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Em 2009 nenhum assassinato foi registrado 
em Canoinhas, já em Major Vieira foram 4
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A polêmica envolvendo descaso 
médico e má utilização de equipa-
mento público feita por vereadores de 

Canoinhas e repercutida pelo CN nas últimas 
semanas, traz à pauta uma questão que na 
verdade nunca saiu de foco: O atendimento 
público de saúde.

É lugar comum encher o SUS de críticas. 
Exemplos de mau atendimento e descaso 
existem aos montes. O SUS, no entanto, só 
vira notícia quando as coisas não funcionam. 
Num exemplo de bom jornalismo, o jornal 
Gazeta do Povo de domingo, 22, traz uma 
matéria que mostra porque não se deve rir 
quando o presidente Lula diz que vai reco-
mendar o modelo do SUS para o presidente 
estadunidense Barack Obama, que vive um 
verdadeiro dilema para aprovar um novo 
modelo de saúde pública para o país.

O Brasil está anos-luz à frente dos Es-
tados Unidos em se tratando de saúde pública.

“O SUS é uma proposta extremamente 
ousada, avançada e democrática. Temos um 
fi nanciamento solidário, em que o imposto 
de todos oferece cobertura para todos”, diz o 
professor de Saúde Coletiva da Universidade 
Positivo, Moacir Ramos Pires, um autointitu-
lado “entusiasta do SUS”. “Avançamos muito 
nos últimos anos e somos referência para os 
países da América Latina e também para os 
desenvolvidos”, afi rma o professor do curso 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
e pós-doutor pela Univesidade de Harvard, 
Milton de Arruda Martins. As duas citações 
são da reportagem da Gazeta.

A avaliação muda completamente, 
porém, quando a comparação é feita entre o 
SUS e o sistema público de saúde do Canadá 
e de alguns países europeus, onde os usuários 
não precisam, por exemplo, esperar meses 
por uma consulta com especialistas. Mais 

dinheiro é o que, resumidamente, pode fazer 
com que o SUS ofereça um atendimento mais 
próximo do ofertado por sistemas considera-
dos modelos mundiais.

Mas há explicação palatável. No Brasil, o 
SUS é usado de forma exclusiva por 70% da 
população, ou seja, cerca de 134 milhões de 
pessoas. Mas está aí para o que der e vier para 
os 190 milhões de brasileiros. Muitos segura-
dos de planos privados usam o SUS para uma 
interminável lista de procedimentos médicos 
que os privados não cobrem. Não é raro que 
tratamentos de câncer ou transplantes de um 
usuário sejam cobertos pelo SUS, depois que 
o plano de saúde vira as costas. Isso sem falar 
nos medicamentos de alto custo, como no 
caso do tratamento da Aids.

O SUS é relativamente novo. Tem 20 anos 
de existência. Não há dúvida de que muita coi-
sa precisa ser melhorada ou ajustada. O preço 
que se paga por procedimentos médicos, por 
exemplo, beira o risível - enquanto o SUS paga 
R$ 10 por uma consulta com um especialista, a 
Unimed paga, em média, R$ 42, por exemplo. 
“Não querendo desmerecer os demais profi s-
sionais, mas um encanador ganha mais por 
um serviço que um médico em uma cirurgia”, 
protesta o Dr. Wagner Trautwein em matéria 
publicada pelo CN em 6/11.

O primeiro passo para começar a 
remodelar o sistema brasileiro já foi dado, 
com a Emenda 29/2000, que defi niu para 
municípios e Estados porcentuais mínimos 
obrigatórios em investimento de saúde. Tal 
dispositivo, porém, não foi até agora regula-
mentado. Como ninguém sabe dizer ao certo 
o que realmente conta como gasto de saúde, 
tem gestor colocando o que pode na conta 
da saúde, de saneamento básico à merenda 
escolar. Aí entra outro problema nacional – o 
famoso jeitinho que pode custar vidas.

EDITORIAL

O SUS em questão

ARTIGO

A precária situação sanitária é um dos 
mais sérios problemas do País. O 
Brasil possui um dos piores níveis de 

atendimento do mundo e as soluções para as 
questões como: água tratada, esgotamento 
sanitário, drenagem, coleta e disposição fi nal 
do lixo, devem começar a ser encaradas com 
muita responsabilidade e em caráter emer-
gencial.

O descaso e a ausência de investimentos 
no setor de saneamento, em especial nas áreas 
urbanas, compromete a qualidade de vida da 
população e do meio ambiente. O crescimento 
das cidades tem impacto real nas condições 
sanitárias e exige que a infraestrutura de sa-
neamento básico acompanhe, a todo instante, 
as novas necessidades da população. 

A falta de saneamento básico é uma ques-
tão que deveria ter sido resolvida no século 
passado. Segundo pesquisas do Instituto Trata 
Brasil, a universalização do acesso à rede 
geral do esgoto só acontecerá daqui a 115 
anos, por volta do aniversário de 300 anos da 
independência do Brasil. 
Ao se projetar a tendên-
cia dos últimos 15 anos 
para frente em termos 
de falta de saneamento 
nos domicílios, concluí-
se que demorará cerca 
de 60 anos para o défi cit 
de acesso ser reduzido à 
metade. 

A sociedade clama 
por reformas no que tan-
ge às questões de sane-
amento básico. As pessoas estão vivendo em 
condições inadequadas ao pleno desenvolvi-
mento humano, sendo inadmissível mantê-las 
assim. 

O desenvolvimento econômico e social 
depende da efetivação de políticas adequadas 
em prol do saneamento básico. A sociedade 
necessita que seus agentes promovam ações 
desafiadoras e eficazes para reversão do 
quadro atual.

Desde a extinção do Planasa, o setor de 
saneamento estava estagnado pela ausência 
de normas reguladoras, falta de diretrizes cla-
ras para a prestação dos serviços.

O Projeto de Lei Federal que estabeleceu 
as diretrizes para Política Nacional de Sane-
amento Básico, foi objeto de vários anos de 
debates e tramitações no Congresso Nacional, 
até a aprovação da Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007.

Com a promulgação da Lei nº 11.445/07, 
essa página foi virada e se iniciou uma nova era 
que pode-se chamar de pós-Planasa. Defi niu-
se a nova Política Nacional de Saneamento e 
terminou com o vazio institucional no setor que 
perdurava por quase duas décadas e meia. 

Conforme estabelece a Resolução Re-
comendada nº 33, de 2007, do Ministério 
das Cidades, todas os municípios brasileiros 
deverão elaborar, até dezembro de 2010, o seu 
Plano de Saneamento Básico Municipal, para 
estarem com seus serviços regularizados. 

A Lei nº 11.445/2007 (Marco Regulatório 
do Saneamento), entre tantas exigências, 
estabelece como condição de “validade dos 
contratos”, cujo o objeto seja saneamento, a 
existência do respectivo plano.

Um dos princípios fundamentais desta Lei 
é a universalização dos serviços de saneamen-
to básico, o que signifi ca que todos devem ter 
acesso ao abastecimento de água potável, ou 
seja, de boa qualidade, e quantidade sufi ciente 
às suas necessidades, à coleta e tratamento 
adequados do esgoto e do lixo, e ao manejo 

correto das águas das chuvas.
Alguns poucos municípios já fi zeram ou 

estão elaborando seus planos, que são ins-
trumentos indispensáveis da Política Pública 
de Saneamento. Os Planos de Saneamento 
Básico devem ser elaborados pelos titulares 
dos serviços (os municípios) e conforme de-
termina a Lei essa responsabilidade não pode 
ser delegada. Mas, a maioria dos municípios 
brasileiros, diferentemente de Canoinhas, 
ainda precisa iniciar esse processo. 

O Saneamento Básico é defi nido pela Lei 
como o conjunto dos serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos e de 
águas pluviais e drenagem urbana.  

A Lei de Saneamento Básico estabelece 
que o plano deve ser composto por: diagnóstico 
técnico-social; objetivos e metas progressivas 
e graduais para a universalização dos serviços,  
metas de qualidade e efi ciência do uso de 
recursos naturais, dentre outras; programas, 

projetos e ações, inclusive 
as emergenciais e; meca-
nismos  e procedimentos 
para a avaliação sistemá-
tica da efi ciência e efi cácia 
das ações programadas, 
prioridades de ação. 

O Plano Municipal de 
Saneamento Básico de 
Canoinhas, que prevê os 
quatro sistemas (água, 
esgoto, resíduos sólidos 
e drenagem urbana com 

mais de 600 páginas, foi elaborado pela em-
presa Ampla Consultoria e Planejamento com 
a efetiva participação dos técnicos da Prefei-
tura Municipal e servirá como ferramenta de 
direcionamento nas questões do saneamento 
básico municipal.

Os estudos e propostas foram apresen-
tados em audiência pública pelo engenheiro e 
responsável técnico da empresa, Ênio Salgado 
Turri, no dia 30 de outubro de 2009, que na 
oportunidade enfatizou que:

• Trata-se de um plano e não um 
projeto, ou seja, o nível de detalhamento é o 
sufi ciente para visualizar o atendimento dos 
sistemas ao longo do tempo. 

• O horizonte dos estudos foi de 30 
anos, devendo por lei, ser revisto no máximo 
a cada 4 anos; o planejamento de ações foi di-
vidido em 3 etapas: curto (até o 4° ano), médio 
(5° ao 8°) e longo prazo (9° em diante).

• Todo plano foi concebido em função 
de políticas, objetivos e metas fi xadas pela 
Prefeitura Municipal, visando bem atender a 
população local.

• Os diagnósticos elaborados não tive-
ram o objetivo de auditoria e foram utilizados 
para dimensionar as necessidades futuras de 
melhorias / ampliações na prestação de servi-
ço.

• Foram elaborados cronogramas: 
de investimento, de despesas de exploração 
dos serviços e de faturamento e arrecadação, 
com os quais foram elaborados os estudos de 
viabilidade econômico-fi nanceira das proposi-
ções.

Todo o conteúdo da audiência pública 
encontra-se detalhado no site da prefeitura de 
Canoinhas (www.pmc.sc.gov.br) e os estudos 
permanecem em consulta junto a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente.

Paulo Mência é engenheiro da Ampla 
Consultoria e Planejamento Ltda.

O Plano de Saneamento Básico de 
Canoinhas PAULO MÊNCIA 



3VARIEDADESCanoinhas, 27 de novembro de 2009 PAÍS

A imagem

<< O QUE PASSOU...

PRESIDENTE da República Islâmica do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e o presidente Lula, no Itamaraty, durante entrevista 

Câmara aprova PEC dos Precatórios
A proposta de emenda constitucional (PEC) que altera a forma de pagamento 

dos precatórios por governos estaduais e municipais foi aprovada na quarta-

feira, 25, em segundo turno pela Câmara dos Deputados. Foram 338 votos 

favoráveis, 77 contrários e 7 abstenções. O primeiro turno foi votado em 4 de 

novembro.

Estima-se que a dívida de Estados e municípios com os precatórios seja da 

ordem de R$ 100 bilhões em todo o País.

A PEC, que vai agora à nova apreciação do Senado (onde será novamente sub-

metida a dois turnos de votação), impõe sanções aos administradores públicos 

que descumprirem as novas regras. Entre as penalidades está a possibilidade de 

o prefeito ou de o governador ser processado por improbidade administrativa.

A emenda cria um regime especial de pagamento que permite que Estados, 

municípios e o Distrito Federal retardem e obtenham descontos no pagamento 

de precatórios, que são dívidas originadas de decisões judiciais.

Entre as mudanças estão o fi m do pagamento parcelado da dívida e a imple-

mentação de percentuais para Estados e municípios quitarem débitos.

As novas regras preveem ainda a realização de leilões em que o credor que 

oferecer o maior deságio de seu crédito recebido primeiro, leva. Uma câmara 

de conciliação também está prevista.

PEC dos Cartórios
Um acordo entre os líderes partidários adiou, para a próxima terça-feira, dia 

1.º, a votação da PEC dos Cartórios.

Ela torna titulares os substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de 

registro que assumiram os cartórios até 20 de novembro de 1994 e que estejam 

à frente do serviço há pelo menos cinco anos ininterruptos anteriores à pro-

mulgação da futura emenda.

O presidente Michel Temer já anunciou que somente colocará em votação um 

texto que não seja considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). Ele observou que, mesmo com a exclusão de partes do texto aprovado 

na comissão especial, a matéria é contestável.

Operadora terá de se justifi car
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou 

na quarta-feira, 25, o Projeto de Lei 5516/09, do deputado Dr. Talmir (PV-

SP), que obriga as prestadoras do serviço de banda larga a fornecer justifi ca-

tiva por escrito, no prazo de uma semana, quando não atender ao pedido de 

instalação do serviço em determinado endereço.

O relator, deputado Rômulo Gouveia (PSDB-PB), recomendou a aprovação 

da matéria. Ele observou que várias operadoras de telecomunicações, não 

apenas no Brasil mas em diversos outros países, utilizam-se da estratégia 

conhecida como “cream skimming”, prática que foca a oferta de produtos e 

serviços apenas a clientes de alta renda e em regiões de alta possibilidade de 

geração de lucros.

Professores pressionam por piso
Gestores municipais de educação, educadores e parlamentares esperam resolver 

o mais rapidamente possível com o governo os critérios de atualização do piso 

salarial dos professores, a entrar em vigor em janeiro de 2010. Eles ainda não sa-

bem que valor substituirá o atual piso de R$ 950, vigente desde janeiro deste ano, 

nem a base de cálculo a ser utilizada. O assunto foi discutido ontem, em reunião 

na Comissão de Educação e Cultura da Câmara.

Sem sabotagem no apagão
Não existe a menor hipótese de o apagão de energia que atingiu 17 Estados e o 

Distrito Federal no dia 10 de novembro ter sido causado por sabotagem. A afi rma-

ção foi feita ontem pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS), o engenheiro elétrico Hermes Chipp. 

Ele foi um dos convidados a participar de audiência pública realizada pelas comis-

sões de Serviços de Infraestrutura (CI) e de Assuntos Econômicos (CAE) para 

discutir a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida no início do 

mês. O debate também teve como objetivo discutir a situação de sistema elétrico 

brasileiro, em especial nas áreas de geração, transmissão e gerenciamento, além da 

fi scalização dos investimentos no setor.

975
mil famílias inscritas no Bolsa-Família deixaram de 

receber o benefício no mês de novembro por falta 

de atualização cadastral. A medida não é defi nitiva. 

A expectativa é de que os excluídos se obriguem a 

procurar as prefeituras para atualizar o cadastro.

Drama no Rio Grande do Sul

<< 23/11
Pelo menos mais 12 municípios 

do Rio Grande do Sul deverão 

decretar situação de emergên-

cia nos próximos dias devido 

às fortes chuvas que atingiram 

o Estado na semana passada 

deixando sete mortos.

A expectativa é da Defesa Civil 

do Estado que se baseia em 

relatos de danos encaminhados 

pelas prefeituras.

Vinte e oito municípios gaúchos 

já haviam decretado situação de 

emergência, segundo o governo 

do Estado.

Lula defende programa 

nuclear do Irã

<< 23/11
Durante a visita de seu colega 

iraniano, Mahmoud Ahmadine-

jad, a Brasília, o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva defendeu o 

direito de o Irã ter um programa 

nuclear. “O que temos defendido 

há muito tempo é que o Irã possa 

produzir urânio para desenvolvi-

mento de energia”, afi rmou Lula. 

No encontro, Lula repetiu cobran-

ças da comunidade internacional 

ao iraniano.

Deputados usaram verba 

indenizatória em campanha

<<24/11
Documentos secretos da verba 

indenizatória nos últimos quatro 

meses do ano passado revelam 

que pelo menos sete parlamen-

tares envolvidos nas eleições 

usaram o dinheiro da Câmara 

para alugar carros e aeronaves 

para atividades de campanha e 

acomodar assessores em hotéis. 

Instituída em 2001, a verba 

deveria ser destinada apenas a 

atividades “diretamente relacio-

nadas ao exercício da atividade 

parlamentar”.

Centrais querem 7,72% 

para aposentados

<<24/11
As centrais sindicais chegaram a 

uma proposta única de reajuste 

para os aposentados que ganham 

mais que o salário mínimo. O 

índice é de 7,72% para 2010, igual 

à infl ação acumulada deste ano, 

prevista em 3,64%, mais 80% do 

crescimento do PIB de 2008.

O índice é menor do que os 9% 

que serão aplicados ao salário 

mínimo. Os aposentados e parte 

das centrais queriam um aumento 

igual a esse.

Maioria dos jovens já viu 

vítimas de homicídio

<<24/11
A violência se incorporou à rotina 

do jovem brasileiro. A maioria 

(55%) diz ter visto corpos de pes-

soas assassinadas nos últimos 12 

meses e 30% relatam que já foram 

vítimas de algum tipo de violência. 

Os dados são de duas pesquisas 

coordenadas pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública a pedido do 

Ministério da Justiça.

Cresce total de cidades 

com risco de dengue

<< 24/11
O número de cidades em 

estado de alerta e com risco 

de terem surto de dengue em 

2010 aumentou em relação à 

previsão feita para este ano.

Levantamento divulgado pelo 

Ministério da Saúde mostra 

que larvas do mosquito Aedes 

aegypti em quantidade pre-

ocupante foram encontrados 

em 112 municípios neste ano, 

contra 76 em 2008 - o aumento 

foi de 47%.

Rdução de IPI para móveis

<< 25/11
O governo anunciou a redução de 

tributos para setor moveleiro. Gui-

do Mantega (Fazenda) informou 

que haverá isenção de Imposto 

sobre Produtos Industrializados 

(IPI) até 31 de março de 2010 

para móveis de madeira, aço e 

plástico e placas de madeira, que 

são usados na construção de mó-

veis -- hoje as alíquotas variam 

de 5% a 10%.

Regulação do trânsito

<<25/11
A subcomissão da Câmara dos 

Deputados criada para analisar 

a revisão do Código de Trânsito 

Brasileiro aprovou na quarta-feira, 

25, o texto-base da reforma. En-

tre as mais de 40 mudanças, foi 

aprovada a punição ao motorista 

que se recusar a fazer o testo do 

bafômetro, o aumento anual de 

multas - o valor fi cará vinculado 

ao IPCA, permitindo reajuste 

anual (desde 2000 o valor da 

multa é o mesmo) - e a proibição 

do trânsito de motocicleta nos 

corredores entre os carros.

Aids avança no interior

<< 26/11
Os grandes centros urbanos do 

País, onde hoje estão concen-

trados 52% dos casos de Aids, 

registraram queda de 15% na 

taxa de incidência da doença 

entre 1997 e 2007. No entanto, 

a incidência nos municípios com 

menos de 50 mil habitantes do-

brou, revelando que a epidemia 

caminhou para o interior do País.
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Dois cidadãos receberam título honorário e três, benemérito

Câmara homenageia 
com cinco títulos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

A Câmara de Vereadores de Ca-
noinhas entregou na terça-feira, 
24, cinco títulos em homenagem 
a cidadãos que tiveram atos de 
nobreza e importância em varia-
dos setores.

A assistente social Juceres 
Wiese Roeder recebeu título de 
cidadã benemérita. Envolvida em 
várias iniciativas relacionadas à 
infância e a adolescência, Juceres 
fez um discurso emocionado, 
lembrando os desafi os e os par-
ceiros que ajudaram e ajudam na 
busca por melhores condições 
para a infância.

Os irmãos Thales e Isac 
Chami Zugman, administradores 
da Compensados e Laminados 
Lavrasul, que já foi a maior em-
pregadora da região, receberam 
título de cidadãos beneméritos. 
Thales foi sucinto em seu dis-
curso, agradecendo aos “amigos 
de Canoinhas”. Isac relembrou a 
infância em Canoinhas e a trajetó-
ria da família, que começou com 
Henrique Zugman, seu avô, que 
montou uma casa de comércio 
na rua Francisco de Paula Pereira. 
“Viva Canoinhas”, disse ao fi na-
lizar o discurso.

O ex-deputado Francisco de 

Faixas assinadas por peemedebis-
tas de toda a região decoraram o 
salão de festas da Associação dos 
Servidores Públicos de Canoi-
nhas (Asemca) na sexta-feira, 20. 
A mensagem era clara: “Estamos 
com Pinho Moreira”. Pelo menos 
200 pessoas participaram do jan-
tar em apoio à pré-candidatura a 
governador do presidente esta-
dual do PMDB, Eduardo Pinho 
Moreira.

Deputados, secretários de 
Estado e lideranças municipais do 
partido prestigiaram Moreira. De 
bom humor, o peemedebista fa-
lou com o CN sobre as eleições.

Qual o cenário do momento para 
o PMDB?

Temos um discurso forte no sen-
tido de lançar candidatura própria 
ao governo do Estado. Percebe-
se a necessidade e a vontade 
de discutir este assunto. Vamos 
discutir ainda a necessidade de 
uma candidatura a presidência da 
República. Amanhã (sábado, 21), 
em Curitiba, vamos discutir isso 
com várias lideranças nacionais. 
O nome que mais desponta é do 
governador do Paraná, Roberto 
Requião.

Mas hoje o PMDB está atrelado 
ao PT, que não deve deixar uma 
esposa perfeita como o PMDB 
escapar facilmente. Como resistir 
ao PT?

Usando uma metáfora futebolís-
tica, como o Lula usa: Time que 
não disputa campeonato perde a 
torcida. O partido que não tem 
candidato, perde eleitor.

Luiz Henrique da Silveira não se-
ria um bom nome para o cenário 
nacional?

Seria excelente nome. Se ele tives-
se percorrido o Brasil levando a 
ideia da descentralização.

Qual o seu projeto pessoal para 
2010?

Como presidente do partido é 
fortalecer o nome do partido. 

Assis Nunes (PT) recebeu o título 
de cidadão honorário. Emocio-
nado, lembrou os quatro anos 
em que frequentou as aulas do 
curso de Gestão Pública da Uni-
versidade do Contestado (UnC). 
“A minha porta de entrada em 
Canoinhas foi a UnC”, enfatizou, 
se referindo ao presidente da Câ-
mara, Célio Galeski (DEM), que 
propôs a entrega do título.

O empresário do grupo Ban-

deirantes, Amadeu Peron, rece-
beu o título de cidadão honorário, 
mas não quis se manifestar.

O título de cidadão benemé-
rito reconhece os feitos de um 
cidadão natural do município, 
enquanto que o título de cidadão 
honorário é concedido a um cida-
dão nascido em outra localidade e 
que prestou importantes serviços 
à comunidade da cidade em que 
recebe a homenagem.

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

PMDB regional apoia 

Eduardo Pinho Moreira
Presidente estadual do partido foi aclamado pré-
candidato a governador em evento em Canoinhas

Decorrente disso, ser candidato a 
governador. Meu nome está à dispo-
sição do partido e da tríplice aliança 
que provavelmente será reeditada. 
Todos os partidos têm pré-candida-
tos, mas ela é formada de pessoas 
inteligentes e no momento certo 
chegaremos a um consenso. Antes 
de abril do ano que vem, nenhuma 
decisão será tomada.

Leonel Pavan assume o governo 
em janeiro?

O Pavan vai assumir um governo 
de continuidade, do qual o PMDB 
é o partido principal. Isso tem de ter 
muito signifi cado para ele. Indiscu-
tivelmente há um gesto importante, 
de ceder um ano de governo de 
um Estado importante como Santa 
Catarina. Isso tem de ser levado em 
consideração. Quando batermos o 
martelo vamos mostrar o exército 
de cada um. Vamos ver quem tem 
mais chances eleitorais. Não basta 
uma pesquisa.

O que o senhor pensa sobre Raimun-
do Colombo?

É um nome forte, mas até abril 
nada se decidirá. Se lá o Colombo 
for um nome forte e o meu partido 
decidir, acatarei. Quem tem de abrir 
é o partido.
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PINHO: “Quem tem de abrir é o partido”
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HOMENAGEADOS: Thales Zugman, Francisco de Assis Nunes, Juceres Wiese Roeder, Amadeu Peron e Isac Zugman
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> Frase da semana

O calvário de Kiem

APOIO A PINHO MOREIRA
Na reunião do PMDB na sexta-feira, 20, em Canoinhas, ao falar ao CN, o presidente 

estadual e pré-candidato a governador, Eduardo Pinho Moreira, deixou escapar o 

que provavelmente seja a alternativa a se tomar em 2010. Caso Ideli Salvatti (PT) 

não se aventure na disputa e Angela Amim (PP) naufrague no confl ito interno 

dentre os progressistas, a Tríplice vai tomar rumos diferentes no 1.º turno de olho 

no 2.º turno, dando às urnas caráter plebiscitário. Raimundo Colombo (DEM) e 

Pinho Moreira sairiam em frentes diferentes, visando bater chapa no 2.º turno. Seria 

uma solução para o impasse dentro do Tríplice. Para ser colocada em prática, a 

ideia não deve se mostrar tão simples assim. Colombo deve bater o pé pelo apoio 

pé-vermelho e tucano, em retribuição aos anos de devoção. O Democratas tem 

pouca militância em localidades-chave e não vai se arriscar a sair sozinho. Se sair, 

corre risco de fazer justamente o que o PMDB quer: eleger Pinho Moreira. Na 

foto, vereador Wilson Pereira discursa no encontro de sexta-feira. 

A oposição vai continuar unida em Major Vieira?

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Ca-
noinhas está com difi culdade para defi nir o ho-
rário especial do comércio para o Natal. Reunião 
na noite de ontem (depois do fechamento desta 
edição) entre comerciantes e representantes dos 
sindicatos patronal e dos trabalhadores tentou 
por fi m ao impasse. A questão parece estar 
isolada em poucos comerciantes, que ainda não 
resolveram a questão da reposição salarial com 
os funcionários, o que motivou o Sindicato da 
categoria a impor a exigência. 

Monossilábico
O diretor-presidente da Empresa Zugman, de Canoinhas, Isac Zug-

man, faz rodeios e diz que é melhor esperar o impacto que deve causar a 
entrada em vigor do salário mínimo regional em 2010. Sua empresa deve 
ser a que mais vai sentir a novidade, já que a maioria dos funcionários 
recebe o mínimo. Sobre a crise, é taxativo: “Ainda não passou!”. 

FIM DE ANO NO COMÉRCIO

É de fato lamentável a cassação do diploma 
do prefeito de Major Vieira, Israel Kiem (DEM). 
Há consenso entre juristas e advogados que 
trata-se muito mais de uma trapalhada jurídica 
do que de um grande caso de improbidade ad-
ministrativa. Tanto é verdade, que há uma dúzia 
de prefeitos da região pendurados na Justiça 
acusados de compra de votos e propaganda irre-
gular, e nem por isso estão preocupados. Seguem 
tranquilos.

O pecado de Kiem foi ter contratado um 
advogado sem concurso em 2005, quando era 
presidente da Câmara de Vereadores. Mas o 
problema não reside aí. Está no fato de ele ter 
as contas desaprovadas nesse ano, justamente 
por causa da contratação irregular e não ter 
recorrido da decisão do Tribunal de Contas no 
prazo hábil. Caso tivesse recorrido, certamente 
o processo estaria rolando até hoje no TCE. 
Fez a besteira de não recorrer e caiu nas garras 
do TRE, por uma forcinha da oposição, que o 
denunciou. Com isso foi eleito quando estava 
inelegível. Como má sorte pouca é bobagem, o 
julgamento do TCE se deu dois dias antes das 
eleições. Disso, infere-se que a oposição ma-
jorvieirense tem um santo muito forte ou Kiem 
inimigos muito competentes. Das duas alterna-
tivas quem mais perde é a população do municí-
pio, que fi cará por um bom tempo na incerteza 
política, o que certamente prejudica a vinda de 
recursos e o progresso majorvieirense.

MOTORISTAS PRUDENTES

“Time que não disputa campeonato 

perde a torcida”
do  pré-candidato a governador pelo PMDB, Eduardo Pinho Moreira, em entrevista ao CN, 

fazendo analogia entre futebol e o PMDB nas eleições 2010

Os motoristas que não conseguem se ver livres 
das pesadas multas de trânsito e pontuação na 
carteira, terão uma boa chance de reverter esse 
quadro caso projeto de lei que institui o Sistema 
Nacional de Pontuação Positiva (SNPT) seja 
aprovado. Mas terão de tirar o pé do acelerador, 
respeitar a sinalização e aderir a uma direção 
mais defensiva. Projeto que circula na Câmara 
possibilitará a concessão de uma pontuação 
especial mensal aos motoristas que não come-
terem infrações. Os pontos acumulados serão 
deduzidos da pontuação decorrente de infrações 
cometidas ou dos valores das multas.

> R$ 400 MIL: Estão garantidos em re-

cursos do Estado para reforma do Estádio 

Ditão, de Canoinhas, segundo o deputado 

Antonio Aguiar (PMDB).

> PRORROGAÇÃO: O Governo estende-

rá até 31 de março a redução do IPI para 

carros fl ex de até 2 mil cm.

> 2010: Secretária Maria de Lourdes 

Brehmer colocou o cargo à disposição do 

prefeito, mas admite que gostaria de dar 

continuidade ao trabalho que vem desen-

volvendo à frente da Educação.  

> R$ 3,6 TRILHÕES: é a estimativa de 

perdas que o Brasil terá até 2050 com o 

aquecimento global.

> ENCONTRO: O Conselho de Desenvol-

vimento Regional de Canoinhas se reuniu 

ontem à noite em Irineópolis.

> TEORIAS: Eduardo Pinho Moreira não 

disse nem sim nem não quando pergun-

tado sobre a hipótese de Antonio Aguiar 

assumir a Secretaria de Saúde num even-

tual novo governo do PMDB.

> PT: O bancário Nilson Sousa foi reeleito 

presidente municipal do Partido dos Traba-

lhadores em Canoinhas no domingo, 22.

> ESTRUTURA: O Governo do Estado 

entregou ontem seis novas viaturas e um 

trator para a Epagri de Canoinhas.

CEI Vinícius de Moraes
     O Conselho de Educação de Canoinhas concluiu há 15 
dias o relatório de inspeção do Centro de Educação Infantil 
Vinícius de Moraes. O relatório, segundo o presidente do 
Conselho, Argos Gumbowsky, foi entregue em mãos para o 
prefeito e a secretária de Educação. No melhor estilo Pilatos, 
o Conselho lavou as mãos e não quer mais falar sobre o as-
sunto. Nem o conteúdo do relatório foi digno de comentário. 
Na prefeitura paira o silêncio. A secretária Maria de Lourdes 
Brehmer não respondeu as ligações da coluna.
Relembrando: O CEI foi tema de reportagens do CN por não 
oferecer condições de salubridade preoconizadas em lei.

Requião vem aí
O PMDB lançou ofi cialmente a pré-candidatura a Presidência da 

República do polêmico governador do Paraná, Roberto Requião. A 
decisão de, enfi m, lançar candidato próprio, surgiu depois do apagão 
que na visão dos pés-vermelhos, ofuscou a já combalida imagem da 
petista Dilma Rousseff.

O lançamento ocorreu no sábado, 21, dois dias antes de pesquisa 
CNT/Sensus indicar 21,7% de intenção de votos para Dilma, ante 
31,8% de intenção de voto ao tucano José Serra. A leitura da pesquisa 
é clara. Dilma está crescendo, apesar das crises que tem de administrar 
e da falta de carisma. Será que o PMDB vai se arrepender? 

    Falando em políticos com problemas na Justiça, o 
vereador canoinhense Tarciso de Lima (PP) conseguiu adiar 
o julgamento do processo que pede cassação de seu diploma 
e prisão de quatro anos e cinco meses, desta semana para 
terça-feira, dia 1.º de dezembro.

O julgamento é recurso impetrado por ele no Tribunal 
de Justiça do Estado contra decisão do juiz da Comarca, 
Dr. Gustavo Henrique Aracheski, que o condenou por 
suposto desvio de dinheiro dos cofres da Câmara, que teria 
ocorrido em 2003. 

A decisão de Aracheski foi publicada em 2007.
Tarciso se diz tranquilo e confi ante na Justiça. Lembra 

que foi ele mesmo quem denunciou os culpados e até hoje 
não entende porque foi considerado parte do processo. À 
época da denúncia, Tarciso chegou a fi car 90 dias afastado 
da Câmara para não atrapalhar as investigações. Caso perca 
no TJ, Tarciso pode recorrer ainda ao Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ), desde que preencha alguns requisitos.
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Prefeito de Major Vieira vai recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas recurso pode não ser aceito

TRE-SC cassa diploma de Kiem

Edinei Wassoaski
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O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
SC) cassou na sessão de segunda-
feira, 23, os diplomas do prefeito 
de Major Vieira, Israel Kiem (DEM) 
e de seu vice, David Ferens Primo. 
A condenação se baseou no fato 
de Kiem estar inelegível à época da 
eleição de 2008. Três dias antes da 
eleição, Kiem teve desaprovadas as 
contas como presidente da Câmara 
de Vereadores em 2005. Como não 
recorreu da decisão do Tribunal de 
Contas (TCE) no período de 30 
dias, Kiem perdeu o prazo e o caso 
acabou caindo no TRE mediante 
denúncia de um vereador peeme-
debista.

A decisão da Corte pautou-
se no voto do relator do Recurso 
Contra Expedição de Diploma, juiz 
Samir Oséas Saad, para o qual a 
irregularidade que levou à rejeição 
das contas é insanável: contratação 
de assessor jurídico para a Câmara 
sem concurso público. 

A decisão do TCE de desapro-
var as contas se restringiu a apontar 
o erro, multar o ex-presidente da 
Câmara em R$ 400 e determinar 
que um concurso público fosse re-
alizado no prazo de três meses para 
contratação de assessoria jurídica. 
Pelos serviços prestados à Câmara 
de Vereadores de Major Vieira, o 
advogado contratado, por meio 
de licitação - modalidade convite 
– recebeu R$ 11 mil ao longo de 
um ano de contrato. Kiem pagou 
a multa tão logo o caso transitou 
em julgado e não mais contestou a 
decisão na Justiça.

O julgamento do recurso no 

TRE foi iniciado na sessão de 9/11, 
com o voto do relator pela cassação 
e anulação dos votos conferidos à 
chapa vencedora da eleição de 2008. 
O juiz Saad também determinou 
novas eleições no município. No 
entanto, o prefeito e o vice não pre-
cisam se afastar da prefeitura devido 
à natureza jurídica do recurso, que 
garante a manutenção dos cassados 
nos cargos por esse tipo de pro-
cesso até que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) julgue em defi nitivo 
a questão.

A nova eleição, no entanto, 
pode ocorrer mais rápido que se es-
pera. O TSE tem requisitos básicos 
para aceitar recursos. O advogado de 
Kiem tem de provar, por exemplo, 
que casos semelhantes ao do seu 
cliente tiveram julgamento diferente 
em tribunais do País. É o que os 
juristas chamam de “conflito de 
julgamentos”, explica o advogado 
Alessandro Décio Damaso.

DECISÃO NÃO FOI 

UNÂNIME

A decisão da Corte Eleitoral 
de Santa Catarina não foi unâ-
nime, tendo como único voto 
divergente, o do desembargador 

Newton Trisotto, para o qual a 
irregularidade é sanável e, por 
isso, a inelegibilidade não estaria 
configurada. “Não vislumbro ato 
de improbidade, visto que não 
existia cargo de assessor jurídico 
na Câmara à época e a contrata-
ção já vinha sendo realizada há 3 
ou 4 anos, em processo licitatório 
transparente e sem objetivo de 
escamotear. Não houve enrique-
cimento ilícito e o serviço foi 
efetivamente prestado”, disse 
Trisotto. Seu voto divergente foi 
proferido na sessão de 18/11, 
quando o juiz Odson Cardoso 
Filho pediu vista. 

Ao retomar-se o julgamento, 
na sessão de segunda-feira, Od-
son Cardoso Filho, concordou 
com o juiz-relator: “A irregulari-

dade alvo da rejeição é a contrata-
ção de profissional para exercício 
de funções que deveriam ser 
exercidas por pessoal próprio, em 
burla às formas de contratação 
pela Administração Pública. A 
irregularidade é grave, é incon-
tornável”, declarou o juiz. Para 
o magistrado, a justificativa apre-
sentada na defesa de Kiem – de 
que a contratação foi necessária 
para suprir demanda de serviços 
excepcionais – não procede, uma 
vez que a contratação foi efetiva-
da não só em 2005, mas também 
em 2006 e 2007. 

A inelegibilidade imposta ao 
prefeito eleito de Major Vieira está 
fundamentada no artigo da lei que 
diz:  “São inelegíveis (...) os que 
tiverem suas contas relativas ao 

exercício de cargos ou funções pú-
blicas rejeitadas por irregularidade 
insanável e por decisão irrecorrível 
do órgão competente”. Nesse caso, 
o trânsito em julgado deu-se em 
2 de outubro de 2008, quando o 
ex-presidente da Câmara era can-
didato a prefeito de Major Vieira, 
cargo para o qual foi eleito três dias 
depois, com 2.324 votos, dos 5.012 
eleitores aptos no município. Trin-
ta a mais que o segundo colocado, 
Adilson Lisczkovski (PMDB).

Kiem disse ontem ao CN 
que está tranquilo e continua 
trabalhando normalmente. Seus 
advogados já entraram com re-
curso no TSE. “Acredito que o 
voto favorável no TRE seja o 
suficiente para garantir o recur-
so”, afirma.
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A cada quatro minutos uma mulher é agredida no Brasil

Canoinhas lembra 

violência à mulher

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Estima-se que a cada quatro 
minutos uma mulher é agredida, 
seja em seu próprio ambiente 
familiar ou fora dele. Trata-se de 
um problema cotidiano, fruto das 
relações de poder entre homens e 
mulheres na vida doméstica e na 
sociedade em geral, baseadas na 
cultura patriarcal: subordinação, 
dominação e subvalorização do 

sexo feminino. Essa vulnerabi-
lidade cultural atinge todas as 
mulheres, independente de idade, 
raça/etnia, situação fi nanceira ou 
credo religioso, segundo a psicó-
loga e assistente social Adriana 
Turbai. Trabalhando há mais de 
20 anos no atendimento à mulhe-
res e crianças vítimas de violência, 
Adriana palestrou na quarta-feira, 
25, na Câmara de Vereadores de 
Canoinhas. A data é simbólica, 
por ser o Dia Internacional da 

Não Violência Contra a Mulher.
A iniciativa de promover 

a palestra partiu do Centro de 
Referência Especializado da As-
sistência Social (Creas), que em 
Canoinhas é responsável pelo 
atendimento a mulheres que so-
frem algum tipo de violência.

Há tempos Canoinhas plei-
teia uma Delegacia da Mulher. O 
projeto, no entanto, segue parado 
na chefi a da Polícia Civil de Santa 
Catarina.

O canoinhense Douglas Ma-
rotzki (foto), 13 anos, estudan-
te da EEF João José de Souza 
Cabral, fi cou em terceiro lugar 
na eliminatória estadual do 
Soletrando, quadro do progra-
ma Caldeirão do Huck, da TV 
Globo. A eliminatória foi em 
Florianópolis e a viagem foi 
patrocinada pela prefeitura de 
Três Barras. 

Bem perto do Soletrando

FEIRA | Na segunda-feira, 23, os alunos da E.E.B. Santa 

Cruz apresentaram os projetos desenvolvidos 

durante o ano letivo para o restante da comunidade escolar, na 2.ª Mostra 

de Projetos Pedagógicos da instituição.
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DIA DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER foi lembrado com palestra da psicóloga Adriana Turbai, de Curitiba
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Aumenta número de 

homicídios no interior
A PROVA QUÁDRUPLA 

A Prova, traduzida em mais de 100 idiomas, consiste nas seguintes 
perguntas: Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos 
1. É a VERDADE? 
2. É JUSTO para todos os interessados? 
3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? 
4. Será BENÉFICO para todos os interessados? 

DIVERSIDADE NO ROTARY 
O Rotary International reconhece o valor da diversidade no quadro 
social dos clubes e os incentiva a buscar em suas comunidades sócios 
potenciais de diferentes grupos étnicos, religiosos, políticos, etc. Um 
clube que refl ete a constituição demográfi ca e profi ssional da região é 
um clube que possui a chave para o futuro.

RUMO AO FUTURO 
Em 2001-02, o Rotary International começou a desenvolver um plano 
estratégico para servir de guia à organização em seu segundo século 
de prestação de serviços. Em junho de 2007, o conselho diretor do RI 
aprovou o Plano Estratégico de 2007-10, o qual enfatiza as sete priori-
dades indicadas a seguir: 
• Erradicar a poliomielite. 
• Aprimorar o reconhecimento interno e externo e a imagem pública 
do Rotary. 
• Aumentar a capacidade do Rotary de prestar serviços. 
• Expandir a quantidade e a qualidade do quadro social em todo o mundo. 
• Enfatizar o compromisso do Rotary com os Serviços Profi ssionais. 
• Maximizar a formação e treinamento de líderes no RI. 
• Implementar integralmente o plano estratégico de modo a garantir 
continuidade e consistência na organização. 

PROJETO DE EMBELEZAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Um projeto desenvolvido pela Subcomissão de Proteção ao Meio Ambien-
te, tendo à frente o companheiro Joanele Lourence Corato, foi apresentado 
ao executivo municipal, cuja principal fi nalidade é criar incentivos para a 
população conservar e embelezar a frente de suas casas e seus jardins, 
tornando a cidade mais bonita. Na questão dos recursos hídricos, aponta 
providências para organizar e controlar o uso da água.

CASA DA CULTURA EMILIO GOTHARD WENDT
A diretora da Casa da Cultura, Viviane Bueno Borges de Souza, esteve 
presente em nossa reunião do dia 18/11, quando proferiu palestra sobre 
as atividades e projetos desenvolvidos por aquela entidade. Parabeni-
zamos Viviane e toda a sua equipe pelo magnífi co trabalho que estão 
fazendo em prol da cultura do nosso povo. O Rotary Club de Canoinhas 
é parceiro permanente da Casa da Cultura de Canoinhas. 

PERDA DE UM COMPANHEIRO ROTARIANO
Registramos com profundo pesar, o falecimento do nosso estimado 
companheiro Anderson José Kohler e de sua fi lha Priscila, vítimas de 
trágico acidente de trânsito, ocorrido no dia 9 deste mês. A todos os 
seus familiares estendemos a mão da solidariedade, compartilhando o 
sofrimento pelas perdas irreparáveis.    

(Comissão de Imagem Pública - 11/2009)

ROTARY CLUB 

DE CANOINHAS

DISTRITO 4740

Em 2009 nenhum homicídio foi contabilizado em Canoinhas até 
agora; Major Vieira teve quatro mortes e Bela Vista do Toldo, duas

Divulgado no ano passado, com 
dados até 2006, o Mapa da Vio-
lência dos Municípios Brasileiros 
é ainda hoje o levantamento de 
abrangência nacional mais recente 
sobre segurança nas cidades. Re-
úne os números, município por 
município e Estado por Estado, 
de homicídios; taxa de homicídios 
por 100 mil habitantes; homicí-
dios juvenis; mortes por arma de 
fogo; e mortes no trânsito.

Uma versão atualizada do 
mapa foi divulgada esta sema-
na, mas com dados apenas das 
cidades com mais de 100 mil 
habitantes.

No Planalto Norte, onde 
nenhum município ultrapassa a 
marca dos 100 mil moradores, o 
único parâmetro para se medir a 
criminalidade são os dados divul-
gados no ano passado.

Em Canoinhas, houve uma 
redução gradual de assassina-
tos entre 2002 e 2006, indo de 
oito a dois homicídios por ano. 
Levantamento preliminar feito 
pelo CN, no entanto, mostra que 
o número voltou a crescer em 
2007. Naquele ano foram con-
tabilizados quatro assassinatos, 
um a menos que em 2008. Em 
2009, no entanto, ao menos até 
agora, nenhum homicídio foi 
contabilizado.

Se por um lado o dado pode 
ser comemorado, preocupa quan-
do se olha para os demais muni-
cípios da Comarca. Em 2009, até 
agora, Major Vieira contabilizou 
quatro homicídios. Em Bela Vista 
do Toldo, esta semana foi regis-
trado o segundo assassinato do 
ano (leia na página 19). Em Três 
Barras, houve uma morte.

A interiorização da violência 
não é exclusividade dos homicí-
dios. Houve aumento conside-
rável de furtos e roubos. Para o 
delegado da Comarca, Dr. Rui 
Orestes Kuschnir, “Claro que o 
aumento da violência está rela-
cionado a um problema social, 
mas a falta de policiamento, não 

de estrutura, contribui”. Bela 
Vista do Toldo, por exemplo, tem 
apenas um comissário que faz as 
vezes de investigador e escrivão. 
Como está em férias, todos os 
inquéritos recaem sobre a Dele-
gacia de Comarca de Canoinhas, 
a quem se reporta. Para Kuschnir, 
o ideal seria que a Delegacia de 
Bela Vista do Toldo, por exemplo, 
tivesse seis policiais civis.

Na Polícia Militar, a realida-
de não é diferente. O problema 
maior é estrutural. Os PMs tra-
balham com apenas um Fiat Uno 
sucatado que, quando chove, não 
sobe a serra.

GENERALIZADO

A interiorização da violência não 
é fenômeno exclusivo da região. 

“Até metade dos anos 1990, os 
polos dinâmicos da violência se 
concentravam nas grandes cida-
des. A partir de 1999, começa um 
processo de estagnação nas capi-
tais, e a violência segue crescen-
do no interior”, diz o sociólogo 
Julio Jacobo Waiselfi sz, respon-
sável pela pesquisa. São duas as 
razões: maior investimento em 
segurança nas regiões metro-
politanas e o aparecimento de 
polos de atração econômica no 
interior. Uma terceira razão não 
explica o fenômeno, mas causa 
impacto nos números: com o 
surgimento de novos institutos 
médicos legais e a ampliação da 
rede básica de saúde, a violência 
nos grotões entrou no radar do 
Estado.

Edinei Wassoaski

MAJOR VIEIRA
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228
é o número de casos 

ativos atendidos pela 

Apoca até o mês 

passado

Saúde
TRÊS BARRAS

Saúde e Bem-estar também 
no sábado

> p. 10 

Próstata e Mama serão os tipos mais comuns, informou Instituto Nacional do Câncer (Inca) na terça-feira, 24

Meio milhão de pessoas 
terão câncer em 2010

Gracieli Polak
CANOINHAS

Dois em cada mil brasileiros 
serão diagnosticados com câncer 
em 2010, alertou o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca) na terça-
feira, 24, ao lançar as estimativas 
de incidência da doença em todo 
o País. Segundo a entidade, cerca 
de 500 mil pessoas descobrirão 
que têm câncer, 52% delas mu-
lheres. A estimativa, produzida 
pelo Inca a cada dois anos, parte 
de informações coletadas pelos 
Registros de Câncer de Base 
Populacional existentes. Em 
2010, o caso mais comum será 
o câncer de pele não-melanoma, 
com 113.850 casos. Logo em 
seguida vêm os tumores de prós-
tata (52.350), mama feminina 
(49.240), cólon e reto (28.110) e 
pulmão (27.630). 

De acordo com o relató-
rio, para grupos de cem mil 
catarinenses, 70 desenvolve-
rão câncer de próstata, o mais 
incidente entre os homens, 
junto com traqueia, brônquio 
e pulmão. Nas catarinenses, a 

maior incidência será de câncer 
de mama (130 casos para cada 
cem mil), seguido de cólon e 
reto (60).

Na região, segundo a As-
sociação dos Pacientes Onco-
lógicos de Canoinhas e Região  
(Apoca), a tendência deve ser se-
guida em relação aos tipos mais 
comuns. Até o mês passado a 

entidade atendia a 228 casos ati-
vos e, destes pacientes, 44 eram 
tumores de mama, 42 de pele 
e 29 de língua, boca, garganta, 
laringe e faringe. Em estatística 
realizada em abril, o câncer de 
pele era o mais incidente, segui-
do pelo câncer de mama.

PREVENÇÃO: 
MELHOR REMÉDIO
A detecção da doença em estágio 
avançado é uma das situações 
combatidas pelas entidades liga-
das à prevenção dos pacientes, 
mas ainda é uma barreira cultu-
ral. “É preciso vencer o medo 
do câncer. Se você encontra 
algum sinal de que alguma coisa 
está errada, precisa buscar aju-
da porque esperar não adianta 

nada”, diz Cristiane Arrabar, da 
Apoca, que destaca a campanha 
realizada pela entidade para ven-
cer o preconceito com a doença 
e estimular a prevenção. “Ainda é 
o melhor remédio e tem muitos 
mecanismos para isso. A Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
é um exemplo disso”, destaca.

Hoje a Apoca promove sua 

festa de confraternização anual, 
com palestra de Elis Rejane Bu-
sanelo, voltada para a motivação 
dos pacientes com câncer. Aberta 
ao público, a participação da 
palestrante – que também passa 
pela recuperação de um câncer 
–  está marcada para às 14h30, no 
salão de eventos da Igreja Matriz 
Cristo Rei.
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APOCA atendia a mais casos de câncer de pele em abril; hoje mama lidera

MAIORIDADE
Adosarec completa 18 anos com 

mais de quatro mil associados
> p. 11 
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Visite nossa página na internet

www.jornalcorreiodonorte.com.br

Mais de 100 pessoas participaram de ação do PESF de Três Barras

Saúde e Bem-estar 

também no sábado

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Unindo profi ssionais ligados a 
diversas áreas e promovendo 
a atenção à saúde, a equipe do 
Programa Estratégia Saúde da 
Família (PESF) desenvolveu no 
sábado, 21, diversas atividades no 
Sábado de Saúde e Bem-estar, na 
localidade de São João dos Cava-
lheiros, interior de Três Barras.

Segundo a enfermeira do 
PESF, Daiane Sodcvack da Silva, 
36 pessoas trabalharam no evento 
durante o dia, em diversas ações 
destinadas a diferentes públicos. 
Para as crianças, além de cuidados 
com higiene bucal e verifi cação 

do peso, muitas brincadeiras e dis-
tribuição de brindes tornaram as 
atividades atrativas. Para mulheres, 
além de exames preventivos de 
câncer de colo de útero e mama, 
diversas palestras alertaram para 
a prevenção de várias doenças e 
cuidados para preservar a sanidade 
do ambiente. “Aconteceu também 
torneio de truco para os homens. 
Para competir, era necessário parti-
cipar da palestra sobre a próstata”, 
conta Daiane, que ressalta ainda as 
atividades em outras áreas. “Pesso-
as ligadas à agricultura e aos direitos 
dos cidadãos também forneceram 
informações”, afi rma.

A iniciativa do evento, segundo 
ela, veio da necessidade de levar 

mais ações de saúde para as locali-
dades do interior. “As pessoas ainda 
têm pouca informação e, muitas 
vezes, um pouco de vergonha de 
procurar os serviços”, explica. 
Segundo a gerente de Saúde de 
Três Barras, vereadora Siomara 
Muhlmann Corrêa (PP), o Sábado 
preenche uma necessidade dos 
moradores da área rural. “Muitas 
pessoas procuraram pelos procedi-
mentos preventivos, participaram, 
mesmo com a chuva. Isso é um 
sinal que há abertura para este tipo 
de ação no interior”, conclui.

MAIS AÇÕES
Segundo a Secretaria de Saúde de 
Três Barras, outras ações prometem 
levar mais saúde a população do 
município. Outro Sábado de Saúde e 

Bem-estar deve acontecer na localida-
de de Campininha, no próximo fi nal 
de semana, 4 de dezembro. Desta 
vez, o evento acontece no Posto 
de Saúde da localidade e no salão 
de festas da igreja, com as mesmas 
ações desenvolvidas em São João 
dos Cavalheiros.

PALESTRAS, exames e consultas a profi ssionais de diversas áreas fi zeram parte do evento em São João dos Cavalheiros

A prefeitura de Papanduva, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
adquiriu um aparelho conta-
dor de células para exames 
laboratoriais, além de um novo 
microscópio.            

O aparelho contador de 
células é capaz de realizar 30 
exames por hora, o sufi ciente 

para suprir as necessidades do 
município com sobras. Estes 
equipamentos, segundo a pre-
feitura, agilizam o tempo de 
espera do paciente por alguns 
exames clínicos laboratoriais, 
dotando o Sistema Único de 
Saúde de melhor capacidade de 
atendimento à população. 

Papanduva adquire 

contador de células
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Amanhã entidade realiza almoço para os doadores; valorização é chave do sucesso, defendo o fundador

Adosarec completa 18 anos com 
mais de quatro mil associados

“Quando vi aquela mulher 
morrendo por falta de doação 
de sangue, prometi abraçar 
essa causa e não deixar mais 
ninguém padecer por isso”, 
diz Orestes Golanovski, ao 
relembrar mais uma vez o 
surgimento da Associação 
dos Doadores de Sangue da 
Região de Canoinhas (Ado-
sarec). Na quarta-feira, 25 de 
novembro, Dia Mundial do 
Doador de Sangue, chapeu-
zinhos e balões coloridos na 
sede da associação indicavam 
a comemoração dos 18 anos 
da entidade responsável por 
tornar Canoinhas a Capital 
Nacional do Doador de San-
gue.

Hoje com mais de quatro 
mil associados, a Adosarec 
comemora  a  mudança  de 
cultura implantada na região 
com a valorização da doação 
voluntária de sangue e ajuda 
ao próximo, apoiada desde 
o início do antigo quadro de 
doadores do Hospital Santa 
Cruz, idealizado em 1967 por 
Golanovski. Maior doador de 
sangue do mundo, reconheci-
do pelo livro dos recordes, o 
Guiness Book, o entusiasta 

chegou a fazer uma doação em 
um picadeiro de um circo em 
Canoinhas, apenas para popu-
larizar o ato e destruir a crença 
e os mitos em torno da doa-
ção. Hoje beirando os 70 anos, 

ele ajuda de outras formas. 
“Não deixam mais que eu doe. 
Acho que não teria problemas, 
mas eles falam que agora eu 
poderia ser prejudicado, o que 
não me impede de algum dia, 

em alguma ocasião especial, 
doar mais uma vez”, revela o 
fundador da Adosarec.

Se depender de uma si-
tuação de necessidade, pro-
vavelmente Golanoski não 

prec isará  mais  oferecer  o 
braço para que o sangue seja 
retirado. Hoje, aos 18 anos 
de idade, muitos jovens bus-
cam a Associação, baseados 
nos exemplos que tiveram 
em casa. “Mudou a cultura. 
O doador foi valorizado”, 
defende.

COMPRE PASTEL

Enfrentando menos dificulda-
des financeiras que em outras 
épocas, a entidade encontrou 
uma solução criativa e sabo-
rosa para custear seus gastos: 
toda quarta-feira o lanche da 
tarde de centenas de pessoas 
é o pastel feito pelas volun-
tárias. Cerca de mil produtos 
são comercializados, de acordo 
com Cláudia Koval. Segundo 
ela, hoje a Adosarec sobrevi-
ve basicamente com a venda 
do petisco, com uma doação 
mensal da Rigesa e das doações 
debitadas nas contas de luz.

Amanhã, para comemorar 
os 18 anos da entidade, a Ado-
sarec promove o tradicional 
almoço de confraternização 
para doadores e suas famílias, 
na Firma. Prêmios serão dis-
tribuídos aos participantes e, 
durante a festa será escolhida 
a Rainha dos 18 anos da Ado-
sarec.

Número de infecções 
pelo HIV em todo o 
mundo cai 17%  

O número de infecções pelo vírus 
HIV em todo o mundo teve queda 
de 17% nos últimos oito anos, 
segundo o Programa das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids). 
As estimativas indicam que 33,4 
milhões de pessoas vivem com 
o HIV. Desse total, 2,7 milhões 
foram infectados em 2008. No ano 
passado, 2 milhões de pessoas 
morreram em consequência da 
Aids. O Relatório sobre a Epide-
mia Global de Aids 2009 revela 
que, do total de infectados, 31,1 
milhões são adultos, sendo que 
as mulheres representam mais 
da metade (15,7 milhões) dos 
soropositivos.

EQUIPE DO PASTEL DAS QUARTAS-FEIRAS: voluntários trabalham para manter entidade funcionando
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VEREADORES EM BRASÍLIA
O vereador Geraldo Orlonski (PSDB), presidente da Câmara Municipal de 
Irineópolis, na sessão ordinária realizada na segunda-feira, 23, da Tribuna, 
fez um detalhado, mas breve relato sobre os resultados das audiências com 
os deputados federais em Brasília, onde esteve acompanhado dos verea-
dores Angelo Marcos Borges (PMDB), Carlos Roberto Rodrigues da Silva 
(PPS), Eleni Baum Baggenstoss (PSDB) e Eronides dos Santos Fidêncio, 
mais conhecido por “Loni”, do PT. Em algumas audiências, os vereadores 
acompanharam o prefeito e a vice-prefeita, na busca de recursos. 

   “Nunca na história de Irineópolis, houve uma parceria entre o Legis-
lativo e o Executivo Municipal. Isso demonstra claramente que a Câmara 
trabalha em parceria com a administração municipal em prol do povo de 
Irineópolis”, afi rmou Orlonski. Para o vereador, o roteiro de audiências 
cumprido na Capital Federal, em sua primeira viagem, foi um aprendizado. 
Valeu à pena e com certeza os frutos virão, como estão vindo os recur-
sos, resultado da viagem conjunta dos nove vereadores com o prefeito a 
Florianópolis.

Na Câmara Federal, os vereadores com o prefeito Wanderlei Lezan 
(PMDB) e a vice-prefeita, Circe Neppel Sfair (DEM) 

Ao deputado Odacir Zonta (no centro da foto), foram solicitados recur-
sos no valor de R$ 300 mil – destinados à construção de um Centro 

de Convivência à Terceira Idade; R$ 100 mil – destinados à aquisição 
de uma Máquina Classifi cadora de Cebolas; R$ 800 mil – destinados à 
construção de um Entreposto de Coleta e Resfriamento de Leite, para a 

Associação dos Produtores de Leite de Irineópolis

EMPREENDEDORES RURAIS
O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas e secretário 
regional, Edmilson Verka, no dia 3 de dezembro, vai a Chapecó em missão 
ofi cial a convite da Faesc e do Senar, acompanhado de 18 formandos do 
Programa Empreendedor Rural (PER), realizado pela entidade e ministrado 
pelo Senar/SC durante seis meses. Eles vão receber o certifi cado do treina-
mento e apresentar o projeto  escolhido pela turma, de autoria do produtor 
rural Juliano Wardenski, de Canoinhas. Os formandos são: Adelina Cecilia 
de Andrade Berns, Anni Scultetus Tokarski, Aozeta Schiessl Bialeski, Arilton 
Wzorek, Cintia Duvoisin Artner, Cleusa Antonia Neneve Bialeski, Dirce 
Elisabeth Ferreira Hoepfner, Edson Fuck, Fabio Donizete Bialeski, Fausto 
Costa de Mattos, Gildo Stoker, Juliano Wardenski, Laureci Leite Verka, 
Leonidas Pacheco de Miranda Lima, Marcle Eichniger, Maria Roseli Lopes 
Grosskopf, Roberto Bradonski,Silmar Tacheski e Tatiana Krailing.

SINDICATO FORTE
Outro evento que Edmilson Verka é convidado especial da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar), que lançarão no dia 4 de dezembro, 
no Lang Palace Hotel, em Chapecó, o programa “Sindicato Forte”. O ato 
será coordenado pelo presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, e terá 
a presença do superintendente do Senar Nacional, Omar Hennemann, e 
de uma centena de dirigentes sindicais rurais. A programação de Chapecó 
iniciará às 14 horas e encerrará às 17h30. Consistirá de palestras do su-
perintendente do Senar nacional, Omar Hennemann, e do coordenador do 
programa, Ari Dias. Na sequência, os presidentes de sindicatos receberão 
formulários de inscrição no programa, informa o superintendente do Senar 
em Santa Catarina, Gilmar Zanluchi.

MAURÍCIO (1)

Um enfarto foi fulminante matou meu 
velho amigo e colega de trabalho na 
década de 1960, na antiga ZYP-6 – 
Rádio Canoinhas Ltda., 1.350 KWZ, 
instalada no prédio da fi rma Zaniolo, 
na rua Felipe Schmidt, defronte à 
Loja Bartnick. Maurício Nascimento, 
62 anos, por volta das 2h30min da 
madrugada de quarta-feira, 24, sentiu 
fortes dores do peito. Foi levado ime-
diatamente ao hospital Santa Cruz por 
sua fi lha Thalita, mas o coração não 
aguentou.  

  Maurício foi, indiscutivelmente, 
um dos mais importantes radialistas da 
história da região do Contestado. Co-
meçou sua vida profi ssional em 1965, 
aos 18 anos, na Rádio Canoinhas, 
onde criou o Programa Canoinhas 65, 
que se tornou a maior audiência da 
região. Era diretor-presidente do jornal 
Ótimo, semanário fundado na década 
de 1980 com o nome de O Melhor. Até 
hoje mantinha na Rádio 98 FM o pro-
grama com o mesmo nome, Canoinhas 
2009, das 10h30min às 12 horas, com 
altos índices de audiência. O corpo 
do jornalista foi velado no Centro de 
Velórios Mão Amiga, no centro de Ca-
noinhas, e o sepultamento foi ontem 
às 9 horas no Cemitério Municipal. 
Meus sinceros sentimentos pela falta 
que Maurício nos faz, extensivos aos 
seus amigos e colegas da 98 FM e os 
inconsoláveis amigos do jantar das 
Terças-Feiras. 

MAURÍCIO (2)
Transcrevo aqui, um trecho do depoimen-
to de outro grande amigo de Maurício, jor-
nalista Pedro Alberto Skiba, proprietário 
do Jornal Evolução, de São Bento do Sul, 
e colega dele na Associação Catarinense 
de Colunistas Sociais: “Canoinhas, o 
Planalto Norte e a imprensa catarinense 
fi cam mais pobres, mais silenciosos e 
perdem um grande batalhador e idealista. 
Seus algozes devem estar alegres, mas 
a tristeza que toma conta do coração de 
seus amigos e familiares é bem maior. 
Como confi amos na justiça divina, temos 
certeza que lá de cima Maurício é quem 
estará sorrindo. Pregou-nos uma peça, 
deixando-nos para sentir saudades. 
Saudades do amigo de todas as festas, 
qualquer que fosse o endereço, qualquer 
que fosse a cidade. Como escreve nosso 
confrade Jefferson Severino, não era dos 
primeiros a chegar, mas sempre o último 
a sair. Deixa sua sócia e ex-companheira 
Marly Burgardt, a que talvez mais de per-
to o acompanhou em toda sua trajetória, 
e a fi lha Talita. A Associação Catarinense 
de Colunistas Sociais fi ca desfalcada de 
um de seus mais alegres festeiros (...)”.

Domingo, 22, foi um 
dia mais que espe-
cial para a querida 
LUANA OLSEN, que 
completou mais um 
ano de vida. Seus 
familiares e amigos 
a parabenizam pela 
data.

Parabéns para o fofo MURILO, 
que na quarta-feira, 25, 

completou seu primeiro aninho 
de vida. Seus pais, Vânia 

e Evaldir Sudoski, estão mais 
que felizes pela data!
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PARABÉNS!
Parabéns em dose dupla para o casal Tarik e Simone E-Kouba. Ele 
aniversariou na quinta-feira, 19; ela na sexta-feira, 20. Felicidades!

PARABÉNS 
SHADEA 

EL-KOUBA!
Datas especiais merecem 

registro. E ontem foi uma data 
especialíssima, com sur-

presas repletas de alegrias. 
Muito brilho, sucesso, amor e 

realizações são os desejos ca-
rinhosos de toda a família para 

a competente advogada, que 
atualmente reside em Curitiba.
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Presidente eleito da OAB, Ismael Tadeu Trevisani Filho, fala sobre seus planos frente à entidade em Canoinhas

“Perdemos capacidade crítica”

Advogado há oito anos, sempre 
atuante em Canoinhas, especifi -
camente na área bancária, Ismael 
Tadeu Trevisani Filho foi eleito 
na semana passada presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) subseção de Ca-
noinhas. Apesar de a chapa ser 
de consenso, conseguiu a maioria 
dos votos dos 152 advogados 
fi liados. Em entrevista ao CN, 
Tadeu falou sobre os desafi os 
do cargo, seus planos e ideias. 
Acompanhe.

Quais são seus objetivos frente à 
OAB?

Revitalizá-la, especialmente em 
relação a sua capacidade crítica. 
Acho que ela perdeu essa capa-
cidade nos últimos anos. É bom 
que se diga que a OAB sempre 
foi livre para criticar o poder pú-
blico todas as vezes que se atenta 
contra a moralidade pública. 
Nossa infl uência como entidade 
crítica não tem vínculo com ne-
nhuma instituição partidária.
Aqui na região a população tem 

uma visão da OAB simplesmente 
como representante de classe. 
Não há essa percepção de en-
tidade crítica. Mas somos mais 
que isso.

De fato a OAB de Canoinhas não se 
envolve em polêmicas relacionadas 
à utilização do dinheiro público, 
por exemplo. Isso é uma falha ou 
é preservação da imagem da ins-
tituição?

Talvez seja preservação da entida-
de, porque qualquer intervenção 
pode ser entendida como defesa 
de interesses políticos. O papel 
da OAB, muito embora seja críti-

co, não é partidário. De qualquer 
maneira, é papel da OAB criticar, 
fi scalizar e opinar sobre tudo o 
que interessa a sociedade.

Mas a OAB não estaria renunciando 
a seu papel ao se omitir sobre ques-
tões de interesse público?

Sem dúvida. O presidente, ou 
mesmo a diretoria, tem esse 
dever como fundamental. A dire-
toria quer uma OAB muito mais 
plural e participativa. Integrar os 
novos advogados. Hoje somos 
em 152 e pelo menos um terço é 
de novos advogados. Precisamos 

conciliar a experiência dos mais 
velhos com a energia dos mais 
novos.

A Comarca trabalha hoje com ape-
nas uma juíza titular e um substituto. 
O que fazer para reduzir esse trânsi-
to de juízes na Comarca?

Esse é um problema para a OAB, 
mas não é da OAB. Já reivindica-
mos para o Tribunal. A falta de 
juízes interrompe a continuidade 
de um trabalho, atrasa processos 
e prejudica a sociedade. De qua-
tro juízes que tínhamos até pouco 
tempo, perdemos dois. Acredito 
que o Tribunal vai nos dar um 
retorno até o início do novo ano 
e amenizar essa situação. É um 
problema que a OAB não pode 
resolver sozinha, tem de ser re-
solvido pelo Tribunal.

Além desse problema, há uma 
alta rotatividade de estagiários no 
Fórum.

Sim. Recentemente, o Tribunal 
fez inspeção nas Varas de Ca-
noinhas e nos ouviu sobre os 
problemas da Comarca. Além da 
questão dos juízes falamos sobre 
a falta e a grande rotatividade 
de estagiários. É tão alto o giro 
desses funcionários que quando 

eles vão pegando experiência, o 
período de estágio já encerrou e 
outro tem de ser contratado. O 
que propusemos foi que fossem 
oferecidos cursos para que os 
estagiários estejam minimamente 
preparados.

O que a nova diretoria pretende 
oferecer aos associados?

Vamos pesquisar junto aos ad-
vogados que cursos seriam inte-
ressantes e gestionar para trazer 
mais cursos para a região. Haverá 
muito mais reuniões.

Qual sua posição sobre a PEC dos 
precatórios?

É um leilão às avessas. Quem 
aceita receber menos recebe 
antes.

O que o senhor achou da eleição de 
Paulo Borba para a OAB estadual?

Dentre os candidatos, foi o 
único que nos assegurou que 
teríamos maior participação 
junto à seção. Nosso tesoureiro, 
Antonio Eduardo Weinfurter, foi 
colocado como uma espécie de 
conselheiro junto à presidência 
da seção. Estamos muito bem 
representados.

TREVISANI: “A diretoria quer uma OAB muito mais plural e participativa”
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Tecnologia garante boa produtividade do cereal na região

Epagri participa do maior 
evento de agroecologia da 
América Latina

Embrapa promove 
dia de campo do trigo

“Um bom resultado no cultivo 
e na produção do trigo depende 
75% de qualidade genética e 
apenas 25% de clima e manejo”, 
defende o engenheiro agrônomo 
Marcos Aurélio Marangon, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).  Na 
sexta-feira, 20, agricultores da 
região tiveram a oportunidade 
de conhecer as variedades mais 
produtivas e rentáveis para o cul-
tivo no Planalto Norte no dia de 
campo promovido pela empresa, 
responsável pelo desenvolvimen-
to de algumas das variedades mais 
usadas no País, como o BRS 280, 
a que se referiu Marangon.

No campo experimental da 
unidade de Canoinhas, entre 
variedades e linhagens, cerca 
de 90 tipos diferentes de trigo 

foram cultivados e agora, na 
fase da colheita, os resultados 
podem ser observados na prá-
tica. Produtividade, sanidade e 
resistência aos efeitos climáticos 
são aspectos importantes que 
devem determinar a escolha pelo 
trigo a ser cultivado, orientam os 
profi ssionais. Marangon explica 
que hoje há muitas variedades 
adaptadas para a região e que, 
mesmo com a ferrugem a e 
giberela - principais doenças da 
cultura - o plantio pode ser ren-
tável. “Nós conseguimos bons 
resultados aqui, mas adotando 
um manejo de pelo menos três 
anos sem repetir a cultura na 
mesma área”, revela. 

De acordo com o agrônomo, 
a rotação de cultura e esse tempo 
de espera são essenciais para obter 
bons resultados. “Como existe 
praticamente monocultura de 
aveia para fazer cobertura de solo 

na região, isso não seria problema, 
pois a maioria dos produtores não 
cultiva mais de 25% das terras 
com o trigo”, esclarece.

ALTA TECNOLOGIA

Das quatro cultivares mais usadas 
na região, três foram desenvolvidas 
pela Embrapa. Segundo o técnico 
agrícola Rubens Ponijaleki, o nível 
de tecnologia usado pelos produ-
tores da região é muito alto, inde-
pendente do nível de investimento 
para as lavouras. “O que varia é 
a quantidade de investimento de 
cada agricultor, porque o material 
produzido para o campo é de alta 
tecnologia”, defende.

Cotado a R$ 26 a saca de 60 
kg nesta semana, preço abaixo da 
expectativa dos produtores, o cereal 
ainda não tem uma política de pre-
ços defi nida pelo governo. Cerca de 
60% do trigo consumido no Brasil 
ainda é importado da Argentina.

Entre 9 e 12 de novembro, 40 profi ssionais da Epagri, entre extensio-
nistas e pesquisadores, participaram do 6.º Congresso Brasileiro e 2.º 
Congresso Latino-americano de Agroecologia, realizado em Curitiba-PR. 
A participação só foi possível devido ao apoio fi nanceiro do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, através de um convênio com a Epagri. O evento 
contou com a participação de aproximadamente 3.600 pessoas de todo o 
Brasil e de vários países latino-americanos. Foram apresentados mais de 
1.100 trabalhos divididos em trabalhos científi cos e relato de experiências, 
desenvolvidos por praticamente todas as entidades governamentais e 
não-governamentais do Brasil, que atuam no meio rural, como Embrapa, 
Epagri, Iapar, Emater, AS-PTA, Universidades, Escolas técnicas, várias 
ONGs, movimentos sociais e representantes de consumidores e empresas 
que atuam com viés na busca de um modelo mais sustentável. Os dois 
congressos foram promovidos pela Associação Brasileira de Agroecologia 
(ABA) e Sociedade Científi ca Latino-americana de Agroecologia (Socla), 
sendo organizados e realizados pelo Governo do Estado do PR com apoio 
de diversas entidades da sociedade civil. A Epagri foi representada por 
pesquisadores e extensionistas de todas as regiões do Estado que apre-
sentaram durante o Congresso, mais de 15 trabalhos na forma de apre-
sentações orais, pôsteres e ofi cinas. Da região do Planalto Norte foram 
apresentados quatro trabalhos sobre milho agroecológico, pastagens e 
cebola com o uso de pó de basalto. Os participantes do movimento agro-
ecológico e os cientistas desta nova ciência tiveram um momento muito 
importante para a troca de informações e para reforçar sua contribuição 
para com a parcela da sociedade brasileira que deseja um futuro promis-
sor, com um ambiente saudável e acolhedor para si, seus fi lhos e netos. 
As pesquisas e experiências apresentadas demonstraram a viabilidade da 
agroecologia como ciência que deve ocupar cada vez mais a pauta das 
decisões políticas do País, para que juntos e de forma eclética e democrá-
tica, possamos construir um Brasil melhor.

Ana Lúcia Hanisch é engenheira agrônoma, M.Sc.Pesquisadora da Epagri 
- Estação Experimental de Canoinhas. Fone/Fax : (47) 3624 1144. E-mail: 
analucia@epagri.sc.gov.br 

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

VARIEDADES testadas foram apresentadas para agricultores e técnicos interessados no melhoramento da cultura
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Doença pode chegar mais cedo neste ano; lavouras no PR já apresentaram focos

Ferrugem asiática aumenta 
custo de produção da soja

Gracieli Polak
CANOINHAS

Inimiga natural da redução de 
custos no cultivo da soja, a fer-
rugem asiática promete chegar 
ainda mais cedo nas lavouras 
de todo o País. Nesta safra 
2009/2010, o primeiro foco da 
doença foi identifi cado no Pa-
raná, no fi nal de setembro, mais 
de um mês antes do registro mais 
precoce realizado no Estado. Em 
Santa Catarina, segundo o enge-
nheiro agrônomo Marcos Auré-
lio Marangon, da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) a doença deve chegar 
à região ainda em janeiro, mas 
como depende das condições 
climáticas, pode se desenvolver 
mais cedo, trazendo prejuízos 
aos agricultores, seja com perda 
da produção ou com aumento no 
custo com defensivos.

Identificada pela primeira 
vez no Brasil em 2001, a ferru-
gem asiática é uma das principais 
doenças da soja pelo seu alto 
potencial destrutivo, aliado à faci-
lidade da disseminação do fungo 
causador. Segundo o engenheiro 
agrônomo Gilson Gallotti, da 
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (Epagri), a doença pro-
voca a queda precoce das folhas 
da planta e redução na produção, 
mas, na região, graças ao contro-
le da lavoura, não tem causado 
grandes prejuízos. “Não tivemos 
grandes epidemias no Estado e, 
atualmente, com duas aplicações 
de fungicida, se consegue bons 

resultados”, afi rma. 
Vilã nas lavouras de Paraná, 

Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, a ferrugem aumenta os 
custos, mas ainda não assusta 
muito no Planalto Norte. Isto 
porque, segundo Gallotti, a 
região não oferece clima muito 
favorável à disseminação do fun-
go. “Fizemos um levantamento 
em 52 lavouras da região e não 
encontramos o inócuo da doen-
ça no inverno, diferente do que 
acontece em outras regiões em 
que há, realmente, a necessidade 
do vazio sanitário”, conta.

VAZIO SANITÁRIO 

NATURAL

No primeiro ano de imposição 
do vazio sanitário da soja em San-

ta Catarina, não houve nenhuma 
autuação pelo descumprimento 
da Lei, segundo o engenheiro 
agrônomo da Companhia Inte-
grada de Desenvolvimento Agrí-
cola de Santa Catarina (Cidasc), 
Lyeval Brand. O vazio sanitário 
é um período de 90 dias, situado 
entre a safrinha e a safra de verão 
da cultura em que o cultivo de 
qualquer quantidade da espécie 
é proibido. Neste ano, de 15 de 
junho a 15 de setembro o cultivo 
foi proibido, mas, no caso da 
região, segundo Brand, tal im-
posição não traz tantos efeitos 
como em áreas produtoras. “A 
natureza se encarrega de fazer 
o controle das plantas guaxas. A 
geada mata e controla o inócuo 
da doença”, explica.

DOENÇA causa prejuízo estimado em R$ 2 bilhões anuais ao País; na região controle com fungicidas é efi ciente
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Câmbio 

elevado reduz 

venda da soja
Com mais de dois terços da 
nova safra de soja já planta-
da, os produtores brasileiros 
negociaram antecipadamente 
menos de 20% da produ-
ção esperada para o ciclo 
2009/2010. Segundo analistas, 
o ritmo mais lento afeta o 
fl uxo de caixa do agricultor e 
aumenta os riscos. 

Se o cenário é mais con-
fortável para o comprador, 
que não precisa correr para 
assegurar seu abastecimento, o 
produtor dá sinais de que está 
insatisfeito e espera condições 
melhores nos próximos meses.
Embora os preços interna-
cionais da soja estejam pelo 
menos 10% acima do que 
os registrados em novembro 
de 2008, o câmbio valoriza-
do compromete a renda do 
setor. 

Milho tende a 

recuperar área 

no inverno
O milho perdeu área para a soja 
neste verão, mas deve ganhar 
terreno na safrinha de 2010 em 
âmbito nacional. O cereal pode 
ganhar 150 mil hectares (3%) em 
relação ao último inverno, quando 
ocupou 4,9 milhões de hectares, 
conforme a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab). 
Confi rmado o aumento de área, 
a produção tem potencial para 
19,63 milhões de toneladas.

Epagri recebe 

sete veículos
Os escritórios municipais de 
Canoinhas, Três Barras, Porto 
União e Major Vieira, junto com 
a Estação Experimental da em-
presa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Ca-
tarina (Epagri) receberam sete 
novos veículos na manhã de 
ontem. Além dos veículos para 
as unidades, um será destinado 
ao responsável pelo Crédito 
Agrícola na região e o sétimo, 
um trator agrícola, para a Estação 
Experimental.

Os veículos foram obtidos 
por meio de  um convênio com 
o Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA), que prevê 
o repasse de 231 carros para 
escritórios municipais da Epagri 
em todo o Estado. 
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QUANDO

“Não vale 

a pena perder a 

vida pra tentar se 

encaixar em um 

padrão”

Somente neste ano, duas jovens morreram em Canoinhas em decorrência da anorexia, trantorno que 
torna emagrecimento uma obsessão; atenção dos pais deve ser constante, alertam especialistas no assunto

M
enina dedicada e sempre 

com sorriso no rosto, Rú-

bia Terezinha Pereira tinha 

uma vida normal, como a maioria das 

adolescentes. Gostava de desenhar e 

de pintar, terminou o Ensino Médio, 

começou uma faculdade, trabalhava e 

sonhava com um futuro brilhante, até 

que o mal que lhe tirou a vida começou 

a diminuir a frequência dos sorrisos e 

começou a calar sua voz. “Olhei para ela 

no hospital e me perguntei há quantos 

anos não ouvia a Rúbia cantando. Ela 

não era mais uma menina feliz” revela 

sua mãe, Terezinha Machado Pereira.

Rúbia faleceu em 5 de outubro, em 

Canoinhas, de insufi ciência respiratória 

decorrente da anorexia, doença diag-

nosticada há cerca de cinco anos. Antes 

disso era uma garota frágil e dedicada, 

como conta a tia-avó Darci Pereira 

Machado, que ainda guarda alguns tra-

balhos da sobrinha, que fazia faculdade 

de Artes Visuais. “Ela era organizada e 

muito perfeccionista. Gostava de tudo 

certinho, arrumadinho”, conta. Para a 

jovem o futuro começou a ruir à medida 

que perdia mais e mais quilos, chegan-

do ao extremo da doença e da tortura 

psicológica para ela e para a família, que 

lutava pela recuperação.

Segundo a mãe, o inchaço no 

estômago de Rúbia e a magreza além 

do normal levaram a família a procurar 

ajuda médica para diagnosticar o que 

acontecia com a menina. Profi ssionais 

de diversas áreas foram consultados 

para identifi car o problema, até que o 

diagnóstico surpreendeu a todos. “Des-

cobrimos uma gastrite, mas o trans-

torno, mesmo, foi só mais tarde. Você 

nunca espera que aconteça com você, 

na sua família”, conta a mãe. Depois 

de investigar a doença da fi lha, a mãe, 

enfermeira aposentada, descobriu que 

Rúbia começou a induzir vômito, até 

que a situação fi cou espontânea. Depois 

parou de comer em quantidades nor-

mais, emagreceu muito, foi internada, se 

recuperou, mas sofreu novas recaídas. 

“Não tinha como saber. Eu conversava 

com minha fi lha, tinha uma boa relação, 

prestava atenção ao que ela fazia”, conta 

Terezinha, que tem esperança que o 

caso da fi lha sirva de alerta para que 

outras meninas não tenham suas vidas 

tomadas pela anorexia.

Doença 
        perigosa

Rúbia não é um caso isolado. Foi a 

segunda a falecer em decorrência da 

doença na cidade somente neste ano, 

enquanto outras meninas passam por 

tratamento. Segundo a nutricionista 

Milenna Larissa Conceição, embora 

não exista um padrão específi co para a 

ocorrência de transtornos alimentares 

como anorexia e bulimia, algumas 

características costumam ser comuns 

entre os pacientes. “Geralmente são alu-

nos exemplares, perfeccionistas, gostam 

de cozinhar para os outros, mas fogem 

de alimentações em público”, conta.

Milena explica que, embora as 

pessoas associem as duas doenças, 

elas são muito diferentes. Na anorexia, 

diz a nutricionista, existe a recusa em 

se alimentar, até o ponto em que o 

corpo aprende a dominar a fome. “Na 

bulimia é o contrário: se come muito, 

mas depois vem a culpa e a indução 

ao vômito ou o uso indiscriminado de 

laxantes”, relaciona. Para as duas doen-

ças, o mesmo sintoma: a distorção do 

próprio corpo. “Elas podem estar muito 

magras, mas se olham no espelho e se 

sentem gordas. Para chegar às metas ou 

se manterem magras, vale lançar mão 

de muitas artimanhas, como burlar o 

tratamento, mesmo que isso signifi que 

arriscar ainda mais a saúde”, revela.

O pensamento distorcido em re-

lação ao corpo é, segundo a psicóloga 

Elisa Vieira Carvalho, uma das carac-

terísticas mais marcantes nos casos de 

transtornos alimentares. A valorização 

do padrão estético de magreza, ideal de 

beleza almejado cada vez mais cedo pelas 

mulheres, pode, afi rma a psicóloga, ser 

o estopim para o desencadeamento das 

doenças. “Geralmente as pacientes já 

apresentam algum quadro de alteração 

de humor e/ou ansiedade, que pode 

favorecer uma relação distorcida com a 

comida, com o próprio peso”, explica. 

“A maioria das pessoas busca a perfeição 

atualmente, em todos os sentidos, mas 

em relação ao peso a prioridade deve ser 

a saúde e o bem-estar”, alerta.

Família 
         atenta

Para a detecção precoce dos transtornos 

alimentares, alertam as profi ssionais, o 

envolvimento da família com a rotina 

dos fi lhos deve ser constante. “Você 

sabe o que seu fi lho comeu hoje? Você 

faz suas refeições junto dele?”, ques-

tiona Elisa. Ela alerta que, mesmo com 

a correria do dia a dia, é preciso estar 

atento ao comportamento dos fi lhos, 

principalmente porque a detecção do 

problema, no caso da bulimia, não é 

fácil. “Geralmente as meninas têm um 

corpo bonito, não apresentam tantos si-

nais visíveis, como o emagrecimento na 

anorexia. Ainda assim, algumas caracte-

rísticas, como a mudança de coloração 

nos dentes podem ser observadas”, 

esclarece. Para identifi car, no entanto, 

é preciso informação. “Os pais podem 

até saber o que é, mas se os fi lhos têm, 

não percebem”, diz.

Adolescentes e mulheres jovens 

compõem uma faixa etária de maior 

risco ao desenvolvimento dos transtor-

nos. Nessa idade, segundo a psicóloga, 

a pressão pela aceitação em grupos 

sociais é maior, o que muitas vezes 

promove interpretações equivocadas 

sobre a própria imagem. Para a nutricio-

nista, os efeitos de regimes e exercícios 

físicos, rápidos devido à aceleração do 

metabolismo da adolescência, podem 

trazer resultados também rápidos e 

fazer com que cada vez se queira estar 

mais magro, independente da saúde. 

“Por isso é fundamental descobrir no 

início, buscar tratamento. Os danos ao 

organismo são inúmeros, sem contar 

o que acontece à autoestima dessas 

meninas”, ressalta Milenna.

Idade
    complexa

Enquanto meio quilo acima do ideal no 

corpo esguio é motivo de preocupação 

para uma, para outra gastar tempo na 

academia para tão pouco não é algo que 

mereça atenção. Aos 15 anos, Francely-

ne Penteado e Mariana Ferraz têm opi-

niões opostas em relação à manutenção 

da forma física. “Faço academia para 

perder esse meio quilo, porque se eu 

não me cuidar, pode ser que aumente e 

me traga mais problemas”, diz France-

lyne. Segundo ela, o cuidado é normal. 

Para Mariana, tão magra quanto a cole-

ga, a preocupação é um pouco extrema, 

ainda que saudável.

Dietas e exercícios físicos, soluções 

para redução de peso, podem ser maléfi -

cas se realizadas sem orientação, alertam 

profissionais. A preocupação com o 

corpo e a obsessão em se encaixar em 

um padrão de beleza podem, 

também, problematizar 

o desenvolvimento 

das adolescentes. 

No caso das alunas 

da E.E.B. Santa 

Cruz ouvidas pelo 

CN, a preocupa-

ção com as formas 

do corpo é moldada 

por outro rótulo: saúde. 

“Eu acho que é preciso se 

cuidar, sim, mas comer alimentos 

saudáveis. Passar fome, não, porque a 

gente tem de se aceitar como é”, afi rma 

Cibely Schipitoski.

Para Keila dos Santos, de 17 anos, 

assim como para Cibely, o termo chave 

é valorização pessoal. “As pessoas in-

ventam um padrão, mas ele não precisa 

ser seguido por todas”, defende. Com 

alguns quilinhos a mais, a estudante, que 

canta na banda da escola, não impõe a 

si mesma um emagrecimento forçado. 

Pelo contrário: valoriza o que é. “Eu 

não posso esperar para fazer algumas 

coisas somente depois de emagrecer. 

Também não me privo das 

coisas que eu gosto”, avalia. 

O aparecimento de casos 

de transtornos alimen-

tares em Canoinhas, 

para as estudantes, 

serve de alerta para 

que as meninas abram 

os olhos e valorizem o 

que realmente importa. 

“Não vale a pena perder 

a vida pra tentar se encaixar 

em um padrão” defende Cassiana 

Gusso.

Se a preocupação com a forma físi-

ca passou um pouco do limite, conversa 

e tratamento devem ser priorizados. 

“Quanto antes se procurar ajuda, me-

lhor” alerta Elisa.
CASSIANA, CARLA, KEYLA, MARIANA, FRANCELYNE E CIBELY:  preocupação com o corpo deve respeitar a saúde

TEREZINHA chora a perda da fi lha Rúbia (no detalhe) causada pela anorexia

SE TORNA UM PERIGO
E M A G R E C E R
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A vez e 
a voz do 

povo!

Participe enviando um e-mail 

para o endereço cnorte@

newage.com.br ou telefonando 

para o número (47) 3622-1571. 

Não é necessário se identifi car.

Estacionamento Rotativo
Leitora demonstra simpatia com o estacionamento rotativo de Canoinhas e questio-
na o comportamento diante do serviço. “Foi uma das coisas boas que aconteceu na 
cidade. Não havia lugares para estacionar no centro, porque as vagas eram ocupadas 
por funcionários de lojas, todos os dias”, constata. “Não vamos reclamar. Temos de 
agradecer as autoridades porque nossa cidade está de parabéns”, sugere.

Leitor trouxe foto da situação da Estrada Geral do Parado, à 
30 m do asfalto da rua Bernardo Olsen,  próximo a Olaria do 
Kellner. O local, segundo ele, está precário, tanto que na foto, 
um caminhão está sendo rebocado por um trator. “Ninguém toma 
providência”, denuncia.

Buracos
 e lixo

Leitor trouxe fotos da 
rua Wolff Filho, próximo 
ao Coletivo Santa Cruz. 

“Além dos buracos, o lixo 
também tomou conta da 

rua”, reclama.

Orelhões estragados
Leitora volta a reclamar do estado em que se encontram os tele-

fones públicos da cidade. “Além de velhos, antigos e ultrapas-
sados, ainda não funcionam. Temos de ir em vários até encontrar 
um que funcione. O do Sagrado nunca funciona, está velho e 
faltando um pedaço”, diz. O leitor questiona a responsabilidade 
das autoridades sobre o problema e dá uma sugestão: “Já está na 
hora de colocarem telefones especiais para cadeirantes, pois nas 
escolas temos alunos com estas necessidades”, recomenda.

E o Alto da Tijuca?

Ministério Público 

Federal testará 

refrigerantes com 

substância cancerígena 
O Ministério Público Federal vai determinar a 
realização de testes com refrigerantes que apre-
sentaram benzeno em trabalho realizado pela 
Pro Teste - Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor. 

O benzeno é resultado da reação dos ácidos 
benzoico e ascórbico (vitamina C) e está relaciona-
do ao desenvolvimento de câncer. A substância foi 
encontrada em sete dos 24 produtos testados. Dois 
deles (Sukita Zero e Fanta Laranja Light) apresenta-
ram concentrações acima dos limites aceitáveis para 
serem considerados próprias para consumo. 

Além da Sukita Zero e da Fanta Laranja Light, 
apresentaram benzeno as bebidas Fanta Laranja, 
Sprite Zero, Sukita, Dolly Guaraná e Dolly Gua-
raná Diet. 

A Anvisa (cuja resolução de 2007 libera o uso 
de ácido benzoico em até 0,05 g por 100 ml) e o 
ministério (que registra e fiscaliza os alimentos 
no País), além das empresas Coca-Cola, Ambev 
e Dolly, foram notificados para prestar escla-
recimentos sobre o benzeno e também sobre a 
presença de corantes artificiais como o amarelo 
tartrazina - relacionado a alergias - e o amarelo 
crepúsculo - ligado a hiperatividade em crianças. 
Ambos são permitidos no Brasil em pequenas 
quantidades, mas já foram proibidos em outros 
países. 
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Tio mata sobrinho em 

Bela Vista do Toldo
Discussão teria sido causada por briga entre adolescentes

Edinei Wassoaski
BELA VISTA DO TOLDO

Sebastião Severo Iarrocheski, 18 
anos, foi assassinado com quatro 
tiros na tarde de segunda-feira, 
23, na localidade da Gralha, em 
Bela Vista do Toldo. O autor dos 
disparos, segundo a Polícia, é o 
tio do rapaz, Antonio Joanir da 
Silva, 38 anos.

De acordo com a Polícia, 
Silva é casado com uma tia ma-
terna da vítima. Sebastião, por 
sua vez, teria namorado a fi lha de 
Silva, de 16 anos, fruto de outro 
relacionamento. O namoro, no 
entanto, teria durado menos de 
dois meses.

Na segunda-feira, 23, duas 
irmãs de Sebastião teriam dado 
uma surra na ex-namorada 
do irmão, no caminho para a 
escola. A menina teria voltado 
para casa e contado sobre a 
surra para o pai. Silva foi até a 
Delegacia e registrou boletim 
de ocorrência contra as irmãs 
de Sebastião.

Ao saber que as irmãs ha-
viam sido denunciadas, Sebas-
tião foi tirar satisfações com o 
tio. Silva deixava a casa em um 
trator rumo à lavoura. Durante 
a discussão, Silva teria desferido 
os quatro tiros fatais contra o 
sobrinho. O Corpo de Bombei-
ros foi chamado, mas encontrou 

Sebastião já sem vida.
Segundo testemunhas, Silva 

fugiu logo em seguida, levando 
a arma do crime.

DEPOIMENTO

Silva se apresentou ontem na 
Delegacia da Comarca de Canoi-
nhas. Ele não negou a autoria do 
crime, mas apresentou algumas 
divergências em relação à pri-
meira versão. Ele foi indiciado 
e, a princípio, vai responder pelo 
crime em liberdade. A Polícia 
aguarda agora o resultado da 
perícia feita na arma do crime. 
Silva deve ir à júri popular e se 
condenado pode pegar até 30 
anos de prisão. 

COMANDO | 
Na comemoração dos 49 anos do 

3.º Batalhão de Polícia Militar, na 

quarta-feira, 25, o tenente coronel 

Ricardo Assis Alves (E) entregou 

ofi cialmente o cargo de comandante 

do BPM ao canoinhense tenente 

coronel Mário Renato Erzinger (D). 

Houve ainda a formatura geral do 

comando, entrega de medalhas e 

promoção de praças.

Um ônibus da empresa Brasil 
Sul, que fazia a linha Porto Ale-
gre/Londrina, bateu de frente 
com um caminhão, com placas 
de Itumbiara-GO, no km 28 da 
BR-116, em Itaiópolis. 

O acidente aconteceu na 
madrugada de sábado, 21. A 
Polícia Rodoviária Federal des-
confi a que o motorista do cami-
nhão, Francisco Mendes Farias, 
27 anos, tenha dormido. Ele e 
o caroneiro Mariton de Souza 
Franco, de 45 anos, morreram 
na hora. O motorista do ônibus, 
Marcelino Massoni, 51 anos, 
também não resistiu aos graves 
ferimentos e morreu no local.

Carro invade 
pátio de casa
Um Fiat Palio, placas de Canoi-
nhas, invadiu o pátio de uma 
casa na rua Pastor George 
Weger, bairro Boa Vista, em 
Canoinhas, na madrugada de 
sábado, 21.

Segundo o dono da casa, o 
carro danifi cou sua grade, muro 
e portão, além do seu carro, um 
Fiat Siena, que estava estacio-
nado na garagem.

A condutora do Palio aban-
donou o carro com a porta 
aberta e com a chave na igni-
ção e fugiu do local. Segundo 
a Polícia, o veículo tem débitos 
de licenciamento. Apreendido, 
o carro foi guinchado para o 
pátio municipal. A proprietária 
foi encontrada desmaiada na 
rua Caetano Costa pouco de-
pois. Ela deve responder pelos 
prejuízos.

Veículo furtado 
em São Bento é 
encontrado em 
Canoinhas

Na manhã de domingo, 22, a 
Polícia deteve em Canoinhas 
um casal que dirigia um Toyota 
Land Cruiser (foto), placas de 
Balneário Camboriu, que havia 
sido furtado um dia antes em 
São Bento do Sul, a 120km 
de Canoinhas. O carro, que é 
rastreado por satélite, transitava 
pela rua Major Vieira.

O casal – ele com 45 anos e 
ela com 34 – estavam com dois 
adolescentes, de 17 e 16 anos. 
Eles não ofereceram resistên-
cia. Dentro do carro furtado 
foram encontrados documentos 
do veículo, uma bolsa, docu-
mentos pessoais dos ocupantes 
do veículo, máquina fotográfi ca, 
gêneros alimentícios, pequena 
quantia em dinheiro, celular, um 
martelo de borracha e seis pe-
dras de crack. O casal foi preso 
em fl agrante. Os adolescentes 
vão cumprir medidas socioedu-
cativas.  

Bêbado cai 
na valeta
Ao meio-dia de domingo, 22, 
na rua Otávio Tabalipa, bairro 
Campo d’Água Verde, em Ca-
noinhas, um homem de 45 anos 
foi detido depois de ter feito 
várias manobras perigosas com 
um veículo Fiat Tempra, até cair 
dentro de uma vala. O condutor 
estava no interior do carro em 
visível estado de embriaguez. 

Contra o motorista foi la-
vrado termo circunstanciado e o 
carro foi guinchado para o pátio 
municipal. 

Ladrão de tevê 
some no matagal
Na tarde de domingo, 22, na 
rua Dona Francisca, bairro Alto 
das Palmeiras, em Canoinhas, 
policiais avistaram um homem 
carregando uma televisão, marca 
Philips, 20 polegadas. Ao notar a 
aproximação da polícia, o rapaz 
abandonou a tevê e fugiu para um 
matagal. Ele não foi localizado. A 
tevê foi levada para a Delegacia 
de Polícia Civil.

Captura de 
foragido
Na noite de segunda-feira, 23, a 
Polícia Militar deteve um rapaz 
de 31 anos na estrada Dona 
Francisca, Km 5, bairro São Cris-
tóvão, em Três Barras. Ele estava 
foragido do Presídio de São Cris-
tóvão do Sul-SC. Ele fugiu para 
um matagal, mas acabou detido e 
recambiado para o presídio.

Estouro de pneu
Na manhã de segunda-feira, 23, 
o Corpo de Bombeiros de Canoi-
nhas atendeu em Bela Vista do 
Toldo, a um acidente provocado 
pela explosão de um pneu de 
caminhão, que atingiu um homem 
de 39 anos. Com a explosão, a 
vítima foi arremessada contra o 
chão. Com uma fratura exposta 
na perna esquerda, o homem foi 
levado para o Pronto Atendimento 
de Canoinhas e no momento 
passa bem.

Receptação de 
veículo furtado

Ao meio-dia de terça-feira, 24, um 
homem de 36 anos disse à Polícia 
que havia avistado seu trator New 
Holland 7630 (foto), traçado e equi-
pado com guincho de 33 toneladas 
com conjunto de lâminas, no pátio 
de uma empresa do bairro São 
Cristóvão, em Três Barras. Segun-
do ele, o trator havia sido furtado no 
dia 15/09 em Salete-PR. 

Com autorização dos donos 
da empresa, os policiais confi r-
maram que o veículo pertencia ao 
denunciante que tinha, inclusive, 
a nota fi scal de compra do trator. 
Os donos da empresa foram 
presos por receptação de veículo 
furtado.

Três morrem em acidente na BR-116

ITAIÓPOLIS

Ainda era noite quando ocor-
reu o acidente. Treze passageiros 
foram levados para o Pronto 
Atendimento 24 horas da cidade 
de Mafra. Onze deles tiverem 

ferimentos leves. Os passageiros 
Catarina Rodrigues e Reinaldo 
Nunes passaram por cirurgia 
devido a fraturas nas pernas.

Estes são os casos mais gra-
ves, mas os dois não correm risco 
de morte. Outras cinco vítimas 
foram levadas para o Hospi-
tal São Antônio, de Itaiópolis. 
Desses, três foram transferidos 
para hospitais de Jaraguá do Sul 
e Joinville, e os outros foram 
liberados. Os demais passageiros 
foram levados para o hospital de 
Papanduva.

O impacto foi tão forte que 
houve congestionamento nos 
dois sentidos da rodovia. O trá-
fego foi liberado por volta das 8 
horas de domingo, 22.

ACIDENTE interditou a rodovia
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MEC traz 
cursos gratuitos 
para a região

PRECISA-SE

> CONCURSOS

VAGAS DIVERSAS: 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:   10 VA-
GAS - com experiência na função.

OPERADOR DE DESTOPADEIRA: 
com experiência na função.

OPERADOR DE PLAINA: com 
experiência na função.

ELETRICISTA INSTALADOR OFI-
CIAL: 5 vagas - Ensino Fundamental 
completo, experiência na função. 
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.

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

ESTAGIÁRIA: Cursando Ensino 
Superior. Bons conhecimento em in-
formática. Para trabalhar com aten-
dimento e suporte administrativo.

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:

- ATENDENTE DE 
PANIFICADORA com experiência
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
com experiência
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 
com formação em Administração 
ou Ciências Contábeis
- AUXILIAR DE CONFEITARIA
- AUXILIAR DE CONFEITARIA/
PADARIA com experiência
- BALCONISTAS com 
experiência
- BABÁ com experiência
- BABÁ/EMPREGADA 
DOMÉSTICA acima de 25 anos, 
com experiência
- CONFEITEIRA com experiência
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência. Bairro Alto das 
Palmeiras
- EMPREGADA DOMÉSTICA, 
para residir em São Paulo, com 
experiência
- EMPREGADA DOMÉSTICA, 
para trabalhar em Xanxerê
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
PARA PERNOITAR, com 
experiência
- VENDEDORA DE AUTOPEÇAS 
com experiência

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

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- AUXILIAR CONTÁBIL com 
experiência
- FINANCEIRO com experiência
- VENDEDOR(A) EXTERNO, 
área: produtos químicos, com ex-
periência, CNH B, possuir veículo

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

VAGAS 
MASCULINAS:

- AÇOUGUEIRO com experiência
- AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO, 
com disponibilidade de viajar
- CHAPEADOR com experiência
- CONFERENTE com experiência
- ENTREGADOR com experiência, 
CNH AB
- FATURISTA com experiência
- GARÇOM com experiência, horá-
rio: das 16h30min à meia-noite
- GERENTE com experiência e 
Ensino Médio
- LOGÍSTICA com experiência
- MECÂNICO AUTOMOTIVO com 
experiência
- SERVIÇOS GERAIS, área: 
hoteleira, para São Paulo. Salário: 
+/- R$ 850, alimentação e moradia 
livre
- SERVIÇOS GERAIS, para área 
alimentícia
- SOLDADOR/MONTADOR 
ESTRUTURA com experiência
- SERRALHEIRO com 
experiência
- TÉCNICO AGRÍCOLA com 
experiência
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO com experiência
- VENDEDOR EXTERNO, para 
área de bebidas, com experiência, 
CNH A
- VENDEDOR EXTERNO com ex-
periência, área: insumos agrícolas

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major 
Vieira, 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

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

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

UnC Canoinhas já iniciou turma de Artes Visuais

Gracieli Polak
CANOINHAS

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 
Educação de Três Barras, no horário 
das 12h30 às 18h30

l Prefeitura de São Bento do 
Sul
Prazo: até 12 de dezembro
Cargos: vários
Vagas: número não informado
Salário: até R$ 1.970,21
Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: não informada
Inscrições: através do site 
www.saobentodosul.sc.gov.br

l Prefeitura de Rio Negrinho
Prazo: até 7 de dezembro
Cargos: vários
Vagas: 38
Salário: até R$ 6.902,42
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 30 para nível 
médio e superior incompleto, e 
R$ 50 para nível superior
Inscrições: através do site
www.sociesc.org.br

l Ministério Público
Prazo: até 8 de dezembro
Cargos: Promotor de Justiça
substituto
Vagas: 25
Salário: não informado
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 190
Outras informações:  no site
www.mp.sc.gov.br

PROCURA-SE emprego de vigilante, 
formação completa para sexo feminino. 
Fone: 9919-3183.

CLASSIFICADOS GRÁTIS

3622-1571

Se você assistiu ao comercial do 
Ministério da Educação (MEC) 
sobre a Plataforma Freire e 
ficou interessado nos cursos 
gratuitos oferecidos exclusiva-
mente para professores, uma 
boa notícia: o Plano Nacional 
de Formação de Professores já 
chegou à região.

Voltados para professores 
que ainda não possuem uma 
graduação ou lecionam ma-
térias diferentes da qual são 
graduados, os cursos visam a 
adequação à Lei de Diretrizes e 
Bases da educação e a melhoria 
na qualidade da educação brasi-
leira. Segundo o MEC, qualquer 
professor da rede pública mu-
nicipal ou estadual pode fazer 
a inscrição, desde que cumpra 
as exigências impostas, como 
adequação à matéria que lecio-
na, por exemplo. 

Na região o programa chega 
por meio da Universidade do 
Contestado (UnC) com o curso 

de Artes, iniciado no sábado, 21, 
na modalidade presencial. Como 
a procura não foi muito grande, 
mesmo depois do início das aulas 
a UnC abriu inscrições para va-
gas remanescentes, expandindo, 
assim, o tempo para inscrição.

MAIS CURSOS

Para se inscrever o professor 
precisa acessar a Plataforma 
Freire (www.mec.gov.br) e cli-
car no link Plano Nacional de 
Formação do Professor da Rede 
Pública. Fazendo o cadastro, a 
pré-inscrição pode ser realizada 
em até três cursos, segundo o 
MEC.

Em 2009, mais de 52 mil 
vagas foram abertas pelo Mi-
nistério no País, em conjunto 
com universidades e institutos 
federais. Para o primeiro semes-
tre de 2010, três novos cursos 
serão oferecidos: Ciências da 
Religião, Licenciatura em Edu-
cação Especial e Licenciatura 
em Geografi a. De acordo com 
o edital, cada curso oferece 40 
vagas. 

PROCURO serviço de diarista, limpeza 
em geral. Fone: 9105-5637 – Amália.
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A SOCIEDADE SE MOBILIZA
Com boa vontade e poucos recursos, ONGs e projetos ligados a instituições públicas educam crianças no contraturno

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O cabo Paulo César Padilha se 
diverte ao se lembrar das muitas 
histórias envolvendo viagens com os 
músicos da banda Novos Talentos. 
Há nove anos, exatamente a idade 
da banda, ele participa do projeto 
que foi fundado por seu sogro, ma-
estro Luiz Carlos Martins. Ligado 
ao 3.º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), mas subvencionado pela 
prefeitura de Canoinhas, o projeto 
nasceu do fi m da banda formada 
exclusivamente por policiais milita-
res. A ideia era conciliar um projeto 
social e musical. “A banda faz um 
trabalho de relações públicas para o 
Batalhão”, explica Padilha. Hoje, 60 
adolescentes com idade entre 14 e 18 
anos participam da Novos Talentos. 
Quem estuda cedo, participa à tarde 
e vice-versa. No início, quatro poli-
ciais trabalhavam no projeto. Hoje, 
toda a responsabilidade recai sobre 
Padilha, que apesar de poder optar 
entre comandar a banda e voltar 
para o policiamento, prefere a pri-
meira alternativa. “É inexplicável. 
Na hora da apresentação eles se 
transformam. Se conseguimos arre-
piar uma pessoa, já é o que basta”, 
justifi ca o cabo. Emoção que eles 
mesmos já sentiram várias vezes. A 
Novos Talentos já conquistou três 
vezes o Campeonato Estadual de 
Bandas e Fanfarras e já faturou o 
vice-campeonato nacional. O segre-
do do sucesso? Muita disciplina e a 
consciência do trabalho em equipe, 

no qual ninguém é mais importante 
que os outros.

Padilha reconhece que nesses 
nove anos, a Novos Talentos repre-
sentou muito mais que uma ocu-
pação. “Muitos chegam chorando, 
com problemas familiares”, conta. 
Nessa hora, o professor passa a con-
selheiro e confi dente. Conversando 
e observando, Padilha já se deparou 
com vários casos de adolescentes 
usando drogas, lícitas ou ilícitas. 
“Nesses casos, encaminhamos para a 
prefeitura, que oferece atendimento 
psicológico”, explica. A prefeitura, 
por sinal, é uma grande parceira. 
Além de destinar recursos mensais, 
paga o salário do contramestre, um 
ex-aluno de Padilha que passou a 
ajudá-lo depois da maioridade.

PREVENÇÃO
Outros grandes parceiros da banda 
Novos Talentos são os dois policiais 
que atuam no Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd). Sazonalmente 
eles palestram aos alunos. Palestras 
que se repetem diariamente em esco-
las de Canoinhas. Na segunda-feira, 
30, mais 973 alunos matriculados 
nas 4.ª séries (ou 5.ª em colégios 
que já adotaram a 9.ª série) de es-
colas públicas de Canoinhas vão se 
formar no curso do Proerd. São 10 
encontros anuais por sala que visam 
prevenir contra o uso de drogas. Ins-
pirado num modelo estadunidense, 
o Proerd desembarcou no Brasil em 
1992. Canoinhas criou a primeira 
equipe de policiais direcionados es-

pecifi camente para o programa em 
2000. Hoje já são mais de 13,5 mil 
estudantes formados.

As aulas consistem em concei-
tos básicos e focam especialmente 
as drogas lícitas. “Muitas crianças 
desconhecem completamente os 
malefícios das drogas”, explica o 
soldado Hilário Albino Ossowski. 
Para o monitor do Proerd, o vício 
em cigarro e bebidas alcoólicas é 
um problema de maior proporção 
justamente por serem drogas lícitas. 
Mas o vício em drogas como crack e 
maconha não fi ca longe. “Trabalhei 
em uma sala em que uma menina de 
10 anos escreveu ao fi nal do curso 
em um papel que usava drogas e 
parou de usar depois das nossas 
aulas”, relata o monitor soldado Jó 

Inocêncio Pereira.
Apesar da importância, o Pro-

erd parou em Três Barras, uma das 
cidades que mais sofre com o uso 
de drogas. Bela Vista do Toldo e 
Major Vieira também deixaram de 
ser atendidos porque não há mão 
de obra para trabalhar nas escolas 
das cidades.

FILANTROPIA TOTAL
De todos os projetos desenvolvi-
dos em Canoinhas, há pelo menos 
um financiado exclusivamente por 
dinheiro privado. O Adolescente 
Empreendedor, da Fundação 
Dama, criada pela Escola Técnica 
Dama, já formou 117 estudantes 
e hoje tem outros 53 alunos. Eles 
entram no 1.º ano do Ensino 
Médio e saem no 3.º ano com 
formação profissional nas áreas 
de operações administrativas, 
controle e processos industriais e 
informação e comunicação. Pelo 
menos 90% saem direto para o 
mercado de trabalho, segundo o 
coordenador do projeto, Sérgio 
Teixeira da Silva, responsável por 
encaixá-los em estágios.

Segundo o diretor da Funda-
ção Dama, Luiz Carlos de Moraes 
Damasceno, os estudantes vêm de 
famílias com renda per capita de 
meio salário mínimo por membro. 
Os casos problemáticos, como 
os envolvidos com drogas, são 
encaminhados para uma psicó-
loga. Duas pedagogas também 
trabalham no projeto. “Temos de 
incentivar o voluntariado”, apela 
Damasceno, lembrando que o pro-
jeto é uma iniciativa da sociedade 
para tirar crianças e adolescentes 
dos riscos da ociosidade.

Além da sala de aula, a Fun-
dação oferece aulas de dança, de 
onde surgiu o grupo de dança da 
Fundação Dama. Os dançarinos 
já viajaram para várias cidades, 
participando de mostras e festi-
vais. “Teve aluno que passou mal 
ao conhecer Itajaí, porque nunca 
havia saído antes de Canoinhas”, 
relata Teixeira, que treina os dan-
çarinos. “O caminho é esse, são 
pessoas especiais que precisam de 
uma ocupação e nos surpreendem 
muito com sua evolução”, define 
Damasceno.ADOLESCENTES que participam do projeto da Fundação Dama: 117 formados PROERD é referência nacional no combate às drogas: Canoinhas já formou 13,5 mil

BANDA Novos Talentos, durante cerimônia na quarta-feira, 25, no 3.º BPM: esforço conjunto e disciplina são regras
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Esportes
BRASILEIRÃO 2009

Com uma mão na taça, São Paulo 
enfrenta o Goiás

> p. 23

Jogos acontecem domingo, 29; fi nais acontecem em 12 de dezembro

Copa Integração 
chega às semifinais

Gracieli Polak
CANOINHAS

Dividido em três categorias, um 
dos maiores campeonatos da 
região chega a sua fase semifi nal, 
nas três categorias disputadas. 
Com a décima rodada realizada 
no domingo, 22, as equipes mais 
bem colocadas na Copa Inte-
gração partem agora para jogos 
ainda mais disputados

Jogando em casa, a equipe do 
Souza e Souza venceu o Real por 
2 a 0 e garantiu sua vaga na pró-
xima fase, na categoria Aspirante. 
No titular, o clube de Marcílio 
Dias repetiu vitória por 3 a 0, al-
cançando a primeira colocação na 
chave A do campeonato. Bastante 
disputada, a categoria apresenta 
ainda uma chave B, liderada pela 
equipe São Lourenço, mesmo 
depois da derrota para o Grêmio 
na localidade de Entre Rios.

Na categoria veterano, no-

vamente a liderança é do Souza 
e Souza na chave A, seguido pelo 
Barcelona, líder na chave B. Com 
o encerramento da primeira fase, 
a Liga Esportiva de Canoinhas 

(LEC) realizou um congresso 
técnico na terça-feira, 24, para 
defi nir as semifi nais, que devem 
acontecer no domingo, 29 (veja 
no tabelão).

Festival de Corridas 

de Velocidade
Na terça e quarta-feira, 24 e 25, a Fundação 
Municipal de Esportes (FME) fez a entrega 
ofi cial da premiação aos vencedores do Festi-
val de Corridas de Velocidade nas escolas. O 
Festival aconteceu após as escolas estaduais 
e municipais apontarem o menino e a menina 
mais veloz da sua unidade, com idade de nove 
e dez anos. Além de medalhas,  1º e 2º colo-
cados em cada categoria e naipe receberam 
um par de tênis e um café colonial no Doces 
e Fricotes. Para os professores dos alunos 
campeões, o prêmio foi um agasalho esportivo 
completo. 
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BRASILEIRÃO 2009

Tricolor tem mais chance que três rivais juntos, calculam matemáticos; 37.ª rodada é no domingo

Com uma mão na taça, 
São Paulo enfrenta Goiás

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

Depois da derrota do São Paulo 
para o Botafogo, no domingo, 22, 
os fl amenguistas fi caram em êxtase. 
Uma vitória simples sobre o Goiás 
garantiria o primeiro lugar na tabela 
e faria com que o time dependesse 
unicamente de seus resultados para 
chegar ao título que não conquista 
desde 1992. Mais uma vez, a taça se 
distanciou dos rubro-negros, que 
viram o time da Gávea empatar, 
marcar um ponto e fi car a um da 
primeira colocação. Agora é fazer as 
contas e torcer por mais um tropeço 
do São Paulo para chegar ao título, 
mas com a matemática jogando a 
favor dos tricolores.

De acordo com cálculos do 
matemático Tristão Garcia, agora o 
time paulista tem mais chances de 
conquistar o título do que os três 
rivais juntos: 54%. Flamengo tem 
32%, Internacional 9% e Palmei-

ras, 6%. No entanto, os resultados 
dos jogos da rodada simultânea 
que acontece no domingo, 29, às 
17 horas, pode modificar muita 
coisa para a rodada fi nal, em 6 de 
dezembro.

São Paulo enfrenta o Goiás 
na casa do adversário, enquanto o 
Flamengo tenta passar pelo Co-
rinthians, no Brinco de Ouro, em 
Campinas. Se o São Paulo perder 
novamente ou empatar, o clube 

O Havaí, clube da localidade do Rio dos Pardos, completou 10 

anos de existência comemorados pelos amigos e colaborados 

da equipe. Neste período, o time acumulou diversas conquistas 

e se tornou um dos fortes do esporte canoinhense.

Havaí comemora 10 anos

NESTA SEMANA decisiva torcedores do São Paulo receberam autógrafos de 13 jogadores na mega loja do Morumbi

carioca ganha mais uma chance de 
fi car em primeiro e se tornar o fa-
vorito ao título, a um jogo do fi nal. 
Basta que, para isso, vença o Timão, 
10.º na classifi cação geral.

FLU TENTA ESCAPAR

Se recuperando da goleada sofri-
da na quarta-feira, 25, pela fi nal 
da Copa Sul-Americana, de 5 a 
1 contra a LDU, do Equador, o 
Fluminense corre atrás do prejuízo 
também no Brasileirão. Com a pior 
campanha no primeiro turno, o 
clube reagiu e fez a quarta melhor 
campanha na segunda fase do 
campeonato e no domingo, contra 
o Vitória, busca sair da zona de re-
baixamento. Dois pontos atrás de 
Botafogo, Atlético-PR e Coritiba, 
mesmo com 54% de chance de 
rebaixamento, esperança é a pala-
vra do momento para o Clube das 
Laranjeiras, que em 1997 caiu para 
a Segundona e, no ano seguinte, 
para a Terceirona.

A 37.ª rodada acontece para 
todos os clubes no domingo, 29, às 
17 horas, horário de Brasília,  trans-
mitida pela TV Globo e Band.

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o



24 VARIEDADES Canoinhas, 27 de novembro de 2009

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

   É inevitável a compara-
ção entre Quem Quer Ser Um 

Milionário? e o brasileiro Cidade 

de Deus. A história de um jovem 
do subúrbio diante da chance de 
mudar de vida emociona igual-
mente, mas o estilo dos diretores 
é o que dá a ambos os fi lmes o 
toque especial que conquistou a 
Academia de Hollywood. Cidade 

de Deus foi indicado a quatro 
Oscars. Milionário ganhou cinco 
estatuetas, incluindo melhor fi lme. 
Mereceu. A forma despretensiosa 
com que Milionário cresce na 
tela até culminar numa explosão 

Quem Quer Ser um Milionário?

de sentimentos – tan-
to dos protagonistas 
quanto da plateia –  faz 
vibrar até os menos sensíveis.

O fi lme acompanha a trajetória 
de Amal Malik, 18 anos, fi lho de 
uma família das favelas de Mum-
bai, Índia, prestes a experimentar 
um dos dias mais importantes de 
sua vida. Visto pela TV por toda a 
população, Jamal está a apenas 
uma pergunta de conquistar o 
prêmio de 20 milhões de rúpias 
na versão indiana do programa 
Who Wants To Be A Millionaire?, 
espécie de Show do Milhão. No 

O produtor executivo de Lost, Carlton Cuse, anunciou que a temporada 
fi nal da série vai estrear nos EUA no dia 2 de fevereiro às 21h. 
Cuse divulgou a informação em sua página no Twitter. 
No Brasil, a série é transmitida pelo canal pago AXN e pela Globo. Ainda 
não há data para a estreia aqui. 
O cartaz do sexto e último ano da série foi divulgado em outubro. O 
pôster teria “pistas” sobre a nova temporada que, especula-se, trará de 
volta alguns dos principais personagens que passaram pelas cinco tem-
poradas anteriores. 

entanto, no auge do pro-
grama, a polícia pren-
de o jovem Jamal por 
suspeita de trapaça. A 
questão que paira no 
ar é: como um rapaz 
das ruas pode ter tan-
tos conhecimentos? 
Desesperado para 
provar sua inocên-
cia, Jamal conta a 
história da sua vida 

na favela – onde ele e o irmão 
cresceram –, as aventuras juntos, 
os enfrentamentos com gangues e 
trafi cantes de drogas e até mesmo 
o amor por uma garota.

Sim, Milionário é um romance, 
muito bem dirigido por Danny Boy-
le. O diretor não ousa tanto quanto 
em Trainspotting e Cova Rasa, que 
o revelaram, mas com uma câmera 
rápida e cortes brutos, consegue 
impor estilo. Ah, e se você con-
seguir fi car parado com a música 
fi nal, merece um doce.

an-
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u Aniversariantes

EnfOque

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

27/11 - Alisson Guimarães
27/11 - Claudinei Freitas
28/11 - Igor Bechel
28/11 - Márcia Eliane Witt
28/11 - Maria Araci Merneis
28/11 - Noeli Guimarães
28/11 - Micheli Ferreira
28/11 - Soeli Bottenberg Wisch
28/11 - Milton Oclair Wisch
28/11 - Silmara Teixeira da Silva
29/11 - Adilson Sinta
28/11 - Catarina Bueno de Oliveira
29/11 - Fernanda Durau
29/11 – Nathalia Pereira
29/11 - Serafi na Krull
29/11 - Eliane Gomes Hatscbach
30/11 - Maria Eduarda Vovzniak
30/11 - Eliete Gomes Hatscbach
30/11 - Rosalia de Fatima Haag
30/11 - Andre Pereira de Mattos
30/11 - Roseli de Farias Gruczkoski
30/11 - Melissa de Oliveira
01/11 - Lauro Wilian Petrenchuk
01/12 - Diane Ruteski
01/12 - Elcio Mario Nigeleski
01/12 - Dinorina Machado
02/12 - Taina Rank
02/12 - Gizela Jarchel
02/12 - Divanir Davet Dambroski
03/12 - Francisco Altamir Farias
03/12 - Maria Gabriela Vieira Cruz dos 
Santos
03/12 - Jorge Pires Neto

Nilton e Sandra se uniram pelos 

laços do matrimônio no sábado, 21. 

O casal recebeu a bênção na igreja 

Nossa Senhora Aparecida. Felicida-

des ao casal!

Emanuelly completou seu 1.º aninho 

na quarta-feira, 25. Os pais, Rubens 

e Williane, a tia, Viviane, e suas 

primas, desejam mil felicidades para 

a pequenina. Parabéns!

A linda garotinha Melissa Quintana 

de Oliveira comemora seus três 

aninhos na segunda-feira, 30. Seus 

avós, Sebastião e Ema, seus tios e 

toda a família desejam que o anjo 

da guarda a proteja sempre. Para-

béns e muitas felicidades!

O Terceirão Realização 2009 comemora hoje sua formatura com uma grande festa na Chan-

nel 311. A turma, sempre unida e animada, deixa saudade no Colégio. Parabéns!

Sérgio Tei-

xeira (na foto 

com a noiva, 

Daiane) 

aniversaria 

hoje. Muitas 

felicidades e 

realizações 

neste novo 

ano. Para-

béns!

Micheli Ferreira Barros aniversaria 

amanhã. Seus pais, Davi e Derli, seu 

irmão Ricardo e seu namorado Julio 

Cesar Haag, a parabenizam pela 

data. Felicidades!

A linda Gabriela Gresczeschen, que 

mora em São Bento do Sul, comemo-

rou seu primeiro aninho na quarta-

feira, 25. Seus pais, avós e bisavô 

estão orgulhosos da existência da 

fofi nha. Felicidades!

Alisson Rafael Bedretchuk comemo-

rou idade nova na quarta-feira, 25. 

Neide, Gil Sandro e Aline desejam 

felicidades!

Fábio Schiessl para-

beniza sua afi lhada, 

Nycolle Schiessl, que 

completa mais um 

aninho de vida no 

domingo 29. Muitas 

felicidades!  

Alvacir Lisbôa faz aniversário na 

segunda-feira, 30, e recebe o carinho 

de sua esposa, Sônia, e de seus 

fi lhos, Bruna e Gustavo. Parabéns!

A querida Amanda das Chagas de 

Moura fez sua primeira comunhão no 

domingo, 22. Sua família a parabeni-

za pelo acontecimento. Felicidades!

u PARABÉNS II
- O casal Samara Pazda e Cidinho 

Iarrocheski estão de aniversário 

esta semana. Ela completou idade 

nova no domingo, 22, e ele aniver-

saria amanhã. Felicidades!

u PARABÉNS I
- Hellinton Helder aniversaria no 

domingo, 29. Votos de felicidade de 

toda sua família!
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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 lote com 600m², todo 
murado alto, com grades na frente e um 
barracão de madeira nos fundos. Valor: 
R$ 41 mil. Contato: 8844-2781.

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 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.

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.

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 ou 9941-0959.

ANIMAIS

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

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.

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.

DIVERSOS

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. 3622-2530 ou 9941-0959.

FAÇO doces fi nos e trufas para festas, ca-
samentos e aniversários. Fone: 3622-1686.

VENDE-SE casa de madeira, situado 
na rua Alvino Voigt, fundos, 680, Campo 
d’ Água Verde. Valor: R$ 20 mil. Fone: 
9171-5264 ou 3622-6683.

VENDE-SE um terreno urbano com a 
área de 480,00m², com uma casa de 
alvenaria de 102 m², localizada na rua 
Gustavo Brands, 385, em Canoinhas. 
Valor: R$ 65 mil. Fone: 9171-5264 ou 
3622-6683.

VENDE-SE terreno no Campo d’Água 
Verde, boa localização. Valor: R$ 22 mil. 
Fone: 3622-8899.

VENDE-SE casa de madeira, na rua Al-
fredo Mayer, 101, no bairro Água Verde. 
Preço à combinar. Fone: 3624-2285 ou 
9986-7449.

VENDE-SE terreno urbano na rua 3 de 
maio, em frente a Sorveteria Esquimó, 
próx. UnC. Valor: R$ 40 mil. Fone: 9171-
5264 ou 3622-6683.

ALUGA-SE casa de madeira com 7 pe-
ças, na rua Francisco de Paula Pereira, 
nº 2000, próx. Lar de Jesus. Valor: R$ 
280. Fone: 3627-2474.

ALUGA-SE casa de fundos, 2 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, banheiro com 
box. Valor: R$ 250 + água e luz. Rua: 
Basílio Humenhuk, 1593. Fone: 3622-
5953. De preferência casal, ou sozinho.

ALUGA-SE casa com 2 quartos na rua 3 
de Maio, próximo a UnC. Valor: R$ 450. 
Fone: 9171-5264 ou 3622-6683. VENDE-SE 3 portas de ferro com vidro no 

valor de R$ 80 cada. Fone: 3622-3499.

VENDE-SE uma área de 12 alqueires de 
terra, na Floresta,em Papanduva, a 2km 
da BR-116, no valor de R$ 130 mil. Fone: 
(41) 3032-1021 ou (41) 9641-3126.

VENDE-SE apto em obra, no 2º andar, 
com aprox. 120m², sendo 1 suíte e mais 
2 qtos, 1 banheiro social, sala estar/ jan-
tar com sacada e churrasqueira, cozinha, 
área de serviço e garagem. Rua Emílio 
Scholtz. Fone: 8827-4860 ou 3622-2410.

VENDE-SE jipão para criança por R$ 
180 e uma bicicleta aro 20 por R$ 100. 
Fone: 3622-8290.

VENDE-SE assador de frango. Valor à 
combinar. Fone: 9128-9452.

VENDE-SE balança. Pesa 15 quilos. 
Fone: 9128-9452.

VENDE-SE gôndolas 3m, gôndolas 
simples 3m e gôndolas centrais. Fone: 
9128-9452.
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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.

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$ 37 mil. Fone: 
3622-4459.

VENDE-SE Gol GL 89  bege, ótimo esta-
do. Valor : R$ 7,3 mil. Fone: 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.

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

VENDO caminhão Volvo 340, ano 94, 
trucado e carreta Rondon, ano 98. Preço à 
combinar. Aceito carro. Fone: 3622-3465, 
9937-3225 ou 8829-6372.

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 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 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 moto CG 125 ano 99. Valor: 
R$ 2,3 mil. Fone: 3622-8290.

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.

VENDE-SE um caminhão Mercedes-
Benz 1113, ano 73. Valor à combinar. 
Fone: 3655-1326. Aceita-se carro de 
menor valor no negócio.

VENDE-SE moto Honda Biz 125, ano 
2008, ótimo estado. Fone: 9903-1639 
com André.

VENDE-SE CG Fan 2006, preta, 14 mil 
km. Valor à combinar. Ligar após às 14 
horas para 3622-1260.

VENDE-SE Celta 2002 com rodas 
esportivas. Valor: R$ 6 mil + prestações. 
Fone: 3623-0825.VENDE-SE Palio 2006, Fire Flex, 4 

portas, verde escuro, 58 mil km, único 
dono. Valor: R$ 18,5 mil. Ligar após às 
14h30 para 3622-1260.

VENDE-SE Gol (bola) ano 97. Motor 
novo. Fone: 3622-6703, com Adelino.

VENDE-SE Uno S 89/89, 2P, bran-
co, insulfi lmado. Valor: R$ 6,5 mil. 
Fone:3622-2530 ou 9941- 0959.

ASSUMO carro fi nanciado. Fone: 9125-
4438.

VENDE-SE Uno Young, ano 98, com ar 
cond., ar quente, vidro elétrico, limpa-
dor e desembaçador traseiro. Valor: 
R$ 11 mil. Fone: 3624-1273.

VENDO FUSCA ANO 71, 
cor bege, motor 1.500, 4 

pneus novos, estofamento de 
Corsa, doc. Ok, impecável e 
também MOTO YBR ANO 

2008, cor preta com apenas 8 
mil km, único dono, podendo 
ser fi nanciada em até 48x sem 
entrada. Fone: 3622-6454, 

9924-2131 ou 3624-0288.
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FUNERÁRIA MÃO AMIGA

:: 18/11 – Romeu dos Santos – 65 anos
:: 19/11 – Adolfo Mancholovski – 67 anos
:: 20/11 – Laudi Batista Muller – 73 anos
:: 25/11 – Maurício Antonio Nascimento – 62 anos

 OBITUÁRIO +

para que os ilustres visitantes 
possam sentir, no calor das 
palmas de nossa gente, que 
Canoinhas sabe prestar ho-
menagens justas aos artistas 
de escol, como os que nos 
visitam.

Empossado o 
novo Prefeito de 

Papanduva
Em sessão solene, reuniu-se a 
Câmara Municipal de Papan-
duva, às 15 horas do dia 15 de 
novembro, sob a presidência do 
vereador Alfredo Lopes de Oli-
veira, para dar posse ao Prefei-
to Municipal sr. Jovino Tabalipa, 
eleito em 30 de agosto último, 
sob a legenda da União Demo-
crática Nacional que derrotou a 
coligação PSD-PTB-PRP.

Nota de 
Agradecimento

A Vva., fi lhos e noras de Hen-
rique Sorg, verdadeiramente 
sensibilizada, agradece ao dr. 
Osvaldo Segundo de Oliveira, 
pela atenção, dedicação e zelo 
que foram dispensados  duran-
te o tratamento de Henrique 
Sorg, estando sempre disposto 
a atender, mesmo altas horas 
da madrugada. Dispensou todo 
o seu recurso técnico-médico 
a fi m de tentar salvar o meu 
marido. Por mais que queira, 
não posso jamais pagar o ca-
rinho que dispensou ao meu 
saudoso esposo.

Agradeço também ao dr. 
Benedito Terezio de Carvalho 
Netto, farmacêutico, inclusive 
ao seu auxiliar João Algacir 
Fontana, ambos foram incan-
sáveis. A todos a minha eterna 
gratidão.

 Ass) – Frida Sorg.

PUBLICADO EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Hoje, às 20,30 
horas, no Clube 
Canoinhense, 
o escritor L. 

Romanowski e sua 
embaixada cultural

Sob o apoio da Prefeitura Municipal, 
Associação Comercial e Industrial, 
Associação Rural e das fi rmas do 
alto comércio e indústria de Canoi-
nhas, será realizada hoje, às 20,30 
horas, no Clube Canoinhense, a 
famosa Conferência-Concerto – O 
Nascimento e a Evolução da Mú-
sica – pelo consagrado escritor e 
conferencista L. Romanowski, autor 
laureado pela Academia Brasileira 
de Letras e mundialmente conhecido 
pelos seus livros Ciúme da Morte, E 
os Trigos Ondulavam, A Tara, etc.

Fazem parte da embaixada cul-
tural do conhecido escritor artistas 

de fama internacional que ilustrarão 
a sua conferência com um variadís-
simo programa musical.

Essa oportunidade rara para a 
nossa cidade fará com que o público 
conheça pessoalmente o aplaudido 
mensageiro da canção francesa que 
tantos êxitos conquistou nos maiores 
teatros das Américas; Maria Esther, 
soprano lírico-dramático, intérprete 
consagrada de Flora da ópera Tra-
viata de Verdi; e o grande pianista 
prof. Otávio Santos que participou 
como solista na Orquestra Sinfônica 
do Rio de Janeiro e que recebeu 
elogios destacados da crítica espe-
cializada quando se apresentou no 
Metropolitan de New York.

A iniciativa da vinda dessa cara-
vana de Arte e Cultura à Canoinhas 
se deve ao esforço da direção da 
Escola Técnica do Comércio, que 
tem visado desenvolver o máximo 
a cultura em nossa cidade.

A entrada será franca a todos, 

O advogado provisionado, 

professor e jornalista parana-

ense Dídio Augusto, um dos 

primeiros professores de 

Canoinhas, ainda na pri-

meira década dos anos 

1900. Por duas vezes foi 

prefeito do efêmero mu-

nicípio de Três Barras, 

criado no início dos 

anos 1910 pelo Paraná. 

Posteriormente viveu 

em União da Vitória-PR, 

onde fundou o jornal 

O Caiçara, um dos mais 

tradicionais daquela cida-

de. A foto e as informações 

são do acervo do historiador 

Fernando Tokarski. 

CN
CREME GELADO DE MANDIOCA

INGREDIENTES:
.1 kg de mandioca
.1 kg de açúcar
.1/2 litro de água
.4 gemas
.3/4 de xícara (chá) de leite
.Gotas de essência de baunilha ou 
de amêndoa a gosto

MODO DE PREPARO: Descasque a 
mandioca, corte em pedaços médios 
e cozinhe em água fervente até fi car 
bem macia. Escorra e transfi ra para 
o liquidifi cador. Bata até formar uma 

pasta. Reserve. À parte leve ao fogo o 
açúcar com a água e ferva até formar 
uma calda em ponto de fi o fi no. Acres-
cente a mandioca batida e mexa com 
uma colher de pau até obter uma mis-
tura homogênea. Bata as gemas com 
o leite e despeje na panela. Adicione 
essência de baunilha e cozinhe por 
três minutos. Retire do fogo e despeje 
em taças individuais. Deixe esfriar e 
leve à geladeira. Sirva decorado com 
anis-estrelado. DICA: Se preferir, 
sirva esta sobremesa polvilhada com 
canela ou cravo em pó.

| Preparo: 30 minutos | Rendimento: 5 porções | Calorias: 1080 por porção

| Preparo: 30 minutos | Rendimento: 8 porções | Calorias: 286 por porção

SORVETE DE FAROFA COBERTO COM CHOCOLATE

INGREDIENTES
. 8 bolas de sorvete de creme ou o 
sabor de preferência.
Farofa:

. 1 pacote de biscoito maisena

. 1 xícara (chá) de leite em pó

. 1 xícara (chá) de nozes picadas.
Cobertura:

. 400g de chocolate ao leite

. Folhas de hortelã

MODO DE PREPARO: Farofa: No 
liquidifi cador, bata o biscoito maisena 
até formar uma farinha. Acrescente o 

leite em pó e bata até os ingredientes 
se integrarem. Retire do liquidifi cador 
e misture as nozes. Faça 8 bolas de 
sorvete e envolva-as na farofa. Leve 
ao freezer até fi carem bem fi rmes. 
Derreta o chocolate em banho-maria 
ou no micro-ondas. Com o auxílio 
de uma colher cubra as bolas de 
sorvete com o chocolate derretido e 
leve ao freezer até endurecer. Sirva 
com o restante da farofa e folhas 
de hortelã. 
DICA: Guarde a farofa que sobrar em 
um pote fechado por até 8 dias.

Morre radialista 
Maurício Nascimento

Foi sepultado ontem cedo o radia-
lista canoinhense Maurício Antonio 
Nascimento (foto). Ele morreu na 
madrugada de quarta-feira, 25, 
depois de passar mal em sua casa 
e ser encaminhado por sua filha 
ao Pronto Atendimento Municipal. 
Ao dar entrada no PA, Nascimento 
teve um ataque cardíaco fulminante 
e acabou morrendo. Personagem 
polêmico, Nascimento foi presença 
marcante nas principais decisões da 
história de Canoinhas e região. Atuou 
como colunista e foi fundador do 
jornal Ótimo. Atuou por anos como 
locutor da rádio Clube e atualmente 
trabalhava na rádio 98 FM. Divorcia-
do, Nascimento tinha uma fi lha.
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Bailão Bom Demais com o 
grupo Marcas e Tchê Luar
Quando? Amanhã
O que? Festa do DVD

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Amigos do V12
Quando? Amanhã
O que? Sabadejo Country 2.º Edition 
com João Vitor & Branco

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

de semana

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 04, 05 e 06/12 – 3.ª Festa Nacional 
do Steinhaeger e do Xixo, em Porto 
União
:: 04/12 – Grupo Garotaço, no Bailão 
Bom Demais do Cine Pop Dance
:: 04/12 – Transverão, no V12
:: 05/12 – Os 4 Gaudérios, no Clube 
Vila Nova, em Mafra
:: 06/12 – Coral Edelweiss, de São 
Bento do Sul, na igreja Luterana de 
Canoinhas, às 20 horas
:: 06/12 – Bingão do Hospital Santa 
Cruz no Parque de Exposições Ouro 
Verde – 1.º Prêmio: um Gol 1.0 Total 
Flex, 2.º Prêmio: 1 Palio e mais 3 
grandes rodadas com prêmios em 
dinheiro
:: 06/12 – Festa em louvor a Imaculada 
Conceição, na capela do Alto do Frigo-
rífi co, em Canoinhas
:: 06/12 – Festa na localidade de Paula 
Pereira, em Canoinhas
:: 09/12 – Show da banda Kanoa, em 
Bela Vista do Toldo
:: 11/12 – Sextaneja, com Danilo e 
Diego, no V12 Music Bar
:: 11/12 – Formatura do curso de Dan-
ças do Cine Pop Dance, com o grupo 
Alma de Gaiteiro
:: 13/12 – Festa na comunidade Santa 
Paulina, no bairro Alto das Palmeiras, 
em Canoinhas
:: 13/12 – Super Bingão da Apoca, no 
ginásio de esportes do colégio Sagrado 
Coração de Jesus, com vários prêmios, 
entre eles, uma geladeira
:: 13/12 – Luís Cláudio e a Tribo da Va-
nera, no Clube Vila Nova, em Mafra
:: 13/12 - 1.º Pancadão Automotivo, à 
partir das 10 horas
:: 18/12 – Grupo Redomão, no Bailão 
Bom Demais do Cine Pop Dance
:: 19/12 – Baile de formatura do curso 
de danças da Encruzilhada, em Canoi-
nhas, com Os Caudilhos
:: 19/12 – Banda Kanoa, na Firma
:: 24/12 – Baile de Natal, no Salão 
de Molas
:: 24/12 – Grupo Talagaço, no Clube 
Vilanova, em Mafra

Evento Educação

SUCESSO | 
Cerca de 4 mil pessoas assistiram 

ao show de Maria Cecília & Ro-

dolfo, no domingo, 22, na Firma. 

Para 2010, a equipe do Pancadão 

Sertanejo promete trazer para 

Canoinhas, na terça-feira de 

Carnaval, Jorge & Mateus.

Se você passou 
POR AQUI...
Gracieli Polak
CANOINHAS

Colégio Realização, da UnC, lança livro e homenageia antigos estudantes

Meninos e meninas, eles di-
vidiram as mesmas salas de 
aula no Colégio Realização. 
Hoje profi ssionais respeita-
dos em Canoinhas, 51 foram 
escolhidos para serem os 
personagens das crônicas 
do livro Também passamos por 

aqui, lançado na sexta-feira, 
20, na sede social do Canoi-
nhas Tênis Clube.

Com 24 anos de história, 
o Colégio Realização, segun-
do a coordenadora Maria 
Helena Jenzura Moskwyn, 
já formou mais de 1,2 mil 
estudantes, hoje médicos, 
engenheiros, arquitetos, den-
tistas e demais profi ssionais 
de diversas áreas.  Nesta, que 
é a 12.ª edição do livro anu-
al da escola, alguns desses 
alunos foram entrevistados 
e viraram personagens das 
crônicas que preenchem as 
páginas da publicação. 

Segundo as professoras 
Ângela Carvalho e Eliane 
Scopel, que orientam o 
trabalho, as atividades para 
o livro foram desenvolvidas 
durante as aulas relaciona-
das à Língua Portuguesa, 
aprimorando os conhe-
cimentos adquiridos na 

disciplina. “Além de ser uma 
forma de aprendizado, é tam-
bém uma maneira de deixar um 
legado para a sociedade”, diz 
Ângela. Um questionário foi 
respondido por cada um dos 
entrevistados e, segundo Elia-
ne, as respostas foram pontos 
de partida para as histórias da 
publicação, que relatam episó-
dios fi ctícios ou se mantêm fi éis 
aos depoimentos dos entrevis-
tados, dependendo do estilo de 
seus autores.

PERSONAGENS 

E AUTORES

Para Dayana Jenzura Moskwyn, 
que há 13 anos frequentava 
as salas de aula do Realização, 
entre a cobrança por ser fi lha 
da coordenadora e os ilariês can-
tados na escola, a homenagem 
feita pelos atuais alunos trouxe 
muita saudade daquele tempo, 
mas também bastante orgulho. 
“Eu passei por lá, sentei na-
quelas cadeiras e agora, como 
profi ssional, estou entre eles de 

novo”, fala Dayana, que hoje 
é personal trainer e também 
professora de educação física 
do colégio.

Na condição de autores, 
a publicação do livro para os 
alunos também é uma experi-
ência enriquecedora. Depois 
de ter em mãos o questionário 
respondido pelo ex-aluno, conta 
o estudante da 2.ª série Eduardo 
Sholze, escrever foi fácil. “Vale 
a pena ver o trabalho pronto, o 
nome impresso”, diz.

2.ª Mostra 

de Poesia
Quarta-feira, 2, e quinta, 3, 
centenas de crianças se reú-
nem na 2.ª Mostra de Poesia 
do projeto Leia Canoinhas, na 
sede social da Sociedade Be-
nefi cente Operária. Promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, o evento é aberto ao 
público e se inicia, nos dois 
dias, às 19 horas.

General Osório 

realiza feira 

pedagógica 
 

Além de promover o conhecimento, 
a tradicional Feira Pedagógica da 
E.E.B. General Osório, de Três Bar-
ras, no mês de outubro, objetivou a 
aproximação dos estudantes com a 
comunidade.

A programação incluiu expo-
sição de materiais pedagógicos, 
além de apresentações artísticas 

e culturais em todas as disciplinas 
com eixos temáticos como crônicas, 
sexualidade, animais, energia, ciclos 
biogeoquímicos, eletroquímica, ele-
troíma capitalismo e consumismo, 

valores, cultura e diversidade religio-
sa, cores,  jogos didáticos, problemas 
ambientais, construindo a cidadania, 
sólidos geométricos, matemática no  
artesanato, espanhol e inglês.

ALUNOS, além de lançar livro, fi zeram performances para demonstrar profi ssões dos ex-estudantes do Colégio
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>> CAMINHO DAS ÍNDIAS, 
A MELHOR  

TELENOVELA EM 2009

O mundo cor-de-rosa em que Tereza (Lília Cabral) 
vivia desaba de vez. Depois de sofrer com o casa-
mento de Marcos (José Mayer) e Helena (Taís Araú-
jo), e com a tetraplegia de Luciana (Alinne Moraes), 
mais uma bomba cai sobre a cabeça da socialite: a 
doce e virginal Mia (Paloma Bernardi) é fi lha de uma 
aventura extraconjugal de seu ex-marido! 

Revoltada com a descoberta e com todos os 
problemas por que passa, Tereza não pensa duas 
vezes e expulsa a fi lha adotiva de casa. Ela não 
pode mais olhar nos olhos de Mia sem pensar que 
a menina é fruto da traição de Marcos. E mais: que o 
marido trouxe sua fi lha bastarda para dentro de casa, 
como um gesto de fi lantropia, mas que, na verdade, 
era mais uma de suas mentiras. 

Sozinha, sem dinheiro e sem experiência de 
vida, Mia recorre às amigas num primeiro momento. 
E a torturada Tereza? Ela quer mais do que vin-
gança! Pretende descobrir com quem o garanhão 
teve a fi lha fora do casamento. Lembra-se das duas 
amantes com quem Marcos se envolveu no passa-
do. As mulheres que ela vive jogando na cara dele: 
uma arrumadeira de hotel e a vizinha “bunduda” de 
Petrópolis. Fica atormentada: qual delas? Ou será 
uma outra? E não obtém respostas. 

A ex-modelo, no entanto, não vai sossegar en-
quanto não descobrir quem é a mãe daquela que ela 
tinha como sua segunda fi lha preferida. Tinha, não. 
Ainda tem. Quando a poeira baixa um pouco, Tereza 
sofre com a ausência da compreensiva e sempre aten-
ciosa Mia. E maldiz Marcos por fazê-la sofrer tanto.

>> TEREZA EXPULSA MIA 
DE CASA

VIVER A VIDA

A novela brasileira Caminho das Índias ganhou o prêmio 
Emmy internacional de melhor telenovela, na noite de 
segunda-feira, 23, em cerimônia realizada no Hotel Hilton 
de Nova York. A autora Gloria Perez, a atriz Juliana Paes 
e o diretor Marcos Schehtman fi caram radiantes ao rece-
ber o troféu, o único dado a um país latino na cerimônia 
de premiação deste ano. O Brasil concorreu também 
com Maysa, Quando Fala o Coração na categoria fi lme/
minissérie; O Natal do Menino Imperador, em infantil; Ó, 
Pai Ó, em comédia; e Mamonas Assassinas, por Toda 
Minha Vida, em programas artísticos. Gloria não escondeu 
a emoção ao declarar: “Depois de um ano como esse 
é muito emocionante lembrar de tudo o que passamos 
para chegar até aqui.” Sua alegria foi inteiramente com-
partilhada com Juliana Paes e Marcos, que foi quem fez 
o agradecimento em inglês.

>> VOCÊ 
CONCORDA?
A revista People ele-
geu os homens mais 
sexy “vivos”de 2009. 
Johnny Depp está no 
topo da lista. 
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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

O ponto alto da semana é a comunicação, ariano. Está 
fácil propor coisas e expor seu ponto de vista. Mas 
cuidado para não ir com tanta sede ao pote e evite se 
precipitar. Neste momento de paixões e vontades tão 

intensas, é preciso conter a empolgação. Boa semana para planejar 
viagens, ter contato com lugares e pessoas que estão distantes de 
você. Hora de sonhar e viajar.

Semana de iniciativa e empolgação, geminiano. 
Extremamente entusiasmado, você tende a agir 
com vontade e determinação. Bons acontecimentos 
ligados ao amor e às parcerias em geral. Semana 

muito boa para fazer e receber propostas, convites e comunicados. 
Possível proposta profi ssional envolvendo parcerias. Bom momento 
para sua vida pessoal e profi ssional. Aproveite.

O amor está no ar, leonino. Você tende a estar ainda 
mais romântico, apaixonado, pronto para uma boa 
aventura. Esta intensidade vale para relações que 
já existam, mas quem está sozinho fi que atento, 

pois há grandes chances de algo interessante acontecer. Sensação 
de reconhecimento, tranquilidade e bem-estar. O otimismo é seu 
grande aliado nestes dias.

Momento de sonhos profundos, libriano. Mas cuidado 
para não sonhar demais. Pense em como colocar 
tantos desejos em prática. Cuidado para não se iludir, 
pois pode haver falta de clareza nesta fase. Adote 

uma postura mais fl exível, não leve as coisas tão a sério. Relaxar 
perante a vida, inclusive aos problemas, faz tudo parecer mais fácil 
e fi ca mais fácil ser feliz. Curta mais a vida.

Comunique-se, sagitariano. Mas cuidado com o 
excesso de objetividade e franqueza. Mais direto 
que de costume, corre o risco de falar demais ou de 
maneira muito dura, magoando os outros. Isso vale 

especialmente para sua família e relações muito íntimas. Momento 
de destaque e reconhecimento em que sua auto confi ança está 
excessivamente ativada.

Boas oportunidades de brilhar e aparecer, aquariano. 
O contato com o grupo, coisa que você tanto gosta, 
está ainda mais favorecido. É hora de encontrar 
amigos, conversar com pessoas, fazer contatos. E 

todos tendem a notar seu entusiasmo e você tende a ser o centro 
das atenções entre os amigos. Bom momento para rever gastos e 
investimentos. Use seu charme a seu favor.

Hora de fazer algumas mudanças na relação, taurino. 
Por sinal, a semana é positiva para discutir relação 
e resolver pendências. Cuidado para não criar ex-
pectativas demais em relação às coisas, situações e 

pessoas. Espante a preguiça inovando e fazendo coisas diferentes. 
Sair da rotina é positivo neste momento. Encontre tempo para estar 
com amigos e bater um bom papo.

Emoções estão à fl or da pele, canceriano. Ainda mais 
sensível, é possível que o saudosismo tome conta e 
que você sinta saudades de algo ou alguém que está 
distante. O momento é positivo para adotar uma nova 

postura, fazer novos planos e buscar partilhar melhor seus ideais 
com quem ama. Compartilhe, peça, ouça. Faça da sua relação algo 
mais profundo e feliz.

Hora de resolver assuntos familiares e domésticos, 
virginiano. Está mais fácil perceber suas motivações 
pessoais e se colocar melhor perante suas famílias. 
Qualquer pendência ligada ao passado emocional 

também pode ser resolvida com mais facilidade. Você tende a estar 
mais decido, empolgado e cheio de fé. Confi e mais em você e aproveite 
esta fase de tanto entusiasmo e coragem.

A semana está favorável para namorar, escorpiano. 
Esqueça um pouco as responsabilidades, mas evite 
ser negligente. A ideia é curtir mais os prazeres da 
vida tentando não controlar tanto tudo que aconte-

ce. O momento está muito propício para o amor e a diversão. Mas 
aproveite esta fase para organizar sua vida fi nanceira, sendo mais 
prudente com seus gastos.

Para lidar com a pressão deste momento é preciso 
rever alguns planos, capricorniano. Não tenha pressa. 
Faça tudo devagar, pensando que tudo tem o tempo 
certo para acontecer. Um curso rápido ou uma boa 

conversa podem ajudar você e trazer ótimas ideias. Por sinal, anote 
suas ideias para poder colocá-las em prática. Hora de avaliar suas 
escolhas e aprender com elas.

Peixes de 22/2 a 20/3
Você tende a estar mais instável, pisciano. E muito 
impaciente. Cuidado com brigas e discussões. Não 
é um bom momento para tentar impor seu ponto de 
vista. É uma boa semana para retomar ou intensifi car 

a atividade física. Não fi que parado, isso aumenta a ansiedade. O 
ideal é ter uma rotina mais movimentada e cheia de atividades, pelo 
menos nestes dias.

HORÓSCOPO DA SEMANA

PRESERVAÇÃO

Fonte: Climatempo

HOJE:

25ºC

Manhã Tarde Noite
23ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

18ºC

DOMINGO:

30ºC

Manhã Tarde Noite
22ºC

SEGUNDA:

26ºC

Manhã Tarde Noite

20ºC

28ºC

ALMANAQUE

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

HOJE – Marize conta a Eliana que está grávida de 
Gustavo. A apresentadora Eliana vai à lanchonete 
Rock’n Burguer. Eunice contrata transexual para 
fazer escândalo contra Homero.

AMANHÃ – Eunice diz a Andressa Carla, uma 
transexual, fazer escândalo no CIP. Rita e Daniel 
levam Fabrício para o hospital. Marize vai avisar 
sua família sobre a gravidez.

VENDE-SE UM VÉU DE NOIVA - SBT

SORTE
Instiga à loucura tua procura

A ternura aplaca ao teu tocar

Buscam nos gozos da cobiça

Saciando o desejo de ganhar.

Força determinante das ações

Que o Universo à vida pode dar

Alegra-se aquele que a encontra

Lançando-se na fé em te adorar.

Habitante em tantos mundos

Onde o desconhecido também está

Cultivam cultos a seu favor

E quando há dor você vem refrigerar.

Deusa das emoções do desejo

Celeiro dum coração sem amor

A luz amargura a tua ausência

Na demência do fadado perdedor.

Abrilhantas os olhos do dia

Que na noite sem ti repousou

Espreitando o momento da sentença

Que o acaso lhe determinou

Invejam-se aqueles que perdem

O azar que o fracasso negou.

Pegadas os pés não alcançam

Perdem-se por tantos rumos

Que a realidade é um sonho

Debruçada em tantos demônios

Que o sórdido mundo do pecado

Consegue fazer esmorecer

Nos errantes caminhos

Que a falta de azar faz acontecer.                                                                                     

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Chuvoso durante o dia e à noite.

HOJE – Davi fi ca furioso ao ver Gustavo, mas 
depois eles se abraçam emocionados. Gustavo 
confessa para Davi que sempre sabotou suas 
tentativas de ser perfumista por medo de perder 
o posto para ele.

AMANHÃ – Os fi lhos de Rose fazem planos com 
o dinheiro que ela vai ganhar pela patente do 
perfume. Glória percebe que Tarcísio não está 
ouvindo bem.Tarcísio encosta o ouvido no piano 
e começa chorar.

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Ingrid tenta persuadir Jorge a não se 
casar com Luciana. Luciana pergunta para 
Marcos sobre a gravidez de Helena, mas ele diz 
que ela é sua maior prioridade. Ellen vê Ricardo 
e Isabel conversando e fi ca com ciúmes. Miguel 
faz testes com Luciana para verifi car a evolução 
da lesão e ela apresenta sensibilidade nos bra-
ços. Jorge desiste da viagem ao Canadá. Alice 
percebe a tristeza de Helena e resolve animá-la. 
Elas se divertem fazendo compras em uma loja 
de bebê.

AMANHÃ – Dora comenta com Soraia que pensa 
em aceitar a proposta de Helena para trabalhar 
com ela no Rio. Betina encontra Malu e Marcelão 
e os convida para jantar em sua casa. Ingrid fi ca 
inconformada de Jorge ter desistido de viajar para 
o Canadá. Tereza entra no quarto de Isabel e vê 
as imagens do vídeo de Luciana em Petra no lap-
top da fi lha. Alice deixa Helena no hospital para 
fazer os exames de pré-natal. Helena caminha 
pelo corredor do hospital e encontra Marcos.

HOJE – Khalid algema Tony e Fredy, um de seus 
homens. Ele promove uma matança e diz a Tony 
que quer R$ 3 milhões para libertá-lo. Paulo pede 
o dinheiro do resgate a Caló.

HOJE – Bianca desconfi a que Mercedes falsifi cou o 
exame. Dafne descobre que Jacques fez uma oferta 
a Vicente. Frederico entrega o pagamento de Merce-
des. Ela vai à clínica e é observada por Bianca.

AMANHÃ – Felipe fotografa Mercedes com a 
enfermeira da clínica e foge. Bianca conta para 
Socorro que o exame de Gabriel é falso e que 
Frederico armou tudo. Socorro surge na mansão 
de Frederico e o confronta.

Fala-se muito em preservar o meio 
ambiente. Tudo bem, é necessário. Mas 
diante dos acontecimentos nota-se que 
o ser humano também está carente de 
preservação. Vamos contar do berço até 
a meia-idade. Por exemplo, começando 
pelo nosso presidente que precisa se 
preocupar mais internamente com o 
País, viajar menos para se conscientizar 
mais das prioridades que estão massa-
crando o povo. Do berço a meia-idade 
a coisa está precária. Começando pela 
Justiça que deixa muita a desejar, por-
que o povo está sendo dominado pelos 
vícios, crimes, roubos, sequestros, am-
bições, ganâncias e falta de um princípio 
das autoridades máximas para contornar 
esta situação. Preservar o ser humano 
é resistir às tentações que danificam a 
personalidade. A solução? O Deus de 
nossa esperança. O ser humano entra 
na história como projeto a ser realizado 
a partir de opções criteriosas. Exclui-se 
por princípio o arbítrio porque ele é fonte 
de degradação. O que é realmente im-
portante não está no limite das possibili-
dades humanas, porque vem como dom. 

Como o ser humano tende a transformar 
em privilégio tudo o que é fruto de suas 
aptidões, não deixa de ser surpreenden-
te que as três dimensões decisivas em 
termos de plenitude (o amor, a amizade 
e a salvação) não possam ser produzi-
das e nem mesmo merecidas. Essa é 
a garantia de que elas estão abertas a 
todos. Aqui as capacidades produtivas 
são de pouca ou nenhuma ajuda porque 
prevalece a abertura a acolher o dom 
de Deus: “Recorda-te de que tens de 
reavivar o dom de Deus que está em ti 
desde que te impus as mãos” (2 Tm 1,6). 
Tantas vezes atormentados por temores 
de toda espécie, o ser humano vai em 
busca de alguém que dê consistência à 
sua esperança: “Pois o que Deus nos 
outorgou não é um espírito de medo, 
mas um espírito de força, amor e domí-
nio de si”. 

Concluindo: O homem torna-se  melhor 
de acordo com o esforço que faz para 
praticar o bem, e torna-se justo à medi-
da em que se empenha para realizar a 
justiça. Paz e bem.

Chuvoso durante o dia e à noite.

Chuvoso durante o dia e à noite.

Chuvoso durante o dia e à noite.
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Sociedade se 

mobiliza com 

diversas ações 

Cabo Paulo César Padilha coman-
da banda Novos Talentos.    P. 21

CRACK

Três morrem 

em acidente com 

ônibus e caminhão

Batida frontal deixou outros 
13 feridos.             Página 19

BR-116

TRE-SC cassa 

diplomas do 

prefeito e do vice

Israel Kiem recorreu ao TSE, 
em Brasília.             Página 6

MAJOR VIEIRA
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