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FAÇA SUA CARTEIRA CONOSCO!

2ª fase inicia segunda
ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Compreendendo seis novos trechos, o estacionamento pago se estende a partir dessa 
segunda-feira, 16. A terceira fase, com nove trechos, deve fi car para janeiro Página 13
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V
inte e duas pessoas perderam a 
vida nas estradas de Santa Cata-
rina nos oito primeiros dias de 

novembro. Doze morreram só no último 
sábado sangrento. 

O jornalista Moacir Pereira escreveu 
em sua coluna na segunda-feira, 9, no jor-
nal Diário Catarinense, contundente artigo 
alertando para a inércia estatal diante do 
drama das rodovias. “Sobre o que deba-
terão os vereadores, que decisões serão 
tomadas pelos prefeitos das cidades com 
rodovias mais sangrentas, o que discuti-
rão os deputados na Assembleia e do que 
tratarão deputados federais 
e senadores no Congresso? 
Chega de abobrinhas e 
politicagem. Foram todos 
eleitos para tratar das 
questões reais da popu-
lação. Acabar com estas 
mortes estúpidas em todo 
o Estado é uma delas”.

No mesmo dia, Ca-
noinhas chorava a perda de 
mais dois conterrâneos em 
acidente. Anderson Kohler 
e a fi lha morreram ao serem 
atingidos por um caminhão 
na rodovia BR-116, em Fazenda Rio Grande.

O que fazer para reduzir o verdadeiro 
massacre que marca cotidianamente as 
rodovias brasileiras?

Uma parte dessa pergunta começou a 
ser respondida na sexta-feira, 6, em Porto 
União. A audiência pública que discutiu 
a reativação das ferrovias – assunto que 
preocupa o Governo Federal, que deve 
investir R$ 71 bilhões até 2014 na constru-
ção e reativação de estradas de ferro – foi 

alvissareira. O Brasil tem hoje 212 mil 
km pavimentados de rodovias ante 29 mil 
km de ferrovias. O que isso tem a ver com 
acidentes? A produção brasileira é transpor-
tada quase que na totalidade por meio de 
caminhões. Para compensar o frete, engates 
de até três carrocerias já foram inventados.

Um em cada quatro veículos envolvidos 
em acidentes de trânsito nas estradas federais 
do País, no ano passado, era caminhão. O 
porcentual é sete vezes maior que o da frota 
de veículos de carga que circula nas rodovias. 
Só nas estradas pedagiadas, o número de 
acidentes subiu 25% entre 2007 e 2008.

De acordo com a Confede-
ração Nacional dos Transportes 
(CNT), as rodovias federais 
registraram no ano passado 138 
mil ocorrências de trânsito, com 
um total de 239 mil veículos 
envolvidos. Segundo especia-
listas em segurança de trânsito, 
quando veículos de carga provo-
cam ou são vítimas de aciden-
tes, o número de óbitos é, em 
média, sete vezes maior do que 
em colisões graves envolvendo 
dois carros de passeio, quando 
costumam ser registradas duas 

mortes.
A reativação das ferrovias deve ajudar 

substancialmente na redução do tráfego de 
caminhões pelas rodovias, deixando estas, 
prioritariamente, para veículos pequenos. Não 
vai ser a resolução do problema, que ainda se 
centra mais na imprudência de motoristas do 
que em fatalidades como a ocorrida com o 
empresário canoinhense e a fi lha.

Fato é que deixar a situação insusten-
tável como está, defi nitivamente, não dá.

V
amos falar dos professores e dos funcio-
nários da UnC de Caçador, quase 400 
pessoas, ainda estupefatos olhando uns 

para os outros, sem saber direito o que fazer 
diante dos desacertos que os afl igem: terão onde 
trabalhar no ano que vem?

Ao não oferecer concurso vestibular agora 
em dezembro para a entrada de novas turmas 
nos cursos de graduação em 2010, está se pra-
ticando um gravíssimo crime contra a sociedade 
regional, especifi camente contra a sociedade 
caçadorense, que todos os anos coloca algo em 
torno de 800 jovens, egressos do Ensino Médio, 
no mercado de trabalho. Eles que buscam uma 
profi ssão ou um aperfeiçoamento profi ssional 
através dos cursos de graduação oferecidos 
pela Universidade do Contestado em Caçador e 
Fraiburgo. Estamos falando de quase mil jovens/
ano, que nesta época procuram as ofertas de 
vestibulares da UnC... o que não encontram (por 
enquanto) neste verão.

Gente, estamos falando de um crime, 
gravíssimo mesmo, que é o de retirar da nossa 
juventude a esperança, a possibilidade de conti-
nuar seus estudos para alcançar uma colação de 
grau. Estamos falando da irresponsabilidade de 
dirigentes educacionais, de suprimir da população 
caçadorense e regional o seu direito legítimo de 
estudar. 

Estão tirando dos nossos jovens a oportuni-
dade de alcançar o saber!

Nós criamos a Faculdade em 1971 e na 
continuidade a Universidade do Contestado em 
1990, justamente para oportunizar cada vez mais 
e melhor a Educação Superior nesta região, 
diante da omissão do Estado e da Nação, que 

em idos outros, negaram-nos a chance de poder 
vir a sediar um campus de uma universidade 
federal ou estadual.

Não bastasse esta amnésia sobre aqueles 
que querem e gostariam de estudar aqui, verifi ca-
se outro novo fenômeno no interior do (ainda) 
Campus da UnC de Caçador: o esvaziamento. 
Dezenas e dezenas de alunos, de todas as fa-
ses e de todos os cursos, estão abandonando 
os estudos nesta Instituição. Há desistentes em 
todas as salas de aula, vê-se pessoal desinfor-
mado, desmotivado, desmobilizado, que preferiu 
abandonar o barco já que não vê rumo. Alunos 
procuram informações sobre outras universidades 
ou faculdades, providenciam transferências para 
o ano que vem em outras cidades. Ingressaram 
numa universidade bem conceituada – a do Con-
testado – e agora... vejam só...

E vocês, dirigentes-de-plantão, que de edu-
cadores não têm nada, alguns que mantêm seus 
fi lhos estudando confortavelmente longe daqui, já 
pensaram no que fi zeram? Em poucas semanas, 
conseguiram ir às raias do absurdo, derrubar o 
trabalho de 40 anos da comunidade caçadorense, 
quase destruindo uma universidade... utilizando 
instrumentos indecorosos, como as desculpas 
esfarrapadas criadas para iludir membros da 
Assembleia a votarem contra o que era (e é) uma 
necessária unifi cação administrativa de uma IES 
que já é unifi cada pedagogicamente... isso tudo 
a troco de que, mesmo? De querer? De poder? 
De mando? De imposição da lei do mais forte, 
aliás, do mais rico?

Nilson Thomé é professor da UnC Caçador 
e historiador

EDITORIAL

Vítimas em série

A reativação das 

ferrovias deve 

ajudar substan-

cialmente na re-

dução do tráfego 

de caminhões 

pelas rodovias, 

deixando estas, 

prioritariamente, 

para veículos 

pequenos

Sociedade deveria indiciar os 
irresponsáveis

ARTIGO

NILSON THOMÉ 

S
obre os acontecimentos políticos que 
Mafra assiste nos últimos anos, digo o 
que penso sem papas na língua, sem 

falso moralismo, sem frescuras ou falsos 
pudores. Digo o que eu quero com toda fran-
queza e sinceridade, sem medo de ser feliz 
ou infeliz, e sem medo de desagradar ou ser 
mal visto. No “Brasil, um país de todos”,  a 
pobreza e ignorância valem mais que um título 
de doutorado. A maioria não quer mudanças. 
O povão quer parasitar no governo. Nesse 
espaço jornalístico, meu interesse aqui, é 
dizer tudo aquilo que muita gente sabe e 
pensa, porém, infelizmente, sente medo ou 
vergonha de dizer. Que este artigo, possa 
despertar muita gente que anda adormecida 
e acomodada sobre a crise política em Ma-
fra. A ideia central está voltada à Câmara de 
Vereadores e o andamento de processo de 
impeachment do prefeito no caso do famoso 
“britador”. A espada de Dâmocles está sob a 
cabeça dos vereadores, ou seja, de um lado, 
os eleitores (pró e contra ao impeachment 
do prefeito), de outro, as especulações sobre 
quanto vale cada voto no mercado da patifaria 
política. Nunca é tarde para lembramos que 
quando votamos para vereador, o mínimo que 
devemos saber como eleitores é que cabe 
ao Legislativo, na função que corresponde 
ao seu nome, deliberar sobre as leis que 
determinam o que o Executivo deve ou pode 
fazer, assim como lhe cabe fi scalizar o cum-
primento dessas leis pelo Executivo, podendo 
até cassar o mandato de quem as descumpra. 
Ele é, portanto, numa democracia, do nível 
municipal ao federal, uma instância decisiva, 
porque representa a sociedade no seu con-
junto. Infelizmente, Mafra é uma regra e não 
uma exceção, pois essa não é, no entanto, a 

percepção do eleitorado em geral. A conse-
quência disso é que na história do Legislativo 
mafrense estamos votando sem maiores cui-
dados nos representantes desse Poder. Dessa 
inconsciência política, aliada à cultura da troca 
do voto por favores, decorre a baixa qualidade 
ética, política e técnica dos nossos Legislativos. 
Com isso eles não cumprem com seriedade 
suas funções, na busca de soluções para os 
problemas do povo, e não deliberam de forma 
efetivamente democrática, a partir dos diferen-
tes interesses da sociedade. Ao mesmo tempo, 
a corrupção se instala impunemente na gestão 
dos recursos públicos aliando a banda podre do 
Legislativo e do Executivo nos inúmeros exem-
plos que são veiculados na imprensa (a última, 
vem de Monte Castelo-SP). Vendendo-se ao 
Executivo, nossos parlamentos se transformam 
em balcões de negócios e suas decisões são 
frequentemente perniciosas para a sociedade. 
A votação do impeachment do prefeito de 
Mafra não poderá passar despercebida pela 
população. Nos países desenvolvidos os elei-
tores cobram os ocupantes de cargos públicos 
por e-mail ou escrevendo cartas.  Nos países 
subdesenvolvidos os eleitores se omitem ou se 
vendem. Outdoors depois das eleições sobre 
quem votou contrário a cassação em lugares 
públicos pelos próximos três anos servirão aos 
eleitores discernirem quem é joio e trigo no 
legislativo mafrense. Essa é a hora do eleitor 
exercer sua democracia e cobrar (nunca é 
tarde) posicionamento dos nobres edis. Como 
contribuinte e eleitor espero que os vereadores 
honrem os votos recebidos nas urnas e as 
promessas de seriedade feitas aos eleitores. 
Quem viver verá!

Arlindo Costa é professor

Doa a quem doer!

ARTIGO

ARLINDO COSTA 

“Todo vereador que se vende recebe mais do que vale”  (Barão de Itataré)
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<< O QUE PASSOU...

PEÇAS de dominó gigantes foram derrubadas simbolizando a queda do Muro de Berlim, ocorrida há 20 anos, na Alemanha

Urgência do Pré-sal
Os quatro projetos do pré-sal passaram a tramitar em regime de urgência no 

plenário da Câmara, o que facilitará a votação para o governo. Os deputados 

aprovaram na sessão de quarta-feira, 11, quatro requerimentos instituindo 

urgência para votação dos textos que tratam da partilha na produção e na 

exploração do petróleo, da capitalização da Petrobras, da regulamentação do 

Fundo Social e da criação da estatal Petro-Sal. Os textos já estão na pauta, 

mas a urgência vai evitar que eles voltem às comissões especiais no caso de 

apresentação de novas emendas no plenário.

Parecer preliminar
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem, 

o parecer preliminar do deputado Magela (PT-DF) à proposta orçamentária 

de 2010. A partir de segunda-feira, 16, abre-se o prazo para apresentação de 

emendas parlamentares. Os dez relatórios setoriais do orçamento deverão 

ser votados até 9 de dezembro. A disponibilidade de recursos para todos 

os tipos de emenda é de R$ 23,3 bilhões, sendo que R$ 7,4 bilhões estão 

reservados para emendas individuais. Na proposta orçamentária de 2010, 

os deputados e senadores poderão apresentar até 25 emendas individuais 

limitadas a R$ 12,5 milhões, contra os R$ 10 milhões que vigorou até 2008.

Reajuste dos aposentados
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes da base alia-

da se reuniram ontem à tarde para discutir projetos de lei de interesse dos 

aposentados (o que extingue o fator previdenciário e o que estende às apo-

sentadorias o mesmo reajuste do salário mínimo). O assunto foi discutido 

em reunião com Lula e os líderes do governo, Henrique Fontana (PT-RS); 

e do PT, Cândido Vaccarezza (SP). Também participaram os ministros da 

Fazenda, Guido Mantega; da Previdência, José Pimentel; de Relações Ins-

titucionais, Alexandre Padilha; o secretário-geral da Presidência, Luiz Dulci 

e o deputado Pepe Vargas (PT-RS), relator do Projeto de Lei 3299/08 

(fator previdenciário). A ideia é insistir na proposta apresentada pelo 

governo às centrais sindicais em agosto. O governo quer que as aposenta-

dorias maiores que o salário mínimo tenham a correção da infl ação mais a 

metade da taxa de crescimento do PIB de dois anos anteriores.

Recursos para o Porto de Itajaí

Suplementação de recursos para as obras de recuperação do porto de Itajaí e 

a extensão até Dionísio Cerqueira da Ferrovia do Frango foram assuntos em 

pauta na audiência que o governador Luiz Henrique e integrantes da bancada 

catarinense mantiveram quarta-feira, 11, com o ministra da Casa Civil, Dilma 

Roussef, em Brasília. LHS obteve ainda do Ministério da Defesa e da direção da 

Infraero a promessa de reestabelecimento dos voos noturnos no Aeroporto de 

Joinville. Dilma garantiu para breve a abertura de licitação para a realização de 

obras de aprofundamento do calado do porto de Itajai para 14 metros, mediante 

uma suplementação de recursos da ordem de R$ 60 milhões do Porto de Itajaí.

84,8
bilhões de reais devem ser injetados na 
economia brasileira com o pagamento do 13.º 
salário. O valor equivale a 2,8% do PIB e é 
superior aos R$ 78 bilhões do ano passado. Em 
SC devem ser injetados R$ 3,1 bilhões.

Reforma não evita rombo 

na previdência pública

<< 9/11
Ao contrário do que prometiam as 
estimativas em 2003, a reforma 
da previdência patrocinada pelo 
governo Lula não vai impedir uma 
alta no defi cit da previdência dos 
servidores públicos, que em 2010 
deverá atingir R$ 48 bilhões. 
Após a reforma, calculava-se 
que o defi cit cairia ano a ano 
até 2011. As previsões só se 
confi rmaram durante o primeiro 
mandato.

FGTS tem menor 

ganho da história

<< 9/11
O Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) terá, neste 
ano, o menor ganho desde sua 
criação, em 1966. Com a queda 
da Selic, taxa básica de juros, o 
governo teve de reduzir a Taxa 
Referencial (TR), que corrige o 
FGTS e a poupança. As contas 
do FGTS dos trabalhadores vão 
fechar o ano reajustadas em 
3,9%, abaixo da infl ação projeta-
da pelo mercado de 4,27%.

Uniban recua e cancela 

expulsão de aluna

<<9/11
Em um comunicado com 58 pa-
lavras assinado pelo reitor Heitor 
Pinto Filho, a Universidade Ban-
deirante de SP (Uniban) revogou 
a decisão de expulsar a aluna 
Geisy Villa Nova Arruda, tomada 
pelo Conselho Universitário da 
instituição na sexta-feira, 6. Com 
isso, a aluna de Turismo poderá 
voltar a frequentar a faculdade. 
Geisy provocou tumulto na Uni-
versidade ao entrar na sala com 

um vestido curto.

CPI da Petrobras naufraga

<<10/11
Depois do anúncio da oposição 
de abandonar a CPI da Petrobras, 
senadores governistas decidiram 
encerrar os trabalhos da comissão 
em dez dias - quatro meses depois 
de ser criada no Senado. O relator 
da CPI, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), prometeu apresentar 
o relatório fi nal dentro desse prazo, 
sem que a comissão ouça novos 
depoimentos. 

Apagão deixa 12 Estados e 

o DF sem energia elétrica

<<10/11
O secretário-executivo do Minis-
tério de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, afi rmou que uma 
“ocorrência raríssima” levou ao 
apagão que atingiu grande parte 
do Brasil na noite de terça e início 
da madrugada de quarta. Três 
linhas de transmissão foram afe-
tadas. Duas que ligam Ivaiporã, 
no centro do Paraná, a Itaberá, 
em São Paulo. E uma que liga 
Itaberá à subestação de Tijuco 
Preto, também em São Paulo. 
Raios, ventos e chuva teriam 
causado o evento.

Furacão deixa 152 

mortos em El Salvador

<< 10/11
As fortes chuvas provocadas 
pelo furacão Ida em El Salvador 
deixaram 152 mortos e 12.930 
desabrigados. 
As chuvas torrenciais danifi ca-
ram 1.835 residências, das quais 
209 fi caram totalmente destru-
ídas, do mesmo modo que 24 
pontes.

Celular para Bolsa-Família

<< 10/11
O governo negocia um acordo 
com as operadoras de telefonia 
móvel para fornecer celulares 
gratuitos aos benefi ciários do 
Bolsa Família. Além do aparelho, 
cada família teria direito a um 
crédito de R$ 7 por mês, bancado 
pelas empresas.

Apagão seca torneiras

<<11/11
O apagão que atingiu o País 
afetou também o abastecimento 
de água, a telefonia celular e o 
atendimento em delegacias.
Após o blecaute, 6,7 milhões de 
pessoas na região metropolitana 
de São Paulo, 1 milhão no Rio 
de Janeiro e 575 mil no Espírito 
Santo fi caram sem água.

Lula prega diálogo com Irã

<< 11/11
O presidente Lula rejeitou pres-
sões de Israel para isolar o Irã e 
defendeu o convite feito ao con-
troverso líder iraniano, Mahmoud 
Ahmadinejad, para visitar Brasília 
no dia 23.
Lula detalhou a posição brasilei-
ra sobre Teerã em discurso no 
Itamaraty ao lado do colega Shimon 
Peres, que viajou ao Brasil antes de 
Ahmadinejad para tentar frear o que 
os israelenses chamam de “infi ltra-
ção iraniana” na América Latina.

Governo discute reajuste 

para aposentados

<<12/11
O governo discutia ontem a 
proposta de reajuste para os 
aposentados e pensionistas. A 
proposta que mais tem força no 
governo prevê um aumento de 
6,3% nas aposentadorias com 
valores acima do salário mínimo 
a partir de janeiro de 2010.
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Política
MATÉRIA-PRIMA

Ferrovias em pauta
> p. 5

CANOINHAS
Executivo planeja gastos para os 

próximos quatro anos
> p. 6

Carta de Porto União estabelece cronograma para reativação da ferrovia que liga Mafra-SC a Marcelino Ramos-RS

Frente pressiona ALL por ferrovias

Edinei Wassoaski
PORTO UNIÃO

Audiência pública realizada pela 
Frente Parlamentar das Ferro-
vias na sexta-feira, 6, em Porto 
União, cobrou da América Latina 
Logística (ALL) a reativação da 
Ferrovia do Contestado, que liga 
Mafra-SC a Marcelino Ramos-
RS, passando por Canoinhas e 
Porto União. A audiência contou 
com discursos exaltados de uma 
dezena de políticos. A Frente, 
formada na Assembleia Legis-
lativa, é presidida pelo deputado 
Pedro Uczai (PT).

A Ferrovia do Contestado 
foi privatizada em 1997, quando 
a ALL assumiu o comando do 
trecho que estava abandonado 
desde a década de 1970. De lá 
para cá trilhos foram retirados, 
o mato tomou conta de vários 
trechos e houve desconexão 
como no caso de Canoinhas, 
onde o a estrada de ferro cortava 
a cidade.

Segundo o diretor de rela-
ções corporativas da ALL, Pedro 
Roberto Almeida, a ALL tem 
interesse em reativar a ferrovia, 
desde que haja demanda. Para 
tanto, a empresa deve apresentar 
no fi nal do mês um estudo de 
consulta a empresas da região. 
A Rigesa, de Três Barras, já ma-
nifestou desejo de usar a estrada 

para transportar mercadoria para 
a unidade de Valinhos-SP. “Se 
não houver demanda, vamos 
estudar a devolução para o Go-
verno”, afi rmou.

 Segundo Uczai, o Governo 
Federal já liberou R$ 16 milhões 
para o trecho Chapecó a Itajaí. 
O chamado PAC das Ferrovias 
contempla, por enquanto, duas 
estradas em SC – contorno de 
São Francisco do Sul e contorno 
de Joinville. Para Uczai não seria 
difícil conseguir a inclusão da 
ferrovia no PAC. 

O governo Lula pretendia 
liberar R$ 132 bilhões de in-
vestimentos em infraestrutura 
logística até 2010, mas apenas R$ 
10 bilhões foram desembolsados 
até agora. Outros R$ 7 bilhões 
deverão ser gastos até o fi nal do 
mandato.

A reunião esquentou quando 
o diretor da Ferroeste, estatal 
que controla as ferrovias no 
Paraná, Lírio Gomes, chamou 
de “equivocado” o modelo de 
privatização de ferrovias no Bra-
sil. Ele demonstrou interesse da 
empresa em assumir a Ferrovia 
do Contestado, desde que haja di-
nheiro do Governo. A Ferroeste, 
que administra 240km de ferrovia 
entre Guarapuava e Cascavel, foi 

a primeira empresa privatizada a 
ser reestatizada pelo Governo do 
Estado na região Sul. Ele garantiu 
que a Ferrovia do Contestado é 
viável. A ideia da Ferroeste é criar 
a Ferrosul, integrando MS, PR, 
SC e RS.

DISCURSOS

Os discursos foram marcados 
por politicagem. A deputada 
federal Angela Amin (PP) fez 
um comentário rápido sobre 
a ferrovia que passava ao lado 
de sua casa em Indaial, quando 
criança. Deputado Silvio Dreveck 
(PP) foi mais incisivo ao aliar o 
crescimento econômico com a 
reativação das ferrovias.

Deputado Antonio Aguiar 
(PMDB) denunciou o abando-
no do trecho. Apesar de a ALL 
afi rmar ter equipes de manuten-
ção, inclusive em Três Barras, o 
deputado disse que não é bem 
isso que se vê na prática. “Os 
trilhos bons foram arrancados 
e levados embora. Temos prova 
disso”, afi rmou. Aguiar exigiu um 
cronograma da ALL para defi nir 
a retomada, ou não, da ferrovia.

O prefeito de Porto União, 
Renato Stasiak, fez o discurso 
mais choroso. Reclamou que 
tentou dialogar com a ALL e foi 

recebido de modo hostil por um 
funcionário que não lhe ofereceu 
nem cadeira para sentar.

CARTA

Ao fi nal da audiência, depois de 
nove ouvintes da plateia falarem, 
sempre defendendo a reativação 
da ferrovia, foi elaborada a Carta 
de Porto União, documento que 
basicamente cobra da ALL a 
reativação da ferrovia. Do con-
trário, que devolva a concessão 
à União.

“Vamos provar 
que existe 
viabilidade”
Presidente da Frente Parlamentar 

das Ferrovias, Pedro Uczai (PT), foi 

incisivo com a ALL: “Se ela não rea-

tivar, devolva”. Acompanhe trechos 

da entrevista concedida ao CN:

A intenção da Ferroeste é investir 
dinheiro federal na ferrovia. A União 
tem dinheiro disponível para isso?

Sim. Vai ter de buscar fi nanciamento 

por meio do BNDES. Tá lá no PAC 

vários projetos ferroviários...

Mas não contempla a região.

Isso é uma mentira, uma inverdade 

que estão espalhando por aí. Pessoas 

de má fé. Primeiro: vai sair a licita-

ção da ferrovia da integração Itajaí 

a Chapecó, R$ 16 milhões. Tem o 

contorno ferroviário de Joinville, R$ 

8 milhões. Contorno ferroviário de 

São Francisco, outros R$ 8 milhões. 

Já estão licitados R$ 18 milhões para 

a ferrovia litorânea. Já passou dos R$ 

50 milhões só em Santa Catarina. 

Dizer que não tem dinheiro para as 

ferrovias no Sul é má fé de quem 

quer dizer que o Governo esqueceu 

o Sul.

A ALL deixou claro que vai reativar 
se houver demanda. Há um estudo 
preliminar que garanta a viabilida-
de?

Vamos provar que tem viabilida-

de. Até Piratuba é possível que 

não tenha, mas faz 25 quilôme-

tros até Concórdia e pega toda 

a produção da Sadia, daí tem 

(viabilidade).

Dado o alto custo, a reativação deve 
se mostrar em um primeiro momento 
inviável?

Num primeiro momento não vai ter 

viabilidade. Evidente. Mas a ferrovia 

é um instrumento de desenvolvi-

mento. Abrindo novas empresas, 

novas cargas. Com novas cargas, 

lucros para a empresa. 

| PEDRO UCZAI (PT)

ENTREVISTA

AUDÊNCIA pública realizada no auditório da UnC Porto União reuniu deputados e prefeitos de Santa Catarina e Paraná
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> Frase da semana

Ferrovias em pauta

APARTIDÁRIO
A audiência pública das ferrovias, sexta-feira, 6, em Porto União, foi um prato 
cheio para políticos de várias siglas. A foto é simbólica. Deputados Silvio 
Dreveck (PP), Dirceu Dresch (PT), Angela Amin (PP) e Airton Roveda (PR-
PR). Estavam lá também os deputados Antonio Aguiar (PMDB), Padre Pedro 
Baldissera (PT), Celso Maldaner (PMDB) e o presidente da Frente Parlamentar 
das Ferrovias, Pedro Uczai (PT).
Apesar de o encontro ser apartidário, foi inevitável a politicagem imperar. 
Roveda foi o mais explícito ao fazer um discurso ufanista lembrando os bons 
tempos do trem. Maldaner infl amou de tal forma sua fala ao criticar os investi-
mentos do Governo Federal no Nordeste em detrimento do Sul, que provocou 
mal-estar no governista Uczai, impaciente pelo fi m do discurso.

A União banca a reativação da ferrovia do Contestado?

Volta e meia uns e outros ressuscitam o debate 
sobre o desmembramento dos distritos do Cam-
po d’Água Verde de Canoinhas, e de São Cris-
tóvão de Três Barras. Pois bem: se a chamada 
PEC dos Municípios passar - ela está pronta para 
votação no Senado -, os Estados voltam a ter 
total poder para criar novos municípios. Em 1996, 
o Congresso aprovou mudança na Constituição 
que exigia lei complementar federal para estabe-
lecer parâmetros para a criação de municípios. 
Pela nova proposta, basta ter 4 mil habitantes e 
estar em uma área de 100km²  para um distrito 
ser emancipado mediante lei estadual. 

Angela na defensiva
A deputada Angela Amin (PP) continua repetindo a mesma histó-

ria quando o assunto é eleições 2010. Em conversa com a coluna na 
sexta, 6, disse que é contrária às prévias com Hugo Biehl. “O partido 
precisa sair unido”, justifi cou. Angela diz que tudo depende do tipo 
de composição que vier a ser feita. Não vê contradição no nome de 
Biehl como potencial governável. Visualiza Ideli Salvatti (PT) como 
um bom nome, mas não arrisca palpite sobre a escolha do PT. Sobre 
coligações: “Todos, menos o PMDB”. Até com Raimundo Colombo? 
“O único adversário político do PP é o PMDB”, arremata. 

CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS

Apesar da politização da reativação da 
Ferrovia do Contestado, que liga Mafra-SC a 
Marcelino Ramos-RS, o tema precisa de muito 
mais empenho para sair do papel. A ALL, respon-
sável pelo trecho, demonstra cautela ao falar da 
reativação. Não estaria insano quem apostasse 
uma pequena fortuna que a empresa vai declinar. 
Isso porque, apesar de todo o sentimentalismo 
dos que discursaram na audiência pública de 
Porto União (leia matéria na página 4), isso “não 
enche a barriga de ninguém”, como bem frisou 
o deputado Antonio Aguiar (PMDB). É preciso 
haver demanda. Isso signifi ca que o bastão está 
nas mãos das empresas, que precisam rever os 
gastos com logística e entrar como parceiros no 
processo de reativação da ferrovia.

Sem a participação da iniciativa privada não 
tem reativação da ferrovia. De parabéns a Rige-
sa, única empresa da região com representante 
na audiência. Segundo a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de Canoinhas, todas as 
empresas foram convidadas. A julgar pela falta 
de interesse fi ca difícil prever sucesso no estudo 
de demanda que a ALL já começou.

DIPLOMA DE JORNALISTA

“Essa luta não só econômica, é histórica”
do  deputado presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias, Pedro Uczai (PT), ao  falar sobre a 

reativação da Ferrovia do Contestado, que liga Mafra-SC a Marcelino Ramos-RS

A Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) aprovou por unanimidade, e 
com o voto em separado de Zenaldo Coutinho, 
a PEC 386/09, do deputado Paulo Pimenta (PT-
RS), que restabelece a exigência de diploma 
para o exercício da profi ssão de jornalista.
A PEC seguirá agora para uma comissão 
especial, que será criada para analisá-la. Pos-
teriormente, a proposta precisará ser votada 
em dois turnos pelo Plenário e, então, segue 
para o Senado.

> ALÍVIO: O governador Luiz Henrique 
anunciou que os lojistas poderão parcelar 
o ICMS apurado em dezembro em duas 
vezes.

> SUPERIOR: A Furb, de Blumenau, deve 
mesmo ser federalizada. Duas parcerias - 
da Furb com o Instituto Federal Catarinen-
se e também com a UFSC - vão garantir 
a oferta de cursos gratuitos já a partir de 
2010.

> HABITAÇÃO: Ontem à noite a prefeitu-
ra de Canoinhas apresentou o Plano Mu-
nicipal de Habitação de Interesse Social.  

> 80%: dos casos investigados pela Polícia 
Federal dão em nada, aponta pesquisa.

> MEMÓRIA: Isso me faz lembrar de três 
prisões na Fatma de Canoinhas há três 
anos. Cadê o inquérito inconcluso?

> R$ 4 BILHÕES: Serão injetados a mais 
na educação brasileira com a promulga-
ção da emenda constitucional que aumen-
ta os recursos para a pasta.

> VISITA: Governador Luiz Henrique 
(PMDB) cancelou a viagem que faria a 
Canoinhas e região na segunda, 16.

> HOMENAGEM: Zigmund Gelband, 
proprietário da Forex, vai receber título de 
cidadão honorário da Câmara de Verea-
dores de Três Barras.

Eleições na OAB
      Segunda-feira, 16, é dia de eleição na Ordem dos Ad-

vogados do Brasil (OAB) de SC e das subseções municipais. 

Em Canoinhas não haverá disputa. A chapa única União e 

Renovação é presidida por Ismael Tadeu Trevisani Jr; vice-

presidente: Orlando Marcelo Vieira; secretária-geral: Daniela 

Meister; secretário-geral adjunto: Ivo João Sucheck Jr; tesou-

reiro: Antonio Eduardo Weinfurter; Caixa de assistência dos 

advogados: Gilney Guimarães e Alexandre de Carlo Ziemann. 

Só votam associados em dia com a entidade. A eleição acon-

tece em urna eletrônica na sede da OAB Canoinhas.

Cônsul deve visitar Canoinhas
O cônsul honorário da França no Brasil, Francisco Borghoff, 

deve visitar Canoinhas em dezembro à convite do secretário de De-
senvolvimento Econômico Juliano Seleme. A visita deveria ocorrer 
esta semana, mas como o cônsul faz parte do Conselho Militar Brasil/
França, teve de viajar ao Rio de Janeiro parea reuniões a respeito da 
polêmica compra de caças. Borghoff  diz que existe uma lista de 4 mil 
empresas francesas interessadas em investir no Brasil.

   Deputado Silvio Dreveck (PP), que recebeu na 

segunda-feira, 9, o título de cidadão honorário de São Bento 

do Sul, afi rmou à coluna que vai a reeleição em 2010. 

Segurança em Bela Vista
A Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo pro-

moveu audiência pública na terça-feira, 10, para discutir a 

questão da segurança. Moradores e representantes da Polícia 

Militar participaram do evento. Os moradores cobram mais 

segurança no interior do município. A PM alega que não 

tem como intensifi car as rondas. Hoje a PM de Bela Vista 

trabalha com nove homens e um só veículo. Um Fiat Uno 

que quando chove não sobe a serra. A PM deixou claro 

aos vereadores que tudo depende de infl uência política. De 

qualquer forma, três novos soldados devem ser lotados nos 

próximos dias no município.

    Deputado Antonio Aguiar (PMDB) não demonstrou 

muita simpatia pelo circo político armado por representan-

tes de várias siglas na audiência das ferrovias. Isso porque 

ele já havia feito requerimento para a realização da mesma 

audiência, mas foi boicotado por Uczai. 

    Vereadores de Canoinhas entendem que a lei que dá 

isenção no pagamento de passagem das balsas do interior e 

a que concede isenção de impostos municipais a pacientes 

com câncer estão valendo. Não há Ação de Inconstitucio-

nalidade proposta pelo executivo.

Duque de Caxias licitada
Prefeito Leoberto Weinert (PMDB) anunciou esta semana que a pavimentação 

da rua Duque de Caxias - de longe a mais esburacada da cidade - já está licitada. A 
obra de R$ 1,6 milhão deve ser paga pelos moradores da rua.
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Depois de oito reuniões e apreciação da Câmara de Vereadores, Plano Plurianual (PPA) 2010-2013 virou lei municipal

Canoinhas planeja próximos 4 anos

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

CORREÇÃO
Diferente do que foi publicado 

na edição nº 2910 do Correio do 

Norte, à página 17, que circulou 
a partir do dia 06 de novembro de 
2009, o valor referente as 20 par-
celas da Pós-Graduação em ‘Lato 

Sensu’ em Saúde Pública com 
Área de Concentração em Progra-
ma de Saúde da Família oferecida 

pela UnC é de R$ 295,00 e não 
R$ 250,00, como publicado.

Canoinhas já tem seu Plano 
Plurianual para 2010-2013. A 
Câmara de Vereadores aprovou 
o plano em segunda votação na 
semana passada. O PPA estabe-
lece os projetos e os programas 
de longa duração do governo, 
definindo objetivos e metas da 
ação pública para um período 
de quatro anos. A mensuração 
é feita baseada nas receitas 
e despesas dos quatro anos 
anteriores. Apesar de ser lei, o 
PPA nem sempre é cumprido. 
Levantamento feito pelo CN 
em junho deste ano constatou 
que 26 das 40 ações elencadas 
no PPA 2006-2009 - primeiro 
mandato de Leoberto Weinert 
– foram efetivadas.

No entanto, outras 14 ações 
foram incluídas, como a cons-
trução de uma quadra de skate 
no valor de R$ 20,8 mil na área 
de esportes. Na área de ação 
social três ações foram incluí-
das – ampliação do Centro de 
Educação Especial no valor de 
R$ 98,3 mil, construção de uma 
creche no valor de R$ 154,7 

mil e a aquisição de um carro 
no valor de R$ 25,9 mil. Ou-
tras quatro ações na área rural 
foram incluídas – abertura de 
poços artesianos (R$ 48,9 mil), 
compra de veículo e moinhos 
moedores de pedras (R$ 59,5 
mil), construção de um galpão 
no Parque de Exposições (R$ 
62,9 mil) e compra de uma 
patrulha mecanizada (R$ 268,3 
mil). Na Secretaria de Obras 
foram gastos mais R$ 1 milhão 
com a coleta de lixo. Já na Se-
cretaria de Saúde, que mais re-
cursos recebeu, foram incluídas 
a compra de um odontomóvel, 
duas ambulâncias, uma moto-
cicleta, construção de módulos 
sanitários e de seis veículos, 
totalizando investimento de R$ 
552,1 mil.

Durante este ano, oito reuni-
ões em diferentes localidades do 
município foram realizadas com 
a participação popular, visando 
eleger as prioridades de cada 
localidade para 2010-2013. Mais 
de 500 sugestões foram discri-
minadas no PPA. A realização 
depende da arrecadação muni-
cipal. Apesar da crise da qual o 
mundo vem se recuperando, a 

prefeitura estimou para cima a 
expectativa de receita para os 
próximos quatro anos nas 16 
fontes (oito das principais estão 
elencadas abaixo).

A prefeitura pretende che-

gar em 2013 gastando R$ 37,4 
milhões com o funcionalismo 
público (salários e encargos). 
Este ano deve fechar gastando 
R$ 28,55 milhões. Pela baixa 
perspectiva supõe-se que o exe-

cutivo não tem a mínima inten-
ção de repor os 19% garantidos 
na Justiça pelo funcionalismo. 
Dez decisões foram favoráveis 
aos funcionários públicos até o 
momento.
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Local abrigará ofi cinas sobre manifestações culturais regionais

Região ganha Ponto 
de Cultura na SC-302

Gracieli Polak

CANOINHAS

Inaugurado na quinta-feira, 5, 
Dia Mundial da Cultura, o es-
paço é destinado para propagar 
variadas formas de cultura de 
toda a região que engloba o 
Território do Planalto Norte. O 
Ponto de Cultura Portal Cultural 
O Contestado, localizado na SC-
302, anexo ao posto da Polícia 
Militar Rodoviária (PMR) é uma 
ideia de 2004 que agora promete 
propagar as expressões culturais 
dos municípios atendidos, tendo 
a PMR como aliada.

Segundo o subtenente Osni 
Paggi, durante seu estágio em 
Lages ele conheceu um ponto 
semelhante, na entrada da Serra 
do Rio do Rastro. Voltou do 
Planalto Serrano com a ideia de 
aliar o trabalho da polícia com o 
ponto de cultura, à semelhança 
do que viu. Ainda em 2004 a 
Agência de Desenvolvimento 
Regional Integrado do Planalto 
Norte Catarinense (ADR-Plan) 
inscreveu o projeto no Minis-
tério da Cultura e conseguiu os 
recursos para construção do 
centro.

Segundo a gestora do Ponto, 
Francielle Cristina Gaertner, a 
demora entre a obtenção dos 

recursos e a efetiva inauguração 
do local aconteceu por proble-
mas primeiro na obra, depois 
com os fornecedores do material. 
“Mas agora, que está tudo certo, 
precisamos dar vida para o pro-
jeto”, diz.

Atualmente o local apre-
senta uma mostra de pintura de 
artistas da região. Uma equipe 
está sendo montada para fazer 
um mapeamento histórico dos 
municípios que compõem o terri-
tório e atuar nas diferentes ações 
previstas para o local, que conta 
com salas e equipamentos para 
desenvolver os trabalhos. Para 
quem fi zer uma visita ao ponto, 
diz o estagiário Felipe Pfl anzer, 
mesmo que todo o complexo não 

esteja em funcionamento, serão 
prestadas informações sobre a 
cultura da região.

MAIS RECURSOS

De acordo com Francielle, o 
Portal Cultural O Contestado 
foi escolhido como umas das 
60 melhoras iniciativas culturais 
do País pelo Prêmio Asas, com 
base na gestão e organização das 
ações programadas para o ponto. 
Como premiação, recebe R$ 80 
mil para dar continuidade ao 
projeto. Ainda neste ano o ponto 
recebe também parte dos R$ 180 
conquistados para ofi cinas de 
dança, teatro, música e capaci-
tação de agentes da economia 
solidária. 

Mudanças na educação que 
podem ser aprovadas somente 
no próximo ano já estão cau-
sando polêmica. Aprovado na 
Câmara dos Deputados em 21 
de outubro, o projeto de lei da 
deputada federal Ângela Amim 
(PP-SC) exige a formação uni-
versitária dos professores do 
Ensino Fundamental, salvo em 
locais onde comprovadamente 
não exista profi ssionais com 
tal capacitação. Se passar pelo 
Senado e for sancionado pelo 
presidente, o projeto vira lei, 
mas em Três Barras o diploma 
é exigido como requisito para 
as vagas no setor no processo 
seletivo da prefeitura.

Na sessão da Câmara 
de Vereadores de segunda-
feira, 9, o vereador Gerson 
de Souza (PSDB) criticou 

“Processo pode ser 

anulado”, diz vereador
Secretário diz que prefeitura tem autonomia

Gracieli Polak

TRÊS BARRAS

a publicação do edital com a 
medida restritiva, segundo ele, 
inconstitucional. “O edital exclui 
o que a lei ainda não exigiu”, dis-
se. Segundo ele, que é advogado, 
para que o processo seja anulado 
basta apenas que uma das atuais 
professoras do quadro do Ma-
gistério do município tente fazer 
a inscrição, não consiga e entre 
com mandado de segurança jun-
to ao Ministério Público.

Para o secretário de Adminis-
tração, Emílio Gazaniga, a prefei-
tura tem liberdade para escolher 
o nível de escolaridade de seus 
profissionais. “Se quiséssemos, 
poderíamos exigir doutorado na 
área para todos os cargos, mas é 
claro que não haveria verba para 
arcar com os salários”, explica 
Gazaniga, diz que a ideia é “me-
lhorar o nível do funcionalismo”, 
já adiantando o modelo que 
deverá ser seguido no País com a 
aprovação da lei.

Tecendo o Saber expõe trabalhos
Os produtos artesanais confec-
cionados pelos alunos do Projeto 
Tecendo o Saber, da empresa  Mili 
S/A, estão em exposição na sala de 
treinamentos da Mili SA, na rua Ba-
rão do Rio Branco, 341 – quinta casa 
no sentido Colégio Cabral, próximo 
ao Corpo de Bombeiros.

São trabalhos artesanais dos 
mais variados tipos: EVA, borda-
dos, pintura em tecido, pintura em 
tela, entre outros.

A exposição vai até o fi nal 
do mês, de segunda a quinta-feira 
no horário das 14 às 17h e das 
19 às 21h.

ABERTO ao público diariamente, Ponto reunirá informações culturais
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Uma GUERRA PERDIDA

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Autoridades admitem que a guerra contra o crack foi perdida e as mais lamentáveis vítimas são adolescentes

Ao discursar na sessão de abertura do 
9.º Congresso Brasileiro de Saúde Cole-
tiva, na semana passada, em Olinda-PE, 
na presença do ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, o presidente Lula 
lamentou o aumento do uso do crack 
entre as novas gerações, e reconheceu 
que seu governo não sabe o que fazer 
para reprimir o narcotráfico. “Está 
fi cando claro que do jeito que nós tra-
tamos as drogas até agora não está re-
solvendo o problema, porque estamos 
vendo cada vez mais jovens utilizando 
drogas mais fortes”, disse.

Se o presidente não sabe aonde 
está o erro, imagine autoridades de 
municípios interioranos, que traba-
lhando com poucos recursos, tentam 
ao menos repreender o uso de drogas. 
“Se hoje prendermos todas as pessoas 
que vendem drogas na região, amanhã 
mesmo teríamos outros vendendo”, 
reconhece o comandante do 3.º BPM, 
de Canoinhas, tenente coronel Mário 
Erzinger. Ele lembra que em 2001, 
quando comandava o BPM de Porto 
União, ouviu falar pela primeira vez 
de crack. A primeira ocorrência foi 
prenúncio de uma avalanche de casos. 
“É uma droga que vicia muito rápido 
e é barata”, explica. Hoje uma pedra 
pequena de crack pode ser comprada 
por apenas R$ 5. Em geral, os trafi -
cantes têm dois valores para diferentes 
tamanhos – R$ 5 e R$ 10.

A maior preocupação é que o cra-
ck tem atingido em cheio menores de 
idade. O vício desencadeia uma série de 
problemas sociais. O mais grave envolve 
furtos. O menino de 13 anos entrevis-
tado pelo CN na semana passada con-
fessou que perdeu as contas de quantas 
vezes furtou para fumar crack. Casos 
como o dele se multiplicam em Canoi-

nhas e Três Barras, considerados polos 
regionais de venda de drogas. As ‘bocas’ 
estão localizadas, na maioria, nos bairro 
São Cristóvão (Três Barras) e Campo 
d’Água Verde (Canoinhas). A pedido do 
CN, a PM está fazendo um levantamento 
da porcentagem de furtos cometidos por 
menores de idade nos últimos meses. 
Embora os números não sejam ofi ciais, 
levantamento realizado pelo CN aponta 
que dos boletins de ocorrência fi ltrados 
para a imprensa nos últimos três meses, 
pelo menos 65% dos furtos foram co-
metidos por menores. Erzinger vê como 
prioritária a construção de um Centro 
de Internamento Provisório (CIP) em 
Canoinhas. “Geralmente detemos o 
menor, encaminhamos  ao Conselho 
Tutelar, que o leva para sua casa e deixa 
sob responsabilidade dos pais”, relata. 
O CIP é uma espécie de escola na qual 
o menor fi ca detido por 45 dias a fi m 
de receber medidas socioeducativas. 
Funcionam? Segundo Joãozinho* não. 
Tanto que ele mesmo agrediu um mo-
nitor por, segundo ele, “não suportar a 
encheção de saco”.

MEDIDAS PROTETIVAS

Para o promotor de Justiça de Ca-

noinhas, Dr. Wagner Pires Kuroda, 
falta estrutura familiar para as crianças 
infratoras. “Como o Estado vai educar 
se a família não dá contrapartida?”, 
questiona. Ele mesmo testemunhou às 
20h de um sábado, dois rapazes fuman-
do crack em pleno calçadão da Felipe 
Schmidt. Ele não critica o trabalho dos 
CIPs. “O desafi o maior do Estado é 
melhorar a estrutura familiar”, acredita. 
Para ele não adianta atacar o problema 

mandando as crianças para CIPs e 
casas de recuperação se ao voltar para 
casa não haverá um programa que o 
acompanhe. A lei é falha então? “A lei 
é perfeita, o que precisa é que o Estado 
garanta a efetividade do Estatuto (da 
Criança e do Adolescente)”, opina. 
Kuroda vai além: “Se o Estatuto fosse 
seguido, não haveria adolescente infra-
tor. No papel é perfeito, falta assegurar 
os direitos”.

O promotor estabelece três pila-
res como primordiais para recuperar 
adolescentes – saúde, assistência social 
e educação.

FAMÍLIA

A acadêmica de Direito Gisele Regina 
da Silva Tosta, que está estudando a 
efi cácia das medidas socioeducativas 
aplicadas em adolescentes infratores 
como trabalho de conclusão de curso, 
concorda que a desestrutura familiar 
é o principal fator que mergulha os 
adolescentes no mundo das drogas. 
Ela concorda que o Estatuto não é 
cumprido e lembra a falta de vagas nos 
CIPs. Há três meses, reportagem do 
CN publicou o desabafo do juiz Dr. 
Fernando de Castro Faria, reclamando 
de não conseguir internar nenhum ado-
lescente da Comarca. O motivo: falta de 
vagas. Em 2007, reunião realizada em 
Canoinhas com um punhado de políti-
cos de expressão estadual determinou a 
necessidade da construção de um CIP 
ao lado da Unidade Prisional Avançada 
(UPA). A prisão saiu, mas o CIP, segun-
do a Secretaria de Segurança Pública, 
fi cará para um segundo momento, sem 
data marcada para começar.

Sobre o crack, Gisele vê que não 
adianta aplicar medidas socieducativas 
sem entender e tratar o problema. Ela 
lembra ainda que há a impressão de que 
o menor infrator não recebe sanções. 
“Recebe sim, o ato infracional (crime, 
quando adulto) é passível de punição”, 
alerta.

A estudante lembra que o crack 
não ronda apenas as casas mais humil-
des. “A mudança de comportamento 
com a adolescência é uma brecha para o 
desejo de experimentar drogas. A busca 
por grupos leva uns à igreja, outros 
para a bebida e muitos para as drogas”, 
explica. A questão das drogas é que no 
início tudo parece festa. Quando se dão 
conta do vício já é tarde demais.

*Por ser menor de idade, Joãozinho é 

um nome fi ctício

ERZINGER: vício ocorre rapidamente KURODA: lei é perfeita GISELE: falta estrutura familiar

E
d

in
e
i 
W

a
s
s
o

a
s
k
i



9VARIEDADESCanoinhas, 13 de novembro de 2009 SAÚDE

Saúde
ÍNTEGRA

Carta da secretária de Saúde de 
Canoinhas, Telma Bley

> p. 10 

Plantonista do Pronto Atendimento Municipal teria se recusado a atender paciente por ele não ser de Canoinhas

CRM abre sindicância contra médico 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O delegado do Conselho Re-
gional de Medicina (CRM) em 
Canoinhas, Dr. Vagner Trau-
twein, abriu sindicância para 
apurar a denúncia de que um 
paciente teria sido dispensado 
do Pronto Atendimento Mu-
nicipal de Canoinhas (PA) na 
noite de 31 de outubro, por ser 
de Mafra. Segundo a Secretaria 
de Saúde, não há orientação 
para que se proceda dessa for-
ma. A decisão teria sido tomada 
exclusivamente pelo médico 
plantonista. Dessa forma, ele 
vai responder a dois processos 
administrativos – sindicância 
do CRM e da Secretaria Muni-
cipal de Saúde – e a um inqué-
rito policial. A princípio ele não 
foi indiciado no inquérito, mas 
como adiantou o comissário 
da Delegacia de Três Barras, 
Luiz Rosa Peres, o inquérito 
que apura o acidente do qual 
Joel dos Santos Brito, 18 anos, 
foi vítima, deve chegar a res-
ponsabilidade pela demora no 
atendimento ao rapaz.

Depois de ter sido recu-
sado no PA, Joel foi levado 
para o Hospital Félix da Costa 
Gomes, em Três Barras. Sem 
condições de atendê-lo, devido 
à gravidade dos ferimentos, 
o Hospital transferiu o rapaz 
para o Hospital São Vicente, 
de Mafra. Ao dar entrada, no 
entanto, ele morreu.

CONSTESTAÇÃO
Trautwein, que é um dos médi-
cos cirurgiões do Hospital San-

ta Cruz, respondeu também às 
críticas publicadas em matéria 
do CN na semana passada. Ve-
reador Alexey Sachweh (PPS) 
denunciou na Câmara de Ve-
readores que os médicos estão 
usando um videolaparoscópio 
doado pelo Estado para fazer 

mais cirurgias particulares do 
que por meio do SUS. O médi-
co apresentou documento con-
testando o valor apresentado 
pelo HSC que seria pago pelo 
SUS por uma cirurgia de vesícu-
la. Segundo o HSC, o custo real 
de uma cirurgia como essa é de 

R$ 790. O documento apresen-
tado por Trautwein discrimina 
o valor de R$ 1.196,03.

O CN tentou insistente-
mente ouvir a administradora 
do HSC, Salete Benetti, mas ela 
não retornou as ligações.

Para a secretária de Saúde 
Telma Bley, o alto custo só 
pode ser explicado pela utili-
zação de materiais importados, 
que não precisariam necessa-
riamente ser utilizados. Telma 
distribuiu uma carta à imprensa 
esta semana (leia na página 10) 
criticando dois médicos que ela 
não nomeia, por, segundo ela, 
fazerem uso de “equipamen-
tos comprados com recursos 
públicos para a realização de 
cirurgias de planos privados e 
particulares”.

11% dos 

brasileiros 

têm diabetes 

O diabetes atinge 11% dos 
brasileiros, mostra um estudo 
que traçou o perfi l da doença 
no País, apresentado esta 
semana no congresso da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica, em 
São Paulo.

Este é o levantamento 
mais recente sobre a preva-
lência da doença no Brasil – o 
último foi realizado pela Socie-
dade Brasileira de Diabetes 
em 1988 e a prevalência era 
de 7,6%.

A pesquisa ouviu 1.275 
diabéticos, entre 18 e 75 anos, 
em 11.528 domicílios do País.

URGÊNCIA
Samu faz cinco anos com 800 

mil atendimentos
> p. 11
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A POPULAÇÃO TEM DE SER INFORMADA

Os hospitais públicos e fi lan-
trópicos, que é o caso do 
nosso Hospital Santa Cruz, 

de uma maneira geral, são equipados 
com recursos públicos para que os 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) tenham acesso. Mas o que 
acontece é que esses cidadãos são os 
últimos da fi la. Primeiramente, tem 
acesso garantido os que têm condi-
ções de pagar pelo procedimento, 
os detentores de planos privados de 
saúde e em último lugar os pacientes 
SUS. No Hospital Santa Cruz ainda 
temos especialidades médicas que 
estão atendendo uma demanda con-
siderável por meio do SUS. Por ser 
um hospital de médio porte - o único 
de Canoinhas - e referência natural 
para municípios circunvizinhos, não 
podemos admitir que esta instituição 
continue a multiplicar dívidas, como 
vem acontecendo há anos. Resol-
vemos nos colocar à disposição do 
Hospital Santa Cruz, para a adminis-
tração compartilhada, pois o Hospi-
tal estava prestes a fechar as portas. 
Faz pouco tempo que estamos nesta 
parceria, mas foram necessárias 
medidas drásticas para que a uni-
dade continuasse de portas abertas. 
O secretário da Administração de 
Canoinhas, Argos José Burgardt, 
diariamente está no hospital admi-
nistrando as fi nanças e buscando 
novas formas para aumentar a receita 
e controlar os gastos. É uma tarefa 
trabalhosa e demasiadamente difícil, 
já que os controles de compras e 
pagamentos não eram realizados de 
maneira organizada e as compras 
eram feitas sem um planejamento 
adequado, principalmente em re-
lação a equipamentos. Argos está 
trabalhando para que haja economia 
de escala e escopo. As mudanças 
estão acontecendo paulatinamente e 
a questão do acesso do cidadão aos 
serviços hospitalares também vai 
mudar. Temos várias especialidades 
médicas atuando dentro do Hospital 
Santa Cruz, mas infelizmente temos 
grandes problemas com a clínica 
cirúrgica, pois nem todos os médicos 
desta clínica estão atendendo uma 
quantidade considerada ética de 
cirurgias pelo SUS, já que fazem o 

uso de equipamentos comprados 
com recursos públicos para a 
realização de cirurgias de planos 
privados e particulares. Sabemos 
das difi culdades em praticar a ta-
bela SUS e da falta de interesse do 
Governo Federal em reajustá-la ade-
quadamente, mas sabemos também 
que um serviço compensa o outro. 
Pode haver uma compensação entre 
as cirurgias realizadas pelo SUS. Al-
gumas cirurgias podem dar prejuízo, 
mas este prejuízo pode ser compen-
sado com outras cirurgias. Também 
existem diretrizes de boas práticas 
da medicina a serem seguidas que 
amenizam esses prejuízos. Se é 
ruim com o SUS, muito pior para o 
Hospital seria sem o SUS, já que a 
receita deste órgão faz a diferença 
para manter a instituição. O pior 
de todas essas aberrações, é o uso 
indevido de um videolaparoscópio 
que também foi adquirido com 
recursos públicos e que desde 2004 
vem funcionando somente para 
pacientes que têm planos de saúde 
ou que pagam por essas cirurgias. 
Os pacientes procuram a Secretaria 
Municipal de Saúde indagando se 
há cirurgia por videolaparoscopia 
pelo SUS. Nós informamos que sim, 
basta o médico preencher o laudo 
para emissão de Autorização de In-
ternamento Hospitalar (AIH), a qual 
irá gerar o pagamento do procedi-
mento. Mas dois médicos da clínica 
cirúrgica dizem aos pacientes que 
não há cirurgia por videolaparos-
copia por meio do SUS. No mês de 
setembro realizaram duas cirurgias, 
até porque souberam que estamos 
realizando o levantamento (audito-
ria) das cirurgias que foram feitas 

somente para particulares e planos 
privados. Um dos cirurgiões deu a 
desculpa de que o equipamento não 
estava credenciado pelo SUS para 
fazer as cirurgias, mas temos atas de 
reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde, nas quais estão registradas as 
discussões e as cobranças para com 
o sr. Roberto Rosa (administrador 
do hospital na época) a respeito do 
videolaparoscópico. A falta de cre-
denciamento é desculpa esfarrapada. 
O credenciamento é feito na hora, no 
sistema de informações do Minis-
tério da Saúde. Os funcionários da 
Secretaria de Saúde de Canoinhas 
assistiram essas cenas de pacientes 
correndo atrás de recursos para fa-
zer essas cirurgias. É lógico que o 
médico não é obrigado a realizar 
cirurgias pelo SUS, mas que então 
não faça o uso deste equipamento 
excluindo o cidadão de baixa ren-
da, pois este equipamento seria 
de uso prioritário para essa po-
pulação usuária do SUS. O mesmo 
acontece com as cirurgias eletivas, 
ou seja, cirurgias que estão na fi la 
de espera da Secretaria Municipal 
de Saúde, pois estamos com AIHs 
sobrando devido à falta de médicos 
da cirurgia geral para operarem 
pelo SUS. Exemplo frequente que 
aparece na Secretaria de Saúde é o 
de pessoas que necessitam operar 
hérnias. O médico diz que não há 
vagas pelo SUS e este cidadão não 
tem condições de pagar pela cirurgia. 
Como a agenda para quem paga 
pelo procedimento é mais rápida, 
muitos pacientes acabam fazendo 
empréstimos ou vendendo alguma 
coisa para fazer o procedimento e se 
livrar da dor. Não podemos generali-

zar essa conduta médica, pois temos 
bons profi ssionais médicos (a maio-
ria) que atuam com comprometimen-
to no setor público e a população sabe 
quem são eles. Um exemplo a ser ci-
tado são os ortopedistas, que realizam 
muitas cirurgias por meio do SUS. A 
maioria dos médicos, principalmente 
os que têm mais tempo de atuação na 
saúde pública, são comprometidos e 
sabem da nossa realidade. É muito 
difícil gerenciar essas questões, mas 
não vamos desistir jamais porque 
a população de Canoinhas e região 
necessita de acesso aos serviços pú-
blicos de saúde e nós, gestores deste 
sistema, temos de ter forças para 
o enfrentamento destes abusos. 
Será que a impunidade vai vencer 
mais uma vez? Será que podemos 
contar com mais autoridades que 
defendam a população carente? 
Certamente recebamos ameaças ou 
sejamos processados por falarmos a 
verdade. Mas não estamos preocu-
pados, pois a nossa atenção vai além 
desta picuinha, estamos comprometi-
dos com os problemas da população e, 
além de tudo, estamos amparados por 
defender o uso indevido de equipa-
mentos públicos e a negativa de acesso 
da população a procedimentos cirúr-
gicos pelo SUS. E se for necessário 

processar devido alguma espécie de 
“ofensa”, assim o faremos. Estamos 
no fiel cumprimento do Pacto em 
Defesa do SUS. 

A saúde pública de Canoinhas 
está satisfeita com a recente vinda 
de um cirurgião geral e cancero-
logista, Dr. Marcos Sussembach, 
que veio neste espírito entendendo 
a necessidade de sua participação 
no SUS como profi ssional médico, 
tanto assim é que ele está dando 
vazão à fi la de espera das cirurgias 
eletivas de Canoinhas, as quais 
foram represadas por falta deste 
espírito pelos dois cirurgiões já 
citados. Há espaço para todos os 
profissionais médicos que dese-
jarem ingressar no mercado de 
trabalho em Canoinhas e região. É 
lógico que um hospital não sobre-
vive somente com a realização de 
procedimentos do SUS, mas que o 
bom senso deveria ser praticado. Os 
equipamentos públicos deveriam 
ser usados de forma ética (honesta), 
ou seja, nada impede que sejam 
usados na medicina privada, desde 
que também tivessem a sua utiliza-
ção revertida ao serviço público. 

Telma Regina Bley – Secretária 
Municipal de Saúde

ÍNTEGRA
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Em Canoinhas, serviço será reforçado; USA deve ser inaugurada em dezembro

Samu faz cinco anos com 

800 mil atendimentos

Na base operacional, localizada 
em uma sala do Pronto Atendi-
mento Municipal, uma equipe 
formada por um motorista so-
corrista e uma técnica em enfer-
magem espera por algum chama-
do urgente. Basta que o telefone 
toque para que a ambulância saia 
em socorro de quem vive uma 
situação de urgência médica. Há 
quatro anos a situação se repete 
no Estado com as equipes do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), que já pres-
taram atendimento a mais de 800 
mil pessoas nesse período.

Em Canoinhas, uma Unidade 
de Suporte Básico de Vida (USBV) 
foi implantada em 2 de fevereiro de 
2006, segundo o motorista socor-
rista Osni Gilberto, meses depois 
da criação do serviço em Santa 
Catarina. Interligada com a central 
de Joinville, a unidade funciona 
24 horas por dia, sem descanso, 
exclusivamente para emergências. 
“Não adianta ligar para o 102 se 
não houver urgência no atendimen-
to, porque jamais um médico vai 
autorizar o deslocamento”, afi rma 
a técnica em enfermagem Rosilda 
Maria Lopes Walter.

Rosilda explica que as cha-
madas feitas por meio do número 

chegam à central, em Joinville, e 
depois de passar pelo radiopera-
dor, um médico especializado faz 
contato e autoriza ou não a saída da 
equipe. “Isso tudo é muito ágil e nós 
já saímos preparados para encarar a 
situação”, diz. Segundo a técnica, o 
contato constante com o médico é 
uma das principais diferenças entre 
o atendimento prestado por outros 
resgates e o Samu, além da presença 
do técnico em enfermagem. Essas 
ferramentas, garante, permitem 
atendimento clínico antes da che-
gada ao hospital, condição que, em 
muitos casos, é capaz de preservar 

a vida.
De acordo com Gilberto, a uni-

dade de Canoinhas atende também 
os municípios de Bela Vista do Toldo, 
Major Vieira e Três Barras, mas como 
o serviço é regulamentado pelo Esta-
do, a equipe daqui pode ser deslocada 
para outras cidades da região, caso haja 
mais ocorrências. Atualmente, a equi-
pe é composta por quatro técnicos 
(Ana Paula Cunha, Cláudia Barbosa, 
Fábio Kuiaski e Rosângela Rissardi) 
e quatro motoristas (Douglas Bush, 
Edison do Vale, Jorge Nogat e Marco 
Aurélio Prust), além de Gilberto e 
Rosilda. 

INAUGURAÇÃO
Em visita ao Planalto Norte, 
prevista para 7 de dezembro, o 
governador Luiz Henrique da 
Silveira deve inaugurar a USA, ou 
Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) Móvel do órgão na região, 
de acordo com informações da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR). A nova unidade, 
que deve funcionar paralelamente 
à Unidade de Suporte Básico de 
Vida (USBV) será atendida por 19 
profi ssionais: nove médicos, cinco 
enfermeiros e cinco motoristas 
socorristas.

Médico 

canoinhense é 

premiado em 

São Paulo

O ortodontista e ortopedis-
ta facial canoinhense Ger-
son Köhler foi homenage-
ado durante o Encontro 
Científi co Comemorativo 
dos 50 anos da Sociedade 
Paulista de Ortodontia 
(SPO). O especialista foi 
escolhido por unanimida-
de pela Diretoria da SPO 
por todo o trabalho o que 
realizou pela Ortodontia e 
Ortopedia Facial, em ter-
mos científi cos, nacional 
e internacionalmente. O 
prêmio Destaque 50 Anos 

SPO foi entregue em um 
jantar comemorativo na 
sexta-feira, 6, no Hotel 
Hollyday In, São Paulo, 
durante cerimonial de alta 
gala.

A SPO é uma das mais 
importantes entidades da 
área no mundo, extrema-
mente respeitada no Brasil 
e no exterior. “Fiquei mui-
to honrado com o convite. 
Não esperava este reconhe-
cimento em nível nacional 
e internacional”, comemo-
rou Köhler, que também 
é professor convidado da 
Universidade Federal do 
Paraná.

KÖHLER se disse honrado

ROSILDA E GILBERTO e a ambulância do Samu, sempre preparada para atender chamadas de emergência
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SEM PRÉVIAS NO PP
“Entendo que as eleições prévias dividem o partido. A movimentação no âmbito 
dos diretórios municipais é salutar, mas não através de prévias. O confronto 
entre dois pré-candidatos ao Governo do Estado, eu entendo não ser positivo”, 
afi rmou a deputada federal Ângela Amin, após o encontro com o diretório mu-
nicipal de Irineópolis, na sexta-feira, 6.  Sobre a postura do ex-deputado Hugo 
Bihel, Ângela está ciente de que ele defende as prévias. “Eu, particularmente, 
entendo que ele não está fora do processo, porque depende da composição a 
ser feita, por isso a defi nição nacional é que vai orientar a nossa composição. 
Por isso esperar mais um pouco é prudente e sou favorável a várias pesquisas 
para ver quem está melhor na opinião pública”. 

A partir da esquerda, Lilian Eliane Batschauer, ex-vereadora e presidente do PP; 
Ângela Amin, o vereador Alcione Adami (Italiano) e o deputado Sílvio Dreveck

PROJETO PARA SC

O deputado estadual Silvio Dreveck, que acompanhou Ângela Amin nas reu-
niões no Planalto Norte, disse que nenhum partido ganha eleição sozinho. “É 
claro que temos de nos coligar com um ou mais partidos, menos o PMDB, e 
construir um projeto alternativo, de mudanças do modelo atual, em conjunto 
com as lideranças progressistas e ouvindo a sociedade catarinense”, afi rmou 
Dreveck. Durante o encontro realizado no Barzito, Ângela Amin e Silvio Dreveck 
abonaram várias fi chas de fi liação, entre elas a de Paulo Schiessl (foto). 

PEDRO UCZAI EM IRINEÓPOLIS

Depois de coordenar um grande encontro de lideranças do Paraná e de Santa 
Catarina no auditório da UnC, em Porto União, engajadas na luta idealizada pela 
Frente Parlamentar das Ferrovias, o deputado estadual Pedro Uczai, esteve em 
Irineópolis na sexta-feira, 6, para um encontro com lideranças do PT, realizada 
à tarde na Câmara Municipal. “Nós queremos continuar governando este País, 
por isso a importância da participação dos companheiros de Irineópolis neste 
projeto”, afi rmou o deputado. Ele defende uma alternativa de governo para 
Santa Catarina com a eleição de um candidato do Partido dos Trabalhadores. 
“Estou feliz de estar aqui mais uma vez, e ver que o PT cresceu e se fortaleceu 
no município. Colocou um candidato para disputar as eleições de prefeito. Não 
fomos vencedores, mas construímos democraticamente um projeto político ético 
e sério, com propostas concretas para o povo de Irineópolis. Vamos continuar 
lutando e com certeza vamos conseguir nossos objetivos”.

Recepção em alto estilo 
amanhã à noite na Sociedade 
Recreativa e Cultural Valões 
(Country – Vila Batatal), para 
a festa de aniversário da bela 
Mylena Piekzarzewicz Maydl 
(foto), que nesta data come-
mora seus 15 anos de vida. 

Já circulando os parabéns de 
amigos e familiares, e princi-
palmente os mimos dos pais 
da aniversariante, Elcio e Re-
nate Peikarzewicz Maydl, que 

transpiram felicidade. 

MYLENA 
– 15 ANOS

O empresário do setor de artefatos de 
cimento em Irineópolis, Roberto Bats-
chauer (foto), no espaço reservado à 
Palavra Livre, da tribuna da Câmara 
na sessão de segunda-feira, 9, disse 
esperar que o legislativo seja parceiro 
no projeto de expansão da Lamolarci, 
para o próximo quadriênio 2010-2014, 
procurando valorizar a empresa local. 
Fundada em 1986, a empresa cresceu 
lentamente, contando agora com três 
sócios. “O objetivo da Lamolarci nos 
últimos cinco anos, foi de aproveitar 
os espaços que se apresentavam no 
mercado local. Embora com muitas 
difi culdades, hoje temos um empreen-
dimento sólido e o nome consolidado 
no Sul do Paraná e Norte de Santa 
Catarina. Produzimos atualmente, 
quase todos os produtos derivados 
de concreto, atendendo os municípios 
de General Carneiro, Mallet, Monte 
Castelo, Três Barras, Timbó Grande, 
Matos Costa, Calmon e Canoinhas. 
80% do nosso faturamento é fora de 
Irineópolis”, revelou Batschauer. 

EXPANSÃO

Amanhã a fofa KALIANE 

APARECIDA ALVES DE LIMA 
completa seis anos de idade, 
em meio ao carinho de seus 
familiares. A data será come-
morada com direito a mimos e 

mil beijinhos!

:: 1.ª Sopa dos Astros

Parabéns! 
Parabéns! 

Na semana passada quem rece-
beu muitos abraços foi o PADRE 

DAMIN, pela passagem de seu 
aniversário. Para ele, muita saú-

de e felicidade!

:: Festa da Melhor Idade

Alguns fl ashs da Sopa dos Astros, que aconteceu na ADC Rigesa na 
sexta-feira, 6. Um grande sucesso, segundo a organização. Uma segun-
da edição deve acontecer no próximo ano, novamente com toda renda 

revertida para o Hospital Félix da Costa Gomes.

Na terça-feira, 10, foi realizada na ADC Rigesa uma animada festa para 
a melhor idade, promovida pela prefeitura de Três Barras. 
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Rotativo inicia 2.ª fase na segunda

Gracieli Polak

CANOINHAS

Seis novos trechos passam a ter estacionamento pago; 3.ª e última fase deve começar somente em janeiro

As placas já estão nas ruas 
sinalizando a cobrança duran-
te o horário comercial, mas 
a fiscalização e as autuações 
começam a ser realizadas so-
mente na segunda-feira, 16, 
em trechos das ruas Caetano 
Costa, Coronel Albuquerque, 

Felipe Schimidt, Getúlio Vargas 
e Eugênio de Souza. Nas ruas, 
desde o início da semana, mais 
cinco monitores fiscalizam o 
serviço e orientam sobre os 
novos trechos atendidos pelo 
sistema, que amanhã completa 
dois meses de funcionamento 
em Canoinhas.

Para o novo gerente da 
Serttel em Canoinhas, José 
Rossi Cordeiro, no entanto, o 
aprendizado para a população 
continua. “Estamos informan-
do sobre a segunda fase nos rá-
dios, fazendo panfletagem nas 
novas áreas e, principalmente, 
orientando as pessoas que ainda 
não aprenderam como fazer o 
uso correto dos cartões”, ex-
plica. O resultado, de acordo 
com o gerente, já pode ser visto 
nas ruas – que apresentaram 
quantidades razoáveis de carros 
estacionados – e na diminuição 
das reclamações no escritório 
da empresa. “Aquele medo ini-
cial já passou. Hoje as pessoas 
não acham caro pagar R$ 0,35 
para ter acesso facilitado aos 
lugares que gostariam de ir”, 
defende.
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Rural

Gracieli Polak
CANOINHAS

Documento norteia o agronegócio no Estado apoiado em dados

Produção própria de 
sementes: aspectos técnicos

Epagri lança Síntese 
da Agricultura de SC

Devido aos altos custos para aquisição de sementes de cultivares 

comerciais melhoradas, alguns agricultores e entidades represen-

tativas têm optado pela produção própria de sementes.

A produção de sementes na propriedade pode resultar em vários 
benefícios para os agricultores, como: 1) a redução da dependência de 
insumos adquiridos fora da propriedade; 2) o conhecimento prévio sobre a 
qualidade das sementes produzidas; 3) o fortalecimento da organização do 
grupo (em caso de produção comunitária ou conjunta); 4) a oportunidade 
de intercâmbio de informações entre técnicos e agricultores; 5) a seleção 
direcionada às condições locais e preferência do agricultor e 6) a possi-
bilidade de conservação da agrobiodiversidade local, no caso de uso de 
variedades crioulas.

Entretanto, os agricultores que cultivam variedades de polinização 
aberta e/ou variedades crioulas e optam pela produção própria de semen-
tes, devem adotar alguns procedimentos que são primordiais. Os cuidados 
na produção da própria semente vão desde o planejamento da produção 
até o armazenamento das sementes, visando estabelecer as condições 
propícias para a condução da lavoura e obter uma semente de qualidade.

As lavouras destinadas à produção própria de sementes requerem 
além das recomendações dos sistemas de produção para milho e feijão, 
alguns cuidados especiais. Entre eles, destaca-se: 

• Selecionar a melhor área da lavoura, do ponto de vista da fertilidade, 
ausência de plantas daninhas, áreas com rotação de culturas, protegidas 
de ventos fortes e inundações, etc;

• Escolher variedades adaptadas e que apresentem características 
como produtividade, resistência a pragas e doenças, ciclo adequado e 
demais características de interesse do agricultor;

• Manejar adequadamente a lavoura, realizando todos os tratos cultu-
rais necessários como controle das plantas daninhas, controle de pragas e 
doenças e fertilização equilibrada baseada na análise de solo;

• Realizar vistorias e eliminar plantas atípicas e doentes durante o 
ciclo da cultura;

• Realizar seleção de plantas na lavoura, visando melhorar a varieda-
de para características de sua preferência e para uniformizá-la. A semente 
destas plantas após deverão ser colhidas separadamente e irão compor a 
semente para semeadura do campo de produção de semente da próxima 
safra;

• Colher tão logo seja possível, evitando deixar a lavoura no campo 
após a maturação;

• Submeter os grãos à secagem, imediatamente após a colheita;
• Fazer o benefi ciamento através da catação manual, eliminando 

restos de cultura, torrões, grãos chochos, danifi cados, manchados e com 
tamanho ou coloração fora do padrão da cultivar;

• Fazer controle do caruncho;
• Armazenar em local seco e limpo.
Além destes cuidados, é importante que, individualmente ou em 

grupos de agricultores, sempre procurem a orientação de técnicos espe-
cializados, pois estes poderão solucionar questões específi cas em cada 
caso, principalmente referente ao marco jurídico e legal que regulamenta a 
produção e a comercialização de sementes e mudas.

Para outras informações procure um escritório municipal da 
Epagri ou a Estação Experimental de Canoinhas.

Gilcimar Adriano Vogt é engenheiro agrônomo, mestre em Recursos 
Genéticos Vegetais e pesquisador da Epagri

* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri Canoinhas

Na quarta-feira, 11, o Centro de 
Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Cepa) da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Ex-
tensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri) lançou, no Gabinete da 
Secretaria da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, em Floria-
nópolis, a 30.ª edição da Síntese 
da Agricultura de Santa Catarina, 
com a presença do secretário de 
Estado da Agricultura, Antonio 
Ceron, o presidente da Epagri, 
Luiz Hessmann e o chefe do 
Cepa, Airton Spies.

De acordo com Spies, a 
edição lançada neste ano é a 30.ª 
sobre a situação agrícola do Esta-
do e, por seu caráter informativo, 
a obra se tornou um livro de cabe-
ceira “de todas as pessoas interes-
sadas no setor agropecuário, como 
fonte de consulta sobre dados e 
análises do setor agropecuário 
catarinense”. 

Segundo a Epagri, a Síntese 
2008/2009 apresenta os dados 
mais importantes da produção 
e do mercado dos produtos 
da agricultura, da pecuária, da 

apicultura, da aquicultura e do 
setor fl orestal catarinense, com 
análises da situação mundial, na-
cional e estadual. Nestas análises, 
de acordo com a entidade, está 
incluído também o balanço de 
oferta e demanda do Brasil e de 
Santa Catarina, além de perspec-
tivas de produção e mercado de 
cada produto.

 O ano agrícola com grandes 
perdas causadas pelas alterações 
no clima também foi tema de 
pesquisa, mas, mesmo com di-
minuição na produção de alguns 
produtos, o Estado se mantém 
como maior produtor nacional 

de maçã, cebola, ostras e suínos, 
além de permanecer na vice-
liderança na produção de frango, 
arroz e fumo e o terceiro na pro-
dução de banana e trigo. 

NA INTERNET

O documento foi organizado 
pelo economista Luiz Marcelino 
Vieira e tem como autores 14 
profi ssionais de diferentes áreas 
da Epagri.  Aberto ao público, 
logo depois do lançamento a 
Síntese foi publicada na página 
da Epagri na internet. Para ter 
acesso, basta acessar www.cepa.
epagri.sc.gov.br 

Sociedade 25 de Julho volta a se organizar
Depois de mais de 35 anos inativa, a Sociedade Re-
creativa Agrícola e Cultural 25 de Julho, com sede atu-
almente na localidade de Caraguatá, voltou a realizar 
evento aberto ao público. Um delicioso frango no disco 
foi servido no sábado, 7, no pavilhão da Igreja do Alto 
do Frigorífi co. Para a diretoria da entidade, este evento 

foi um marco importante de um novo ciclo que se inicia 
com a organização defi nitiva do quadro social. 

Para o futuro a associação deve iniciar a cons-
trução da sede, em terreno próprio localizado no 
Caraguatá, assim como a realização anual da Festa 
do Colono, começando em 2010.

SPIES apresenta documento durante cerimônia na quarta-feira, 11, na Capital
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Com rentabilidade no último ciclo, área plantada cresce e chega a metade da produção nacional

Para a safra 2009/2010 opção 
dos agricultores é pela soja

Gracieli Polak
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Com o tempo bom e grande parte 
das sementes já no solo, a paisagem 
começa a mudar no campo. Aos 
poucos a safra 2009/2010 começa 
a ser “vista” no interior da região, 
mas refl etindo o que acontece no 
restante das regiões produtivas do 
País, o predomínio, neste ciclo, será 
da soja. Mais de 22 milhões de hec-
tares serão cultivados com a legu-
minosa que, com previsão climática 
boa para os próximos três meses, 
deverá superar recorde e atingir 
produtividade superior a 63 milhões 
de toneladas, quase a metade da 
produção total de grãos brasileira, 
estimada em 139 milhões de tone-
ladas até o fi m do ciclo, segundo 
estimativa da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

Na região, a julgar pelo compor-
tamento dos agricultores, a situação 
se repete. Na manhã de quarta-feira, 
11, os irmãos Sinésio, Luís César e 
Vitalino Perciak, da localidade do 
Salto d’Água Verde, faziam reparos 
nos maquinários enquanto a umida-
de trazida pela chuva do dia anterior 
não permitia o plantio de mais uma 
área. Para eles, segundo Sinésio, a 
alternativa é uma só: a soja. 

Com a oleaginosa os irmãos 
pretendem ocupar cerca de 50 
hectares de chão. Para não fi carem 
somente na soja, três hectares foram 
plantados com feijão, mas o volume 
nem chega a fazer sombra diante da 
principal cultura, que na propriedade 
deles não disputa espaço com o 
milho, caso de produtores maiores. 
“Para a gente não compensa, porque 
nós plantamos soja porque rende. 
O preço pode até não ser tão alto, 
mas em relação aos custos, é vanta-
joso”, argumenta Luís. A situação é 
semelhante a de Clemente Chuppel, 
que para esta safra, também se apoia 
nesse argumento para aumentar 
a área de soja. “O milho não tem 
compensado, por isto diminuí a 
área”, relata.

Segundo Vitalino Perciak, o 
risco do milho é muito alto para 
compensar o preço pago hoje – 
cerca de R$ 18 a saca. O saco de soja 
custa R$ 42. A lógica, no entanto, 
pode ser revertida.

MILHO DEVE VALORIZAR

Com a aposta na soja, a área plan-
tada com milho na região deve ser 
menor. O resultado da safra menor 
do cereal deve gerar no mercado 
nacional, segundo especialistas do 
setor, uma valorização no preço do 
milho. Apostando nisso o agricultor 
Flávio Francisco Antonovicz man-
teve a área plantada com milho no 
ciclo anterior, mesmo enfrentando 
resistência dos fi lhos. “Aumentou 
um pouco a área da soja, mas eu 
preferi preservar uma parte com mi-
lho”, afi rma. Ainda assim, dos 382 
alqueires cultivados, 120 vão para 
milho, 20 para feijão e o restante, 
para a soja, revela o agricultor, que 
espera por uma safra farta, devido 
à previsão de chuva e umidade em 
níveis satisfatórios para o período 
de cultivo.

22
milhões de hectares 

de soja serão 

cultivados na safra

SOJA começa a romper palhada e a aparecer no campo, como na propriedade de Luis Perciak, no Salto d’Água Verde 
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Osvaldo dos Santos, 
65 anos, não só 
cumprimentou como 
conversou com João 
Paulo 2.º , além 
de ter viajado com 
três presidentes da 
República

O mecânico de voo que saudou o Papa

O jeito simples e matreiro 
de Osvaldo dos San-
tos, 65 anos, faz pouca 

gente imaginar que este baixinho 
simpático e de bom coração já 
andou na alta roda da política 
nacional. Perdeu as contas de 
quantas vezes viajou no avião ofi -
cial da Presidência da República, 
acompanhando pelo menos três 
presidentes – Ernesto Geisel, 
João Baptista Figueiredo e José 
Sarney.

Nascido na localidade canoi-
nhense de Rio dos Pardos, Osval-
do tinha 12 anos quando um dos 
maiores desastres naturais des-
truiu a região. Quatorze pessoas 
morreram no tufão que chocou 
o País. Ele considera um milagre 
a casa de sua família – apesar de 
ter entortado – ter sido uma das 
poucas a fi car de pé. Seu pai, Jor-
dão dos Santos, que trabalhava 
no armazém dos Reinert, ajudou 
muita gente, principalmente os 
próprios Reinert, que tiveram 
a maior perda. Quatro dos seis 
membros da família morreram. 
“Recordo das vítimas, cheias de 
barro, colocadas lado a lado”, 
conta Osvaldo querendo apagar 

a triste lembrança de infância. 
O CN lembrou a tragédia em 
setembro deste ano quando dos 
50 anos do acontecimento que 
praticamente varreu Rio dos 
Pardos. Osvaldo faz questão de 
citar Eurico Martins, “um herói”, 
segundo ele. Seu pai encilhou um 
cavalo e o enviou até Timbozi-
nho para avisar os pais de João e 
Pedro Reinert – que estavam na 
casa dizimada – sobre a tragédia. 
Eurico atravessou 12km de mata 
e escuridão para levar a triste 
notícia.

Pouco depois, Osvaldo foi 
mandado para o centro de Canoi-
nhas, onde estudou no Colégio 
Almirante Barroso. De lá foi para 

o Colégio Agrícola (hoje Cedup 
Vidal Ramos). “Foi uma época 
em que o futebol era bastante 
valorizado. Joguei no famoso São 
Bernardo”, recorda. Ao comple-
tar 18 anos, serviu o Exército em 
Rio Negro-PR. Resolveu arriscar 
o concurso para a Aeronáutica e 
viu o início de uma promissora 
carreira.

RECEPÇÃO AO PAPA
Osvaldo se formou na Escola 
de Especialistas da Aeronáutica 
em Guaratinguetá, interior de 
São Paulo. Depois foi para a 
capital paulista, onde conheceu a 
esposa Malvina, com quem está 
casado até hoje e teve um casal 

de filhos. O salto profissional 
aconteceu em Belém do Pará, 
onde começou a trabalhar como 
mecânico de voo da Força Aérea 
Brasileira (FAB). Participando 
do projeto Rondon, que até hoje 
leva estudantes e pesquisadores 
a conhecer a Amazônia, Os-
valdo teve contato com toda a 
diversidade do Norte do País. 
“Fiquei surpreso com a cultura 
deles, tão diferente da nossa”. 
Foi neste período, em 1980, que 
Osvaldo teve o grande momento 
de sua vida. Foi escolhido para 
recepcionar o Papa João Paulo 
2.º na sua primeira visita ao 
Brasil. “É um privilégio receber 
Vossa Santidade em nosso País. 

Dos dias que se seguirão, estarei 
sempre ao seu lado para servi-lo”, 
é a frase decorada que Osvaldo 
não esquece. Ao saudar o Sumo 
Pontífi ce na entrada do coquetel 
oferecido a comitiva, Osvaldo 
se surpreendeu com João Paulo 
perguntando: “Você arrumou 
essa sala linda?”. Rapidamente, 
Osvaldo nomeou um por um os 
responsáveis pelo buffet sob o 
olhar satisfeito do Papa, que disse 
já ter almoçado. 

Orgulho maior foi viajar no 
avião do Papa que rodou 13 ci-
dades em 12 dias.

HOMEM DO PRESIDENTE
Desde então, Osvaldo passou 
a assessorar diretamente a Pre-
sidência da República. Como a 
FAB é responsável pelas viagens 
aéreas dos presidentes, cabia a 
ele cuidar da mecânica do avião 
ofi cial. Dessa forma viajou várias 
vezes ao lado dos presidentes. 
“Com o Geisel e o Sarney viajei 
pouco, mas com o Figueiredo 
viajei bastante”, lembra. É jus-
tamente de Figueiredo, o último 
presidente militar do Brasil, que 
Osvaldo tem as melhores histó-
rias. Como quando o presidente 
se irritou na Serra Pelada ao 
ver seu próprio busto. Mandou 
destruir. Para o presidente, só se 
faz bustos de gente morta. Teve 
outro episódio que explica bem a 
personalidade forte de Figueire-
do. Ao pousar equivocadamente 
em uma cidade vizinha ao desti-
no, Uberlândia-MG, o piloto foi 
preso e sumariamente demitido 
pelo presidente irritadíssimo. 
“Com ele só se errava uma vez, 
não tinha segunda chance”, re-

SANTOS, que se prepara se formar na Universidade Aberta à Terceira Idade: paixão por fotos que contam sua trajetória
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corda. Se hoje Lula é criticado 
por fazer campanha camufl ada, 
Figueiredo era bem menos sutil. 
Usava descaradamente a estru-
tura presidencial para promover 
candidatos a deputado e senador 
pelo PDS, seu partido. “Viajamos 
muito por esse País em campa-
nha. Em um só dia chegamos a 
visitar três cidades”. 

Osvaldo diz que Figueiredo 
adorava mulheres e cerveja. Che-

gando aos hotéis, os assessores já 
sabiam que deviam providenciar 
a “diversão” presidencial. “Mas 
me dava muito bem com ele, 
gostava do jeito autêntico dele”. 
Da primeira-dama, Dulce, Os-
valdo não gostava. “Vivia com 
cabeleireiros e maquiadores e era 
nojenta”, conta.

De qualquer forma, a tripu-
lação era proibida de falar com o 
presidente. “Presidente não abre 

porta, não atende telefone e não 
chama elevador”, instrui.

Em 1993, Osvaldo deixou o 
Rio de Janeiro para trabalhar em 
Santa Maria-RS, onde se aposentou 
em 1996. Seu legado como mecâni-
co de voo foi seguido pelo fi lho.

O FILHO E LULA

Osvaldo dos Santos Junior se-
guiu rigorosamente os passos do 
pai. Fez carreira na aeronáutica e 

hoje é mecânico de voo do Ae-
rolula. Há quatro anos convive 
diariamente com o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Já 
conheceu meio mundo. “Lula 
é o rei em quebrar protocolos”, 
conta Osvaldo. A foto de Lula 
sorridente ao lado de Junior, 
estampando a estante de Osval-
do ilustra bem a frase. O álbum 
de fotografi as de Osvaldo, por 
sinal, é pródigo em fotos dele e 

da esposa dentro do Aerolula, 
tomando um uisquesinho de 
primeira e posando no gabinete 
presidencial. Tudo cortesia do 
fi lho. Junior é o grande orgulho 
do pai. Também pudera. Seguiu 
não só sua profi ssão. Conseguiu 
de modo admirável conviver 
com o mais alto poder do País. 
A simpatia e o modo simples 
de ser, também herdado do pai, 
certamente contribuíram.

Coral Edelweiss - São Bento do Sul
6 de dezembro
20 horas

Igreja Luterana - centro 
Canoinhas

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

confirmou na quarta-feira, 11, 

por 8 a 1, liminar concedida pela 

ministra Cármen Lúcia, que havia 

suspendido a posse de suplentes 

de vereadores beneficiados pela 

emenda aprovada pelo Congresso 

que elevou o número de vagas nas 

Câmaras Municipais.

Promulgada no fi nal de setem-

bro, a emenda constitucional nº 

58 criou 7.709 vagas de vereador, 

mas deixou dúvida sobre a validade 

imediata da medida. Mesmo assim, 

alguns municípios de Estados como 

Goiás e Mato Grosso do Sul deram 

posse aos suplentes das eleições 

de 2008.

O caso, no entanto, foi con-

testado pela Procuradoria-Geral da 

República e, posteriormente, pela 

Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), por meio de ações diretas de 

inconstitucionalidade, que não che-

gavam a questionar o aumento das 

Com o tempo colaborando para a realização das partidas, a 5.ª Copa Ca-
noinhas de Tênis, que aconteceu entre sexta-feira, 6, e domingo, 8, reuniu 
cerca de 50 atletas para as disputas. A principal categoria foi vencida pelo 
tenista e professor de Indaial, Dirceu Santana, tendo como segundo colo-
cado Marcelo Muniz, de Canoinhas. A partida, que aconteceu na manhã do 
domingo, recebeu grande número de participantes.

5.ª Copa Canoinhas de Tênis

Canoinhense desaparece 

em Praia de Leste, no PR

Desde quarta-feira, 4, o canoinhense Jacson Ro-
berto Andrade, que mora em Praia de Leste-PR, 
está desaparecido. Andrade é corretor de imóveis 
e pastor evangélico onde mora, além de trabalhar 
como líder comunitário. Segundo familiares, o 
pastor trabalha com problemas relacionados à 
juventude, dependência química e questões per-
tinentes a toda comunidade. Andrade é casado e 
tem duas fi lhas, uma de nove anos e outra de três 
meses de idade.

Buscas policiais estão sendo realizadas e, para 
qualquer informação, a família recomenda que se 
entre em contato pelo telefone (41) 3457-1546.

Justiça mantém veto à posse de 

vereadores na atual legislatura
Por 8 votos a 1, foi mantida decisão de impedir que benefi ciados por emenda 
que criou 7.709 vagas em Câmaras Municipais sejam empossados

COM AGÊNCIAS
vagas, mas seu efeito retroativo.

Cármen Lúcia também havia 

determinado a suspensão das pos-

ses que já haviam ocorrido. Não há 

data para o julgamento do mérito 

da questão.

Ao propor a ação, a Procurado-

ria-Geral afi rmava, por exemplo, que 

a possibilidade de dar posse imediata 

a novos vereadores fere o “pleno 

exercício da cidadania popular”, 

pois esses vereadores não foram 

legitimamente eleitos.

Na sessão, Cármen Lúcia argu-

mentou que a liminar serve “para 

garantir o respeito à Constituição 

brasileira e, em especial, para se asse-

gurar o respeito ao cidadão eleitor, à 

sua decisão e ao seu direito de saber 

das regras do jogo democrático 

antes de seu início e da certeza de 

seu resultado”.

Ela argumentou que o número 

de vagas a serem preenchidas por 

uma eleição deve ser estabelecido 

antes mesmo das convenções parti-

dárias, no início do processo eleito-

ral, e não com ele já fi nalizado.

Ela foi acompanhada pelos 

ministros José Antonio Dias Toffoli, 

Ricardo Lewandowski, Carlos Ayres 

Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio 

Mello, Celso de Mello e Gilmar 

Mendes.

O ministro Eros Grau foi o 

único a negar a liminar.

Marco Aurélio caracterizou o 

ato do Congresso como uma “fi cção 

jurídica extravagante”. “A medida 

permite que pessoas tomem posse 

sem terem disputado essas cadeiras 

que eram inexistentes em 2008.”

Celso de Mello disse que a 

medida feriria princípios como o 

da soberania popular, da segurança 

jurídica e o do Estado democrático 

de Direito. “O Congresso não tem 

poder para alterar a Constituição 

modifi cando sua própria essência.”

Para Ayres Britto, que é presi-

dente do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), trata-se de “um caso bizarro, 

esdrúxulo, de eleição por ato legis-

lativo”.fazer a defesa do Senado, 
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Pai e fi lha morrem em acidente no PR
Anderson e Arey Priscila Kohler viajavam em direção a Curitiba, onde ela pretendia renovar o passaporte 

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A máxima “estar no lugar errado na 

hora errada” nunca foi tão cruel como 

com Anderson e Arey Priscila Kohler, 

pai e fi lha. O empresário canoinhense 

de 42 anos e a secretária executiva 

de 22 anos morreram na manhã de 

segunda-feira, 9, na BR-116, trecho 

próximo à divisa entre a ponte sobre 

o rio Iguaçu e Fazenda Rio Grande, 

na Grande Curitiba. Eles viajavam 

justamente para a capital paranaense, 

onde Priscila pretendia renovar o 

passaporte para viajar aos Estados 

Unidos para aperfeiçoar o inglês. Ela 

estava saindo da  empresa Rigesa, 

de Três Barras, onde trabalhava e 

pretendia, ao retornar dos EUA, em 

fevereiro de 2010, ajudar o pai na 

empresa e dar aulas de inglês.

Um caminhão-guincho inter-

rompeu bruscamente o destino dos 

dois. Vindo no sentido contrário, o 

caminhão trazia o cavalinho (cabine) 

de outro caminhão, que se soltou dos 

cabos de força e foi lançado para cima 

da Chevrolet Montana que Anderson 

dirigia. Com o impacto, Priscila foi 

jogada para fora do veículo e morreu 

na hora. O volante chegou a afundar 

o tórax de Anderson, provocando 

entrada de líquido no pulmão do 

empresário. Ele foi levado com vida 

de helicóptero ao Hospital Angelina 

Caron, em Campina Grande do Sul, 

a 31km de Curitiba. Ao dar entrada 

no Hospital, morreu. 

Houve ainda uma terceira ví-

tima. O motociclista Alexsandro 

Hercílio Espíndula, 31 anos, também 

morreu na hora. O cavalinho só não 

fez mais vítimas porque caiu em um 

barranco.

Os corpos de Anderson e a 

fi lha foram liberados somente na 

madrugada do dia seguinte. Houve 

difi culdade na liberação dos corpos 

porque toda a documentação, di-

nheiro e cartões de crédito dos dois 

desapareceram. A Polícia desconfi a 

de que foram furtados.

Os corpos foram velados em 

caixões fechados na terça-feira, 10, 

no plenário da Câmara de Vereado-

res de Canoinhas e sepultados no fi m 

da tarde no Cemitério Municipal.

A Polícia abriu inquérito para 

apurar os motivos do acidente.

NOTÁVEL

Anderson Kohler era conhecido em 

Canoinhas pelas papelarias Ouro Ver-

de, das quais era proprietário. Simples, 

sempre sorridente e bastante pragmá-

tico, o empresário ganhou visibilidade 

ao assumir a Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico por poucos meses 

durante o governo Krautler. Sua carac-

terística sinceridade não lhe permitiu 

continuar. A falta de recursos para uma 

pasta tão importante, sob seu ponto 

de vista, não se justifi cava. Mais tarde, 

assumiu a presidência da Câmara dos 

Dirigentes Lojistas de Canoinhas. De 

espírito empreendedor, planejava uma 

reforma na matriz da papelaria. Além 

de Priscila, Anderson tinha outra fi lha 

de 3 anos com a contadora Soraia Cris-

tina Bueno Kohler. “O Anderson era 

uma das pessoas mais decididas, ino-

vadoras, determinadas e corajosas que 

eu conhecia, não tinha medo de nada e 

encarava as coisas sempre com muita 

vontade de fazer acontecer. Perdemos 

um patrão, um professor, um pai, um 

irmão, um amigo, mas ganhamos um 

anjo que vai estar conosco  todos os 

dias e sempre que precisarmos”, disse 

a gerente da papelaria Ouro Verde, 

Katia Léa Stein.

Priscila, que gostava de ser 

chamada de Pri, cursava a 6.ª fase do 

curso de Administração de Empre-

sas na UnC Canoinhas. No site de 

relacionamentos Orkut, uma de suas 

comunidades chama atenção. “Como 

seria minha vida sem mim?” reúne 

183.483 pessoas que já pensaram em 

como as pessoas se comportariam 

com a sua ausência. “Já teve vontade 

de assistir a um dia da sua vida sem 

você?”, é a pergunta que está na pá-

gina inicial da comunidade.

Alexsandro trabalhava no setor 

de Tecnologia da Informação da 

Faculdade Educacional Araucária 

(Facear) como técnico de informá-

tica. Em nota publicada no site da 

faculdade e assinada pela comuni-

dade Facear, a instituição lamenta o 

falecimento de “Alex”.

CAVALINHO se desprendeu do guincho e caiu em cima da Montana que Anderson dirigia; Priscila, que pretendia viajar para os EUA no fi m do ano, morreu na hora

A
li
o

c
h

a
 M

a
u

rí
c
io

/p
a
ra

n
a
o

n
li
n

e



19VARIEDADESCanoinhas, 13 de novembro de 2009 POLÍCIA

Homem cultivava pés 
de maconha no quintal
Plantação, segundo ele, era para consumo próprio e venda

MAJOR VIEIRA

Tentativa de estupro em TB

Na madrugada de domingo, 8,  uma mulher telefonou para a Polícia de-
nunciando que ao chegar em sua casa na rua Rodolfo Knopp, bairro São 
Cristóvão, em Três Barras, foi atacada  por um homem que tentou estuprá-
la. Os policiais que foram até o bairro conseguiram localizar o suspeito de 29 
anos que foi detido e vai responder a processo por tentativa de estupro.

Valdemir da Rosa, acusado de 
matar com uma facada o primo 
Air José Alves dos Santos, 34 
anos, na noite do dia 1.º, em Pi-
nhalzinho, localidade a 33km do 
centro de Bela Vista do Toldo, se 
apresentou na quinta-feira, 5, na 
Delegacia de Polícia Civil. Segun-
do o comissário Mário Correa, ele 
confessou o crime. Na versão de 
Rosa, os dois bebiam em um bar 
quando Air teria provocado uma 
briga com ele. A vítima teria par-
tido para cima do primo com uma 
garrafa. Rosa se esquivou e bateu 
com um taco de bilhar na cabeça 
de Air, provocando um ferimento. 
Air deixou o bar prometendo que 

O motociclista Sebastião Car-
valho do Prado Neto, 50 anos, 
morreu no início da noite de 
sábado, 7, na rodovia SC-477, 
trecho próximo ao Motel Safi ra, 
em Major Vieira. Segundo a Po-
lícia Rodoviária Estadual, não se 
sabe ao certo a causa do acidente, 
mas segundo o motorista do 
caminhão Mercedes-Benz 1313, 
placas de Caçador-SC, Altair José 
Dominiak, 52 anos, Sebastião te-
ria abaixado a cabeça e desviado 

Jorge Machado Neto, 21 anos, foi 
preso em fl agrante na manhã de 
sexta-feira, 9, no Alto do Frigo-
rífi co, em Canoinhas. Segundo 
um homem que passava de carro 
próximo a um matagal às mar-
gens da avenida Ivo d’Áquino, 
Jorge havia arrastado uma mu-
lher de 30 anos para o mato 
ameaçando-a com uma faca. 
Pouco depois, policiais chegaram 
no local e conseguiram impedir 
que ele estuprasse a vítima que 
não tem uma das mãos.

Jorge, que já colecionava 
pelo menos três outras acusações 
de tentativa de estupro – ele já 
havia sido preso em fl agrante no 
fi nal de 2008 pelo mesmo crime e 
estava cumprindo a pena de qua-
tro anos em regime aberto – foi 
levado para a cela provisória da 

A Polícia Militar de Major Vieira, 
com apoio da Polícia Ambiental 
de Canoinhas, prendeu na segun-
da-feira, 9, Jaime Lucachinski, 49 
anos, que assumiu a responsabi-
lidade por uma plantação de 29 
pés de maconha, em sua proprie-
dade, na localidade de Santo An-
tonio, interior de Major Vieira. 
Segundo o acusado, a maconha 
seria para consumo próprio e 
venda. Próximo a plantação foi 

encontrada uma prensa, peça 
utilizada na transformação da 
planta em erva. Com Lucachinski 
foram encontradas 40 gramas de 
maconha pronta para consumo. 
Em sua casa foi encontrada 
uma espingarda calibre 28 e três 
munições intactas, além de uma 
pistola Taurus calibre 6.35, com 
oito munições intactas. Segundo 
a Polícia, ele tem a posse legal 
das armas.

De acordo o sargento Ro-
berto Lezan, a investigação que 

levou até a plantação durou dois 
meses. Lucachinski foi preso em 
flagrante e será indiciado por 
tráfi co de drogas. Depois de ter 
confessado que vendia a droga, 
voltou atrás e disse que consumi-
ria sozinho em apenas dois meses 
o que conseguisse extrair dos 29 
pés. “Sou agricultor”, declarou.

Os pés de maconha foram 
destruídos. Segundo Lezan, ou-
tros suspeitos de envolvimento 
com a plantação estão sendo 
investigados.

LUCACHINSKI confessou que vendia a maconha                 ARMAS E MUNIÇÕES encontradas na casa do agricultor

MAJOR VIEIRA

Mais uma vítima na SC-477

para a pista contrária, não dando 
tempo de manobrar. O motociclista 
acabou batendo de frente contra o 
caminhão. Com a manobra brusca, 
Dominiak perdeu toda a carga de 
lâminas que trazia. A carga caiu na 
beira da rodovia. Um dos pneus 
do caminhão estourou. Sebastião 
morreu na hora. O motorista do 
caminhão nada sofreu.

Sebastião era conhecido em 
Major Vieira por formar a dupla 
sertaneja Tarumã e Terezinha. A 
dupla chegou a ter um programa na 
rádio Planalto nos anos 1990.

SEGUNDO motorista do caminhão, Sebastião teria invadido a pista contrária

Homem que assassinou 

primo se apresenta

BELA VISTA DO TOLDO
a briga não terminava ali. Ciente de 
que o primo retornaria, Valdemir 
chegou em casa e mandou a mulher 
ir para a casa de um vizinho.

Air teria chegado em casa e, 
sob protesto dos pais, pegado um 
revólver calibre 38, e partido em 
direção a casa do primo. Em um 
carreiro os dois se encontraram. Air, 
segundo Valdemir, teria apontado a 
arma para ele. Num golpe de sorte, 
Valdemir teria conseguido segurar 
o braço do primo e esfaqueado o 
homem no peito. Air morreu pouco 
depois, ao dar entrada no Hospital 
São Lucas, de Major Vieira.

Como escapou do flagrante, 
Valdemir vai, a princípio, responder 
pelo homicídio em liberdade. Ele 
deve ir a júri popular.

Acusado de estupro se mata na Delegacia

CANOINHAS

Jorge Machado Neto foi preso em fl agrante e se enforcou na cela no mesmo dia

Delegacia de Polícia Civil.
Enquanto o auto de prisão 

em fl agrante era lavrado, Jorge 
se enforcou com o cadarço de 
seu tênis. Outro preso, na cela 
contígua, percebeu que o rapaz 
cometia suicídio e chamou os 

policiais. Ao chegarem na cela, 
ele já estava morto. O delegado 
Rui Orestes Kuschnir abriu in-
quérito para apurar a morte do 
rapaz. Ele foi velado na igreja 
do loteamento Santa Cruz, onde 
morava com a mãe.

MACHADO foi encontrado enforcado com cadarço do próprio tênis
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Mafra abre 
vagas para 
Saúde e 
Educação

PRECISA-SE

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Prefeitura de Canoinhas
Prazo: até 3 de dezembro
Cargos: professores
Vagas: 9
Salário: até R$ 537,07
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 90
Inscrições:  na Secretaria Munici-
pal de Educação, na prefeitura de 
Canoinhas

l Prefeitura de Três Barras
Prazo: até 3 de dezembro
Cargos: vários
Vagas: 110
Salário: até R$ 3 mil
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 100 para 
cargos de Nível Superior, R$ 70 ou 
R$ 40 para cargos de Nível Médio, 
e R$ 40 para cargos de Nível Fun-
damental
Inscrições: através do site www.
mandatoconsultoria.com.br ou 
diretamente na Secretaria de Edu-
cação de Três Barras, no horário das 
12h30 às 18h30

lAlesc - Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina
Prazo: até 26 de novembro
Cargos: analista e técnico legis-
lativo
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 Técnico Legislativo (En-
sino Médio)

VAGAS DIVERSAS: 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Com 
experiência na função e Ensino 
Fundamental completo.

OPERADOR DE DESTOPADEIRA: 
Com experiência na função e Ensino 
Fundamental completo.

OPERADOR DE PLAINA: Com 
experiência na função e Ensino 
Fundamental completo.

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS: 
Com Ensino Médio completo. Dispo-
nibilidade para trabalhar nos fi nais de 
semana. Para manutenção e limpeza 
de piscina de clube. O interessado 
deve saber nadar. Vaga temporária 
para temporada de verão.

AUX. DEPARTAMENTO PESSO-
AL: Ensino Médio completo. Bons 
conhecimentos em informática. 
Experiência em rotinas de departa-
mento pessoal (folha de pagamento, 
geração de guias, etc)

ELETRICISTA INSTALADOR OFI-
CIAL: 5 vagas - Ensino Fundamen-
tal completo e experiência na fun-
ção. Disponibilidade para trabalhar 
em outras cidades. Possuir curso de 
NR10, com certifi cado.

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

ENCANADOR: Com experiência na 
função e possuir carteira de habilitação.

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

VENDEDOR EXTERNO: Possuir ve-
ículo próprio. Experiência em vendas 
de adubos e defensivos agrícolas.

SECRETÁRIA DE VENDAS: Com 
experiência na área de documentação 
de veículos. Conhecimento em infor-
mática e Ensino Médio completo.

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.

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

PRECISA-SE  de pessoas (ambos os 
sexos), acima de 18 anos para trabalhar 
com produção de mala direta, envelo-
pando e etiquetando informativos. Não é 
venda. Fone: 9953-7497 ou 9163-0730, 
com Angela.

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

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

Inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 20

Gracieli Polak
MAFRA

A prefeitura de Mafra está com ins-

crições abertas para a contratação de 

profi ssionais para atuação nas áreas 

de Saúde e Educação do município. 

Pelo edital publicado pela instituição 

na quarta-feira, 28 de outubro, as 

vagas são oferecidas para profi ssio-

nais de Nível Fundamental, Médio, 

Técnico e Superior, em diversas 

especialidades. 

Para atuação na Secretaria de 

Ação Social e na Secretaria de Saú-

de, serão selecionados psicólogos, 

assistentes sociais, professores, 

advogado, nutricionista, médicos e 

técnicos, em um total de 153 vagas. 

Para a Secretaria de Educação, a 

necessidade é de professores de 

diversas especialidades e auxiliares 

operacionais.

Segundo Márcio Antonio de 

Lima, agente administrativo da Se-

cretaria de Administração de Mafra, 

no caso do processo da Educação, o 

número de vagas ofertadas não foi 

divulgado porque ainda não é pos-

sível precisar quantas vagas serão 

abertas. “As inscrições serão para ca-

dastro de reserva, de acordo com as 

necessidades do quadro funcional”, 

diz Lima. De acordo com o agente, à 

medida que os professores se afasta-

rem das funções para aposentadoria 

ou licença, os classifi cados deverão 

assumir seus lugares. 

No caso da Educação, as vagas 

são para contratação temporária 

em 2010. No outro processo, a 

duração da seleção é de dois anos, 

podendo ser prorrogada por mais 

dois anos.

MAIS UMA SEMANA

As inscrições podem ser realizadas 

até sexta-feira, 20, de acordo com 

as instruções contidas no site da 

prefeitura (www.mafra.sc.gov.br) 

no link concursos e testes seletivos. Os 

vencimentos mensais vão de R$ 465 

para os cargos de agente da dengue 

e R$ 6,3 mil para médicos.



21 VARIEDADES Canoinhas, 13 de novembro de 2009GERAL

Três Barras em busca de captação em 
recursos estaduais e federais

POR: THALITA DA SILVA

:: Em Florianópolis 

N
o dia 19 de outubro de 2009, o prefeito de 
Três Barras Eloi José Quege acompanha-
do das vereadoras Siomara Corrêa (PP) 

e Dionice Guimarães (PP) estiveram em Floria-
nópolis com um único objetivo de trazer recursos 
ao município de Três Barras. Nessa fi nalidade 
reuniram-se com o governador em exercício dep. 
Jorginho de Melo (PSDB) solicitando a construção 
do Pronto Atendimento no distrito de São Cristó-
vão no valor de R$ 600 mil.

A equipe esteve com o secretário de Turismo, 
Cultura e Esporte Gilmar Knaesel apresentando 
a necessidade da construção do Parque de 
Exposições e no auxilio no Projeto Ferrovia do 
Contestado avaliado em R$ 500 mil.

:: Em Brasília
> VISITA AO MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES

C
om objetivo de conseguir a Federalização 
do trecho de Barra Grande Km 06, os 
governantes visitaram o deputado federal 

José Carlos Vieira (PR), o qual prontamente 
agendou uma audiência com o Ministro dos Trans-
portes Alfredo Pereira Nascimento, para entregar 
e pleitear pessoalmente o projeto.

Essa obra é necessária para desviar o tráfe-
go de caminhões do perímetro urbano da cidade. 
Na audiência o prefeito Eloi, dep. José Carlos e 
as vereadoras reivindicaram e ressaltaram e ne-
cessidade dessa obra. Imediatamente o ministro 
enviou o pedido, encaminhando a equipe junto ao 
diretor do DNIT, Dr. Miguel de Souza. Em visita 
à Diretoria Nacional, o projeto foi averiguado e 

imediatamente iniciou  processo de análise da 
obra do município de Três Barras. 

As visitas continuaram no dia 21 de outubro. 
Prefeito Eloi e as vereadoras percorreram os 

Gabinetes em audiências com os deputados e 
protocolaram os seguintes pleitos:

> Gabinete do dep. Chico da Princesa (PR), 
natural de Três Barras, Dr. Eloi entregou o projeto 
para o desvio do tráfego do PR-151 – município 
de São Mateus do Sul-PR com a SC-303, no 
município de Três Barras. O projeto visa desviar 
o tráfego pesado do centro do município tendo 
um valor aproximado de R$ 8 milhões.

> Ao dep. Odair Zonta (PP) , Dr. Eloi e as verea-
doras do Partido Progressista; Siomara e Dionice 
foram agradecer pela Emenda Parlamentar já 
destinada ao município. Aproveitando a oportuni-
dade solicitaram uma retroescavadeira e um trator 
para auxiliar os setores de obras da Secretaria 
de Agricultura. O pedido foi atendido com uma 
emenda individual de R$ 200 mil para mobilidade 
urbana, destinada a calcadas ou asfalto. Esse 
projeto faz parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC

> No Gabinete do dep. federal Decio Lima (PT) 
o pedido foi referente ao terreno do Exército – 
Área do Campo de Instruções Marechal Hermes. 
O prefeito e as vereadoras comentaram  que esta 
área está bloqueando e  impede o crescimento 
do município.

Na mesma audiência foi solicitado o auxilio 
na liberação do Projeto de Construções de Casas  
Populares de madeira. Nesse projeto iniciado 
pela Prefeitura de Três Barras, solicitando ao 
IBAMA – Instituto Chico Mendes, madeiras para 
construção de 5 mil casas, benefi ciará os 11 
municípios da região.

> Em contato com o dep. João Pizzollati (PP), 
foi solicitado ao deputado o Projeto de Macro 
drenagem do valetão – distrito do São Cristóvão, 
e também uma emenda individual referente à 
mobilidade urbana no valor de R$ 200 mil para 
construções de calçadas e asfalto.

:: Visita ao Ministério 
da Integração Nacional
> Em audiência com ministro da Integração 
Nacional Geddel Vieira Lima e João Santana, 
secretário executivo do Ministério da Integração 
Nacional. O ministro proporcionou ao município de 
Três Barras um recurso no valor de R$ 145 mil para 
auxilio na compra de uma retroescavadeira.

> A equipe realizou uma visita ao gabinete da 
dep. Angela Amin (PP) solicitando a possibilidade 
de destinar ao município de Três Barras, recurso 
referente ao programa de Mobilidade Urbana. 

> Uma visita de agradecimento ao deputado fe-
deral Cláudio Vignatti (PT), pela doação de um ôni-
bus novo, do Programa Caminho da Escola – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

O diretor de Cultura do muni-
cípio de Três Barras Marcos 
Aurélio Budant, esteve parti-

cipando de uma reunião à convite do 
diretor de Marketing do Parque Beto 
Carreiro World, 
Geninho Goes. 
O motivo des-
sa reunião era 
saber do Diretor 
Budant a possi-
bilidade de uma 
apresen tação 
da Fanfarra Mu-
nicipal de Três 
Barras no par-
que. Na reunião 
estava presente  
Rubens Braun, 
presidente da 
Associação de 
Bandas e Fanfarras do Estado de SC, 
e Sérgio Pacheco, vice-presidente da 
Associação.

O pedido foi aceito. A Fanfarra faz 
sua apresentação dia 15 de novembro 
no maior parque temático da América 
Latina Beto Carreiro World.

Marcos declara estar honrado com 
o convite, res-
salta o trabalho 
da FAMUTREB 
valorizando e 
most rando o 
histórico da re-
ferida Fanfar-
ra que é muito 
rica, levando o 
nome de Três 
Barras ao Esta-
do e ao País.

Por meio 
de contato com 
a Associação 
de Bandas e 

Fanfarras do Estado, outras fanfarras 
poderão fazer suas apresentações no 
parque também.

N
o sitio São José, às margens da BR-280, no dia 20 
de outubro de 2009, foi realizada 
a 1.ª Conferência de Cultura e 

Turismo do município de Três Barras. 
Aproximadamente 100 participantes 
das quais representantes de Projetos 
Ambientais, Conselhos, Associação 
de pais e professores, profissionais 
da área de Assistência Social, Saúde, 
Universidade do Contestado, empresa 
Rigesa e Forex, Secretaria de De-
senvolvimento Regional, Campo de 
Instrução Marechal Hermes, músicos, 
turismólogos, cantores, teatrólogos, 
empresários, autoridades, pais, alunos, 
gestores e trabalhadores das áreas de 
Cultura e Turismo.

Marcos Aurélio Budant, diretor de 
Cultura do município de Três Barras 
realizou a abertura e apresentou o 
objetivo da Conferência com o tema 
“Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento”. Com a palavra o 
secretário do Desenvolvimento, Ernani 
Wogeinaki, deu boas vindas e agrade-
ceu a presença de todos. A leitura do 
regimento interno da Conferência fi cou 

ao cuidados da Sra. Sônia Márcia Kuchler.
A Conferência teve como pa-

lestrantes Marcelo Tokarski e James 
Lanke. Segundo Budant e Cleia da 
Silveira Xavier, diretora do Turismo, 
a Conferência foi um verdadeiro 
sucesso.

Após a aprovação das propos-
tas, foi feita a eleição dos delegados 
que representarão o município na 
conferência estadual ainda neste 
mês de novembro em Florianópolis.

1 - Marcos Aurélio Budant - Titular
Viviane Adur Wogeinak Zimermann 
- Suplente
2 - Cléa da Silveir Xavier -Titular
Doriane Batista Fiolek -Suplente
3 - Sônia Marcia S. Kuchler -Titular
Lourival de Monte Carlo do Rosário 
- Suplente
4 - Joél Basilio - Titular
Zulmira de Lima Marques dos Anjos 
- Suplente
5 - Maria Cristiane dos Santos - Titular
Janete Rosane Medeiros Pacheco 
- Suplente 

1.ª CONFERÊNCIA DE CULTURA E 
TURISMO EM TRÊS BARRAS

FANFARRA DE TRÊS 
BARRAS NO PARQUE 

BETO CARREIRO WORLD

INFORME PUBLICITÁRIO
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Esportes
49.ª EDIÇÃO

Jasc começaram ontem em 
Chapecó

> p. 23

Equipe é uma das melhores do Estado, mas sofre para captar patrocínio para competições

Raquetes em punho para 
defender o tênis de mesa

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

O barulho das bolinhas quican-
do nas mesas é música para os 
ouvidos das cerca de 80 crian-
ças que treinam no Centro de 
Treinamento de Tênis de Mesa 
de Três Barras, criado em 2006 
e registrado na Confederação 
do esporte. Para parte deste 
grupo, as horas passadas com as 
raquetes têm outro signifi cado: 
a esperança de um lugar entre 
os campeões. Há cerca de três 
décadas o esporte começou a 
ser desligado do amadorismo 
do pingue-pongue na cidade e 
hoje os resultados começam a 
aparecer.

Segundo o treinador da 
equipe da Associação Despor-
tiva Classista Rigesa (ADCR)/ 
Prefeitura de Três Barras, Van-
derlei Pereira, os resultados 
conseguidos pelos atletas nas 
últimas competições refl etem o 
esforço empenhado nos treinos 
e nas competições. “Eles trei-
nam quase todos os dias cerca 
de quatro horas. Têm amor à 
raquete”, conta.

FUTUROS CAMPEÕES, 
ETERNAS DIFICULDADES
A partir de hoje a equipe par-
ticipa dos Jogos Abertos de 
Santa Catarina, em Chapecó. 
Para a competição, Três Barras 
leva seus melhores atletas, entre 

eles Igor Sudoski, que já foi o 3.º 
melhor do País na categoria pré-
mirim, e Douglas de Toni, que na 
última etapa do estadual venceu 
brilhantemente Eric Jouti, atleta 
da seleção brasileira, mas come-
çou a praticar como brincadeira. 
“Eu não achei que fosse ganhar 
do Jouti, mas consegui. Agora é 
esperar por mais desafi os”, diz. 
Segundo Pereira, os dois têm 
grandes chances de chegar longe 
no esporte e, quem sabe, tentar 

uma vaga nas Olimpíadas 2016. 
Enquanto a chance não chega, a 
busca é por patrocínio.

Mesmo com a parceria da 
prefeitura, os atletas enfrentam 
difi culdades e não têm certeza 
da participação no Campeonato 
Brasileiro, em dezembro, em 
Florianópolis. “Só de inscrições 
vai sair bastante caro”, explica 
Pereira. Segundo o coordenador 
de esportes da prefeitura de Três 
Barras, José Roberto Pedro, em 

todas as competições disputadas 
neste ano a prefeitura custeou 
alimentação e transporte e que, 
com relação ao Brasileiro, a 
prefeitura ainda não deu seu 
parecer fi nal.

Somente para manter o cen-
tro, a ADCR desembolsa anual-
mente R$ 28 mil. Pereira estima 
que R$ 11 mil anuais de patro-
cínio garantiriam a participação 
dos atletas em todos os campeo-
natos do Estado.

Jogos da 

Primavera
Hoje, às 9 horas, no gabinete 
do prefeito, acontece a entrega 
do troféu de campeão geral 
dos Jogos da Primavera para a 
agremiação Santa Cruz/ Souza 
e Souza. Confi ra a classifi cação 
geral:

RODRIGO, Everton, Douglas, Renan, Allan e o técnico Vanderlei Pereira: dedicação diária para trazer bons resultados
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Caratê e Atletismo representam Canoinhas na competição estadual que entra na 49.ª edição

Jasc começaram ontem em Chapecó

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Na tarde de ontem começaram 
as disputas logo após a cerimônia 
de abertura dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina (Jasc), em 
Chapecó. Cerca de cinco mil 
atletas, segundo estimativa da 
Fundação Catarinense de Es-
porte (Fesporte), devem passar 
pela competição, que reúne 70 
agremiações para disputa em 26 
modalidades.

A edição deste ano, segundo 
a Fesporte, vem para cobrir o 
vácuo deixado pela edição do 
ano passado, quando as chuvas 
intensas que atingiram o Estado 
fi zeram com que os jogos fossem 
suspensos depois de três dias 
de competição. Previsto para 
ir até sábado, 21, os Jasc deste 
ano prometem garantir novas 
disputas esportivas porque, bus-
cando o título estadual, equipes 
como Chapecó e Joinville inves-
tiram pesado para trazer atletas 
consagrados no País para suas 
delegações. 

CANOINHAS NA DISPUTA

Na manhã de ontem, enquanto 
fazia os últimos preparativos 
para a viagem, o atleta Rodrigo 

Brey, que na edição do ano pas-
sado dos Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina conseguiu duas 
medalhas inéditas para o muni-
cípio, falou sobre as expectativas 
para a competição. “Eu vou 
para correr os cinco mil metros 
e tentar uma medalha, mas sei 
que é muito difícil”, diz. Esta é a 
primeira participação de Brey na 
competição.

Com mais experiência, o 
carateca André Paulo Simões 
da Matta já perdeu as contas de 
quantos Jasc já participou – esti-
ma em 15 ou 18. Atualmente é 
o vice-campeão da competição 
e vai para Chapecó com expec-
tativa de conquistar mais uma 
medalha. “O caratê é um esporte 
que depende de inúmeros fatores. 
Tudo depende de como a gente 

vai estar nos dias da competição, 
mas é claro que vou em busca de 
resultados”, explica.

Nesta edição, segundo a 
Fundação Municipal de Esportes 
(FME), apenas atletismo e caratê 
se classifi caram para a etapa esta-
dual. “Treze atletas vão represen-
tar Canoinhas porque as outras 
modalidades não conseguiram 
passar pelas eliminatórias”, conta 

BLUMENAU, que venceu as 5 últimas edições, Joinville e Florianópolis, são os favoritos; Canoinhas também está na disputa
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Mais três medalhas foram conquistadas 
pelos caratecas irineopolitanos, os 
irmãos Matheus (11 anos) e Poliana 
Plugge (nove anos), na 4.ª etapa do 
Campeonato Estadual de Caratê, rea-
lizada na cidade de Rio dos Cedros no 
sábado, 7, representando a Associação 
Cultural Esportiva, Recreativa Tiraden-
tes de Caratê (Acert), de Porto União. 
Matheus trouxe a medalha de Prata 

na categoria Kumitê, sem protetores; 
e Poliana conquistou uma medalha 
de Bronze no Katá e uma de Ouro, no 
Kumitê, sem protetores. 

O pai dos atletas, Sérgio Plugge, 
cobra mais atenção da CME local para 
dar mais apoio à modalidade. “Nossos 
atletas necessitam de um bom suporte 
logístico, como transporte, lanche e 
hospedagem. “Além do mais, o apoio 
ao esporte amador é o marketing 
(propaganda) mais barato que um 
município pode ter para levar o nome 

da cidade para o resto do Estado. Um 
exemplo disso é o convite que a minha 
fi lha Poliana (foto) recebeu para ser 
uma das representantes do Estado 
no Campeonato Brasileiro de Caratê”, 
disse Plugge. 

Os irmãos Plugge conquistaram 
as primeiras colocações  no Ranking 
Estadual de Caratê em 2008 na cate-
goria infanto-juvenil e um total de 30 
medalhas conquistadas até agora em 
várias competições em níveis munici-
pal e estadual. 

Carateca de Irineópolis é convidada para 

Campeonato Brasileiro da modalidade

IRINEÓPOLIS
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Fica combinado                                 Marcos & Fernando

Agora Eu Já Sei                                          Ivete Sangalo

Te Amo                                                                              Herança

Pássaro de Fogo                                             Paula Fernandes

Fallin’ For You                                              Colbie Caillat

   Fiquei feliz ao ver o Cine 

Queluz lotadíssimo (não tinha um 

lugar sequer vago) na sessão das 

21h de sábado passado. Legal 

constatar que o povo canoi-

nhense correspondeu 

à altura o presente 

que ganhou depois de 

um jejum de mais de 

10 anos sem cinema. 

Foram compensados 

com uma das me-

lhores comédias que 

surgiram nos cinemas 

nessa década.  Se 

beber, não case não 

é exatamente original, 

mas consegue surpre-

ender e divertir com 

as coisas mais banais. 

Quatro amigos insperáveis vão a 

Las Vegas para a despedida de 

solteiro do mais novo. Determi-

nados a tocar o horror, eles se 

hospedam num fantástico hotel 

cuja diária lhes custará a baga-

tela de 4 mil dólares e fazem um 

               Pitty
         Chiaroscuro

Michael

Jackson

This Is It 

O disco póstumo de Michael Jackson 

começou a ser vendido no fi nal de 

outubro, no rastro do lançamento do 

fi lme, e tudo indica que será mais um 

grande sucesso do artista apesar de 

a crítica especializada ter opinado de 

forma contraditória. O álbum contém 

versões nunca publicadas de alguns 

sucessos do “rei do pop”como She’s 

Out Of My Life e um poema escrito por 

Michael intitulado Planet Earth.

Se beber, não case

pacto por muita diversão. As coisas 

saem um pouco fora do controle e 

no dia seguinte eles acordam com 

um sino instalado no cérebro, a su-

íte destruída, um tigre no banheiro 

e um bebê no armário. 

Como tudo isso foi parar 

lá? Mistério, ninguém 

se lembra de nada do 

que aconteceu na noite 

anterior. Ah, e o detalhe 

mais insólito: o noivo 

sumiu. Agora, eles terão 

de correr contra o tem-

po. Primeiro para des-

vendar o que realmente 

aconteceu na despedida 

de solteiro, para então 

tentar encontrar o noivo 

a menos de 24 horas do 

casamento. Com tiradas hilárias 

e personagens inacreditávis, Se 

beber, não case é o tipo de fi lme 

que nos faz lembrar das besteiras 

que se faz que no momento podem 

parecer insanas, mas que rendem 

histórias pra vida toda.

Co

lá

se
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UP, altas aventuras

Por mais terno 

que seja, UP, 

altas aven-

turas não é 

nem de longe 

original. Estão 

ali todos os 

elementos que 

fi zeram de A 

Era do Gelo e 

Shrek campeões de bilheteria. 

O rabujento, a criança fofi nha e, 

claro, muitos animaizinhos que-

ridinhos. O diferencial aqui é o 

curioso olhar sobre a terceira 

idade. O protagonista é um ve-

lho irascível que deprime depois 

da morte da mulher. Espremido 

entre grandes prédios que se 

levantam ao lado de sua sim-

pática  casa, resiste a vendê-la 

para uma grande corporação. 

Um ato falho e o despacham 

para o asilo. Resistente, cria um 

mecanismo que faz sua casa 

voar e segue rumo a uma insóli-

ta cascata. Sem saber, carrega 

consigo um pequeno escoteiro. 

Sem grandes novidades, o fi lme 

cumpre o papel de divertir.

Filmes de ter-

ror são atra-

entes para a 

maioria do pú-

blico e, inva-

riavelmente, 

misturam ele-

mentos fan-

tásticos com 

pirotecnia. Não 

é o caso de Evocando Espíritos. 

A grande sacada aqui é assus-

tar o espectador com o real. Um 

menino com câncer galopante 

vira alvo de espíritos inquietos 

ao ir morar em uma obscura 

casa onde décadas atrás eram 

realizados rituais de magia ne-

gra. Ele e a família se mudam 

justamente por causa de seu 

tratamento, já que o local é mais 

próximo do hospital. Ao aliar a 

dura luta contra o câncer com 

elementos fantásticos, o diretor 

Peter Cornwell consegue meter 

medo no público, no melhor do 

estilo “o medo está no que você 

não visualiza”. Mas atenção: 

não veja se conhece alguém 

que sofre com a doença.

Film

ror 

ente

ma

blic

riav

mist

me

tást

piro

PROCURE POR PROCURE POR

Biafra e o Parapente

          Exibido até no programa de Ellen 

Degeneres nos EUA, o mico de Biafra 

sendo nocauteado por um parapente 

é hilário.

           Que Datena vive de polêmica 

é fato. O mais legal é que ele mesmo 

fabrica a polêmica como quando bate 

boca com o presidente da Sabesp.

AO VIVO | Datena bate boca 

com presidente da Sabesp

Evocando espíritos

Depois de quatro anos sem lançar 

um álbum de inéditas, Pitty manda 

bem no álbum que teve o estranho 

nome - Chiaroscuro - escolhido 

pelos fãs pela Internet. Estrela do 

último VMB, Pitty arrasa com a 

contagiante Me Adora, sem deixar a 

peteca cair com as ótimas 8 ou 80, 

Só Agora e A Sombra. A rainha do 

underground brasieiro continua com 

a corda toda. 

Atenção fãs de Smallville. Um dos momentos mais aguardados da nona 

temporada será a participação dos heróis Supergêmeos, que serão in-

terpretados pelos atores David Gallagher e Allison Scagliotti.

O episódio com os Supergêmeos será exibido hoje nos Estados Unidos. 

No Brasil, a série pode ser acompanhada pelo Warner Channel. O SBT 

exibe, na tevê aberta, temporadas anteriores.
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EnfOque

Fotos para esta 

coluna até o meio-dia 

de quarta-feira.

13/11 - Franscisca Aparecida Ferreira
13/11 - Cândido Iamazaki
13/11 - Simone Karvat
13/11 - Alcir Sausen Jr
13/11 - Marilene Shadeck Fiorentin
13/11 - Cândido Iamazaki
13/11 - Arminda Grosscopf
13/11 - Altamir José Mazurek
14/11 - Artur Olsen Junior
14/11 - Estanislau Knorek
14/11 - Luciane Goés
14/11 - Augusta Gravi
14/11 - Elizabete Groscopf Petrentchuk
15/11 - Adilson Fontana
15/11 – Willian Fabiano Nunes
16/11 - Poliana Kondras
16/11 - Osmar Oliscoviski
16/11 - Douglas Marotzky
17/11 - Marli Terezinha Zielinski
17/11 - Bruna Regina Sorg
17/11 - Geraldo Leal de Barros
17/11 - Alaci Paiva Bitencourt
18/11 - Maria de Lurdes Afonso da Silva
18/11 - Terezinha de Barros
18/11 - Fredolino Langer
18/11 - Édison Correia
18/11 - Isabela Martins
19/11 - Milena Kizema
19/11 - João Carlos Lopes

Janice Prestes comemora seus 15 anos 
na segunda-feira, 16. Seus familia-
res a parabenizam e desejam muitas 
felicidades!

As diretoras Jociane 
Aparecida Kovalski e 
Eloá Steklain rece-
bem os parabéns pela 
passagem do Dia da 
Diretora. “Vocês são 
exemplos de competên-
cia e organização”. É o 
recado das professoras 
e funcionárias do CMEI 
Vera Lúcia Karvat 
Dumas.

Wagner Kauã completou um aninho 
ontem. Seus avós, Hilton e Irene, 
desejam muita saúde e felicidade!

Jozi faz aniversário amanhã e recebe 
votos de felicidades do marido, Omar 
de Oliveira, “que muito a ama”. 
Parabéns!

Márcio José Grosskopf aniversaria 
na segunda-feira, 16. Sua esposa, 
Silvia, o parabeniza pela data!

Domingo, 15, aniversariam os irmãos Rosi da 
Silva Bianeck e Reinaldo Cordeiro da Silva.  Seus 
familiares os homenageiam pela data. Parabéns!

Amanhã Almir Rogério Bianeck 
completa idade nova. Felicidades!

Geisibel 
Bianeck 

completa 
mais um 

ano de 
vida, ama-

nhã. Sua 
família 
deseja 

muitas feli-
cidades!

Ontem a colunista do CN, Dayane Sa-
batke, de Bela Vista do Toldo, come-
morou idade nova. Para ela, a equipe 
do CN deseja muitas felicidades!

Ontem o pequeno Michel Iarrocheski 
completou seu primeiro ano de vida. 
“Que este dia seja ricamente abenço-
ado por Deus”, deseja sua madrinha, 
Diully e seus familiares.

Os funcionários do Peti e do berçário 
do bairro São Cristóvão homena-

geiam a diretora Cleide, pelo seu dia. 
“Parabéns pelo Dia da Diretora!”.

Irene Casti-
lho completou 
idade nova na 

terça-feira, 
10. Para ela, 
seus familia-
res desejam 

toda felicida-
de do mundo. 

Parabéns!

Stefany Arrabar Paulo comemorou 
dois aninhos na segunda-feira, 9. Os 
avôs, Wilson e Doroti, os padrinhos, 
João e Cristiane, e toda a família, 
desejam “que o Anjo da Guarda te 
proteja sempre”. Parabéns!

Naldieli e Tiago se uniram pelos 
sagrados laços do matrimônio no 
sábado, 7, na Igreja Matriz Cristo 

Rei. Felicidades para o casal!

Otília Antonovicz Engel comemora 
idade nova hoje. Muita saúde, felici-
dade e paz!

No domingo, 8, Crislaine completou 
mais um ano de vida. Seu esposo, 
Sandro, e toda a família desejam 
felicidades!

Emília e Gilberto comemoram hoje 
cinco anos de casamento. Parabéns!

Camila Erhardt completou idade 
nova na terça-feira, 10. Seu namora-
do, Douglas, deseja muita felicidade. 
Parabéns!

Roseli Maria Leal de 
Barros Kussaba ani-
versaria no domingo, 
15. “Parabéns pelo 
seu aniversário e 
pela chegada de mais 
um herdeiro”. De 
seu esposo, Carlos, 
seus pais, Altair e 
Inês, e seus irmãos. 
Felicidades!

- POLIANA KONDRAS completa 
11 anos na segunda-feira, 16. Sua 
família deseja muitas alegrias!

- Aniversariou na segunda-feira, 11, 
MARIA DE LURDES MORAES. 
Felicidades. São os desejos de seus 
familiares.
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IMÓVEIS

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

VENDE-SE 11,75 alqueires no Parado, 
para gado ou chácara. Fone: 9126-7915

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.

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

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

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.

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

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: 9986-5491.

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 Dog Alemão fêmea, cor preta, 
com 1 ano e meio, adestrada. Valor: R$ 500. 
Fone: 3622-2530.

ANIMAIS

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

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

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

DIVERSOS

VENDE-SE cadeirinha de bebê para 
carro, 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.

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.

VENDE-SE um terreno urbano de 
571m², localizado na rua Aquiles 
Ferrari, a 40m da rua Duque de Caxias, 
pronto para construir. Fone: 9605-1113.

VENDE-SE um estoque de roupas 
usadas, a partir de R$ 1 a peça. Fone: 
9902-0456, falar  com Maria.

VENDE-SE 1 bicicleta de carga. Valor: 
R$ 280. Fone: 9986-6167.

VENDE-SE geladeira a partir de R$ 160 
e fogão a gás de 4 e 6 bocas a partir de 
R$ 100. Fone: 9986-6167.

VENDE-SE máquina de lavar roupas 
Müller, de madeira, por R$ 400 e uma 
máquina de costura Elgin por R$ 160. 
Fone: 9986-6167.

ALUGA-SE casa para temporada em 
Itapoá, 300m da praia, 2 quartos, sala, cozi-
nha, garagem, churrasqueira, murada, tem 
de tudo, para 10 pessoas. Fone: 3622-2029.

ALUGA-SE sobrado em Itapoá a 400m do 
mar, período de novembro a 22 de dezem-
bro, e de 22 de janeiro a março. Com 5 
quartos, 3 banheiros, cozinha e garagem. 
Fone: 9966-2793 ou 3622-8725.

VENDE-SE estabelecimento comercial 
com 86m², fundos uma residência de 
100m² na rua Fauri de Lima. Aceita-se 
proposta. Fone: 8471-6824.VENDE-SE lindo sítio na localidade da 

Fartura, a 8km do centro, com tanque para 
peixe, nascente, casa com churrasqueira, 
árvores frutíferas, poço e luz. Preço de 
ocasião. Fone: 3622-5338 ou 9635-1646.

VENDE-SE linda casa em Balneário 
Camboriu, próx. ao hotel Marambaia, 
com 2 pavimentos, na casa sala, 
cozinha, 2 quartos, 2 banheiros, área 
de serviço, quiosque p/ 100 pessoas, 
churrasqueira, garagem para 6 carros, 
piscina, lindo jardim, sala para acade-
mia, toda murada, portão elet. Valor: R$ 
250 mil. Fone: 8815-3635/8853-8455.

FAÇO limpeza de caixa de água, caixa 
de gordura, fossas, etc. Desentupimento 
de canos e vasos sanitários e jardina-
gem. Fone: 9919-3843 ou rua Agenor 
Fábio Gomes, 658, com Adilson.

VENDE-SE uma pequena coleção de 
moedas antigas (prata, níquel, alumínio 
e 100 moedas estrangeiras). Valor: R$ 
1,1 mil. Fone: 9105-4541 com Adenilson.

VENDE-SE mobiliário completo para 
casa contendo móveis, eletrodomésticos 
e decoração. Para 2 quartos casal, 1 
quarto solteiro, sala, cozinha, sala de 
jantar e lavanderia. Com valor superior 
a R$ 12 mil. Por motivo de viagem torro: 
R$ 7 mil. Fone: 3622-2530.

FAÇO doces fi nos e trufas para festas, ca-
samentos e aniversários. Fone: 3622-1686.
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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 esta-
do, preço a combinar. Fone: 3624-
0200/3622-5747.

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 Fiat Punto, 1.4, seminovo, 
modelo 2010. Valor: R$ 38,5 mil. Fone: 
3622-4459.

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 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 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 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, preta, com 15.000 km, escapamento 
esportivo impecável. Valor: R$ 14,5 mil. 
Aceito troca por maior ou menor valor. 
Fone: 3622-6331 ou 8824-7502, com Vâni.

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 esta-
do. 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.

VENDE-SE 1 motor popa Everude 71/2. 
Valor: R$ 2,2 mil. Fone: 9986-6167.

VENDE-SE Yamaha XTZ 2005, modelo 
2006. Valor: R$ 5,5 mil. Fone: 9935-
6844.

VENDE-SE Uno Fire 2002/2003, 2p, 
prata, insulfi lmado, com alarme e trava. 
Valor: R$14,5 mil. Fone: 3622-2530.

VENDE-SE Celta 1.0, 8v, VHC, 2004, 
prata, ar quente, limpador e desemba-
çador traseiro, vidros e travas elétricas. 
IPVA 2009 pago. Valor: R$ 18,5 mil. 
Financio. Fone: 9115-0667.

VENDE-SE um Tempra, ano 95, 
branco, 4 portas, com trava elétrica, 
documentação ok, em ótimo estado. 
Valor: R$ 7,8 mil. Fone: 3655-1239.

VENDE-SE Corsa Classic 1.0, fl ex, 
ano 2008, com 30 mil km, único dono, 
com vidro e travas elétricas, alarme, ar 
quente, desembaçador. Valor: R$ 24 
mil. Fone: 9147-0733.

VENDE-SE Siena, ano 2007, Celebra-
tion, com 30 mil km. Valor: R$ 26 mil. 
Fone: 8812-7643.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ

:: 02/11 – Alisson Marcelo Kaminski     
                (14 anos)
:: 04/11 – Jocemar Willi (35 anos)
:: 05/11 – Tomazia Rosa Muller 
                 (92 anos)
:: 06/11 – Jorge Machado Neto 
                (20 anos)
:: 08/11 – Demétrio Didek (74 anos)
:: 10/11 – Adelmo Ernesto Munhoz 
                de Lima (47 anos)
:: 10/11 – Maria Izolde Martins 
                (53 anos)

FUNERÁRIA MÃO AMIGA

:: 05/11 – Iraci de Lima Almeida 
                (83 anos)
:: 06/11 – João Batista Vieira 
                Rodrigues (26 anos)
:: 07/11 – Luis Alves da Silva 
                (74 anos)
:: 07/11 – Julieta Pereira Ossoski 
                (82 anos)
:: 08/11 – Josefa Simões de França
                (84 anos)
:: 08/11 – Rosalina Cordeiro 
                Rodrigues (68 anos)

 OBITUÁRIO +

dia 4, abriu a sessão “O Legis-
lativo em Ação”, comentando 
importante discurso do nosso 
conterrâneo, o deputado Arol-
do Carvalho, cuja brilhante 
atuação na Câmara dos De-
putados têm sido altamente 
proveitosa para a coletividade 
catarinense.

O deputado Aroldo Carva-
lho, em todos os quadrantes 
do Estado apontado como o 
mais operoso parlamentar ca-
tarinense, recentemente, viu 
aceita pela Instituto Brasileiro 
do Café sugestão que fi zera 
à respeito da ofi cialização do 
Porto de São Francisco do Sul 
para a exportação cafeeira, 
projetando-se na vida daquele 
município e ante os seus bra-
vos trabalhadores como um 
dos maiores defensores da 
terra Babitonga.

Bela Vista 
Esport Clube

Bela Vista do Toldo, 10 de 
novembro de 1959

Em 8 de novembro de 1959, 
em Assembleia Geral Ordi-
nária foi eleita e empossada 
a nova diretor ia do Bela 
Vista E. C. que regerá os 
destinos do time no ano de 
1959/1960, que ficou assim 
constituída.

Presidente de honra: 
Emílio Küchller;  Presidente: 
Jair Lessak; Vice-presidente: 
Adão Tyzka; 1.º Secretário: 
Felipe Krull; 2.º Secretário: 
Joaquim Angelo Pereira; 1.º 
Tesoureiro: Alfredo Pereira; 2.º 
Tesoureiro: Pedro Tyska; Pro-
curador: Vitor Pereira; Diretor 
de Esportes: Oscar Pereira; 
Guarda Esportes: Vitor Alves 
Correa; Conselho Fiscal: João 
Krull; José Poloniski Sobrinho; 
Paulo Adolar Wagner; Conse-
lho Técnico: Hercílio Pereira; 
Juvenal Ferreira Vaz; Manoel 
Alves Correa.

PUBLICADO EM 14 DE 
NOVEMBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Terá início 
hoje o 5.º 

Campeonato 
Catarinense de 

Tiro ao Vôo
Conforme já noticiamos em outra 
edição, terá início hoje às 14 horas, 
o 5.º Campeonato Catarinense de 
Tiro ao Vôo, promovido pelo Club 
de Caça, Pesca e Tiro “Major To-
maz Vieira” desta cidade. Hábeis 
atiradores de São Paulo e Curitiba 
já se encontram em Canoinhas 
acompanhados de suas famílias. 
As provas serão realizadas no 
stand “São Bernardo” de proprie-
dade do industrial sr. Wiegando 
Olsen. A organização como sempre 
tem sido nos anos anteriores, está 
a cargo do sr. Herbert Ritzmann 

com a cooperação dos funcionários 
e operários da firma Wiegando 
Olsen S. A.

Sucesso absoluto terá por 
certo o 5.º Campeonato de Tiro, 
e marcará na história esportiva 
de Canoinhas uma página de pro-
gresso através dos homens que 
tão habilmente sabem manejar às 
armas.

Nossos votos de boas vindas 
aos ilustres atiradores de outros 
Estados e nossos parabéns aos 
componentes do Club de Caça, 
Pesca e Tiro “Major Vieira”.

Grande vitória 
do nosso 

conterrâneo
O jornal “O Globo”, um dos mais 
destacados órgãos da imprensa da 
Capital Federal, em sua edição do 

CORREÇÃO | Legenda correta da imagem da semana passada: Em 
1956, funcionários da empresa papeleira Rigesa, de Três Barras (SC), 
vistoriam primeiros imóveis destinados ao plantio de espécies exóticas 
como o pinus. A foto é do acervo do historiador Fernando Tokarski, que 
também forneceu as informações. 

Em Canoinhas na casa da dona Maria, 
próxima ao frigorífi co Fricasa, existe prati-

camente um canil com mais de 50 cães das 
mais variadas raças. A maioria abandonados 
e maltratados pelos seus antigos donos. Se 
você tem vontade de adotar um cachorrinho 

vale a pena fazer uma visita! Ligue para o 
número (47) 9122-3278 e fale com Andréia 

ou 9158-4228 e fale com Maria.

QUER UM 

CACHORRO?

BATIDA | Uma Kombi da Epagri tombou na rua Getúlio Vargas 
na quarta-feira, 11. O motorista perdeu o controle do 

volante depois que um Focus bateu na sua traseira. A Kombi tombou em cima de 
um Astra que estava estacionado. O motorista teve apenas ferimentos leves.

DOAÇÃO | Elly Lily Pfau Pereira nasceu em 1915, em Ca-
noinhas, onde passou a infância e mocidade, 

frequentou o Colégio Sagrado  Coração de Jesus, onde teve aulas de pintura. 
Ao casar com João Pereira, passou a residir em Mafra por 70 anos. Debilitada, 
quase sem visão, faleceu em 3/05/2004, deixando algumas telas recém-pintadas 
para doação a parentes e amigos. Suas telas, ricas em cores e sentimentos, 
enche os olhos com o que é puro e belo. Sua fi lha, Ligia Maria Pereira, nasceu 
em Mafra. Menina, observando as pinturas da mãe Elly, aos 8 anos começou a 
pintar. A princípio, com lápis, desenhando com traços fi rmes e bem defi nidos. 
Com o tempo, dedicou-se a pintar fl ores e paisagens. Costuma dizer que “a arte 
é o refl exo do interior de cada um”. As duas artistas doaram duas de suas obras 
(na foto o quadro de Ligia) à Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer. A 
Rede, agradecida, vai colocar as telas em bingos promocionais da entidade.
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HOMENAGEM
O Hospital Santa Cruz de Canoinhas vem prestar sua 

homenagem de reconhecimento ao trabalho realizado pela 
senhora JULIETA PEREIRA OSSOWSKI à frente do 

Grupo de Voluntárias “ Rosas do Amor “. 
Nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo, mas 
desejamos expressar nosso profundo pesar pelo falecimento.

À família fi ca nossos sentimentos e pedimos a Deus que continue 
concedendo força e consolo nesse difícil momento.

Em prol da Associação de Moradores 
do Campo d’Água Verde (AMCAV)

Dia:15/11/2009
Local: Capela São Francisco
Horário: 14:30h

PREMIAÇÃO
- 1.º prêmio: R$ 250
- 1 aparelho DVD
- 1 batedeira

- 1 liquidifi cador
- 1 cafeteira
- 1 cortador de cabelo
- 1 mixer
- 1 espremedor de suco elétrico
- 1 rádio relógio
- 1 ferro elétrico
E mais ótimos prêmios:
Cartelas: 1 por R$ 1, 5 por R$ 6 e 
12 R$ 10.

BINGO DA AMCAV
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

NA MIRA
CHANNEL 311
Quando? Domingo
O que? Balada

CINE POP DANCE
Quando? Amanhã
O que? Festa Country do Cine

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Baile com o grupo Invernada

SALÃO DE MOLAS
Quando? Amanhã
O que? 1.º Baile do Salário Mínimo, 
com o grupo Marcação

SBO
Quando? Amanhã
O que? Baile do Tiro, com animação da 
banda Verde Vale, de Pomerode
Quando? Domingo
O que? Bailão

SOCIEDADE BELA VISTA
Quando? Amanhã
O que? Baile com o grupo Chama-
mento

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Banda Kanoa

CTG BELA VISTA
O que? Costelada Campeira da comu-
nidade do Tira-Fogo
Quando? Domingo

CTG OURO VERDE, Irineópolis
O que? 4.º Rodeio do CTG
Quando? Hoje, amanhã e domingo – 
baile com o grupo Tropeiros Araganos

SALÃO PAROQUIAL, Papanduva
O que? Banda Kanoa
Quando? Domingo

COMUNIDADES QUE CELEBRAM 
FESTA DO PADROEIRO
Não há festas no interior neste fi nal 

de semana

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 20/11 – Porca Veia, no Galpão 
Missioneiro
:: 20/11 – Pisseta na Bureta: Jornada 
de Farmácia, no V12 Music Bar
:: 21/11 – Balada da Azaff, no V12 
Music Bar
:: 21/11 – Dj João Kléber, no Cine 
Pop Dance
:: 21/11 - Bee Gees Cover, na Firma, 
após o show - banda Limite Zero
:: 22/11 – Vanderlei Rodrigo e Garotos 
de Ouro na SBO
:: 22/11 – Show nacional com Maria 
Cecília e Rodolfo, na Firma
:: 22/11 – Os Atuais, no Clube 16 de 
Abril, em Itaiópolis
:: 27/11 – Move, Dj Pancadão, Eder e 
Guilherme, no V12 Music Bar
:: 28/11 – Sabadejo Country 2.º Edition 
com João Vitor & Branco
:: 06/12 – Bingão do Hospital Santa 
Cruz no Parque de Exposições Ouro 
Verde
:: 09/12 – Show da banda Kanoa, em 
Bela Vista do Toldo
:: 31/12 – Show com os Caudilhos, na 
Divisa, em São Mateus do Sul

55.ª edição da 
Festa do Tiro 
acontece em 
Canoinhas

Gracieli Polak
CANOINHAS

Sucesso

A diversão está

O primeiro clube de 
tiro de Canoinhas 
foi fundado em 1922. 

Do começo do século passado 
para os dias de hoje, 87 anos 
se passaram e, desde a quarta-
feira, 11, até amanhã, os grupos 
que sobreviveram se reúnem 
para comemorar a união entre 
os participantes e, claro, dispu-
tar o título de campeão.

A 55.ª edição da Festa do 
Tiro, organizada pela Socie-
dade Benefi cente Operária 
(SBO) desde 1982 é, segundo 
o presidente da entidade, José 
Roberto Krzesinski, uma das 
mais tradicionais manifesta-
ções culturais de Canoinhas, 
apoiada nas disputas de tiro, 
organizadas em diversas 
modalidades. “A festa é uma 
das maneiras de preservar a 
história de Canoinhas, que 
é muito rica”, explica. Bus-
cando preservar a história, 
no cerimonial de abertura o 
hino da cidade foi orquestra-
do por jovens estudantes de 

música da Fundação Municipal 
de Cultura, enquanto o único 
sócio fundador vivo do Clube 
de Tiro, Helmut Prust, recebia 
homenagem da coordenação.

Trajados com vestimentas tí-
picas, diversos participantes deram 
destaque às origens da festividade, 
característica que chega às ruas 

amanhã, no tradicional desfi le na 
rua Francisco de Paula Pereira. “A 
partir das 9h30 começa a busca 
pelo rei e pela rainha da edição 
do ano que vem”, destaca Romeu 
Vier, da comissão organizadora 
do evento. Vier explica que na 
tarde de amanhã acontece ainda 
a disputa no Tiro Rei, voltada 

exclusivamente para os sócios 
do clube. As outras atrações, 
inclusive as competições, são 
abertas para o público, situação 
que, segundo Vier, se repete 
há cerca de dez anos, quando 
a festa se tornou aberta para a 
população canoinhense.

PARTICIPE!

Segundo a rainha desta edição, 
Luciane Moreira, a festividade 
traz boas opções de diversão 
para os participantes. Hoje 
acontece mais um jantar festi-
vo na Sede do Tiro, no bairro 
Campo d’Água Verde e ama-
nhã, além das disputas, do desfi -
le e do almoço festivo na comu-
nidade São Francisco, acontece 
o baile de encerramento, na 
sede social da SBO. “Durante 
a festa de encerramento haverá 
o coroamento dos novos reis e 
rainhas. Vale a pena conferir”, 
convida a rainha.

O baile começa às 23 ho-
ras, com animação da Banda 
Verde Vale, de Pomerode. As 
mesas podem ser compradas 
ao custo de R$ 80, na sede 
da SBO.

PRINCESAS E RAINHA convidam para a festa que vai até amanhã

NA MIRA
G

ra
ci

el
i P

o
la

k

Eleição

Rainha da Adosarec
A Associação dos Doadores de Sangue da Região de Canoinhas 
(Adosarec) prepara sua tradicional festa anual para 28/11. A festa que 
comemora os 18 anos da entidade terá uma rainha. Onze doadoras 
concorrem representando empresas e localidades. Todos os asso-
ciados podem votar na sede da Adosarec. A eleita será conhecida 
durante a festa.

Mostra e Festival de Dança
A Fundação de Educação Dama reuniu mais de mil pessoas no sába-
do, 7, para a 2.ª Mostra de Dança e Festival de Dança da Fundação. 
Vinte e seis escolas, academias e entidades de Canoinhas, Três Barras 
e São Mateus do Sul-PR se apresentaram. Na competição, o Peti de 
Três Barras (infanto-juvenil) e o AABB Comunidade de Canoinhas 
(juvenil-adulto) foram campeões.
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BANCO | 
A Unimed inaugurou na sexta-feira, 6, a sede própria 
da sua cooperativa de crédito. A Unicred já funciona-
va na sede da Unimed, mas agora ganhou estrutura 

independente na rua 12 de Setembro, centro de Canoinhas. Atendendo médicos, dentistas, 
enfermeiros, contabilistas, veterinários e professores de educação física, a Unicred oferece todos 
os serviços de uma agência bancária. Na foto, os representantes da entidade Murilo Miquez, 
Mauro Marquiotti, Edwin Schossland e Luiz Antonio Flores descerram a placa inaugural.
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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

Cuidado com o excesso de energia e entusiasmo, 
ariano. Não se precipite nem se empolgue sem saber 
o que está acontecendo de fato. Aproveite a semana 
para namorar e se apaixonar. Faça coisas divertidas, 

seja romântico, mostre-se para quem ama. Criatividade em alta. Por 
sinal, o que pode haver é excesso de ideias, sendo necessário ter 
atenção para não deixar passá-las.

Cuidado com o que diz, geminiano. Contenha as 
palavras, será um belo exercício para a semana. 
Você pode estar sem clareza e com o foco distorcido. 
É prudente pensar antes de falar ou escrever. Inove 

em seu dia a dia, busque uma nova forma de cumprir suas tarefas 
e encare o momento com alegria e leveza. Inclua diversão em sua 
rotina. Que tal planejar suas férias?

Você tende a estar no centro das atenções, leonino. 
Isso pode gerar um tanto de vaidade e é preciso 
atenção para não deixar de lado pequenas coisas 
de seu dia a dia. A semana é positiva para inovar, 

incluir novidades e fazer pequenas mudanças. Sua criatividade está 
em alta e a iniciativa está com tudo. Vale a pena aproveitar tanta 
energia, cuidado apenas para não exagerar.

A busca por prazer e satisfação está mais intensa, 
libriano. Aproveite esta fase, seja mais egoísta e 
satisfaça suas vontades. Claro que tentando sem-
pre um equilíbrio e mantendo a harmonia em suas 

relações. Por falar em relações, a semana está ótima para buscar 
mais profundidade no amor e nas relações em geral, incluindo seus 
amigos, que exigirão um pouco mais de atenção.

O momento é de planejar, sagitariano. Ação, somente 
se com certeza e um bom planejamento antecipado. 
Esta semana é muito favorável para fazer uma 
retrospectiva dos últimos acontecimentos e de suas 

conquistas mais recentes. Faça uma lista e veja tudo que já conquis-
tou até aqui. Fica mais fácil, assim, estabelecer novas metas. Bom 
momento para um curso rápido. Inscreva-se.

A semana favorece sua vida social e os contatos, 
aquariano. Hora de fazer contatos e negócios. Par-
cerias são bem-vindas e o momento é muito bom 
para falar com pessoas que possam gerar trabalho 

e oportunidades profi ssionais. O período é positivo também para 
ouvir propostas e avaliar o quanto algumas relações podem melhorar. 
Chances de crescer e ter destaque profi ssional.

Emoções à fl or da pele, taurino. Seus instintos e 
sensações mais evidentes pedem que ao longo da 
semana esteja mais próximo das pessoas que gosta, 
cuidando e pedindo colo, se sentir vontade. Cuidar 

da casa, dos seus familiares e amores será ainda mais divertido e 
prazeroso nestes dias. Você tende a estar mais centrado, convicto 
de suas ideias e levando-se muito mais a sério.

Você tende a ganhar brilho e evidência, canceriano. 
Mas cuidado para não se empolgar demais com tanta 
atenção. É hora de perceber algumas de suas quali-
dades que podem ser melhor exploradas e mostradas 

por você. Cuidado especial com seus gastos e excessos em geral 
nestes dias. Vale a pena se conter um pouco e evitar os exageros 
que podem trazer arrependimento.

Aproveite a semana para se organizar, virginiano. 
Faça uma lista de atividades, tarefas e pendências. 
Foque no que é mais importante e adie o que não for 
tão necessário ou urgente. É um bom momento para 

arrumar coisas, abrir espaços e criar oportunidades. Inove na forma 
de se expressar, fale de uma maneira diferente. Isso vai te abrir novas 
portas. Use mais a intuição.

Priorize metas para dar conta de todas as opor-
tunidades, escorpião. Neste momento de inícios 
profi ssionais, é preciso se organizar para crescer 
de forma estruturada. O momento é muito favorável 

ao seu crescimento pessoal e profi ssional, mas é preciso ter foco. 
Momento de popularidade e reconhecimento, mas lembre-se que 
ainda tem muito trabalho pela frente.

Daqui para frente é preciso desenvolver mais fl exibili-
dade, capricorniano. Você precisa de estrutura, equi-
líbrio e jogo de cintura para conciliar oportunidades 
pessoais com as profi ssionais e para conquistar tantas 

metas e objetivos. Momento de muita concretização e realização, mas 
com a necessidade de algumas mudanças em sua postura e perceber 
que isso depende de você.

Peixes de 22/2 a 20/3
Hora de abandonar alguns hábitos, pisciano. Pense 
tudo que pretende mudar e veja que é um bom 
momento para isso. Cuidado com o excesso de im-
paciência. Evite agir baseado em sua ansiedade ou 

irritação. Peça conselho e ajuda se sentir necessidade. Ouvir quem 
tem mais experiência pode te ajudar bastante. Observe hábitos e 
cuide de sua saúde. Cuide-se melhor.

HORÓSCOPO DA SEMANA

A DIFERENÇA E A IDENTIDADE

Fonte: Climatempo

HOJE:

27ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

18ºC

DOMINGO:

26ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEGUNDA:

26ºC

Manhã Tarde Noite

18ºC

28ºC

ALMANAQUE

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – Rita vai conversar com o médico que 
atendeu Fabrício. Clóvis revela a Eunice que 
Renata parece irmã gêmea de Maria Célia. Ao 
ver Renata, Rubens fi ca hipnotizado.

AMANHÃ – Klauss ameaça Cauã de morte. Ao 
ver Renata, Eunice desfalece. Eliana revela a 
Homero que Fabrício precisa fazer uma cirurgia. 
Felipe e Manuela roubam os testes de HIV.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

DE RUAS
Falar tanto em honestidade
Sem vontade de ajudar
As cidades mostram-se sujas
De gente que não sabe amar

Crianças que vivem nas ruas
Descobrem que é melhor que no lar
Para elas a dignidade
É saber ludibriar.
Ser audacioso, destemido
Faz o infame se emocionar.

Não é bom dormir na sarjeta
Tampouco comer comida do chão
Mas é assim que são os aprendizes
Da profi ssão de ladrão.

A ociosidade é uma liberdade
Dependendo da maneira de olhar
Os habitantes das ruas são contribuintes
Com a cultura do lugar
Observem o transeunte
Não vê quem está naquele lugar
Todos correndo em busca de um sonho
A criança da rua também.

Quem vive na rua não sabe parar
Na rua encontramos tantos
Que ensinam compartilhar
Os seus adultos não os compreendem
Nem sabem o que é elogiar
Vegetam nesta mesquinhez terrena
Não aprenderam como educar.

Criança pobre não existe
É o conceito que precisamos mudar
Os pequenos não são donos de si
Como é que poderão se emancipar
Deve-se ensinar aos genitores
O porquê pocriar.
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Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite ocorrem pancadas de chuva.

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

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE – Gustavo fica preocupado por não 
conseguir convencer Tião. Ele invade a sala de 
Alcino e encontra Rose. Ela tenta convencê-lo 
da inocência de Gustavo e implora que ele não 
o entregue à polícia.

AMANHÃ – Rose se enfurece com Tião por tentar 
obrigá-la a fi car com ele. O gerente do banco 
avisa que o cadastro de Rose não foi aprovado 
e ela descobre que a culpa é de Tião. Depois do 
casamento, Alcino desmaia.

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Marcos, Tereza e Jorge fi cam comovidos 
ao ver Luciana. Dr. Moretti conta para a família 
que Luciana está tetraplégica e que precisa ser 
operada urgentemente. Jorge pede para assis-
tir à cirurgia. A cirurgia termina com sucesso. 
Marcos sugere às fi lhas que elas se mudem de 
apartamento por causa da adaptação de Luciana 
e Isabel reage inconformada.

AMANHÃ – Tereza fala com Luciana e descobre 
o que aconteceu entre ela e Helena na Jordânia. 
Ela acusa Helena de ser responsável pelo aci-
dente de Luciana e a modelo pede perdão. Jorge 
garante a Tereza que não irá abandonar Luciana. 
Helena confi rma sua gravidez. Bruno escreve 
para Helena avisando que estará no Brasil dentro 
de alguns dias e que quer encontrar com ela. 

HOJE – Há duplo sentido em 
quase tudo o que Lígia e 
Fernanda conversam. Tony 
entra de roupão na sala e 
para assustado ao ver Fer-
nanda. Lígia sai da sala e 

deixa um gravador ligado.

HOJE – Pelópidas fi ca indig-
nado com Judith e decide 
se vingar. Ele pede a Cléo 
que ligue para a polícia 
e denuncie a galeria por 
tráfi co de animais silves-
tres. Judith planeja fi car 
com a tutela de Xico e dar 
golpe em Dafne.

AMANHÃ – Os policiais não conseguem provar 
nada contra Judith e vão embora. Lucas suspeita 
que a denúncia tenha partido de Dafne. Adenor 
tenta proibir Ivonete de trabalhar perto de Fabiano, 
mas ela reage.

À diferença dos demais seres que fazem 
parte do planeta Terra, o ser humano 
não é completamente condicionado por 
instintos e sua vida não é determinada de 
antemão, mas é alguém chamado a ser 
livre e a dar um sentido e uma orientação 
a sua existência. Desde o embrião até 
a velhice, somos chamados a crescer 
na convivência com a natureza, com os 
outros e com Deus. Para que esse dina-
mismo vital querido por Deus: “Crescei 
e multiplicai-vos...” se concretize e se 
mantenha, é necessário que continua-
mente nos empenhemos em cultivá-lo 
e em desenvolvê-lo. A imagem do Filho 
de Deus encarnado, Jesus Cristo, que 
“crescia em sabedoria, estatura e graça 
diante de Deus e dos homens”, colabore-
mos livre e assiduamente para que a vida 
divina se faça cada vez mais presente e 
atuante nas diversas circunstâncias em 
que vivemos, e para que a graça de ser-
mos fi lhos adotivos de Deus cresça cada 
dia em nossos corações e transborde 
em frutos de paz, de alegria, de amor, 
de justiça e de fraternidade. 

A IDENTIDADE
O homem moderno é alguém que perdeu 
o endereço, que perdeu a identidade. 
Aí podemos incluir muitos deputados, 
senadores, e demais mascarados. A 
criatura humana que vive sem Deus 
perde sua identidade, corta suas raízes, 
mutila sua estrutura fundamental. E são 
tantos (políticos) infelizmente, que enve-
redam por esses descaminhos nos dias 
atuais! A tecnologia moderna conseguiu 
multiplicar facilidades e conforto com 
os eletrodomésticos, os computadores, 
e a internet, os telefones celulares... 
Mas não consegue plantar paz, alegria 
e serenidade nos corações. Retornar é 
preciso. Voltar à fonte primeira é fun-
damental. Longe de Deus, de costas 
para o Evangelho, não existe felicidade 
profunda nem alegria de viver. 

APAGÃO - Onde está o erro? É só cuidar. 
Será que é falta de responsabilidade? Ao 
tomar uma decisão, você poderá cometer 
um erro. Se não tomar essa decisão, o 
erro já foi cometido.
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Canoinhas 

planeja para 

próximos 4 anos

PPA POLÊMICA

Autoridades 

admitem que a 

guerra é perdida

Maioria dos furtos é cometida 
por menores viciados.     P. 8

CRM abre 

sindicância 

contra médico

Secretária ataca cirurgiões em 
carta.               Páginas 9 e 10

CRACK

O mecânico de 

voo que saudou 

o Papa J. Paulo

Osvaldo dos Santos ainda viajou 
com três presidentes.        P. 16

NOSSO POVO

STF mantém 

veto à posse de 

vereadores

Por 8 a 1, ministros impediram 
posse de 7.709 suplentes. P. 17

POLÍTICA

Depois de 8 reuniões, PPA 
2010/2013 virou lei.         P. 6




