:

Campeão: 1 carneiro e 42 cervejas em lata + R$ 100
2.º lugar: 1 leitão com 20kg e 30 cervejas em lata

3.º lugar: 15 cervejas em lata
Inscrição: R$ 50

Obs: Almoço confi rmar

Outras informações: Ginásio de Esporte ou pelo fone: 3655-1610 ou 
9981-7960. Inscrições limitadas. 

Favor confi rmar sua equipe até dia 17 de novembro.

Irineópolis classifi ca Futsal Feminino 

para a fi nal da Copa Eletrosul

EQUIPE disputará fase fi nal em 29 de novembro, em Campos Novos

A temperatura está quente nos gra-

mados de todo Brasil e a tabela do 

Campeonato Brasileiro, passando 

por muitas alterações, inclusive com 

novo líder. A disputa do Morumbi 

na quarta-feira, 28, daria ao vencedor 

algo mais que os três pontos obtidos 

com a vitória. Resultado? Muita tor-

cida, em todos os confrontos. 

São Paulo e Internacional fo-

ram para campo com a consciência 

de que o vencedor seria o novo líder 

do Brasileirão, que é considerado o 

mais emocionante desde que come-

çou a ser disputado no sistema de 

pontos corridos. Com um gol no 

último lance do primeiro tempo, 

o São Paulo sem Rogério Ceni, ex-

pulso na partida anterior, garantiu 

uma vitória magra, mas signifi cativa: 

foi para o primeiro da tabela. Pelo 

menos até ontem.

Em uma rodada eletrizante 

com sete partidas, a melhor deste 

ano, segundo os programas es-

portivos, a tabela balançou. Nos 

acréscimos, o Cruzeiro venceu o 

Santo André por 3 a 2 e agora está 

em 5.º lugar na colocação geral, 

ultrapassando o único carioca bem 

no campeonato. Embalado por uma 

série de resultados positivos, há dez 

jogos o Flamengo não perdia opor-

tunidade de marcar e, caso vencesse 

o Barueri, encostaria no Palmeiras, 

no segundo lugar na tabela. Não 

deu. O rubro-negro carioca fi cou 

pelo caminho e amargou os 2 a 0 do 

clube paulista. Ainda com chances 

expressivas, os seis primeiros colo-

cados iniciam agora um mata-mata 

em busca do título, que se depender 

da previsão de especialistas, deve ser 

decidido nas últimas rodadas, quem 

sabe na fi nal, no domingo, 29 de 

novembro.

EM RISCO

Faltando seis rodadas para a deci-

são, a quantidade de jogos também 

é pequena para que alguns times, 

como o Fluminense, 27 pontos, 

suba na tabela. Em situação com-

plicada, seis clubes lutam para 

sobreviver na primeira divisão e 

promovem um rodízio entre os 

piores desempenhos no campeo-

nato (confira classificação ao lado).

Palmeiras e Atlét ico-MG, 

ontem 2.º e 3.º colocados, não 

participaram da rodada de quarta-

feira. Seis clubes se enfrentaram 

ontem, depois do fechamento 

desta edição.

ABRAÇADO a Dagoberto, Washington comemora o gol da vitória do São Paulo

D
iv

u
lg

aç
ão

L
ú

ci
o

 C
o

lo
m

b
o

L
ú

ci
o

 C
o

lo
m

b
o



24 VARIEDADES Canoinhas, 30 de outubro de 2009GERAL

PROGRAMA FALAR DE SI
Uma atividade muito interessante que estamos desenvolvendo em 
nosso Clube é o Programa Falar de Si, no qual, a cada semana, 
um companheiro relata a sua biografi a, sua vida familiar, suas ex-
periências no campo profi ssional e social. É uma excelente oportu-
nidade que estamos tendo de melhor conhecer e valorizar nossos 
companheiros.

INTERCÂMBIO DE GRUPO 
DE ESTUDOS

Com satisfação vimos aprovada a indicação da nossa candidata, 
Viviane Bueno Borges de Souza, para participar do programa In-
tercâmbio de Grupo de Estudos (IGE), que no próximo ano estará 
visitando a Argentina. Em contrapartida, estaremos recebendo a visita 
de um grupo de “hermanos” argentinos.

FESTA DO TIRO 
No próximo dia 11 de novembro, estaremos promovendo o jantar de 
abertura da Festa do Tiro, uma iniciativa da Sociedade Benefi cente 
Operária – SBO. Esta festa visa resgatar as tradições germânicas 
da nossa população, que todos devemos apoiar e valorizar. Portan-
to, estão todos convidados a se divertir e prestigiar este importante 
evento cultural, que se estenderá até o dia 14 de novembro, quando 
acontecerá o tradicional Baile do Tiro, numa autêntica festa alemã.   

LAR DE IDOSOS DR. ROLANDO 
LOURENÇO MALUCELLI

O Rotary Club de Canoinhas, juntamente com a Associação das 
Senhoras de Rotarianos (Casa da Amizade), está somando esfor-
ços na concretização do projeto do Lar de Idosos, uma magnífi ca 
iniciativa da Pia União de Santo Antonio, cujo objetivo é proteger as 
pessoas idosas, notadamente as mais carentes. Certamente toda 
a nossa comunidade irá colaborar para o sucesso deste grandioso 
empreendimento humanitário.

INTERACT CLUB
A Comissão de Projetos de Prestação de Serviços, tendo à frente o 
companheiro Luiz Carlos de Moraes Damasceno, está trabalhando na 
constituição do Interact Club, que faz parte do Rotary International. 
Formado por jovens de 14 a 18 anos de idade, os Interact Clubs são 
inteiramente patrocinados por Rotary Clubs, os quais lhe oferecem 
apoio e orientação. A missão dos interactianos é: a) fazer novos 
amigos; b) ajudar a comunidade; c) desenvolver a capacidade de 
liderar; e d) fazer a diferença no mundo. Já temos a inscrição prévia 
de 16 jovens. Parabéns aos companheiros rotarianos, pois estão 
proporcionando a concretização do lema: “O Futuro do Rotary está 
em Suas Mãos”.

75 ANOS DO ROTARY CLUB 
DE JOINVILLE 

Parabenizamos os valorosos companheiros do Rotary Club de Join-
ville, nosso padrinho, pelos seus 75 anos de existência, comemo-
rados em 20/11/2009. A vitoriosa trajetória deste clube irmão, muito 
engrandece a história do Rotary International, pois foi o primeiro clube 
fundado em Santa Catarina. Em 11/05/1949 apadrinhou a fundação 
do nosso Clube, compartilhando conosco os nobres ideais rotários.   

Comissão de Imagem Pública-10/2009   

ROTARY CLUB 

DE CANOINHAS

DISTRITO 4740

Empresários foram benefi ciados por programa Prime, do 
Governo Federal, que destina recursos a fundo perdido

UnC incuba duas 
microempresas

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Depois de três anos de fundação, 
a incubadora da UnC Canoinhas 
fi nalmente recebeu suas primei-
ras microempresas. Graças ao 
programa Prime, criado pelo 
Governo Federal, três empresá-
rios inauguraram seus negócios 
na terça-feira, 27, sediados na 
incubadora, no setor de Marcílio 
Dias da Universidade. 

O Prime investirá R$ 1,3 
bilhão em cinco mil empresas 
nascentes de alta tecnologia nos 
próximos quatro anos em todo 
o País. No Estado, 571 empresas 
se inscreveram para participar do 
programa. Destas, 265 projetos 
foram selecionados para receber 
treinamento da Fundação Dom 
Cabral, de Minas Gerais. Numa 
peneira ainda mais apertada, 144 
projetos passaram e destes, 120 
foram selecionadas para receber, 
cada um, R$ 120 mil em recursos 
a fundo perdido, ou seja, não 
precisam ser devolvidos aos co-
fres do Governo. Entre os 120 
selecionados, dois são de Canoi-
nhas. Os sócios Nestor Sérgio 
Sartori e Ederson Mota Junior 
vão trabalhar com a gestão ele-
trônica de dados com ênfase em 
documentação, trocando em mi-
údos, os empresários pretendem 
facilitar a vida de empresas que 
já não sabem mais aonde colocar 
tanto papel. A ideia é acabar com 

os periféricos arquivos mortos 
e passar todo o material para 
o computador. A empresa se 
preocupa ainda com ferramentas 
de busca efi cazes para localizar 
com a maior rapidez possível 
documentos arquivados em um 
emaranhado de dados.

Jeferson Knop, o segundo 
selecionado, vai trabalhar com 
gestão de automação de frotas. 
O objetivo é diminuir o gasto das 
empresas com transporte. 

Como contrapartida por es-
tarem hospedadas na incubadora 
da UnC, os empresários devem 
contratar como estagiários, aca-
dêmicos da Universidade.

PASSO A PASSO

Segundo explica o secretário exe-
cutivo do Instituto Gene, Horst 
Nilton Boeving, responsável pela 
gestão do programa Prime em 
SC, o instituto vai acompanhar 
os empresários por cinco anos. 
Dependendo do andamento, 
estas empresas poderão pleitear 

outras linhas de crédito do Go-
verno Federal para expandir o 
negócio. Em seu discurso, Boe-
ving enfatizou a necessidade de 
as universidades se voltarem para 
o empreendedorismo. “Muitas 
vezes os trabalhos de conclusão 
de curso são bonitinhos para 
ficar nas bibliotecas, mas não 
trazem exemplos práticos de 
empreendedorismo”, disse.

O Prime prioriza quatro 
pontos básicos: Pro-labore (dis-
tribuição de lucros), contratação 
de um funcionário, contratação 
de consultoria na área de ma-
rketing e de assessoria na área 
fi nanceira.

Luis Cesar Sakr, coorde-
nador de pós-graduação da 
UnC Canoinhas, aproveitou a 
oportunidade para anunciar que 
a Universidade está criando um 
Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT) para incentivar iniciativas 
como as tomadas pelos em-
presários contemplados com o 
Prime.

SORTE E BOAS IDEIAS: Ederson Jr, Boeving, Knop e Sartori no ato que marcou a inauguração das duas empresas
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u Aniversariantes

EnfOque

Fotos para esta coluna até o meio-dia 

de quarta-feira.

Gustavo e Tatiana

- Na segunda-feira, 26, Alinor 

Pereira comemorou idade 

nova. Votos de felicidades!

- Os médicos canoinhenses Mar-

celo Gallotti e Adriano de Aguiar 

participarão, de amanhã até a 

segunda-feira, 2, do 41.º Congresso 

Brasileiro de Ortopedia e Trauma-

tologia (CBOT), no Riocentro, no 

Rio de Janeiro-RJ. 

O casal, que se casou no sábado, 17, passou a lua-de-mel na 

República Dominicana. Felicidades!

Lícia Scheuer Finta aniversaria hoje. 

Sua mãe, Marilsa, sua tia, Marilda, e 

o primo, Matheus, mandam o recado. 

“Que esse dia seja ricamente abenço-

ado, com paz e tudo que te faça a mais 

feliz das pessoas. Te amamos!”.

Hoje o dia é de festa para Emilly 

Maciel Lisbôa. Muitas felicidades 

são os desejos de seus pais, irmãos e 

familiares. Parabéns!

Na terça-feira, 27, a linda garotinha 

Letycia Grazieli Gudas completou três 

aninhos. Seus pais, Anderson e Gizele, 

seus avós e seus tios, lhe desejam toda 

a felicidade do mundo. Parabéns!

Edimar 

Antunes 

Suda e 

Patrícia 

Ribeiro 

se casam 

amanhã. 

Felicida-

des para 

o novo 

casal!

Emília Rubel 

dos Santos Lima 

completa hoje  

96 anos. Para 

ela, os parabéns 

e o carinho de 

seus familiares. 

Felicidades!

Viviane Maciel comemorou, ontem, 

mais um ano de vida. A equipe do 

jornal Correio do Norte deseja muita 

saúde, paz e felicidade. Parabéns!

Alisson Felipe Vogt comemorou no 

domingo, 25, sua 1.ª Eucaristia e na 

segunda-feira, 26, mais um aniversá-

rio. Seus pais, Anisio e Elenilda, seu 

irmão, Aleciano, e sua oma (avó), Ana, 

desejam muita saúde e felicidade!

A data de hoje é especial para Rose 

Mari Bianeck Kieski, pela comemora-

ção do seu aniversário. Parabéns!

No sábado, 24, o dia foi de festa para 

Maria José de Moura Bianeck, que 

comemorou mais um aniversário. 

Amigos e familiares desejam muitas 

felicidades!

Ontem o garotinho João Gabriel Lan-

ger completou idade nova. Seus pais 

e padrinhos desejam um aniversário 

repleto de luz. Parabéns!

Uma turma animada de santistas canoinhenses visitou o Me-

morial do Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro, no domingo, 

25, e aproveitou para assistir ao clássico Santos X São Paulo, 

também na Vila.

Ana Julia Kosko de Carvalho com-

pletou dois aninhos na quarta-feira, 

28, enchendo de felicidade a vida dos 

seus pais, Ana e Adelmo. “Que Deus a 

abençôe sempre. Parabéns!”.

A equipe do Doces e Fricotes, que foi para Treze Tílias na segunda-feira, 26, 

agradece a Dona Helga, Márcio e Juceia pela agradável e inesquecível viagem. 

“Obrigado!”

Na segunda-feira, 26, Janaina e Jonas 

Zucco completaram mais um ano de 

feliz união. “Que o amor e a cumplici-

dade sempre estejam presentes em toda 

a trajetória de suas vidas. Parabéns”.

Tércia Osvaldo de Oliveira completa 

91 anos hoje. Antonio Vasco, Thaisa e 

Maria Rosa a homenageiam pela data. 

Muitas felicidades!

u PARABÉNS
u SANTISTAS

Adriano Wittlich aniversariou na terça-feira, 27. Ele 

recebe os parabéns de sua esposa, de sua mãe, de sua 

fi lha, Alexanda, de Joaquim e demais familiares, com 

muito amor e carinho. Felicidades!

30/10 - Jandira Correa Carlos de Castro
30/10 - Jose Osvaldo da Silva
30/10 - Rosemari da Silva Bianeke
30/10 - Raqueli Holler
30/10 - Andrieli Cornelsen
30/10 - Nilda Fonseca
31/10 - Licia Scheuer Finta
31/10 - Angela Holler
31/10 - Dr. Antonio Aguiar
31/10 - Emerson Vicente Lima
31/10 - Raulino Guesser Júnior
31/10 - Siomara de O. Camargo da Cruz 
31/10 - Adriano Ribeiro Guimarães Junior
02/11 - Regiane Ap. de Anhaia
02/11 - Lucas Fernandes
03/11 - Maria Lucia Barros Ferreira
03/11 - Ivo Bechel
03/11 - Rosa Henrique Hauss
03/11 - Padre Damin
03/11 - Lucia Novack
03/11 - Cristiane Pilotto Cavalheiro
04/11 - Tiago Ricardo de Jesus
04/11 - Gilberto Gonchoroski Neto
04/11 - Micaella Ferreira
05/11 - Aline Walter Neves
05/11 - Sebastião Pereira Nunes
05/11 - Norma Shumam Hatschaback
05/11 - Maria Goes Glinski 
05/11 - José Maria Farias
05/11 - João Maria Ribas Souza
05/11 - Tamires T. C. Lima
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CLASSIFICADOS GRÁTIS

3622-1571

IMÓVEIS

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 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 uma estufa completa com 
barracão. Fone: 8823-5083.

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 alve-
naria, construída em amplo terreno com 
excelente localização, próx. ao Felícitas.  
Com 3 quartos, escritório, salas de 
jantar e estar com espaços integrados e 
demais dependências. Possui ainda, jar-
dim 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 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, lavanderia, acabamento de 
1ª em gesso e vidro temperado, interfone, 
portão eletrônico, por R$ 550. Fone: 3624-
2763 ou 8407-4724.

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

VENDE-SE 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.

ANIMAIS

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.

TROCO uma casa com 120m², toda mu-
rada, localizada no Alto do Mussi, Três 
Barras, por uma na cidade de Lages-SC. 
Fone: 8815-0455 ou 3623-4274.

VENDE-SE terreno com 86.000m², na 
rua Wendelin Metzger, de frente para 
o asfalto, em Marcílio Dias, a 1km do 
centro. Fone: 3622-2714, com Neno.VENDE-SE uma casa de alvenaria para 

retirar do local com 40m². Valor à combi-
nar. Fone: 3622-5373.

VENDE-SE uma casa mista de 70m². 
Valor: R$ 25 mil. Fone: 8404-3460.

VENDE-SE uma chácara na Fartura, 
com casa de 252m² e terreno com 
7.000m², com tanque. Valor: R$ 120 mil. 
Fone: 3622-0784.

VENDE-SE cavalo de serviço, de mon-
taria e cavalo chucro. Fone: 3622-5373.

DIVERSOS
VENDE-SE cadeirinha de bebê para car-
ro, marca Galzerano, em estado novo. 
Fone: 3622-3711.

VENDE-SE 2 carroças e uma grade de 
boiadeiro. Fone: 3622-5373.

FAÇO cortes e podas de árvores. Fone: 
3622-5679, com Edson.

VENDE-SE uma mesa de granito com 4 
cadeiras, cromada. Valor: R$ 300. Fone: 
3622-8782.

VENDO fogão 6 bocas Dako, apenas 
R$ 80. Tratar: 8418-3421.

VENDO Playstation 1, com jogos, con-
trole e memory card. Tratar: 8418-3421.

VENDO patinete motorizado, Walk 
Machine. Tratar: 8418-3421.

Publicação de classifi cados  
será aceita somente até às 

18 horas de terça-feira. 
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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 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 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 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 platafor-
ma e julieta transtoras. Fone: 9652-0205.

VENDE-SE Volvo NL 6x4 com plataforma 
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 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.

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 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.

VENDE-SE moto Suzuki GS 500 E, ano 
2004, cor preta, com 15.000 km, esca-
pamento esportivo impecável. Valor: 
R$ 14,5 mil. Aceito troca por maior ou 
menor valor. Fone: 3622-6631.

VENDO ou TROCO por moto de maior 
valor e cilindrada, uma Honda Falcon 
NX4 400 cc, ano 2006, em estado de 
zero, com apenas 3 mil km rodados, 
manual. Tratar: 8859-9537.

VENDE-SE Celta Super 1.0,  4p, 2005, 
prata, ar-cond., dir. hid., vidros e travas 
elétricas. Preço à vista: R$ 20,5 mil. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDO ou TROCO Vectra GLS 98, 
verde, gasolina. Aceito carro de maior 
valor. Tratar: 9955-9387 ou 3622-2680 
com Daniel.

VENDE-SE Corsa Hatch Joy 1.0  4p, 
2007, cinza, ar quente, insulfi lm, travas 
elétricas. Preço à vista: R$  23, 9mil. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.

VENDE-SE Gol G3, ano 2000, branco, 
2p manual/ 8V 1.0. Valor: R$ 16,5 mil. 
Fone: 3622-5076.

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

VENDE-SE Palio Fire 1.0,  4p, 2005, 
branco, ar-condicionado, desembaça-
dor traseiro. Preço à vista: R$  20,8 mil. 
Fone: 3622-5352 ou 9192-4950.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
19/10 – João Carlos Ferreira – 51 anos

24/10 – Zitta Guttervil – 78 anos

26/10 – Antônio Luis Gomes de Oliveira – 38 anos

28/10 – Terezinha Gonçalves de Lima Woidella – 43 anos

FUNERÁRIA VIDA AMIGA
23/10 – Melita Max Coutinho – 50 anos

23/10 – Luis Ferreira Terres – 55 anos

23/10 – Evaldo Carvalho – 47 anos

25/10 – Placido Viapiana – 82 anos

27/10 – Nathalibio Granemann – 73 anos

 OBITUÁRIO +

A capital do 
futuro

Criticada e defendida muitas 
vezes, por uns e outros, Brasília 
veio a ser a obra mais comen-
tada na atualidade, em todo o 
mundo.

Corria o ano de 1883. Na 
Itália, São João Bosco previa 
a construção de Brasília, num 
sonho de visão que teve. No 
livro Memoria e Biographiche 
encontra-se a narrativa de 
sua profecia. E o seguinte 
trecho com respeito ao Brasil: 
“Entre os paralelos 15 e 20, 
no lugar onde se formava um 
lago, nascerá uma civilização 
e isto acontecerá na terceira 
geração. Aqui será a terra pro-
metida”. Estamos precisamente 
na terceira geração. A grande 
civilização será logicamente 
Brasília, que encontra-se entre 
os paralelos 15 e 20. O lago 
será aquele que contornará a 
futura capital. 

Já os inconfidentes mi-
neiros sustentavam a ideia de 
transferência da capital. Em 
1813, Hipólito José da Costa, 
defendia a mesma ideia através 
do seu jornal “Correio Brasilien-
se”. José Bonifácio, o patriarca 
da Independência, dez anos 
depois apoiava esta iniciativa 
na Assembleia Constituinte 
daquele ano. Mais tarde, ela 
figurou em todas as nossas 
constituições republicanas.

Somente os Ministérios 
formam, um grupo de onze 
edifícios iguais, distribuídos 
parceladamente ao longo de 
uma imensa avenida com seis 
pistas.

É no início desta grande 
avenida, chamada “Avenida 
Monumental” que se encontra 
a Praça dos Três Poderes. Esta 
praça, reunindo o Supremo 
Tribunal Federal, o Palácio do 
Governo, a Câmara dos De-
putados e o Senado, será em 
futuro muito próximo o cérebro 
governamental do Brasil.

O Palácio do Congresso, 
composto de dois blocos de 
25 andares, é o maior edifício 
da capital. Ali cada deputado e 
senador terá escritório próprio. 
Brasília é um canteiro de obras 
onde 40.000 homens trabalham 
dia e noite a fi m de terminá-la 
dentro do prazo determinado.

Hilton Ritzmann

PUBLICADO EM 31 DE 
OUTUBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Hoje em Três 
Barras 

INAUGURAÇÃO DO NOVO 
EDIFÍCIO DA FIRMA MEHRY 

SELEME & FILHOS

Terá lugar hoje em Três Barras a 
inauguração do suntuoso edifício da 
fi rma Mehry Seleme & Filhos. Intei-
ramente de alvenaria, 2 andares, o 
novo edifício concretiza uma etapa 
decisiva na administração de uma 
casa comercial das mais importantes 
em nosso município.

Fundada em 1925 por Mehry 
Seleme, conquistou logo a simpatia 
dos tresbarrenses, graças ao esfor-
ço e a maneira cavalheresca como 
tratava a todos os seus fregueses 
e amigos. Na medida com que iam 
crescendo os seus filhos, Merhy 
Seleme os colocava na fi rma como 
sócios. Foi daí então que em pouco 
tempo, a organização comercial 
tornou-se efetiva abrangendo todos 
os setores da vida comercial econô-
mica canoinhense e conceituando-
se na vida comercial catarinense. 
O nome da fi rma Mehry Seleme & 
Filhos atualmente impõe tradição e 
honestidade.

Distribuidores em larga escala 
de pneus, óleos e lubrifi cantes para 
automóveis, caminhões e etc. – se-
ção de atacado e varejo de secos e 
molhados, possuindo ainda uma frota 
de caminhões que percorrem sema-
nalmente Santa Catarina, Paraná e 
São Paulo, transportando e trazendo 
mercadorias, a organização Mehry 
Seleme & Filhos inaugurando hoje 
suas novas instalações, demonstra o 
interesse que tem pelo progresso de 
Três Barras e de Canoinhas.

Jânio promete pôr 
ordem na casa

“Haveremos de pôr ordem nesta 
nação. Haveremos de provar ao 
mundo que a democracia não é o 
governo da irresponsabilidade”, de-
clarou o sr. Jânio Quadros, ontem, 
no encerramento da convenção 
do PDC.

“Chegando à Presidência da 
República, intérprete da insatisfa-
ção, da inquietude da angústia que 
se apossou das multidões, hei de 
produzir o máximo de mim para que 
o programa do Partido Democrata 
Cristão se converta numa realidade” 
– disse o sr. Jânio Quadros. 

Diário de Notícias, 18-10-1959.

No início dos anos 1960, caminhões da empresa Esquadrias Santa 

Cruz, localizada no início da atual avenida dos Expedicionários, eram 

carregados com madeiras destinadas à construção de Brasília-DF. Na 

imagem, o homem de paletó e gravata é Mário Ferraresi, já falecido. A 

foto é do acervo de Romeo dos Santos e foi digitalizada pelo historia-

dor Fernando Tokarski, que também forneceu as informações.
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

NATAL DE AMIGOS 

e muitos prêmios

CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Sábado Vip
Quando? Domingo
O que? Festa de Feriado

SALÃO DE MOLAS
Quando? Amanhã
O que? Grupo Herança e banda 
Limite Zero

SBO
Quando? Amanhã
O que? Sorriso Lindo e Os Matea-
dores 
Quando? Domingo
O que? As Garotas Tranças de Ouro

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Toq Sertanejo
Quando? Amanhã
O que? Mulheres Convidam 3

FESTA NO INTERIOR
Não há festas no interior neste fi nal 

de semana

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

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 06/11 – 1.ª Sopa dos Astros com 
10 tipos de sopas, na ADC Rigesa – 
promoção da Fundação Hospitalar de 
Três Barras
:: 06/11 – V12 e Transamérica, no V12
:: 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
:: 07/11 – João Vitor e Branco, no V12 
Music Bar
:: 07/11 – Circuito Universitário, na 
Firma
:: 07/11 – Balada Ponto Chic, no Es-
paço Deck
:: 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
:: 11 a 14/11 – Festa do Tiro 2009, na 
sede do Tiro ao Alvo, em Canoinhas. O 
baile do Tiro este ano será com a banda 
Verde Vale de Pomerode, na SBO.
:: 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
:: 15/11 – Grupo Kanoa no salão Paro-
quial, em Papanduva
:: 15/11 – Maria Cecília e Rodolfo, 
na Firma
:: 20/11 – Jornada de Farmácia, no V12
:: 21/11 – Balada da Azaff, no V12 
Music Bar
:: 21/11 – Dj João Kléber no Cine Pop 
Dance

Atividade

CDL lança campanha para a época de maior aquecimento nas vendas no comércio

Gracieli Polak
CANOINHAS

Alunos de 

Canoinhas 

visitam 

prefeitura 

de Joinville

Alunos da 8.ª série do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio da 
Escola Estadual Irmã Maria Felícitas, 
de Canoinhas, visitaram a prefeitura 
de Joinville na terça-feira, 27.

O grupo foi recepcionado pelo 
prefeito Carlito Merss (PT), o se-
cretário de Integração e Desenvol-
vimento Econômico, Eni Voltolini, e 
a supervisora de ensino de línguas 
estrangeiras da Secretaria de Edu-
cação, Silvana Pohl. Os alunos co-
nheceram o complexo da Expoville e 
o Museu de Imigração e Colonização 
antes de seguir o roteiro que inclui 
Itajaí, Blumenau, Brusque e Floria-
nópolis. 

Desde ontem, os clientes que 

gastaram mais de R$ 50 nas 

lojas credenciadas pela Câ-

mara dos Dirigentes Lojistas 

(CDL) de Canoinhas estão 

concorrendo a 19 prêmios, 

que começam a ser sorteados 

na sexta-feira, 6 de novembro. 

Lançada na quarta-feira, 28, a 

promoção Amigos do Natal 

deve durar até às 17 horas do 

dia 24 de dezembro, véspera 

de Natal. Até lá, espera a CDL, 

milhares de pessoas estarão 

concorrendo aos prêmios, 

encabeçados por duas motos 

zero quilômetro.

Segundo o presidente da 

entidade, Ismael Carvalho, a 

campanha deste ano é menor 

em relação a outras já realizadas 

pela Câmara, mas não deixa a 

desejar. A preparação e a docu-

mentação para o lançamento da 

promoção, segundo ele, come-

çaram a ser feitos ainda no começo 

do ano, mas como o processo é 

burocrático, a liberação chegou há 

pouco tempo. De grande porte, a 

promoção promete movimentar o 

comércio, que tem no Natal a data 

mais movimentada do ano. “As 

pessoas estão mais otimistas que 

em relação ao ano passado, então a 

tendência é de maior movimento”, 

acredita. Os prêmios mais modestos, 

segundo Carvalho, possibilitaram 

que mais lojas aderissem a promo-

ção. “Muitos lojistas vão participar. 

Vai ser difícil fi car de fora”, conta.

MUITOS PRÊMIOS

Duas motos, três bicicletas, quatro 

aparelhos de tevê, inúmeras 

câmeras fotográficas digitais 

e celulares compõem a lista 

de prêmios. Segundo a se-

cretária executiva da CDL, 

Claribel Vicente Chagas, 102 

lojas participam da campanha. 

“Os sorteios serão gradativos, 

para que as pessoas se sintam 

mais motivadas a participar”, 

conta. 

SOLIDARIEDADE

Desenvolvida em conjunto com 

outras entidades, mas encabe-

çada pela CDL, a campanha 

Anjos do Natal também já está 

em plena atividade. Nos postos 

identifi cados com o cartaz da 

promoção podem ser feitas do-

ações de alimentos para pessoas 

carentes. “Em muitas daquelas 

cartas que as crianças deixam 

para o Papai Noel há pedidos de 

alimentos e o que nós queremos 

é resgatar o espírito natalino, 

poder ajudar estas pessoas”, diz 

Carvalho.

SHOW DE PRÊMIOS: Equipe da CDL veste literalmente camisa da campanha
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Voa Beija-fl or                                            Jorge & Mateus
Fui                                                                 Exaltasamba
Fica combinado    Marcos & Fernando(Part. Jorge & Mateus)
Amor Não Vai Faltar                              Bruno & Marrone

Halo                                                                     Beyoncé

A 2.ª temporada de True Blood 
(HBO) já está no ar e só agora me 
interessei em assistir a 1.ª tempo-
rada. Pelos primeiros episódios, 
entendi o porquê do sucesso da 
série que fala mais do mesmo: 
vampiros sedentos por sangue. 
Sem ser revolucionária, a série 
se tornou recordista de audiência 
nos EUA porque sabe explorar 
muito bem o lado sensual dos 
sanguessugas, ousa no roteiro e 
surpreende. Vale destacar a pro-
tagonista, Anna Paquin (aquela 
garotinha de O Piano), exalando 
sensualidade.
ETC Assistam ao 1.º episódio da 
série brasileira Filhos do Carnaval 
no site da HBO (www.hbo-br.tv).

PROCURE POR PROCURE POR

Steve Jobs em Stanford (legen-

dado) [parte 1]

           O criador da Apple, Steve Jobs faz 
um discurso emocionante para forman-
dos da Faculdade de Stanford. Ele fala 
sobre conectar os pontos, amor e morte.

           Quase 100 mil pessoas viram 
o vídeo que mostra o violento acidente 
que matou um rapaz de 21 anos na ro-
tatória da rua 3 de Maio em 14/6/2008.

GRAVE ACIDENTE

               Mika
     We Are Golden

Backstreet

Boys

This Is Us 

Sem provocar a mesma sensação de 
anos atrás, os Backstreet Boys ainda 
mandam bem quando pretendem 
agradar o seu público, cada vez 
mais restrito, diga-se de passagem.  
Destaque para canções como Undone 
e Shattered. Se não ousa, o grupo 
ao menos se mantém fiel ao que 
sabe fazer melhor - baladas pop para 
adolescentes apaixonadas. Vale a 
pena ouvir.  (EW)

Mika é aquele libanês que conquistou 
o mundo com a frenética Grace Kelly, 
em 2007. Depois de um segundo 
álbum sem muita repercussão, eis 
que surge We Are Golden, que 
remete ao melhor do primeiro CD, 
com destaque para a canção que dá 
nome ao álbum. Merece destaque 
ainda Let The Sunshine e Dr. John, 
mais intimistas e refl exivas. Muito 
bom. (EW)

           Acho incrível que ainda 
existam pessoas que reme-
tem o cinema nacional a baixo 
orçamento, pornochanchadas 
e atores medíocres. Desde 
que Fábio Barreto 
encantou o mundo 
com O Quatrilho (ok, 
Carlota Joaquina 
tem seu mérito, mas 
não deixa de ser 
uma produção de 
baixo orçamento), 
as produções de má 
qualidade do cine-
ma nacional foram 
sufocadas por um 
choque de profi ssio-
nalismo que atingiu 
seu ápice quando Se 
Eu Fosse Você abriu um novo 
nicho no cinema nacional. Nicho 
que, todos achavam, não nos 
pertencia, já que os estaduni-
denses são muito melhores em 
comédias do que nós. São? 
Eram!

A Mulher Invisível

   A Mulher Invisível pertence a 
esse novo nicho. Selton Melo vive 
um controlador de tráfego que 
possivelmente por tentar controlar 
o tráfego caótico de São Paulo, 

acaba enlouquecendo. 
Ele visualiza a mulher 
perfeita - e isso não é 
exagero em se tratan-
do de Luana Piovani. 
O  problema é que só 
ele a vê. Problema 
que fi ca maior ainda 
quando ele tenta se 
livrar dela.  Com parti-
cipações inspiradoras 
de Fernanda Torres 
(impressionante como 
ela rouba a cena só 

de aparecer) e Vladimir 
Brichta, sem contar que o roteiro 
consegue sair do lugar-comum e 
criar uma história relativamente 
original, A Mulher Invisível é mais 
um fi lme para se orgulhar do que 
vem se fazendo no Brasil. Aquele 
cinema baixa renda já era.  (EW)
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Os Normais 2

Riu com o 
primeiro Os 
N o r m a i s ? 
Então, não 
tem erro, o 
segundo é 
melhor ain-
da. Fico p. 
da cara com 
críticos que 

dizem que não há originalida-
de, ousadia. Os Normais, por si 
só, já é ousado, aliás, é a fi cção 
mais ousada que a tevê exibiu 
nas últimas décadas, pena que 
agora tudo se resuma a dois fi l-
mes. Nesta segunda aventura, 
Rui e Vani estão em busca de 
inovação no sexo. Para isso, 
partem para uma noitada em 
que tudo dá errado e ninguém 
dá nada (desculpem o trocadi-
lho infame). As ‘erradas’ do ca-
sal são hilárias e apesar de uns 
(poucos) momentos de mau 
gosto, você vai rir muito com o 
mau entendido sobre a lutado-
ra de jiu-jitsu e a prostituta que 
droga os dois e limpa o aparta-
mento. Divertidissimo! (EW)

É incrível 
como a maio-
ria das cine-
biografi as é 
enfadonha. A 
lista é intermi-
nável. Só pra 
citar as mais 
recentes, Ali, 

Johnie e June, Íris, Kinsey, en-
fi m, todas tentam endeusar seus 
biografados. Seria pressão dos 
herdeiros ou medo de macular a 
imagem de um ícone? No caso 
do diretor de Piaf é medo de sair 
da cartilha ditada pelos estadu-
nidenses, apesar de o fi lme ser 
francês. Edith Piaf (merecido 
Oscar de atriz para Marion Co-
tillard) foi uma francesa que su-
perou enormes difi culdades para 
se tornar uma das mais admira-
das vozes de seu tempo. Irras-
cível, complicada, debochada e 
mal educada na mesma propor-
ção de seu talento, fez história. 
O fi lme mostra seus destempe-
ros, mas tenta justifi car com seu 
passado sofrido. Começa a pe-
car por aí. (EW)
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Johnie e June, Íris, K

Piaf - Um Hino ao Amor
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DIA DE TODOS OS SANTOS
Os santos estão fi cando esquecidos cada 
dia que passa. Hoje a santidade na maioria 
dos casos, está focalizada no materialismo 
e em muitas coisas banais. Será que Deus 
nos salva com nossa bagagem cheia de 
ouro e pedras preciosas e 
analfabeta na espiritualidade 
em fazer o bem ao próximo? 
Quando a gente não estuda e 
repete de ano, não é o profes-
sor quem nos reprova, somos 
nós que nos reprovamos. Com 
a vida é a mesma coisa: não é 
Deus quem nos condena, nós 
nos condenamos. E o que nos reserva a 
vida eterna? Sozinho ou em comunidade, 
ao rezar o Credo você proclama solene-
mente: Creio na vida eterna! 

FINADOS
Qual o sentido dessa solene afi rmação? 
Em que verdades você proclama acreditar? 
Para o cristão, a morte, longe de ser o fi m 
de tudo, é a possibilidade de um encontro 
com Jesus Cristo; é a entrada na vida 
eterna. Com ela, termina o tempo aberto 

ao acolhimento ou a recusa da graça divi-
na. O Novo Testamento fala da retribuição 
que cada um receberá, após a morte, em 
função e de sua fé e das obras que realizou; 
lembre-se da bagagem. As expressões do 
apóstolo Paulo: “Porque teremos de com-
parecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada 

um receberá o que mereceu, 
conforme o bem ou o mal que 
tiver feito enquanto estava no 
corpo”.  O autor da Carta aos 
Hebreus apresenta uma afir-
mação na mesma linha: “Está 
determinado que os homens 
morram uma só vez e logo em 

seguida vem o juízo” (Hb 9,27). Portanto, 
cada pessoa, depois da morte, receberá a 
retribuição eterna, num juízo que colocará 
sua vida em relação à de Cristo e aos ape-
los que nos deixou no Evangelho. São João 
da Cruz dizia: “Seremos julgados quanto ao 
amor”. O céu. Os que morrerem na graça e 
na amizade de Deus e estiverem totalmente 
purifi cados viverão para sempre em Cristo 
Jesus. Passarão a ver Deus “tal como Ele 
é”. Face a face. A vida é a passagem entre 
dois momentos de eternidade.

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

É hora de se divertir, ariano. Com tanta paixão e en-
tusiasmo, a semana é favorável para festas, eventos 
e encontros sociais. Romantismo faz com que planeje 
seu futuro afetivo com muita empolgação. Esteja 

próximo de pessoas interessantes, que tenham algo a acrescentar. 
Cuidado para não querer resolver tudo de uma só vez. Viva o momento, 
curta a vida com amor.

Você tende a estar muito romântico, geminiano. 
Aproveite estes dias de sensibilidade em que o amor 
torna-se algo mais importante em sua vida. Sonhe 
alto, invista naquilo que deseja. Oportunidades 

para se relacionar e se divertir. Aceite convites, ouça atentamente 
propostas. Algo novo deve surgir. Sua rotina tende a se organizar e 
você se sente leve e feliz. Aproveite a fase.

Sensação de grande força e poder, leonino. Com isso 
fi ca mais fácil tomar atitudes, fazer o que é preciso. 
Está mais fácil resolver pendências e solucionar 
defi nitivamente questões do passado. O foco da 

semana fi ca por conta do amor e da busca por mais profundidade. 
Viver intensamente é o conselho da semana. Não tenha medo de 
expor seus sentimentos e vontades.

Está chegando o momento de colocar em prática 
todas as últimas decisões, libriano. Você tende a 
estar especialmente animado nestes dias, e isso se 
refl etirá em seu charme e popularidade. É hora de 

mostrar o que acredita e colocar em prática os pensamentos. Faça 
mais de acordo com suas vontades e permita-se usufruir de tudo de 
bom que tem a sua volta. Semana positiva.

Comunicação em alta, sagitariano. Ainda mais falante 
e comunicativo, atrairá facilmente a atenção dos 
grupos para você. Semana favorável para reuniões, 
acordos, negociações e boas conversas. Hora de 

propor e responder propostas e convites. Tudo fi ca claro e fi ca mais 
fácil perceber qual a motivação e até mesmo enxergar o que até agora 
estava oculto. Bons contatos sociais.

Você pode estar mais sensível nestes dias, aquaria-
no. Aproveite para perceber seus sentimentos e ver o 
que é importante e valioso para você. Você começa a 
pensar mais em seu futuro e a querer traçar objetivos 

mais concretos para sua vida. Você tende a estar mais em evidência, 
chamando a atenção dos outros. Isso ajuda a convencer pessoas e 
atrair quem esteja disposto a te ajudar.

Você tende a estar todo entusiasmado, taurino. 
Semana de sorte que promete bons momentos em 
seu dia a dia. Leve diversão para o trabalho, tente 
integrar melhor vida pessoal e profi ssional e fi que de 

olhos bem abertos pois podem surgir convites muito interessantes. 
A sorte está do seu lado. Hora de tornar sua rotina mais agradável. 
Você tende a ganhar destaque no trabalho.

Mantenha a calma, canceriano. Uma sensação de 
urgência tende a gerar grande ansiedade. Saiba 
esperar pacientemente que as coisas se organizam 
naturalmente. Especialmente no que diz respeito ao 

amor e seus sentimentos. Cuidado para não falar ou tomar atitudes 
de que possa se arrepender depois. Aproveite para sentir e perceber 
o que quer, o que gosta e o que espera.

Você tende a estar mais comunicativo e entusiasma-
do, virginiano. É hora de expor mais suas idéias, falar 
do que acredita, fazer suas propostas. Fique atento 
que a semana promete ganhos. Use sua sensibilidade 

e intuição para antever os acontecimentos e se preparar melhor, o que 
te permitirá aproveitar boas oportunidades que os astros te prometem, 
especialmente no profi ssional.

Introspecção ajuda a decidir, escorpiano. É hora de 
avaliar seu potencial e fazer um balanço de tudo que 
precisa ser efetivado em sua vida. Seja um pouco 
egoísta nestes dias, se for necessário se isole e 

pense na vida. Tudo pelo bom planejamento das coisas. Algo novo 
tende a surgir no trabalho. Mas antes de aceitar veja se isso está 
mesmo em seus planos e se é importante.

Hora de investir em velhos projetos, capricorniano. 
Tire da gaveta as ideias ali guardadas e comece a 
investir sua energia para que tudo possa fl uir. Está 
chegando uma fase importante de estruturação de 

sua carreira e todos objetivos materiais. Esta semana favorece a 
organização fi nanceira e material. Estar com seus amigos e pessoas 
afi ns ajuda a organizar os pensamentos.

Peixes de 22/2 a 20/3
Romantismo, sensibilidade e intensidade, pisciano. 
Você tende a se sentir ainda mais romântico e mais 
em contato com seu lado emocional e sensível. E tudo 
tende a parecer mais intenso. Cuidado para não se 

empolgar demais, mas vale a pena ser mais otimista e confi ar que a 
sorte está do seu lado. Seus relacionamentos ganham intensidade e 
força. Amor intenso e paixão.

HORÓSCOPO DA SEMANA

BAGAGEM PARA A ETERNIDADE

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 – Jacques aceita pedido de Dafne. No jul-
gamento de Léa, Milena diz que Nicholas e Judith 
só estão interessados no dinheiro da mãe. A juíza 
decide a favor de Léa. Furioso, Nicholas pede a 
separação de Milena.

AMANHÃ – Edgar quer achar o verdadeiro dono 
de Xico para afastá-lo de Denis. Jacques propõe 
trégua a Gabriel. Judith diz para Nicholas per-
turbar Milena até que ela saia de casa. Edgar 
descobre circo de onde Xico fugiu.

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – Jackie pensa em fugir com o fi lho Joa-
quim. Eunice encontra véu de noiva no quarto de 
Gustavo. Eliana tem um sangramento. Felipe faz 
exame toxicológico.

AMANHÃ – Josias vai ao CIP receber o cheque 
da indenização. Josias enfrenta Homero. Chanta-
gista, o advogado pede sua parte na indenização 
em dinheiro vivo.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

A VIAGEM
Nos desencontramos naquele dia

Com substâncias para excitar
Navegávamos sobre o asfalto

Luzes nos encontravam
Mal conseguíamos decifrar
Era lindo cheio de euforia
Tudo era festa e alegria

Coisa diferente ou doente
Devaneio difícil de interpretar

A chuva caía torrencial
Mas não havia o que preocupar

A bebida de mão em mão
Convidava para acelerar

Momentos inesquecíveis aqueles
Ainda não consigo me encontrar

A paz ganhou a euforia
Com a loucura de se devorar

Aconteceu o inesperado
A estrada mudou de lugar

Foi como se entrássemos num túnel
A lua parou de brilhar

Caímos num sono profundo
Mas esqueci de acordar

Lembro-me... Não, eu não me lembro
Comecei a sonhar com o abstrato

Eu não conseguia acreditar
Encontrei-me num mundo encantado

Onde a morte não consegue tocar
Todos possuem a mesma idade

E sabem compartilhar
Num espelho enorme avisto meus amigos

Mas não conseguimos nos comunicar
São parentes, desconhecidos, até quem 

escolhi pra amar
Aproximo-me, mas ao tocar é um vazio

Não consigo alcançar o lado de lá
Procuro um telefone ou um rádio

Ninguém sabe me ajudar
Todos daqui são tão diferentes

E eu acho que terei que me acostumar
Quero ser novamente eu
Mas não sei como voltar.

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 – Verônica sai da sala sem ser vista, liga 
para Roberto e conta o que viu. Rose vê que 
Gustavo foi embora e expulsa Tião de casa. 
Os fi lhos de Rose procuram Gustavo. Rose se 
emociona ao vê-los trazendo Gustavo.

AMANHÃ – Rose e Gustavo fi cam emocionados 
ao se encontrarem. Verônica humilha Rose e fala 
para ela se vestir melhor. Alcino manda Mari levar 
Rose para comprar roupas novas. Alcino observa 
Rose encantado.

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Luciana fi ca 
triste ao saber que 
Bruno e Felipe saí-
ram e não pergunta-
ram por ela. Miguel 
fi ca preocupado por 
não encontrar Le-
andro no quarto do 
hospital, mas fi ca fe-
liz ao encontrá-lo na 
cantina. Onofre briga 
com Dora e ela decide sair da casa de Matilde. 
Dora pede a Garcia para morar em sua casa e 
ele consente, acreditando que irá conquistá-la. 
Miguel vê Renata com o vestido de Luciana e fi ca 
confuso. Luciana vê Bruno e Felipe chegarem ao 
desfi le e comenta radiante com Helena. 

HOJE – Pedro 
acusa Bruno de 
ser o Guri. Bru-
no responde com 
um tapa. Bebel 
avisa a André 
que apareceu um 
corpo na piscina 
do hotel. Policiais 
examinam o cor-
po: é Juraci.
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Papanduva vai 

sediar unidade 

da GloboAves

Segundo o prefeito Luiz 
Henrique Saliba (foto), a 
doação do terreno para a 
empresa já está oficializada, 
embora o termo de compro-
misso deva ser assinado em 
novembro.         Página 14

CONFIRMADO

TJSC libera 

CPIs contra 

Jango Herbst

Prefeito de Mafra (foto) vai 
responder a duas CPIs que 
apuram irregularidades de seu 
governo. A expectativa é de 
que em 15 dias os processos 
de impeachment sejam vota-
dos.                          Página 6

NA BERLINDA

Mulher de 78 

anos morre em 

acidente

POLÍCIA

Zitta Guttervil estava no banco 
do carona do Ford KA (foto)  
dirigido por sua irmã, Iolanda 
Guttervil, 80 anos. Um Gol ba-
teu no veículo, quando as irmãs 
se preparavam para entrar em 
uma festa.                Página 19

SOM | O Centro 

de Educa-

ção Infantil Cecília Meireles 

promoveu na terça-feira, 

27, a 1.ª Mostra de Músi-

ca, reunindo pais, alunos, 

professores e comunidade. 

Participaram ainda alunos 

da EBM Maria Lovatel Pires, 

reforçando a importância do 

companheirismo entre as 

instituições.

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

P
o

lí
c
ia

 M
il
it

a
r




