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Casan perde na Justiça e 
Quege quer assumir serviço

TRÊS BARRAS

Página 17Ideia do prefeito é criar a Companhia Municipal de Águas; projeto deve ser iniciado em janeiro de 2010
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A
pesar da forte oposição de entidades 
evangélicas e católicas, o Senado 
aprovou em primeiro turno, por 54 

votos contra apenas 3, a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) que cria a fi gura 
jurídica do divórcio “direto ou instantâneo”. 
Inspirada na legislação adotada nos Estados 
Unidos e na maioria dos países europeus, 
ela elimina os prazos e as exigências legais 
até agora necessários para a formalização da 
dissolução do vínculo conjugal. Há seis me-
ses, quando a PEC foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados, o vice-presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, dom 
Luiz Soares Vieira, afi rmou que a medida 
“banaliza o casamento”. 

Atualmente, marido e mulher pre-
cisam esperar pelo menos dois anos de 
separação de corpos ou um ano de separa-
ção formal, registrada em tabelionato ou 
reconhecida pela Justiça, antes de iniciar o 
processo de formalização da dissolução do 
vínculo matrimonial. Pela PEC, que ainda 
precisa ser votada em segundo turno no 
Senado, o casal poderá iniciar o processo 
judicial de divórcio quando bem entender. 

A proposta de introdução do divórcio 
“direto ou instantâneo” foi patrocinada pelo 
Instituto Brasileiro de Direito da Família e 
encampada pelos deputados Antonio Carlos 
Biscaia (PT-RJ) e Sérgio Carneiro (PT-BA). 
Para eles, a revogação de prazos mínimos 
e exigências legais reduz as despesas com 
custas processuais e gastos com advogados, 
além de propiciar uma “economia emocio-
nal” ao casal. Para as entidades religiosas, 
o prazo imposto pela legislação vigente 
visava a estimular marido e mulher a re-
fl etirem melhor sobre seu relacionamento, 
com vistas à reconciliação e à continuidade 
dos laços conjugais. Os advogados espe-
cializados em direito de família refutam 

esse argumento, alegando que o índice de 
reconciliação, depois do “tempo de refl e-
xão, diálogo e aconselhamento” previsto 
pela legislação, é inferior a 0,5%. Para eles, 
a PEC chega com muito atraso.

A exemplo do que aconteceu nos 
Estados Unidos e na Europa, a institucio-
nalização do divórcio “direto” é o desdo-
bramento inevitável de um longo processo 
de mudanças comportamentais, culturais, 
éticas e morais causado pela urbanização 
do País. Em 1940, a população urbana 
representava cerca de 32% da sociedade 
brasileira. Com o advento da industria-
lização e as subsequentes mudanças no 
quadro geo-ocupacional do País, a popu-
lação urbana foi crescendo em ritmo de 
progressão geométrica. E, ao permitir que 
as mulheres deixassem o lar para ingressar 
na economia formal, a urbanização acabou 
mudando o perfi l da família brasileira. 

Esse foi o período em que o direito de 
família teve de sofrer alterações radicais 
para acompanhar essas mudanças, apesar 
da resistência de entidades religiosas. 
Essas alterações começaram em 1962 com 
a entrada em vigor do Estatuto da Mulher 
Casada, que permitiu às mulheres, por 
exemplo, praticar o chamado “ato de co-
mércio” sem depender de prévia autoriza-
ção dos maridos, e culminou em 1977 com 
a aprovação do projeto de Lei do Divórcio 
do senador baiano Nelson Carneiro. 

Nesse ano, foram realizados 916 mil 
matrimônios. No que se refere à natureza 
das separações realizadas no Brasil nesse 
mesmo ano, 75,9% foram consensuais e 
apenas 24,1% foram não consensuais. Es-
ses números mostram que a PEC aprovada 
pelo Senado nada mais faz do que adaptar 
o direito de família à realidade social e 
cultural do País.

EDITORIAL

O divórcio direto

ARTIGO

L
amentável e digno de repúdio a iniciativa ditato-
rial do presidente Luís Inácio Lula da Silva em 
editar Medida Provisória concedendo reajuste 

nominal de 8,7% a partir de janeiro, elevando o valor 
dos atuais R$ 465 para pelo menos R$ 505. Também 
dará metade desse ganho real aos benefícios da Previ-
dência Social superiores ao mínimo, ou seja, somente 
6,2% para 8,1 milhões de brasileiros que recebem mais 
que um salário. É vergonhoso! 

A medida provisória será editada na próxima se-
mana para que a antecipação do reajuste, que valerá a 
partir de 1º de janeiro e começará a ser paga no fi nal do 
mesmo mês, funcione, na avaliação do governo, como 
um “Presente de Natal” para os aposentados. 

Lula antecipou o anúncio de reajuste para tentar 
conter desgaste de barrar proposta de aumento maior, 
cujo projeto 01/07 tramita na Câmara dos Deputados e 
certamente seria aprovado, caso fosse votado.

O Governo diz que não pode dar aumento igual a 
todos os aposentados, pois isto seria o caos. Conversa 
fi ada na minha opinião, senão vejamos: A Constituição 
de 1988, quando trata da Seguridade Social, no Ca-
pítulo II – Da Ordem Social, diz, no artigo 194, que a 
mesma “compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência social e à assistência social”.

A Seguridade Social é fi nanciada, também de 
forma integrada, pela folha de salários, Cofi ns, CSLL 
e CPMF, além de outras fontes.” 

As fontes de fi nanciamento eram, até então, as 
empresas, incidentes sobre a remuneração paga, 
devida ou creditada aos segurados e demais pessoas 
físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo emprega-
tício; as dos empregadores domésticos, incidentes 
sobre o salário de contribuição dos empregados 
domésticos a seu serviço; as dos trabalhadores, 
incidentes sobre seu salário de contribuição; as 
das associações desportivas que mantêm equipe 
de futebol profi ssional, incidentes sobre a receita 
bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que 
participem em todo o território nacional em qualquer 
modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais, 
e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e 
transmissão de espetáculos desportivos; as incidentes 
sobre a receita bruta proveniente da comercialização 

da produção rural; as das empresas, incidentes sobre 
a receita ou faturamento e o lucro (Cofi ns e CSLL); as 
incidentes sobre a receita dos concursos de prognósti-
cos, da Caixa Econômica Federal; CPMF, que, como 
sabemos, deixou de existir. 

Se o próprio Ministério da Previdência Social cita 
esta integração entre a Previdência Social, a Saúde e a 
Assistência Social, formando a Seguridade Social, bem 
como a integração de suas fontes de fi nanciamento,  
não é correto, a meu ver, que se apresente, todos os 
meses, de forma separada,  o resultado do Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), para informar 
que a Previdência é defi citária, uma vez que o mesmo 
faz parte desta “integração”, conforme já explicitado 
acima. No tal “défi cit da Previdência Social” deve ser 
considerado o resultado altamente negativo da área 
rural, cujos benefi ciários, lá no início, não contribuíram 
para a formação do fundo e, atualmente, contribuem 
com um percentual baixíssimo sobre as vendas, sendo 
de se perguntar se não há muita sonegação, uma vez 
que a arrecadação desta área é muito pequena, em 
relação ao total pago como benefícios.

Segundo análises, de 2000 a 2008 tivemos os 
seguintes números: Superávit total : R$ 392,2 bilhões, 
ou seja, a diferença entre o total das receitas da Se-
guridade Social menos o total das despesas. Sobrou 
toda esta grana. Mesmo com a diminuição dos valores 
da Desvinculação das Receitas da União, no total de 
R$ 237,7 bilhões, ainda assim, sobrou o total de R$ 
154,5 bilhões.

Ora, diante disso, dizer que não há recursos 
para dar aumento igual ao do salário mínimo aos 
aposentados e pensionistas que recebem mais que 
o mínimo é brincadeira.

Por último, dizer que os cerca de 6,2%, para quem 
recebe mais de um mínimo, é um grande aumento é 
piada de mau gosto, uma vez que a defasagem em 
relação ao salário mínimo continuará.

Inconformados, a Cobap, a Feapesc e a Asaprev 
de Canoinhas não fi carão caladas. Vamos demonstrar 
publicamente e de todas as formas nossa indignação 
e revolta contra o governo. Em 2010, ano eleitoral, 
dezenas de atos e protestos serão defl agrados em 
todo o País. 

Nivaldo Burgardt é presidente da Associação de 
Aposentados e Pensionistas de Canoinhas e Região

Lula crucifi ca milhões de aposentados 
NIVALDO BURGARDT 

ARTIGO

N
a aula do dia 20/11, o sociólogo Walter Knaesel 
Birkner nos questionou sobre a importância 
dos acadêmicos se manifestarem diante do 

que vem se passando sobre a nova reitoria da UnC. 
Eu, como acadêmico do curso de ciências sociais, 
faço algumas indagações: Se a sede da reitoria fi car 
em Canoinhas, daremos um grande salto de conhe-
cimento e desenvolvimento, contribuindo assim com 
a nossa região em vários aspectos, tanto econômico, 
quando profi ssional. Diante desse fato, coloco uma 
frase do cantor e compositor Zé Geraldo: “Tudo isto 
acontecendo e eu aqui na praça dando milhos aos 
pombos”.  Não podemos nos acomodar com os fatos 
acontecidos e não dar nossa opinião. 

Muitas informações não são passadas para 
os acadêmicos, uma porque eles são acomodados, 
tudo está bom, vamos nos graduar, pegar nosso 
certifi cado e entrar no mercado de trabalho, terminar 
a graduação e não perceber esse momento histórico. 
É uma falha. Precisamos sim nos preocupar com a 
nossa universidade porque é ela que vai nos qualifi -
car para sermos um bom profi ssional. 

Lembro a frase de Bertold Brecht, “Não sabe 
o imbecil que da sua ignorância política nasce à 
prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o 
pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, 
pilantra, o corrupto e lacaio das empresas nacionais 
e multinacionais”. 

A nova sede em Canoinhas traz para a região mais 
desenvolvimento, pesquisa e extensão.  E o fato da pro-
babilidade dos corredores da universidade fi carem mais 
dinâmicos com os debates e refl exões sociológicas por 
causa do maior fl uxo de conhecimento. Uma região 

desenvolvida economicamente e sustentável tem sua 
base em lideranças e massa crítica com a importância 
que é a universidade com mestres e doutores, pesqui-
sadores e estudantes. Surge com isso, a viabilidade 
de “soluções técnicas” mais avançadas ou efi cientes 
e sua gradual sociedade nacional subdesenvolvida e 
dependente. Apesar da irracionalidade das situações 
e das infl uências “conservadoras” ou “radicais” que 
nascem e operam, parece evidente que estamos num 
processo que é o conhecimento científi co e inovações 
necessárias. Precisamos dessa universidade. Pois 
numa época em que outros povos conquistam o 
desconhecido, ainda lutamos por conquistar o limiar 
da condição humana. 

Uma universidade de fato é aquela que presta 
serviço a comunidade com trabalho de formação e 
integração e seu corpo docente presta um serviço ex-
terno, porque busca ver sua região crescer em capital 
humano e conectivo. Uma alternativa de mobilização 
em prol de a nova reitoria fi car em Canoinhas seria o 
DCE (Diretório Central dos Estudantes) se manifestar 
e dar sua opinião sobre a nova sede. Se for a favor, 
mobilizar os acadêmicos para essa conquista, que 
é histórica para nossa região. Cito a alegoria do 
professor Armindo Jose Longhi em seu artigo de 
20 de novembro intitulado O cavalo da Reitoria está 
passando! com a música do mesmo Zé Geraldo “O 
cavalo passou encilhado e eu não montei”.    

 
Wilson Luis Corrêa é acadêmico da 8.ª fase 

do Curso de Ciências Sociais da UnC e secretário 
regional da Pastoral da Juventude do Meio Popular 
(PJMP)

A nova Reitoria da UnC
WILSON LUIS CORRÊA 
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<< O QUE PASSOU...

ÁREA de alagamento próxima à marginal do rio Tietê, em São Paulo, durante a chuva de terça-feira, 8; seis morreram

6,6%
é a média de perda do aposentado devido ao 
aumento do teto das contribuições acima da 
infl ação. Em janeiro de 2002, por exemplo, o teto 
saltou de R$ 1.869,34 para R$ 2,4 mil; perda é 
maior após fator previdenciário ser aplicado

Caos no Couto Pereira

<< 6/12
Revoltados com o empate por 1 
a 1 que resultou no rebaixamento 
do Coritiba para a Série B, tor-
cedores do time invadiram o gra-
mado do Couto Pereira, ao fi nal 
do jogo, e protagonizaram uma 
batalha campal com policiais, trio 
de arbitragem e profi ssionais do 
próprio clube e do Fluminense.
Bancos, pedaços de madeira 
e tripés de câmeras fi lmadoras 
utilizadas por jornalistas foram 
arremessados em direção aos 
soldados. 

Favorecimento ao PT

<< 7/12
Governos petistas se destacam 
no programa federal de ajuda 
para os Estados compensarem 
perdas com a crise. Dos R$ 2,47 
bilhões liberados até agora,
R$ 913 milhões (37%) foram para 
as cinco gestões do PT.
As cinco tucanas nada recebe-
ram. Dos seis pedidos de em-
préstimo feitos por governos do 
PT, cinco foram desembolsados.

Enem tem abstenção de 39%

<<7/12
Dois meses após o adiamento 
devido ao vazamento da prova, 
o Enem 2009 registrou novos 
problemas neste fi m de semana, 
durante a aplicação do exame: 
o gabarito ofi cial divulgado pelo 
Ministério da Educação estava 
errado, a abstenção foi a maior 
da história e houve confusão na 
entrada dos candidatos em diver-
sos locais da avaliação.

Palocci volta aos holofotes

<<8/12

A Polícia Federal suspeita do 
envolvimento de Adhemar Paloc-
ci, irmão do ex-ministro Antonio 
Palocci, em suposto recebimento 
de propina da Camargo Corrêa 
paga também ao PMDB e ao PT. 
Adhemar, diretor de planejamento 
e engenharia da Eletronorte, é 
citado no relatório fi nal da opera-
ção Castelo de Areia, da PF.

Por MP, Lula dá ganho 

real a aposentado

<< 8/12
O presidente Lula decidiu barrar 
a votação na Câmara do projeto 
que fi xa o valor do salário mínimo 
em 2010 e editar medida provisó-
ria concedendo reajuste nominal 
de 8,7% (5,1% acima da infl ação) 
a partir de janeiro, elevando o 
valor dos atuais R$ 465 para pelo 
menos R$ 505. A MP também 
dará metade desse ganho real 
aos benefícios da Previdência 
Social superiores ao mínimo.

Atentados matam 127

<< 8/12
Uma série de atentados aparen-
temente coordenados deixou pelo 
menos 127 mortos e mais de 500 
feridos em Bagdá. A ação terroris-
ta -a terceira de grande porte na 
capital do Iraque desde agosto-, 
não teve a autoria reivindicada, 
mas foi atribuída pelo governo à 
insurgência sunita ligada ao regi-
me de Saddam Hussein e à rede 
terrorista Al Qaeda.

Governo amplia estímulos 

e turbina BNDES

<< 9/12
Apesar de a equipe econômica 
destacar que o Brasil já entrou 
numa nova fase de crescimento 

após a crise fi nanceira, o gover-
no decidiu injetar mais R$ 3,2 
bilhões para tentar garantir a reto-
mada dos investimentos e da pro-
dução já no início do ano eleitoral 
de 2010. Os recursos virão por 
meio da prorrogação de desone-
rações já existentes e da criação 
de novas isenções de impostos e 
contribuições. Além disso, haverá 
novas linhas de crédito.

Confronto no DF

<<9/12
A crise política no Distrito Federal 
teve confronto entre policiais e 
manifestantes nas proximidades 
do Palácio do Buriti, sede ofi cial 
do governo. Diversos integrantes 
do movimento que pede a saída 
do governador José Roberto Arru-
da (DEM) fi caram feridos e três 
pessoas chegaram a ser detidas, 
mas já foram liberadas.

PIB cresce no 3.º trimestre

<< 10/12
O Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil cresceu 1,3% no terceiro 
trimestre deste ano, em relação 
ao segundo, para R$ 797 bilhões, 
mas em relação a igual período de 
2008, mostrou queda de 1,2%. 

Pré-sal em pauta

<< 10/12
 As votações na Câmara dos De-
putados dos projetos de capitali-
zação da Petrobras e da criação 
do Fundo Social, que integram 
as propostas do governo para o 
novo marco regulatório do setor 
do petróleo, fi carão para 2010. 
O governo conseguiu aprovar na 
Câmara o texto-base do projeto 
que muda o modelo de explora-
ção de petróleo do pré-sal para 
partilha (em vez de concessão) 
e redistribui os recursos dos 
royalties.

TODOS OS OLHARES PARA COPENHAGUE: Obra de arte dá forma a CO2 emi-
tido a cada mês pelo homem durante Conferência da ONU sobre o clima
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ENTREVISTA

Política
MATÉRIA-PRIMA
O que fazer com 

Miguel Gontarek?
> p. 5

SUCESSÃO NA CÂMARA
A duas semanas das eleições,
muda tudo
> p. 6

Governador esteve em Porto União e Canoinhas na segunda-feira, 7

LHS inaugura UTI e 
entrega USA ao Samu

Edinei Wassoaski
COM ASSESSORIA

O governador Luiz Henrique 
da Silveira (PMDB) inaugurou 
a Unidade de Suporte Avança-
do do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência de Canoinhas 
(Samu), 10 leitos de UTI e en-
tregou um tomógrafo de última 
geração para o Hospital São Brás, 
de Porto União, na segunda-feira, 
7. Todas as entregas resultaram 
em investimento de mais de R$ 
1 milhão.

“Não é por acaso que este equi-
pamento veio para Porto União”, 
salientou LHS, acrescentando: 
“Ele faz parte de uma política de 
interiorização dos atendimentos de 
média e alta complexidade que im-
plantamos na Saúde, desde a gestão 
passada, para reduzir o número 
de deslocamentos de pacientes a 
Florianópolis”.

Desde segunda-feira, o Samu 
de Canoinhas, que é vinculado 
à Central de Regulação de Join-
ville, dispõe de uma Unidade de 
Suporte Avançado (USA), com 
médico, enfermeiro e motorista 
de plantão durante 24 horas, que 
atua como Unidade de Terapia 
Intensiva móvel. “Com isso 
temos mais uma região com 
USA; o próximo passo será a 
implantação em Caçador”, disse a 
secretária da Saúde em exercício, 
Carmem Zanotto. Ao todo, são 
22 ambulâncias de USA, 71 de 
Suporte Básico e uma unidade 
aérea, em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal.

O Samu da região Norte 
passa a contar com quatro uni-
dades de Suporte Avançado (uma 
delas foi entregue este ano, para 
Mafra), e 13 unidades de Suporte 
Básico. No âmbito estadual, o 
Samu conta com 1,2 mil profi s-
sionais, mais de 70 USBs, mais 
de 20 USAs e um helicóptero em 
convênio com a Polícia Rodovi-
ária Federal. Em quatro anos de 

atividades em Santa Catarina, o 
Samu já recebeu mais de 800 mil 
chamados, com taxa de mortali-
dade de 0,5%.

Também foram inaugura-
dos 10 leitos que fazem parte 
da nova UTI do Hospital Santa 
Cruz (HSC). “Neste governo, já 
tivemos 213 novos leitos de UTI, 
o que signifi ca uma ampliação de 
60% no atendimento. A Secreta-
ria da Saúde bancará o custo dos 
pacientes até o credenciamento 
do Ministério da Saúde”, infor-
mou Carmem. O credenciamen-
to deve sair em um mês. A UTI 
leva o nome de Tereza Gobbi, 
avó da médica Dra. Adair Dittri-
ch, que foi uma das idealizadoras 
do HSC.

Apesar de inaugurada e equi-
pada com o que há de mais 
moderno na área, a UTI só deve 
entrar em funcionamento daqui 
a 30 dias. Isso porque, a adminis-
tração do HSC ainda não conse-
guiu contratar a equipe médica 
que irá atender na UTI. Contatos 
com empresas terceirizadas estão 
sendo feitos, já que Canoinhas e 
região não dispõem de médicos 
para o serviço. “O desafi o apenas 
começa com a inauguração”, aler-

tou o presidente do HSC, Derby 
Fontana Neto.

LHS assinou ainda convê-
nios que somam R$ 300 mil em 
repasses ao Hospital Santa Cruz 
e entregou um arco cirúrgico no 
valor de R$ 260 mil. Este é o 
segundo arco cirúrgico entregue 
pelo Governo do Estado em 
um ano. O primeiro estragou 
na primeira cirurgia e não tem 
conserto.

ESCOLA

Ainda em Porto União, Luiz Hen-
rique inaugurou a escola Germano 
Wagenfuhr, obra que demorou 
três anos para fi car pronta. 

Antes desses atos, o gover-
nador inaugurou pela manhã o 
Ginásio do Colégio São José, em 
Fraiburgo, a quadra de Esportes 
da EEB Master Salvatori, em 
Tangará, e o Museu do Vinho, 
em Panceri.

Também participaram das 
solenidades os secretários Paulo 
Bauer (Educação), Edmilson 
Veka (Desenvolvimento Regional 
de Canoinhas), Mauro Mariani 
(Infraestrutura), Valdir Cobalchi-
ni (Coordenação e Articulação) e 
o deputado Antônio Aguiar.

Está certa sua saída do gover-
no?

Tudo certo para eu sair dia 5 
de janeiro.

Claro que o senhor não vai re-
nunciar a um ano de mandato 
sem haver moeda de troca com 
o vice-governador Leonel Pavan. 
Será exigido dele que não se 
candidate?

Queremos, na Polialiança, que 
o candidato a governador seja 
o que tem melhores condições 
de ganhar. Não tem moeda de 
troca. Queremos que o melhor 
seja o vencedor.

Não haverá problemas se Pavan 
lançar candidatura então?

Vamos buscar o candidato 
mais forte.

Como o senhor vê Pinho Moreira 
e Raimundo Colombo, ambos 
querendo a cabeça de chapa?

Tanto Colombo, quanto Pavan 
e Eduardo têm esse mesmo 
pensamento, de estarmos jun-
tos para ganhar com o que tiver 
melhores condições, o que 
vamos auferir com pesquisas 
no ano que vem.

O senhor não vislumbra outro 
futuro para o PMDB senão a Po-
lialiança?

Se estamos juntos há quatro 
anos em harmonia, com a 
bancada na Assembleia apro-
vando todos os meus projetos, 
porque vamos nos separar na 
eleição?

A tentativa de conversação será 
até o último prazo?

Inclusive uma das razões pelas 
quais me afasto do Governo 
é pra ter mais tempo para a 
articulação política.

Como o senhor vê a movimenta-
ção da oposição?

Nunca me preocupei com a 
oposição. Vamos fazer nosso 
time, colocar em campo e 
vencer.

O governo fecha o ano com as con-
tas em dia?

Nunca, nenhum governo do 
Estado, teve uma gestão tão 
exitosa quanto a nossa. Do dia 
26 de novembro até 16 de de-
zembro, estamos pagando salário 
de novembro, antecipando 13.º 
salário e antecipando o salário de 
dezembro. Injetamos R$ 1 bilhão 
na economia catarinense.

Como o senhor vê a polêmica criada 
entre patrões e empregados em rela-
ção ao salário mínimo regional?

Vários Estados já fi xaram. Nos-
so projeto, infelizmente, não 
resultou de negociação com a 
parte dos empregadores. Não 
desejaram e não quiseram nego-
ciar. Mas a lei está aprovada e o 
salário mínimo regional não causa 
nenhum problema à economia.

“Não tem moeda 

de troca”, diz LHS
Antes das inaugurações em Canoinhas, o 
governador falou ao CN sobre política e eleições

EMERGÊNCIA: Verka, Weinert, Adair, Aguiar e Luiz Henrique na inauguração
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LHS: Busca por substituto forte
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> Frase da semana

O que fazer com 
Miguel Gontarek?

CASAN RESISTENTE
Fica cada vez mais claro que o prefeito Leoberto Weinert (PMDB) vai enfren-
tar resistência feroz para municipalizar a água. No Dia de Luta em Defesa do 
Saneamento Público, o plenário da Assembleia Legislativa de SC fi cou lotado 
de servidores da Casan. Eles protestavam contra as tentativas de “desmonte e 
privatização da empresa”, a exemplo do processo de municipalização da água 
que ocorre em Chapecó.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Santa Catarina (Sintaema), Odair Rogério da Silva, a munici-
palização é uma medida que acaba ocasionando na posterior privatização do 
sistema, uma vez que os municípios não têm capacidade de endividamento para 
suprir as demandas de serviços e investimentos na área. “Todos os sistemas 
municipalizados hoje estão nas mãos das empreiteiras”, revelou. É justamente 
este o temor dos vereadores canoinhenses, que vão intervir no processo de mu-
nicipalização, com direito a vetar qualquer ação do prefeito sobre a questão.

Aonde Miguel Gontarek estará no dia 22/12?

o Governo de SC propôs projeto de lei que 
municipaliza o Ensino Fundamental no Estado. 
A proposta provocou polêmica e o deputado 
Pedro Uczai (PT) chegou a pedir a retirada do 
projeto por entender que ele onera ainda mais 
os municípios, que dos entes públicos é o que 
menos recebe do bolo tributário. Mais de 100 
municípios já se manifestaram contrários à 
municipalização em debates realizados pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Educação em 
todo o Estado.

Eleição na Câmara

Apesar de terem se estranhado quando da discussão sobre a Ca-
san, o governador Luiz Henrique tem muito respeito pelo prefeito 
Leoberto Weinert (PMDB). Isso fi cou claro em dois momentos. 
Quando brigou com o cerimonial na inauguração do Ginásio de 
Esportes Elói Bona, por não constar o nome do prefeito na placa 
inaugural e na segunda-feira, 7, durante a inauguração da UTI do 
Hospital Santa Cruz. Ao assinar repasse de R$ 300 mil para o HSC 
fez questão de chamar Weinert para assinar o repasse, mesmo não 
constando do protocolo.

     Falando em protocolo, LHS se irritou mais uma vez com 

o despojamento do cerimonial. Como todos que discursavam 

fi cavam de costas para a “mesa”, o governador mesmo arredou 

o púlpito e ajeitou o microfone.

MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO

Não se surpreendam se nos próximos dias 
o vereador Miguel Gontarek (PP) viajar para a 
Europa ou a África subsaariana (dizem que os 
leões lá são famintos), ou, numa atitude extrema, 
ser sequestrado.

Metade da Câmara de Vereadores não quer 
ver nem a sombra do progressista até o fi m do 
ano. É a ausência dele que vai garantir a elei-
ção de Wilson Pereira (PMDB) na disputa pela 
presidência da Câmara.

Sua presença no dia da eleição, no entanto, 
muda totalmente o cenário. Dessa forma, Beto 
Passos (PT) é eleito.

Os novatos mais Tarciso de Lima (PP) já 
viram que a paulada dada pelos veteranos foi 
cruel e não vislumbram vitória pelas vias con-
vencionais. Devem usar das mesmas artimanhas 
dos veteranos mais Gil Baiano (PSDB), ou seja, 
levar a situação para o famoso tapetão.

Já está mais claro que o dia que a licença 
médica de Gontarek, por mais que tenha um fun-
do de verdade, foi forçada. Tanto que quem viu o 
vereador jogando bingo debaixo do sol escaldan-
te de domingo, 6, no Parque de Exposições, fi cou 
sem entender o grau de gravidade de sua suposta 
doença.

Com o vale tudo em vigor, não dá pra se 
prever quem leva a melhor nessa guerra. 

ISENÇÃO DO IPI

“Pode ser que o povo queira 

saber o que tem por trás disso”
do vereador João Grein (PT) fazendo muita gente se coçar ao se referir 

ao bate-boca em torno da eleição da mesa diretora da Câmara para 2010

A isenção do Imposto por Produto Industrializado 
(IPI) para móveis teve efeito positivo na indústria 
canoinhense, mais especifi camente para a Em-
presa Fuck S.A., que conseguiu benefi ciar suas 
unidades de portas. Efeito muito maior teria se a 
redução fosse estendida ao setor de compensa-
dos, que engloba outras grandes empregadoras 
como Lavrasul e Procopiak. Com o dólar baixo, 
essas empresas têm diminuído o faturamento 
consideravelmente. O setor pleiteia o mesmo 
benefício. Bem da verdade, a redução de IPI setor 
a setor é uma medida politiqueira, mas que traz 
excelentes resultados para a economia. 

> 12%: é o aumento previsto pelo comér-
cio nas vendas de Natal em relação ao 
ano passado. Deve ser o melhor Natal em 
11 anos.

> CANOINHAS: Membros do Sindicato 
dos Comerciários estão fazendo marca-
ção cerrada em cima dos lojistas. Estão 
batendo de loja em loja para verifi car o 
cumprimento dos horários.

> VERBA: Deputado Antonio Aguiar 
(PMDB) garantiu Kombi no valor de R$ 53 
mil para a Apae de Canoinhas.

> PLEITO: Vereador substituto Neno Pan-
gratz (PP) interpelou ao prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB) que melhore as ruas do 
Parado e do Alto da Tijuca.

> INVESTIMENTO: Vereadores de Canoi-
nhas devem aprovar em 2.ª votação na 
segunda-feira, 14, o orçamento para 2010. 

> PROMESSA: Prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) voltou a afi rmar esta semana que 
o novo CEI Vinícius de Moraes deve estar 
pronto em setembro de 2010.

> MANDÃO: Tem assessor de deputado 
se achando o dono do mundo quando 
entra em órgão público. 

> ZICA: O PT de Papanduva teve as 
contas reprovadas pelo TRE-SC relativas 
ao ano eleitoral.

É preciso dizer
     Não dá pra entender porque essa teimosia em não 
alterar o que está errado. Quem está administrando o 
sistema de estacionamento rotativo em Canoinhas sabe 
muito bem que vários municípios tiveram de fl exibilizar 
a lei depois de ações na Justiça, reclamações na imprensa 
e xingamentos. Porque insistir nessa sangria?. Mire-se no 
exemplo de União da Vitória, que depois de tanto discutir 
teve de ceder e tolerar 10 minutos para paradas rápidas. 
Isso sem contar a questão das motocicletas, que por uma 
interpretação grosseira da lei, o Detracan entende que não 
é veículo. Ora, pois se as vagas pagas passam boa parte do 
dia desocupadas, porque não aumentar a receita cobrando 
também das motos que não encontram vagas grátis?. Não 
precisa alterar nada, basta respeitar a lei. 

Queridinho de LHS

Os três assessores jurídicos da Câmara de Canoinhas estão temen-
do serem chamados para conceder parecer sobre a bagunça que virou a 
eleição. Ninguém quer se meter no assunto por medo de represália.

Prendam o cachorro-quente
     Vereador Beto Passos (PT) fi cou pasmo com a me-
gaoperação montada pela Polícia Militar para apreender 
os carros de cachorro-quente estacionados em vagas do 
Rotativo. “Parecia que tinha ali uma quadrilha perigosa”, 
comparou.

Presidência
     José Serra (PSDB) cresceu na mais nova pesquisa CNI-
Ibope, divulgada esta semana. Está com 38% das intenções 
de voto. Em setembro eram 35%. Dilma Rousseff  (PT) 
também subiu dois pontos: de 15 para 17%. Ciro Gomes 
(PPS) está em queda livre: passou de 17 para 13%. Marina 
Silva (PV) caiu de 8 para 6%.
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Licença médica de Miguel Gontarek e posse de Neno Pangratz dão vantagem a veteranos; pleito será dia 22

A duas semanas da eleição, muda tudo

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Quem apostou que a vitória do 
bloco de novatos mais Tarciso 
de Lima (PP) há dois meses des-
pachou Beto Passos (PT) direto 
para a presidência da Câmara 
de Vereadores em 2010, precisa 
rever a aposta.

Os novatos não contavam 
com a dissidência de Miguel 
Gontarek (PP). Alegando pro-
blemas de saúde, o vereador 
apresentou licença médica de 
30 dias na semana passada. Seu 
suplente, Neno Pangratz (PP), 
assumiu imediatamente. A pri-
meira grande dúvida foi: E se 
Gontarek não estiver na eleição 
da mesa diretora, inicialmente 
marcada para terça-feira, 15, 
mas agora adiada para 22 de 
dezembro?.

Com um membro a menos, 
o bloco novato perde a vantagem 
sobre os veteranos. Até então, 
como havia empate, eles eram os 
favorecidos. O critério de desem-
pate é o bloco que reúne o maior 
número de votos nas urnas, ou 
seja, o bloco de novatos.

Sem empate, prevalece a 
maioria simples. Mesmo com 
esta vantagem, os veteranos mais 
Gil Baiano (PSDB) trataram de 
amarrar ainda mais a situação, 
fi liando Pangratz no bloco.

A fi liação provocou a ira do 
bloco novato, que lutou meses 
a fi o para garantir a presidência. 
“Não achava que a situação fosse 

se arrastar por mais tempo. Esta-
mos nos igualando a muita gente 
de Brasília, que na busca pra che-
gar até aqui tem uma ideologia. 
Depois quando chega aqui, é doa 
a quem doer”, alfi netou Passos 
na sessão de terça-feira, 8. Os 
novatos lançaram uma dúvida: 
Poderia Pangratz se fi liar a um 
bloco sendo suplente?

O presidente da Casa, Cé-
lio Galeski (DEM) pediu que 
a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) analise a situação 
e apresente parecer na semana 
que vem.

O CN analisou o regimento 
interno da Câmara. Pela análise, 
o parecer da CCJ será mesmo 
a favor dos veteranos. O regi-
mento deixa claro que é possível 
o registro de blocos “nos 30 
dias que antecedem a eleição da 
mesa”. Dessa forma, os blocos 
podem ser inscritos até no dia da 
eleição. O desligamento de um 
vereador de determinado bloco, 
no entanto, só pode ocorrer “até 
30 dias antes do pleito”, ou seja, 
Pangratz não pode mais declinar 
do bloco. De qualquer forma, 

como presidente, Galeski pode 
ou não acatar o parecer da CCJ.

A dúvida que surge agora é 
se Gontarek resolver aparecer 
justamente no dia da eleição, 
poderá assumir a vaga.

BATE BOCA

Galeski se irritou com Passos e 
Alexey Sachweh (PPS). 

A briga começou com Sa-
chweh. “O senhor não entende o 
regimento”, disse Galeski. “En-
tendo tanto quanto o senhor”, re-

trucou Sachweh. Passos interveio 
e foi ameaçado de expulsão do 
plenário por Galeski. O bate boca 
se generalizou entre os três. “Es-
tou espantado com o nervosismo 
de presidente. Não fui desrespei-
toso ou faltei com educação com 
o senhor para chegar ao ponto de 
o senhor me atropelar da sessão 
como se fosse dono da casa. Vou 
me calar para que não seja coloca-
do porta afora dessa casa”, disse 
Passos indignado.

“É minha competência con-

ceder ou retirar a palavra”, ame-
nizou Galeski.

Pivô da confusão, Pangratz 
se pronunciou. “Não acho que 
posso ser sacrifi cado. Se entras-
se no seu bloco, estaria certo, 
então?”, perguntou a Passos. 
“Eles me convidaram, vocês 
não. Achei certo e aceitei o 
convite”, emendou. Passou não 
respondeu.

A CCJ se reuniu ontem à 
tarde. O parecer deve ser lido na 
sessão de segunda-feira, 14.

PASSOS E PEREIRA travam disputa pela presidência da Casa há meses
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Região FIM DE ANO

Eventos marcam preparativos para o Natal

> p. 8

“Os amigos são como fl ores: precisam ser regadas de vez em 

quando para continuarem fl orindo”

FELIZ ANIVERSÁRIO!
08/12 Douglas Michel Martins

08/12 Rodrigo Soinski
09/12 Heitor Zorek

TÉCNICOS EM GESTÃO DA 
PROPRIEDADE RURAL

Na quarta-feira, 9, aconteceu a formatura da 1.ª turma do curso téc-
nico em Gestão da Propriedade Rural da Escola de Educação Básica 
Estanislau Schumann. O curso faz parte do projeto de Ensino Médio 
Integrado à Educação Profi ssional (EMIEP) em Santa Catarina, desen-
volvido em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, Ciência 
e Tecnologia e Ministério da Educação. Parabéns a todos os formandos 
pela conquista!

FORMANDOS 2009

Os alunos da 3.ª série 1, da  E.E.B. Estanislau Schumann, se despedem 
do ano letivo com muitas conquistas e iniciam uma nova fase de suas 
vidas. Parabéns e sucesso na nova caminhada!

Região elenca propostas 
para Conferência
Canoinhas realizou fase regional do evento que culminará em maio

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Canoinhas sediou na quarta-fei-
ra, 9, a fase regional da 4.ª Con-
ferência das Cidades. Segundo 
a gerente de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Habitação da 
SDR Canoinhas, Anita Pereira, 
o encontro teve por objetivo 
avançar na construção da Política 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, indicar prioridades de 
atuação à Secretaria Municipal de 
Planejamento, Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente e fazer 
um balanço dos avanços, difi cul-
dades e desafi os na implemen-
tação das políticas municipais 
do setor. “Há municípios que 
nem plano diretor tem”, lembra. 
Além disso, foram eleitos os de-
legados que deverão representar 
o município na 4.ª Conferência 
Estadual das Cidades, que será 
realizada entre os dias 1.º e 18 de 
abril de 2010, em Florianópolis.   
São quatro os eixos temáticos. 
O primeiro é a criação e im-
plementação de conselhos das 
cidades, planos, fundos e seus 
conselhos gestores nos níveis 
federal, estadual e municipal. A 
segunda frente de discussões é a 
aplicação do estatuto da cidade e 
dos planos diretores e a efetiva-
ção da função social da proprie-
dade do solo urbano. Também 
foram abordadas a integração 
da política urbana no território 
(política fundiária, mobilidade e 
acessibilidade urbana, habitação 
e saneamento) e a relação entre 
os programas governamentais – 
como PAC e Minha Casa, Minha 
Vida – e a política de desenvol-
vimento urbano.

CONFERÊNCIA 

NACIONAL

Além de discutir temas locais, 
a Conferência Regional indicou 
duas propostas prioritárias em 
cada um dos quatro eixos temá-

ticos, que serão encaminhadas à 
discussão na Conferência Esta-
dual. Para cada um dos quatro 
eixos temáticos, as conferências 
estaduais indicarão duas propos-
tas prioritárias para a discussão 
na 4.ª Conferência Nacional das 

Cidades, que ocorrerá de 24 a 28 
de maio de 2010, em Brasília.

Após a realização da 4.ª Con-
ferência Nacional das Cidades, 
será encaminhado ao presidente 
Lula um relatório fi nal, com as 
recomendações aprovadas. 

CONFERÊNCIA reuniu representantes de sete cidades do Planalto Norte
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Eventos marcam preparativos para o Natal
Na quarta-feira, 9, centenas de pessoas assistiram ao Coral Anjos da Paz na escadaria da Igreja Matriz Cristo Rei

Luzes coloridas nas vitrines e 
a presença de Papais Noéis es-
palhados pelas ruas da cidade 
anunciam a chegada de uma 
das datas mais importantes do 
calendário religioso. Em Canoi-
nhas, a programação elaborada 
para o Amigos do Natal 2009 
começou na quinta-feira, 3, com 
apresentações de grupos bate 
latas e inauguração da Casinha 
do Papai Noel, na praça Lauro 
Müller. Na sexta-feira, 4, a Asso-
ciação dos Moradores do Campo 
d’Água Verde iniciou a campanha 
Natal da Paz no bairro, mas foi 
na quarta-feira, 9, que a cidade 
entrou defi nitivamente no clima 
natalino.

Centenas de pessoas se reu-
niram na rua Frei Menandro 
Kamps e na praça Dr. Oswaldo 
de Oliveira, em frente à Igreja 
Matriz Cristo Rei, para assistir 
à apresentação do Coral Anjos 
da Paz, formado por crianças 
da rede municipal de ensino. 
Alojados nas escadarias da Igre-
ja Matriz as crianças cantaram 
músicas com temas religiosos e 
executaram performances alusi-
vas às músicas.

Ontem a Câmara dos Di-
rigentes Lojistas (CDL) de Ca-
noinhas, após o fechamento 
desta edição, elegeu o Papai Noel 
ofi cial da cidade, por meio de 
concurso realizado pela entidade. 
Amanhã, a partir das 20 horas, 
acontece um encontro de bons 
velhinhos na praça Lauro Müller 

Gracieli Polak

CANOINHAS

(confi ra programação ao lado).

TIAGO FARIA EM TRES 

BARRAS

A abertura da Casa do Papai Noel 
de Três Barras e a cerimônia de 
lançamento do Natal de Luz 

do município aconteceram no 
domingo, 6, reunindo centenas 
de pessoas em frente ao Museu 
Municipal. A casinha, novamente 
com rica ornamentação, conta 
com um Papai Noel durante to-
dos os dias da semana e é aberta 

ao público até o dia 24, véspera 
de Natal, quando as atividades 
serão encerradas.

Antes disso, no domingo, 20, 
e na segunda-feira, 21, o cantor 
canoinhense Tiago Faria se apre-
senta gratuitamente no local. 

D
esenvolvido na E.B. João 

Pacheco de Miranda 

Lima - Extensão 1, o 
projeto tem como objetivo trans-
formar, transmitir conhecimento e 
valorizar o meio em que vivemos, 
dessa forma plantando, colhen-
do, reciclando e ajudando, assim, 
o equilíbrio da natureza.

A escola fez o cadastramen-
to de 40 famílias e cada uma 
delas recebeu mudas de fl ores 
para plantar em suas casas, culti-
vando assim um lindo jardim para 
arborizar o ambiente familiar. 
Também foi entregue o segundo 
carrinho para coleta do lixo re-
ciclável, feito pelos funcionários 
e diretores da escola, enquanto 
outros são construídos e serão 
entregues, para as pessoas da 
comunidade, levando o nome do 
projeto adiante.

O óleo de cozinha usado é 
reaproveitado pela equipe e se 
transforma em sabão. Jogado 
na pia, o resíduo polui o meio 
ambiente e pode contaminar 
água, solo e atmosfera. O re-
aproveitamento, para alunos, 
professores e comunidade que 
participam do projeto é a melhor 
alternativa.

Projeto Abrindo portas para um futuro melhor
PLANTANDO, COLHENDO E RECICLANDO
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53%
menos casos de 

dengue surgiram em 

2009

Saúde
SOLIDARIEDADE
15 mil jogaram no 

Bingão do HSC
> p. 10 

Época é propícia para reprodução do mosquito transmissor da doença, o Aedes Aegypt

Começa ciclo de contágio 
pela dengue em todo País

Gracieli Polak
CANOINHAS

TRÊS BARRAS
Falta de acordo fecha 

maternidade
> p. 11 

Em meio aos temores provoca-
dos pela Gripe H1N1, pouco se 
falou sobre a dengue em 2009. 
Isso porque a doença, segundo 
levantamento realizado pelo 
Ministério da Saúde (MS), di-
minuiu até a chegada da época 
mais quente do ano 53% em 
relação a 2008. Ainda que os 
dados sejam positivos, segundo 
o MS, o momento não é para 
descuido com a prevenção 
contra o mosquito transmissor 
e sim, de ainda mais cuidado. 
“Com a chegada do calor a água 
acumulada fi ca aquecida e é um 
criatório ideal para o mosquito”, 
ressalta Iolanda Ruthes da Sil-
veira, enfermeira da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Segundo Iolanda, em Ca-
noinhas, que até o momento 
não apresentou nenhum foco 
do mosquito Aedes Aegypt, o 
trabalho de vigilância é realiza-
do em locais de risco, como ofi -
cinas, borracharias, rodoviária 

e transportadoras. “As pessoas 
tem bastante informação sobre 
a maneira como devem proceder 
para evitar a dengue, mas muitas 
ainda não têm o compromisso 
de cuidar do próprio ambien-
te”, diz.

Para a enfermeira, mesmo 
sem ocorrência de casos na 
região, a doença pode chegar 
até aqui, por isso a vigilância 
constante e a realização de 
campanhas de conscientização 
da população. Pensando na 
não proliferação do mosquito 
transmissor, a aposentada Silvia 
Romenhuke rega com cuidado 
as plantas que cultiva em casa. 
“Todo dia eu molho, deixo 
escorrer aqui fora e só depois 
levo para dentro, com o prati-
nho de descanso seco”, conta. 
Ela explica que, ao menos uma 
vez por semana, também lava 
o prato, para eliminar a possi-
bilidade de qualquer criatório. 
Mas como nem todo mundo 
toma os cuidados, inclusive em 
locais públicos, focos da doença 
podem surgir.

DESCUIDO

Na praça Dr. Oswaldo de Oli-
veira, o chafariz que deveria estar 
movimentando a água permanece 

desligado. O local é apontado pelos 
transeuntes como um possível foco 
de criação de larvas desde que foi 
inaugurado e, segundo Iolanda, 

está sob vigilância da Secretaria. 
“Nós já solicitamos que os tanques 
sejam esvaziados ou que a água seja 
mantida em movimento”, alerta. 

CUIDADOS SIMPLES, como a limpeza dos vasos de planta, como faz Silvia, podem evitar a proliferação da doença
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Prêmio principal, dessa vez, sai para única vencedora; renda será revertida para a manutenção do Hospital

15 mil participam do Bingão do HSC

Gracieli Polak
CANOINHAS

No domingo, 6, a empresária Elai-
ne Cristina Coelho, de Três Barras, 
foi até o Parque de Exposições 
Ouro Verde para concorrer a um 
dos prêmios do Bingão do Hos-
pital Santa Cruz de Canoinhas, já 
tradicional, mesmo estando ainda 
em sua quarta edição. Na última 
rodada completou a cartela e levou 
para casa o prêmio mais cobiçado, 
um Novo Gol 0 Km. “Eu e meu 
marido iríamos viajar no domingo, 
por isso compramos só para ajudar 
o hospital. A viagem não deu certo 
e resolvemos ir ao bingo”, conta. 
Assim como Elaine, milhares de 
pessoas arriscaram a sorte em 
busca de um dos cinco prêmios 
do Bingão, colaborando com a 
instituição.

Idealizado pelo curso de 
Gestão Pública da Universidade 
do Contestado (UnC) e organi-
zado também pela diretoria do 
Hospital, a promoção deste ano 

deve garantir a manutenção do 
Hospital. Segundo Flávio Leite, 
da coordenação de Gestão Pú-
blica, cerca de 15 mil pessoas 
passaram pelo evento, que reu-
niu uma multidão no Parque de 
Exposições.

De acordo com informações 
da direção da entidade, até o 
fechamento desta edição não foi 
possível contabilizar o dinheiro 
arrecadado com o Bingão porque 
os acertos com as empresas que 
distribuíram as cartelas ainda 
não foram fi nalizados. “Estamos 
trabalhando para conseguir reu-
nir todas as informações, fazer o 
balanço e divulgar para a popula-

ção”, afi rma o tesoureiro do HSC, 
Argos José Burgardt. Segundo 
Burgardt, 15 mil cartelas foram 
feitas para a edição deste ano, mas 
nem todas foram vendidas. Ainda 
assim, segundo ele, é esperado um 
lucro estimado em R$ 100 mil.

MUITA SORTE

Além de Elaine, que levou o Gol, 
Ângela Regina Alves Massaneiro 
e Andréa Regina de Lima ganha-
ram juntas o segundo prêmio, um 
Palio. Antonio Alberti ganhou R$ 
6 mil em dinheiro, 4.º prêmio, en-
quanto Arildo Eduardo Vossgrau 
recebeu R$ 4 mil.

Márcia Inácio dos Santos 

Matioski e Eurico Damaso da 
Silveira bateram juntos na ro-
dada do terceiro prêmio, R$ 8 
mil, e dividiram o dinheiro. Na 

terça-feira, 8, em cerimônia re-
alizada no Hospital Santa Cruz, 
os prêmios foram entregues aos 
felizardos.

ELAINE, ao lado do prêmio: Ela ia viajar, mas os planos não deram certo e resolveu arriscar a sorte  PREMIADOS: Ângela e Andréa (Palio), Alberti (R$ 6 mil), Elaine (Novo Gol) e Vossgrau (R$ 4 mil)
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Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

Gestantes que estavam sendo levadas para a Maternidade de Mafra, podem agora ir para Canoinhas

Falta de acordo fecha 

maternidade de Três Barras

2,7
mil reais é o valor do 
salário oferecido pela 

prefeitura de Três 
Barras aos médicos 

da Maternidade

Desde quarta-feira, 9, as gestantes 
de Três Barras não podem ter o 
fi lho na Maternidade do Hospital 
Félix da Costa Gomes. A falta de 
entendimento entre a direção do 
Hospital e os médicos plantonistas 
resultou na suspensão dos servi-
ços de obstetrícia do Hospital.

Segundo o administrador do 
Hospital, Osnei Adriano de Oli-
veira, a prefeitura esgotou todas as 
possibilidades de negociação.

A situação agoniza há meses, 
tanto que no último trimestre, dois 
dos cinco médicos que atendiam 
na maternidade pediram demissão. 
Como fi caram apenas três obste-
tras, a carga de trabalho aumentou. 
Descontentes com a situação, de-
pois que mais uma declinou no dia 
4 de novembro, deixando apenas 
duas médicas responsáveis pela 
maternidade, a situação se tornou 
insustentável. As duas médicas 
que estavam trabalhando e outros 
dois que haviam pedido demissão 
se reuniram no início da semana 
para dar um ultimato na direção 
do Hospital. Ou se recontratava 
os dois demitidos por um salário 
maior e igualava os salários das 
duas que estavam trabalhando, 
ou todos se demitiriam. Segundo 
Oliveira, as médicas recebiam R$ 
1,25 mil mensais por plantões 
revezados de segunda a sexta, 
um fi nal de semana por mês de 
plantão e cinco horas diárias no 
Pronto Atendimento. Os médicos 
pediam equiparação com o piso 
da categoria, o que aumentaria o 
salário para R$ 3,5 mil, mais que 
o dobro do atual. Esse valor seria 
bruto. Todos os encargos traba-
lhistas teriam de ser arcados pela 
prefeitura.

Depois de muita negociação, 
segundo Oliveira, a prefeitura che-
gou a oferecer R$ 2,7 mil, mas os 
médicos não concordaram. “Além 
de não termos condições, se pa-
garmos o que eles pedem, outras 
categorias pedirão isonomia”, 
alerta Oliveira. Um médico do Es-
tratégias de Saúde da Família, que 
trabalha 40 horas semanais, por 
exemplo, ganha hoje R$ 5 mil.

Oliveira adianta ainda que há 
médicos interessados em trabalhar 
na maternidade, mas como é fi m 
de ano, as contratações só devem 
se efetivar em 2010.

Diante da intransigência, não 
restou alternativa senão suspender 
os partos e cesáreas. As parturien-
tes inicialmente foram  encami-

nhadas para Mafra, mas acordo 
fi rmado ontem garante que elas 
podem ir para o Hospital Santa 
Cruz, de Canoinhas.

MÉDICOS JUSTIFICAM
O CN conversou com três dos 
médicos que prestavam plan-
tão na maternidade. Nenhum 

deles quis se identificar, mas 
todos justificaram a decisão. 
Além da questão salarial, eles se 
queixam de falta de repasses do 
SUS. Hoje, cada procedimento 
cirúrgico dentro de um hospital 
credenciado pelo SUS, como é o 
caso do Félix da Costa Gomes, 
remunera o hospital de acordo 

com uma tabela. Um parto 
normal, por exemplo, repassa 
um bolo de cerca de R$ 1 mil. 
O obstetra tem direito a R$ 
180 desse bolo. A remuneração, 
no entanto, não estava sendo 
repassada aos médicos há me-
ses. “O que acontece é que o 
hospital tem um défi cit mensal 
de cerca de R$ 19 mil. O (Luiz) 
Shimoguiri (ex-prefeito) cobria 
esse rombo, mas o Elói (Quege, 
atual prefeito) não cobre. O que 
acontece é que o que vem do 
SUS é sugado pelo rombo e não 
é repassado para os médicos”, 
explicou um dos médicos.

Prefeito Eloi Quege (PP) 
lamentou a decisão dos médicos 
e afi rmou que não pode pagar 
o que eles pedem.

Ele negou que a prefeitura 
não esteja ajudando o Hospi-
tal.

CASA DE PARTO
Oliveira disse ainda que a ten-
dência é que a Maternidade 
de Três Barras se torne uma 
Casa de Partos. Dessa forma, 
elimina-se a fi gura do médico. 
Enfermeiras do Hospital po-
deriam realizar o parto. 

“E se um bebê entalar e 
correr risco de morte?”, ques-
tiona um dos ex-plantonistas 
da maternidade.
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Agende-se

Última visita oficial
O governador Luiz Henrique, acompanhado da secretária 
da  Saúde interina, Carmem Zanotto, e do secretário 
regional de Canoinhas, Edmilson Verka,  inaugurou na 
segunda-feira, 7, a Unidade de Suporte Avançado do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Canoinhas, 
10 leitos de UTI no Hospital Santa Cruz e entregou um 
tomógrafo de última geração para o Hospital São Brás, de 
Porto União. O Governo do Estado investiu mais de R$ 1 
milhão nessas obras. Luiz Henrique assinou em baixo do 
discurso de Verka e apenas pediu um “Viva Canoinhas” 
dos presentes ao ato. 
    O secretário regional, disse em seu discurso, que “em 
momento algum, durante sua vida pública, nunca foi sequer 
recebido por um secretário de Estado, muito menos por 
um governador. Mas agora, são outros tempos. Temos o 
governo perto do cidadão com a secretaria regional; temos 
um governador que não discrimina ninguém e atende a 
todos sem distinção. Graças à descentralização a nossa 
região já foi contemplada com mais de R$ 350 milhões, 
além da SDR de Mafra, com mais R$ 300 milhões. Nunca 
se viu tantas obras no Planalto Norte como no governo 
Luiz Henrique/Leonel Pavan. Por isso eu sigo e defendo o 
modelo de gestão pública idealizado pelo nosso governa-
dor”, afi rmou Verka. 

Verka (de camisa branca) refletia sobre as inúmeras 
batalhas e entraves que enfrentou para poder concluir as 
obras inauguradas

Lar dos Idosos Sant’Ana

Os internos do Lar dos Idosos Sant´Ana, como acontece 
todos os anos, fi zeram domingo passado, 6, um passeio  
e visita ao Lar de Nazaré, em União da Vitória-PR, onde 
passaram uma tarde agradável em companhia das novas 
irmãs catequistas Atamasia Makohin e Zita Pszymus, e 
do psicólogo da Casa, Osmilton Lopes da Costa (Anto-
nio). A prefeitura cedeu um ônibus para o transporte dos 
internos. 

PT elege novo presidente
O PT de Irineópolis 
elegeu no dia 22 de 
novembro, o novo 
presidente do di-
retório municipal. 
Guido Tretto (foto) 
foi eleito com o con-
senso de todos os 
fi liados e assumirá 
o cargo em 2010. 
Registrado recorde 
histórico de petistas 
que compareceram 
para votar no muni-
cípio. Três grandes 
debates foram rea-
lizados no município 

durante o processo: o futuro do partido, o comprometimento 
dos petistas com o sonho de que outra Santa Catarina é 
possível e o debate sobre eleições 2010. De acordo com 
Guido Tretto, um dos eixos de atuação da nova direção será 

a formação permanente. Terá início a primeira “Jornada de 
Formação Política” no município para todos os fi liados e 
simpatizantes.

Luiz Cláudio e Lisete
Bodas de Prata, dizia o Padre Silvio Marciniak, durante a 
celebração, é a renovação dos compromissos assumidos 
pelo casal há 25 anos. E os prezados amigos Luiz Cláudio 
e Lisete Lopes o fi zeram com as bênçãos dos céus, diante 
do altar engalanado pela alegria e a emoção incontida. “Uma 
das celebrações mais lindas e emocionantes que já participei 
em minha vida”, disse uma amiga do casal. De fato, com a 
igreja Matriz de Irineópolis completamente tomada por fami-
liares, amigos e convidados especiais, os “nubentes” mais 
uma vez trocaram as alianças, que são o símbolo do amor, 
da união, da amizade e da cumplicidade. Quem sabe, com 
a Graça de Deus, trocarão por outras tantas bodas.

Com as fi lhas Sandra (sentada) e Aline Bárbara, Luiz Cláu-
dio e Lisete em  clic  especial para a coluna

Luiz Cláudio e Lisete (2)
Todos felizes e emocionados pela beleza do momento. A 
música que abrilhantou a celebração coadjuvada pelos 
padres Alípio Máximo e Luiz Pereira, amigo pessoal do 
casal, surpreendeu a todos pela originalidade. Os músicos 
de Poço Preto, amigos de Luiz e Lisete, encantaram a 
todos com um  seleto repertório de consagradas melodias 
sertanejas que receberam belíssimas letras de caráter 
religioso. O salão de festas da igreja, decorado com extre-
mo bom gosto, acolheu as centenas de convivas com um 
esplêndido buffet de pratos típicos da culinária regional. 
No mais, a comemoração fi cou completa no dia seguinte 
com a conquista do hexa pelo Flamengo, time do coração 
do Patrão da Colônia Escada. Parabéns mesmo, e merci 
pela estima e consideração. 
 

Comercialização Solidária

Com a presença do deputado Dirceu Dresch e de arti-
culadores da ComSol, foi lançado dia 4 de dezembro, 
na Câmara de Irineópolis, o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), projeto 2009/2010. Este programa está 
sendo desenvolvido em Irineópolis, fornecendo produtos da 
agricultura familiar para a merenda escolar. Participaram 
dos atos de assinaturas da Conab/SC – ComSol e o mu-
nicípio (foto), a secretária municipal de Educação, Marlen 
Marques Dal Lago; o presidente da Câmara Municipal, 
Geraldo Orlonski; Cione Lauro Souza, superintendente 
da Conab/SC, e os articuladores municipais do ComSol, 
Ilário Koman (Irineópolis); Celso Drosdoski, Aires Niedzelski 
e Valter Alves da Silva, articuladores de Porto União. As 
escolas e entidades que serão benefi ciadas em Irineópolis 
são Horácio Nunes, Guilherme Bossow, Jandira Brandel, 
Dalmo Edson Sfair, Adolfo Konder, Associação de Caridade 
Santa Bernadete, Zélia Milles, e as escolas isoladas do 
interior do município. 

- Dia 24/12, Baile de Natal na ADC Rigesa com a banda By Brasil. In-
gressos à venda na secretaria do clube.

Casaram-se no dia 
28/11 LUCILENE E 
JÂNIO.
Felicidades 
ao jovem casal. 

A família parabeniza 
o casal GERSON 

JUNIOR  E TATIANA 
BRAZ, que aniver-

sariou no mês de 
novembro, desejando 

tudo de bom!

A linda GABRIELI LACOWICTZ, 
fi lha de Gilmar e de  Adriane, com-
pleta hoje 4 anos. Desejos de toda 
alegria a que tem direito e um super 
parabéns. 

Comemoraram no dia 2/12 mais um ano de vida os irmãos JADER (D) E 
JANAINA MORANTI (E). Votos de muitas realizações e sucesso.

A garotinha MARIA LUIZA completa 
na quarta-feira, 16, seu primeiro ani-
nho de vida. Todos os seus familiares 
desejam felicidades!
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Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Pergunta que 
parece óbvia é 

interpretada de 
maneira diferente 

pelo Rotativo 
Canoinhas

Três meses depois de implemen-
tado, o Estacionamento Rotativo 
de Canoinhas está longe de se 
tornar uma unanimidade. A 
polêmica do momento está rela-
cionada aos motociclistas.

Na sessão de terça-feira, 

8, da Câmara de Canoinhas, o 
presidente da Associação dos 
Motociclistas de Canoinhas 
(Amotoca), Jacson Padilha, 
usou a tribuna para reclamar do 
tratamento destinado as moto-
cicletas pelo novo sistema de 
estacionamento.

Ele se mostrou indignado 
ao relatar que em novembro 

pelo menos 100 casais de mo-
tociclistas, de várias cidades, 
lotaram hotéis para participar de 
um evento da Amotoca. “Eles 
gastaram, pelo menos, uns R$ 
30 mil, que foram injetados 
na economia da cidade”. Oito 
casais, no entanto, saíram com 
péssima impressão da cidade. 
“Eles tiveram suas motos multa-

das em frente a Doces e Fricotes 
em pleno sábado à tarde, perío-
do em que o estacionamento é 
livre”, relatou.

O caso ilustra bem o que 
vem acontecendo desde que o 
estacionamento pago foi imple-
mentado.

A lei prevê que as motoci-
cletas tenham vagas especiais, 
nas quais pode-se estacionar 
sem pagar taxa. Muitos viram no 
parágrafo da lei uma brecha para 
se isentar do pagamento. Pessoas 
que trabalham no centro estão 
deixando o carro na garagem e 
indo trabalhar de moto. Há ca-
sos, inclusive, de quem vendeu 
o carro e comprou uma moto 
para evitar o transtorno com o 
rotativo.

A superpopulação de motos 
e o número reduzido de vagas já 
provocaram uma série de trans-
tornos. Para complicar, mesmo 
pagando, não se pode estacionar 
uma moto nas vagas destinadas 
ao rotativo. A questão dos casais 
multados na tarde de sábado fi ca 
ainda mais complexa quando se 
constata que a lei não fala nada 
sobre motocicletas permane-
cerem nas vagas destinadas a 
veículos, mesmo fora do horário 
de cobrança.

INTERPRETAÇÕES
Há um erro de interpretação 

da lei. A primeira versão, de 
27/6/2007, deixa claro que o 
rotativo serviria para “veículos 
automotores e similares, como 
automóveis, camionetas, cami-
nhões, ônibus, tratores, motoci-
cletas e similares”. Cita inclusive 
veículos de tração animal, como 
carroças.

A segunda versão da lei, hoje 
em vigor, diz que o rotativo se 
destina a veículos de passageiros 
e de carga de capacidade de até 
2 mil quilos, “sendo reservada 
área específi ca para veículos de 
carga com capacidade entre 2 e 
10 mil quilos, para a atividade 
de carga e descarga, e também 
para o estacionamento de mo-
tocicletas”.

Embora a lei especifi que as 
vagas de motos, é contraditória 
ao se referir a “veículos de capaci-
dade de até 2 mil quilos”, no qual 
se encaixaria até bicicletas.

O diretor do Departamento 
de Trânsito de Canoinhas (Detra-
can), Haroldo Heyse, não pensa 
assim. Tanto que já mandou fazer 
placas com a indicação “Proibido 
estacionar motos”, que serão ins-
taladas nas vagas do rotativo. Ele 
admitiu, no entanto, que são pou-
cas as vagas para motocicletas e 
afi rmou que junto com a terceira 
e última fase do rotativo, marcada 
para fevereiro, serão reservadas 
mais vagas para motocicletas.

Moto é veículo?Moto é veículo?

APERTA QUE CABE MAIS: estacionamento gratuito para motos na rua Francisco de Paula Pereira sempre está lotado
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Programa do Fome Zero benefi cia agricultores familiares

A ciclagem de nutrientes

Consol assina novo 

contrato do PAA
O solo, o meio principal para 
o crescimento das plantas, é 
uma camada de material bio-
logicamente ativo, resultante 
de interações complexas que 
envolvem o intemperismo de 
rochas minerais, a ciclagem 
de nutrientes e a produção e 
a ciclagem de biomassa. Uma 
boa condição de funciona-
mento do solo é fundamental 
para garantir a capacidade 
produtiva dos agroecossistemas. Uma boa qualidade do solo é im-
portante também para a preservação de outros serviços ambientais, 
incluindo o fl uxo e a qualidade da água, a biodiversidade, o equilíbrio 
de gases atmosféricos (Scheidt, 2006), além da fi xação de carbono.
A presença de nutrientes é um dos aspectos fundamentais que garante 
a boa qualidade dos solos e o seu bom uso e manejo, principalmente 
no caso de agroecossistemas. A ciclagem é fundamental para manter 
o estoque de nutrientes nos agroecossistema, evitando a perda da 
fertilidade natural (Scheidt 2006).
Nas últimas décadas o uso intensivo de adubos sintéticos de alta solu-
bilidade tem sido a estratégia básica para a obtenção de altas produ-
tividades. Por outro lado, também em função disso, não raras vezes, 
tem-se observado, a campo,  situações de excesso de nutrientes, e, 
sobretudo, desequilíbrios entre os mesmos. Fatos como esse levam ao 
agravamento da fertilidade do solo com repercussões negativas sobre 
as produtividades e a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Há 
ainda, considerando essa situação, o aumento dos riscos e dos custos 
de produção com a consequente diminuição da apropriação de renda 
pelos agricultores.
Para readequar o solo a condições mais harmônicas, pode-se contar 
com a ciclagem dos nutrientes. Se considerar-se os teores de potássio 
(K) existentes em alguns solos até a profundidade de um metro, vê-se 
que existe potássio sufi ciente para o cultivo nos próximos dez anos. As 
perguntas são: tem-se considerado isso no planejamento rural? É pos-
sível usar essa reserva? A primeira resposta é não e a segunda é sim.
Sistemas adequados de cultivos com visão de médio e longo prazos, 
mudanças nos princípios de adubação do solo e das plantas, inten-
sifi cação no aporte de biomassa ao solo, entre outros meios, podem 
oportunizar outra visão de “exploração” do solo. A simples introdução 
do nabo forrageiro em um sistema de cultivos de trigo, aveia e milho 
praticamente dobra a quantidade de potássio que circula no sistema 
no mesmo período de tempo. É o milagre da ciclagem dos nutrientes 
do solo.
Há muito que fazer para a obtenção da racionalidade possível, mas, 
mais do que isso, há de se usar muito mais os conhecimentos disponí-
veis. O solo está a esperar ações dessa natureza para obter a sua tão 
sonhada fertilidade.

Eng. Ag. M.Sc. José Alfredo da Fonseca - Epagri – Estação Experi-
mental de Canoinhas. E-mail: fonseca@epagri.sc.gov.br. Fone: 47 
3622 1144

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

Cila Boesing e Verônica de 
Fátima Neppel, moradoras de 
Pinheiros e Rio dos Pardos, junto 
com outras mulheres, produzem 
pães, bolachas, geleias e outros 
produtos. Há dois anos, com 
a assinatura do 1.º contrato 
na região com o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
as duas começaram a vender re-
gularmente sua produção para o 
Governo Federal, que sob a atu-
ação da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), adquire 
os produtos e os repassa para 
pessoas em situação de risco ali-
mentar. Na sexta-feira, 4, às vés-
peras do vencimento do primeiro 
contrato, um novo documento 
foi assinado e a venda garantida 
por mais dois anos. “Isso é uma 
vitória, porque a gente sempre 
correu atrás dessa conquista”, 
revela Cila.

Integradas à Cooperativa 
de Organização, Produção e 
Comercialização Solidária (Con-
sol), que abrange Canoinhas, 
Bela Vista do Toldo, Irineópolis 
e Porto União, Cila e Verônica 
melhoram sua renda e com os 
benefícios do programa, que 
compra os alimentos sem ne-
cessidade de licitação, recebem 
incentivo para permanecer na 
agricultura familiar. Segundo o 
articulador municipal da Consol, 
Antonio Bail Sobrinho, por ano 
cada agricultor pode comercia-

lizar até R$ 9 mil em produtos 
para o PAA, independente dos 
produtos, que podem variar das 
produções caseiras às frutas e 
verduras in natura.

PAA CRESCE 

NO ESTADO

Segundo Sione Lauro Souza, 
superintendente da Conab, des-
de a criação do programa em 
2003, mais de R$ 80 milhões 
foram investidos no Estado, R$ 
20 milhões somente neste ano. 
“Em Santa Catarina 60% dos 
municípios têm contrato com o 
PAA, enquanto a média nacional 
é de 15%”, ressalta. Souza explica 
que, mesmo com todas as vanta-

gens do programa para a agricul-
tura familiar e para as pessoas em 
situação de risco alimentar, outra 
característica chama a atenção. 
“A maioria desses alimentos vem 
da agroecologia, o que é uma 
vantagem imensa”, diz.

Para esses agricultores que já 
produzem alimentos de maneira 
ecológica, explica o deputado 
estadual Dirceu Dresh (PT), 
presente no evento, mesmo com 
tantas vitórias, como a aquisição 
de 30% da merenda escolar de 
alimentos da agricultura familiar, 
o setor ainda tem muitos desa-
fi os. “Somos carentes quanto à 
assistência técnica, principalmente 
nesta área”, destaca o deputado.

DRESH assina contrato do Programa; à direita, prefeito Leoberto Weinert
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Ato relembrou história da empresa que hoje emprega 1,3 mil 

Homenagens marcam 
os 30 anos da Cidasc

Gracieli Polak

CANOINHAS

Na quinta-feira, 3, como parte 
das comemorações pelos 30 
anos da Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agrícola 
de Santa Catarina (Cidasc), Ca-
noinhas homenageou colabora-
dores e funcionários que atuam 
no órgão em ato realizado na 
Câmara dos Vereadores, com a 
presença maciça de autoridades 
e de colaboradores da empresa.

Para o presidente da Cidasc, 
Edson Henrique Veram, a en-
tidade só chegou ao ponto que 
está devido ao envolvimento e 
ao amadurecimento porque ela 
veio de outras empresas, que 
unidas compuseram a estru-
tura atual da Companhia. “O 
dedo da Cidasc está em tudo, 
em cada alimento que você 
consome, por isso é uma com-
panhia integrada, que precisa de 
muitas parcerias para ser forte”, 
ressaltou. Atuando em diversas 
frentes, a Companhia emprega 
técnicos, engenheiros agrôno-
mos, médicos veterinários e 
demais profi ssionais, dando fo-
mento para o desenvolvimento 
animal e vegetal. 

De acordo com o gerente 
regional de Canoinhas, en-

Reserva Legal fica 

para o próximo ano

O prazo para averbação da 
reserva legal previsto no Có-
digo Florestal será novamente 
prorrogado. Pela prorrogação 
realizada em 2008, o último 
prazo seria hoje, mas o minis-

tro da Agricultura, Reinhold 
Stephanes, garantiu na quarta-
feira, 9, que haverá adiamento, 
embora a decisão ofi cial não 
tenha sido anunciada até o 
fechamento desta edição. 

Começa negociação 

pelo preço do fumo

Entidades e empresas fuma-
geiras se reuniram na terça-
feira, 8, em Santa Cruz do 
Sul-RS, para começar a rodada 
de discussão sobre o preço do 
fumo para a safra 2009/2010. 
Neste ano, as entidades dos 
produtores apresentaram 
proposta baseada no custo 
médio da produção calculado 
pelo Centro de Pesquisas da 

Universidade do Rio Grande 
do Sul (Cepa/UFRGS) em 
R$ 5,8 o Kg, defendendo 
lucratividade mínima de 17% 
sobre o custo de produção, o 
que resultou em proposta de 
19,5% de aumento.

As fumageiras se compro-
meteram a estudar a proposta 
e discutir novamente o assunto 
em meados de janeiro.

Diretoria do Sindicato 

Rural é empossada

No sábado, 5, em almoço 
realizado na sede campestre 
do Canoinhas Tênis Clube, 
membros e associados do 
Sindicato Rural de Canoinhas 
participaram da cerimônia de 
posse da diretoria eleita em 
novembro pela entidade.
Por mais quatro anos a chapa 
encabeçada por Edmilson 
Verka e Leônidas Pacheco se 
mantém à frente da institui-
ção, um dos sindicatos rurais 
mais fortes do Estado, como 

lembrou Nelton Rogério 
de Souza, da Federação da 
Agricultura de Santa Catarina 
(Faesc), presente no evento. 
Com diversos projetos rea-
lizados em parceria com o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), como 
o Empreendedor Rural, para 
o próximo ano o Sindicato 
pretende oferecer curso de 
informática para os associa-
dos, em outra parceria com 
o Senar.

genheiro agrônomo Rodolfo 
Zipperer, 1,3 mil pessoas traba-
lham na entidade no Estado e 
são responsáveis pela história de 
sucesso que a Cidasc construiu 
nas três décadas de existência, 
por isso a importância em ho-
menagear cada um dos colabo-
radores. “É uma alegria muito 
grande para nós chegarmos aos 
30 anos atuando da maneira 
como atuamos”, afi rmou.

VALORIZAÇÃO
Todos os funcionários da 23.ª 
Regional, que engloba Canoinhas, 
Três Barras, Irineópolis, Major 
Vieira, Bela Vista do Toldo, Irine-
ópolis e Porto União receberam 
menções honrosas.  Osmar Brey, 
Luiz Fernando Yung e Alceu João 
Sebben, que se aposentaram re-
centemente, receberam placas de 
bronze para homenagear o traba-
lho realizado frente ao órgão.

SEBBEN, YUNG E BREY receberam homenagens de Ismael Carvalho da CDL, pela aposentadoria no órgão
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VERKA E EQUIPE assumiram o comando da entidade no sábado, 5
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Gracieli Polak

CANOINHAS

Sociedade 25 de julho, forte na década de 1970, deixou mais que memórias e volta para ser novamente grande

N
os antológicos salões de 
festas da comunidade 
do Parado e do distrito 

de Marcílio Dias, bandas tradi-
cionais da música alemã reuniam 
centenas de pessoas para dançar 
as marchinhas, encontrar os 
amigos e relembrar a cultura 
alemã. A década era a de 1970, 
o momento era de paixão polí-
tica e a necessidade era por mais 
atividades culturais na área rural. 
Neste cenário de abertura na pro-
dução agrícola, que aos poucos 
começava a utilizar as tecnologias 
disponíveis para a época, surgiu 
a Sociedade Cultural Agrícola e 
Recreativa 25 de Julho, reunindo 
produtores rurais da região em 
núcleos, levando para as comu-
nidades rurais o tradicionalismo 
aliado à diversão.

Inspirados na Sociedade 25 
de Julho de Joinville, agricultores 
e pecuaristas da região se reuni-
ram, formaram núcleos, monta-
ram o estatuto e começaram a 
movimentar as localidades do in-
terior. “Os alemães gostam de se 
encontrar para dançar, para jogar 
bilhar, para comer cuque no fi nal 
da tarde. Desse costume surgiu a 
ideia de formar uma sociedade 
para levar cultura e preservar a 
origem dos descendentes”, conta 
o sindicalista Edmar Padilha, que 
acompanhou o surgimento da 25 
de Julho de Canoinhas.

Responsável pela organiza-
ção de bailes e festas, a Sociedade 
agregava diversas etnias, mas a 
tradição alemã dava o tom das fes-
tas. “Eu fui para Pomerode e para 
Blumenau atrás de algumas bandas 
para vir tocar aqui em Canoinhas. 
Bandas famosas, músicas boas”, 
relembra Adolar Noernberg, fi lho 
de um dos fundadores do clube, 
Donato Noernberg. Na época em 
que a Sociedade se tornou forte, 
Adolar acompanhava o pai nos 
trabalhos realizados em prol do 

Passado de olho no FUTURO

grupo viu o movimento surgir e 
depois enfraquecer. “Era uma coi-
sa muito boa para o nosso interior, 
porque fazia com que houvesse 
integração para as comunidades, 
opções de diversão para toda a 
família”, diz.

Segundo Adolar, naquela 
época, os bailes realizados em 
salões tradicionais reuniam pes-
soas de diversas comunidades e 
levavam as famílias para dentro 
dos salões, diferente do que 
acontece hoje. Os convites eram 
enviados para as casas dos sócios 
e as festas eram um sucesso, mas 
somente depois de muito traba-
lho, porque a Canoinhas daquela 
época era ainda mais limitada. 
“Ia tanta gente que não cabia no 
salão, por isso fi cou uma lacuna 
tão grande para as pessoas que 

não moram na cidade”, conclui 
Adolar, que na época ainda soltei-
ro, se dedicava as atividades enca-
beçadas pelo pai, mas não perdia 
os bailes com as bandas famosas 
em toda Santa Catarina. 

RECOMEÇO

No auge da importância, com 
centenas de associados e repre-
sentação cada vez mais signifi ca-
tiva, terreno comprado e plano 
pronto para a construção da sede, 
a sociedade ruiu. O motivo? Uma 
divergência política. “A nova dire-
toria foi eleita, mas nunca chegou 
a assumir de verdade. De repente 
tudo fi cou parado por conta dos 
pontos de vista diferentes”, conta 
Adolar. As reuniões do grupo 
não foram mais feitas, pararam os 
eventos culturais, o patrimônio 

fi cou de lado e do terreno em que 
seria construída a sede o mato 
tomou conta.

Desde 2007, no entanto, 
esforços têm sido realizados 
para levantar a Sociedade. Um 
novo estatuto foi elaborado e o 
grupo começou a tomar forma 
novamente, inclusive com a rea-
lização de eventos para arrecadar 
fundos para construir uma sede. 
Do patrimônio da época em que 
se dissolveu, sobrou apenas um 
terreno na localidade de Cara-
guatá, comprado com a mesma 
fi nalidade. Antes da dissolução, 
na época, materiais estavam sen-
do comprados para iniciar a obra, 
que nunca saiu do plano. 

Com o terreno parado, foi 
especulada a possibilidade de do-
ação, segundo os associados, para 

a uma entidade da cidade. Da ex-
tinção defi nitiva da 25 de Julho, no 
entanto, veio a reestruturação, na 
forma do resgate dos documen-
tos da época e da organização de 
uma nova direção para fortalecer 
novamente o grupo. 

Para o atual vice-presidente 
da Sociedade, Edmar Padilha, 
mesmo que haja grande necessi-
dade de uma entidade que enca-
bece ações culturais e recreativas 
no interior, há um grande desafi o 
a ser vencido para a reativação  
do clube. “É real a necessidade 
de levar mais diversão e cultura 
para o interior, mas isso deve 
ser feito com os pés no chão, 
devagar”, alerta. Donato João 
Noernberg, filho de um dos 
fundadores, atual presidente da 
Sociedade que hoje contabiliza 
cerca de 30 associados, concorda 
com Padilha. “Nosso trabalho é 
fazer um resgate histórico, não 
deixar morrer o que aconteceu 
no passado, mas buscar efetivar 
a situação de melhoria cultural e 
recreativa nas comunidades dos 
associados”, defende. 

Desde a reativação, várias 
promoções internas foram re-
alizadas e em outubro, uma foi 
aberta ao público. “A expectativa 
é que, semelhante ao que aconte-
ceu em 1973, quando a Sociedade 
contabilizou a participação de 
mais de 700 famílias na Festa 
do Dia do Colono, em 25 de 
julho, muitas pessoas se aliem e 
colaborem para a realização de 
mais eventos recreativos no meio 
rural”, acredita Donato.

NOERNBERG mostra o terreno, hoje tomado pelo mato, em que será construída a nova sede da Sociedade 25 de Julho
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Três Barras pode municipalizar água
Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tomada ontem, permite que processo comece em um mês

Edinei Wassoaski
TRÊS BARRAS

O Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC) decidiu ontem 
a favor do município de Três 
Barras no processo que pedia 
a municipalização dos serviços 
de água e esgoto. A votação 
foi unânime. O contrato com 
a Casan venceu em 2005 e o 
então prefeito Luiz Shimoguiri 
(PP) se recusou a renovar. A 
Casan havia entrado na Justiça 
pedindo indenização pelo in-
vestimento feito no município 
nos 30 anos que administrou 
a água de Três Barras. Com 
o processo em andamento, a 
Casan se mantinha. A estatal 
venceu em primeira instância, 
mas o município recorreu ao 
TJSC. Com a decisão de ontem, 
o município pode assumir a 
concessão assim que o acórdão 
for publicado, o que deve ocor-
rer em menos de um mês.

Segundo o advogado que 
defendeu o município no caso, 
Gustavo Henrique Serpa, a 
Casan pode ainda apelar ao 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), mas a ação não tem efei-
to suspensivo, ou seja, o muni-
cípio pode retomar a concessão 
enquanto o processo corre no 
Supremo. O TJSC determinou 
ainda que mesmo que a Casan 
venha a ter direito a indeni-
zação, isso não interfere na 
municipalização. A prefeitura 
entende que a Casan investiu, 
mas também lucrou ao longo 
dos 34 anos que opera em Três 
Barras. Serpa diz ainda não 
acreditar que a Casan consiga 
liminar para suspender a deci-
são do TJSC.

Prefeito Elói Quege (PP), 
que retornou ontem de Bra-
sília, disse que vai municipa-
lizar o serviço. A ideia é criar 
a Companhia Municipal de 
Água. A estrutura, segundo 

Pais reclamam de critérios para vagas nos CEIs
No Centro de Educação Infantil Branca de Neve, alunos foram admitidos oito dias antes das inscrições, reclamam pais

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Keli Lisboa tenta há dois anos ma-
tricular a fi lha Heloísa no Centro de 
Educação Infantil (CEI) Branca de 
Neve. Atenta a data de 8 de dezem-
bro, divulgada no rádio como início 
das inscrições para todos os CEIs 
municipais, se decepcionou mais 
uma vez ao saber pelos funcionários 
do CEI que, diferentemente dos 
demais, as inscrições do Branca de 
Neve foram feitas no dia 1.º. “Fiquei 
indignada, mandaram eu deixar meu 
nome, mas todo ano deixo e nunca 
sou chamada”, protestou.

Segundo a diretora do Branca de 
Neve, Rosi Prust, houve confusão nas 
datas. “Cometi um erro, inicialmente 
havia sido decidida o dia 1.º, depois 
foi mudado para o dia 8, mas fi quei 
com o dia 1.º na cabeça”, admitiu. Ela 
disse que não voltou atrás depois de 
ter percebido o erro, porque muitos 
pais já haviam ligado para o CEI e 
cartazes haviam sido distribuídos pelo 
bairro. Rosi conta ainda que no dia 1.º 
havia fi las de pais em frente ao CEI 
para fazer a matrícula, o que, segundo 

ela, prova que não houve transtorno 
com a alteração.

A coordenadora dos CEIs, 
Sandra Andrade Mafezzolli, disse 
que não sabia da alteração e não 
comentou o erro da diretora.

CONCENTRAÇÃO
Sandra explica que o Branca de 
Neve enfrenta o mesmo problema 
que os demais CEIs instalados em 
bairros mais populosos – o excesso 
de demanda. “Vários CEIs têm va-
gas sobrando, mas os pais querem 
matricular o fi lho o mais próximo 
de casa possível”, justifi ca.

O problema é antigo e provo-
cou fi las na terça-feira, 8, nos CEIs 

mais concorridos. A desproporção 
fi ca clara quando se analisa a lista 
de vagas abertas (veja ao lado). Os 
CEIs recusados pelos pais estão 
distantes do centro, região que con-
centra maior demanda.

O CEI Vinícius de Moraes, que 
concentra crianças do centro, do 
Boa Vista e do Alto das Palmeiras 
é o caso mais crítico. Além de estar 
sediado em um prédio cheio de 
restrições, ainda oferece bem menos 
vagas que o necessário.

Esta semana, prefeito Leoberto 
Weinert (PMDB) voltou a afi rmar 
que até setembro de 2010, a nova 
sede do CEI, ao lado do Lar de 
Jesus, deve estar pronta.

Quege, será 100% do municí-
pio. “Existem muitos recursos 
na área de saneamento, que 
queremos captar, todos que mu-
nicipalizaram estão lucrando, é 
dinheiro a mais que entra para 
o município”, explicou.

Três Barras não tem rede 
de esgoto. Quege não descarta 
a possibilidade de contratar em-
presas para serviços de manu-
tenção e ampliação da rede, mas 
frisa que toda a estrutura será 
controlada pelo município.

CANOINHAS PEDE 
EXPLICAÇÕES
A assessoria jurídica da prefei-
tura de Canoinhas pediu expli-
cações por meio de  embargo 
declaratório para que a juíza 
Janine Stiehler Martins revele os 
parâmetros que a levaram a deci-
dir a favor da Casan no processo 
que pede o rompimento da ges-
tão compartilhada com a estatal. 
A prefeitura entende que é um 
convênio que determinou as 
diretrizes do acordo, o que pode 
ser rompido a qualquer momen-
to por qualquer das partes. A 
Casan, no entanto, entende que 
se trata de um contrato, o que 
só pode ser rompido judicial-
mente. A juíza entendeu que se 
trata realmente de um contrato 
e deu ganho de causa a Casan. 
A prefeitura já recorreu ao TJSC 
e segundo a assessoria jurídica, 
as chances de derrubar a decisão 
da comarca, a exemplo de Três 
Barras, são consideráveis. 

QUEGE pretende criar uma Companhia Municipal de Água em Três Barras
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CEI TIO PATINHAS, que inaugura nova sede em 2010, oferece 41 vagas
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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 nú-

mero (47) 3622-1571. Não 

é necessário se identifi car.

NATAL DA PAZ | Dezenas de crianças e  pais 
participaram do Natal da Paz, 

na Igreja São Francisco de Assis no Campo d’Água Verde, na sexta-feira, 
4. Houve a apresentação de alunos, corais e da Fanfarra do Moradores do 
Campo d’ Água Verde (Famcav). O ponto alto do evento foi a chegada do 
Papai Noel que distribuiu balas e presentes e também encerrou a festa.

CEI Branca de Neve
Leitora liga para falar sobre a situação do CEI Branca de Neve em 

relação às matrículas para o próximo ano. “Anunciaram que seria na 
terça-feira, 8, mas foi antecipada para o dia 1.º, sem avisar a ninguém”, 
relata. Ela questiona a decisão e reclama da falta de vagas para matricular 
o fi lho. “Fizeram a gente de palhaço. Para que anunciar na rádio, se não 
foi cumprido?”, questiona (leia matéria na página 17).

Mato na rua

Leitora liga para falar sobre o terreno baldio na rua Pastor George 
Weger, esquina com a Barão do Rio Branco. “Está cheio de mato e as 
crianças têm de andar pelo meio da rua”, reclama. Segundo ela, outro 
terreno, localizado atrás da E.E.B. Almirante Barroso, na rua Maria Felí-
citas, também apresenta o mesmo problema e torna perigosa a travessia 
para as crianças.

Leitora comenta sobre a construção 
do novo CEI Vinícius de Moraes:

“Existem pessoas que gostam de fazer sombra com chapéu dos 
outros. A compra do terreno do Lar de Jesus e a possível construção 
do CEI Vinícius de Moraes não foi conseguida somente pelo vereador 
Wilson Pereira. Esta é uma reivindicação antiga de toda a comunidade e 
inicialmente  o vereador e sua família foram procurados para intervirem 
junto ao meio político tendo em vista que são moradores do bairro e atuam 
neste meio. Mas não é mérito somente deste  vereador, mas de todos 
os vereadores que já vinham discutindo o assunto e fi zeram sua parte. 
Esta reivindicação também foi colocada na reunião do PPA, e não como 
sua autoria, mas sim de pessoas que estavam presentes na reunião e 
que já vêm reivindicando isso há muitos anos.

O prefeito ganha um voto de confi ança por reconhecer que o CEI 
não oferece condições satisfatórias de atendimento às crianças e prin-
cipalmente por garantir que vai agilizar a obra da construção. Nosso 
reconhecimento ao prefeito e a Câmara de Vereadores pela aprovação 
imediata desta obra”.

Posto 
de Saúde do 

Parado
A Associação dos Moradores 
da comunidade do Parado liga 
para reclamar das condições 
do Posto da Ceaca na comuni-
dade, segundo os moradores, 
abandonado. “Quase nunca a 
moça responsável está lá. Faz 
mais de um mês que o médico 
não aparece e sempre o que 
temos é um bilhete na porta”, di-
zem. De acordo com eles, não 
há material, remédios ou vaci-
na. “Nem mesmo uma injeção 
é aplicada lá, nada funciona. 
Melhor fechar do que funcionar 
desse jeito”, argumentam.

Indignação

Leitor afi rma que os usuários da ponte de Marcílio Dias, indignados com o 
descaso do poder público, se uniram e estão fazendo um abaixo-assinado 
que será encaminhado ao Fórum de Canoinhas. Segundo ele, diversos 
trabalhadores e crianças usam a ponte todos dias. “Só da Mili S/A, são 30 
funcionários que têm de atravessar a ponte todos os dias. Para dar a volta 
são quase 10 quilômetros”, diz. “Temos todas as reportagens dos jornais 
locais mostrando a situação da ponte, inclusive as matérias registradas 
por este jornal. Desde 2005 que estão se arrastando as promessas e até 
agora nada!”, relata.
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Ladrões levam R$ 200 
mil de empresário
Filho do empresário que é dono de dois supermercados foi 
obrigado a abrir o cofre da empresa e entregar o dinheiro

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Canoinhense morre 

afogado na Capital
Alan Tomaz Novak, 21 anos, morreu afogado na 
praia do Campeche, em Florianópolis, no sábado, 
5. A família ainda não sabe direito as circunstâncias 
da morte. Novak estava com um amigo, que está em 
estado de choque. Um dos irmãos do rapaz viaja 
hoje para a Capital a fi m de obter mais informa-
ções. O corpo do rapaz foi velado e sepultado em 
Canoinhas no início da semana. Novak era primo 
do vereador canoinhense Wilson Pereira (PMDB). 
Ele estudava Telecomunicações e trabalhava na 
Capital.

Três casos de 
Maria da Penha
Na noite de sábado, 5, na rua 
Boleslau Polanski, bairro João 
Paulo 2.°, em Três Barras, um 
homem de 38 anos agrediu a 
amásia, de 52 anos. A Polícia 
prendeu o agressor em fla-
grante. 

Já ao meio-dia de segun-
da-feira, 7, na rua Guilherme 
Sobrinho, bairro Industrial 1, 
em Canoinhas, um homem de 
44 anos,  bêbado, agrediu fi si-
camente a fi lha de 16 anos. A 
Polícia foi chamada e a menina 
teve de ser levada ao Pronto 
Atendimento do Hospital Santa 
Cruz. O agressor foi preso em 
fl agrante.

Ainda na noite de terça-
feira, 8, na rua José Nunes Ca-
valheiro, bairro São Cristóvão, 
em Três Barras, um homem de 
36 anos, em visível estado de 
embriaguez, agrediu a esposa 
de 18 anos. O agressor foi preso 
em fl agrante e conduzido até a 
Delegacia de Polícia Civil.

Furto na 
Expedicionários
Na tarde de segunda-feira, 7, 
na avenida Expedicionários, 
bairro Campo d’Água Verde, 
em Canoinhas, um rapaz de 25 
anos foi fl agrado pelas câmeras 
de vigilância furtando produto de 
higiene pessoal do interior de 
um estabelecimento comercial. 
Ele foi preso em fl agrante.

Acidente na 
avenida Rigesa
Ao meio-dia de terça-feira, 8, na 
avenida Rigesa, centro de Três 
Barras, um Fusca 1300, placas 
de Rio Negrinho, conduzido por 
um rapaz de 26 anos, bateu 
contra um Logus, placas de Três 
Barras, conduzido por um rapaz 
de 27 anos.

Como o motorista do Fusca 
não tinha carteira de habilitação, 
ele foi multado e o carro notifi ca-
do. O rapaz responderá ainda a 
termo circunstanciado. 

Ameaça contra 
mulher
Na noite de quarta-feira, 9, na 
rua Paul Harris, bairro Jardim 
Zilda Pacheco, em Três Barras, 
um homem de 32 anos invadiu 
a casa da ex-namorada, de 35 
anos, e sob ameaças, começou 
a ofendê-la. A Polícia foi chama-
da e lavrou termo circunstancia-
do contra o acusado.

Bate e foge
Na noite de quarta-feira, 9, na 
rua Felipe Schmidt, centro de 
Canoinhas, um Fiat Tempra 
bateu contra um Ford Fiesta 
e atingiu ainda o muro de uma 
residência. O motorista fugiu 
do local. A Polícia foi chama-
da e lavrou termo circuns-
tanciado contra o motorista 
foragido.

Promoção 

de delegado 

torna incerta 

permanência 

na Comarca

Menos de um ano depois de 
ter assumido a Comarca de 
Canoinhas, o delegado Rui 
Orestes Kuchnir pode ser 
transferido para a Comarca 
de Capinzal. O motivo é uma 
promoção. Os delegados têm 
quatro níveis de promoção. 
Começam como substitutos 
(caso de Kuchnir), passam a 
iniciais, fi nais e, ainda, a espe-
ciais. Kuchnir foi promovido 
de substituto à inicial e por 
isso deve seguir em frente. 
Ele não poderia permanecer 
na Comarca porque não existe 
vaga para inicial em Canoi-
nhas. Somente para fi nal. Luiz 
Felipe Solar Fuentes, que hoje 
trabalha em Joinville, se can-
didatou a assumir a Comarca 
de Canoinhas, mas não tem 
certeza de que assumirá o 
cargo.

Segundo o chefe da Po-
lícia Civil em Santa Catari-
na, o canoinhense Maurício 
Eskudlark, é muito difícil 
tirar Fuentes de Joinville hoje. 
Ainda de acordo com ele, é 
possível manter Kuchnir na 
Comarca sem prejuízo de 
promoção. Basta que ele seja 
designado a assumir a Comar-
ca como iniciante. “É grande 
a possibilidade dele (Kuchnir) 
fi car”, adiantou.

De qualquer forma, disse 
Eskudlark, nada deve mudar 
até o fi m do ano. 

A Polícia deve fazer hoje pela 
manhã o retrato falado dos assal-
tantes que levaram cerca de R$ 
200 mil do cofre do Supermer-
cado Bom Dia, de Canoinhas, no 
domingo, 6.

Segundo a Polícia Militar, 
três homens chegaram pedindo 
água na chácara do proprietário 
do supermercado, José Ademir 
Pereira, na localidade de Salsei-
ro. Um empregado de Pereira 
atendeu ao trio que dizia ter tido 
problemas com o radiador do 
carro que estaria alguns metros 
adiante. Rapidamente o trio ren-
deu o empregado e dominou seu 
fi lho e sua esposa. Eles estavam 
armados de revólver e pistolas. 
Pereira estava com o fi lho, de 19 
anos, na casa principal da chá-
cara. Os assaltantes invadiram a 
casa e renderam os dois. Todos, 
com exceção do rapaz de 19 anos 
foram amarrados com fi ta adesi-
va. Dois dos ladrões ordenaram 
que o fi lho de Pereira os levasse 
para a casa do empresário, abris-
se o cofre e entregasse todo o 
dinheiro, enquanto um ficou 
cuidando dos reféns.

A dupla e o fi lho do em-
presário deixaram a chácara na 
Toyota Hilux do empresário.

Ao chegar na casa da família, 
a esposa de Ademir e o guar-
dião do supermercado, que fi ca 
próximo a casa da família, des-

confi aram da chegada do fi lho 
sem o pai. Sob ameaça, o rapaz 
disse que reuniria alguns objetos 
para que a dupla trabalhasse na 
chácara. O rapaz entrou na casa, 
pegou a chave do cofre e levou 
os bandidos ao supermercado, 
de onde retirou cerca de R$ 200 
mil em dinheiro e cheques. Em 
seguida, eles retornaram com o 
rapaz para a chácara, o amarra-

ram junto com os outros três 
reféns e fugiram em seguida.

As vítimas só conseguiram 
se livrar das fi tas adesivas que os 
prendiam cerca de duas horas 
depois. A Polícia foi chamada e 
começou a investigar o caso.

A Toyota foi encontrada 
abandonada no dia seguinte na 
localidade de Forquilha.

SERVIÇO PROFISSIONAL

Como os bandidos não usavam 
capuzes, a Polícia acredita que 
sejam de fora da cidade. Eles 
falavam gírias e ameaçavam 
constantemente, relataram as 
vítimas.

O delegado Rui Orestes Ku-
chnir não quis revelar detalhes, 
mas admitiu se tratar de um caso 
complicado. Tanto que por de-
signação do chefe da Polícia Civil 
no Estado, Maurício Eskudlark, 
deve desembarcar em Canoi-
nhas nos próximos dias um dos 
mais experientes delegados do 
Estado para ajudar Kuchnir na 
investigação. O delegado Mauro 
Rodrigues atuou por cerca de seis 
meses em Canoinhas em 2006 e 
foi responsável por solucionar 
um dos crimes mais cruéis e 
profi ssionais já registrados na co-
marca – a morte do empresário 
Gilmar Ghettino, assassinato à 
queima-roupa por um pistoleiro 
com oito tiros. Foi ele também 
quem prendeu o assassino do 
vereador de Major Vieira, Jair 
Iarrocheski.

Fugitivo usava nome 
falso em presídio
O Núcleo de Inteligência da 
Polícia Civil (Nint) de Canoinhas 
descobriu que Josias da Silva, 
conhecido como Maria, que fu-
giu do Presídio de Mafra no ano 
passado, quando 11 fugiram por 
meio de um túnel, estava preso 
em União da Vitória-PR. A ligação 
entre o foragido e o preso só não 
era possível porque ele usava 
outro nome, de um morador de 
Major Vieira, de quem furtou os 
documentos. Silva se aproveitou 
do fato de os policiais do Paraná 
não o conhecerem e ao ser preso 
por furto apresentou os documen-
tos da vítima. Ele vai responder 
agora também por falsidade 
ideológica.

ADEMIR foi feito refém pelos bandidos
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NOVAK foi sepultado na terça-feira, 8, em Canoinhas



20 VARIEDADES Canoinhas, 11 de dezembro de 2009EMPREGOS

Temporada aberta para 
o primeiro emprego

VAGAS 
FEMININAS:

- ATENDENTE DE 
PANIFICADORA com experiência
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
com experiência.
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 
formação em Administração ou 
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 Boa Vista.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para residir em São Paulo, com 
experiência.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para trabalhar em Xanxerê
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para pernoitar, com experiência.
- RECEPCIONISTA.
- VENDEDORA DE AUTOPEÇAS 
com experiência.
- ZELADORA com experiência.

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

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:
- VENDEDOR (A) EXTERNO 
(área: produtos químicos, com 
experiência, 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.
- AJUDANTE DE MOTORISTA com 
experiência, CNH AB.
- CHAPEADOR com experiência.
- CONFERENTE com experiência.
- ENTREGADOR com experiência, 
CNH AB.
- GARÇOM com experiência. Horá-
rio: das 16h30min à meia-noite.
- GERENTE com experiência e 
Ensino Médio.
- MECÂNICO DE MOTOS com 
experiência.
- SERVIÇOS GERAIS para área 
hoteleira, para São Paulo. Salário:  
cerca de R$ 850, alimentação e 
moradia livre.
- SERVIÇOS GERAIS para área  
alimentícia.
- SOLDADOR/MONTADOR DE 
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 
experiência, para área de insumos 
agrícolas.

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

20 mil vagas devem ser abertas em Santa Catarina

Gracieli Polak
CANOINHAS

PRECISA-SE

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.

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

PROCURO serviço de diarista, limpeza 
em geral. Fone: 9105-5637 – Amália.

VAGAS DIVERSAS: 
ESTAGIÁRIA cursando Ensino 
Superior. Bons conhecimentos em 
informática. Para trabalhar com aten-
dimento e suporte administrativo.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO:com ex-
periência na função, para trabalhar 
em empresa do ramo madeireiro.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: com 
Ensino Médio completo e experiên-
cia na função.

OPERADOR DE DESTOPADEIRA: 
com experiência na função.

OPERADOR DE PLAINA: com 
experiência.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL: com Curso Técnico 
completo na área elétrica. 

TORNEIRO MECÂNICO: com En-
sino Médio completo. Experiência 
na função. Preferencialmente com 
curso de torneiro mecânico. Para 
trabalhar na empresa Mili S/A.

CHAPEADOR DE VEÍCULOS: Com 
experiência na função.

ATENDENTE: Para trabalhar com 
serviços gerais em restaurante.

TECNICO EM ELETRÔNICA: Para 
trabalhar com conserto e manuten-
ção de equipamentos eletrônicos 
(radio e TV).

AUXILIAR DE VENDAS: Com Ensi-
no Médio completo e conhecimento 
em autopeças.

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.

Aos 18 anos, Tania Maria Artner 
comemora o primeiro emprego 
no comércio, conquistado há 
menos de um mês. A jovem tam-
bém tentou colocação em outros 
setores, mas só agora conseguiu 
a primeira oportunidade. Como 
Tania, outras 20 mil pessoas 
vão comemorar o emprego no 
fi nal do ano em Santa Catarina, 
segundo estimativa realizada por 

entidades do setor. A previsão de 
contratação é, segundo a Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas (FCDL), 20% menor que 
a observada no mesmo período 
de 2008, o que representa apro-
ximadamente cinco mil vagas a 
menos.

Em todo o País, 123 novos 
postos devem ser abertos até o 
período que fi nda com a passa-
gem do Natal, época de maior 
movimento nas lojas. A previsão 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços Terceiri-
záveis e de Trabalho Temporário 
(Asserttem), no entanto, é de alta 
de 7% em relação ao mesmo 
período do ano passado, com 
maior necessidade de fi scais de 
loja, empacotadores atendentes, 

estoquistas, operadores, auxilia-
res de crédito, analistas de crédito 
e pessoas que queiram fazer o 
papel de Papai Noel. Para aqueles 
que buscam efetivação depois 
do período temporário, algumas 
questões devem ser observadas, 
aponta a Asserttem.

DEFINITIVO

O primeiro passo, de acordo 
com a Associação, é conquistar 
destaque na função. O segundo, 
escolher um setor que possibilite 
continuidade. De acordo com 
a pesquisa encomendada pelo 
órgão, o varejo na rua será o 
segmento que mais efetivará seus 
funcionários temporários no fi nal 
do ano (21%), seguido pelas lojas 
de departamentos (17%). 

A ESCOLA TÉCNICA DAMA RECEBEU 
NA SEXTA-FEIRA, 4, EM FLORIANÓ-
POLIS, O CERTIFICADO DE FINALISTA 
DO PRÊMIO MPE BRASIL (REALIZA-
DO PELO SEBRAE), NA CATEGORIA 
EDUCAÇÃO.
A DAMA SE DESTACOU EM QUALI-
DADE, PRODUTIVIDADE E COMPE-
TITIVIDADE, E FICOU ENTRE OS 3 
FINALISTAS DA ETAPA ESTADUAL, 
SENDO A ÚNICA REPRESENTANTE 
DO PLANALTO NORTE CATARINENSE 
EM TODOS OS SEGMENTOS.
O EVENTO, QUE ACONTECEU NO 
CENTRO SUL DE FLORIANÓPOLIS 
TEVE 31 EMPRESAS FINALISTAS E 
O EVENTO FOI APRESENTADO PELO 
JORNALISTA E APRESENTADOR DO 
FANTÁSTICO, ZECA CAMARGO.
 DE CANOINHAS, PARTIU ÔNIBUS 
SEDIDO PELO SEBRAE, COM ALUNOS 
DA ESCOLA, PARA FAZER TORCIDA E 
PRESTIGIAR O EVENTO.
PARABÉNS A ESCOLA TÉCNICA DAMA 
POR SER DESTAQUE EM QUALIDADE 
E EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO!

ESCOLA TÉCNICA DAMA É DESTAQUE NO ESTADO
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Justiça nega fundação de nova 
universidade em Caçador
Unifi cação dos campi da Universidade do Contestado começa a valer dia 1.º de janeiro

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Ampliação 
do horário 
natalino 

depende de 
Convenção 
Coletiva de 
Trabalho

Alguns empresários da região 
de Canoinhas estão desres-
peitando os comerciários ao 
informar a ampliação do horário 
do comércio no período natalino 
sem negociar com o sindicato 
dos empregados.

Para que o comércio tenha 
o horário estendido é necessá-
rio que haja negociação entre 
os sindicatos de empregados 
e patronal. Isto não aconteceu 
este ano por que o Sindicato 
Patronal se negou a negociar 
a Convenção Coletiva de Tra-
balho que trata da reposição 
e salários normativos (pisos 
mínimos).

Apesar de estar em nego-
ciação desde abril, o Sindicato 
Patronal de Canoinhas não 
fi rmou a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2009/2010 com o 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio.

“Agora eles querem que 
os empregados trabalhem no 
natal, mas não querem negociar 
a questão salarial”, contesta a 
presidente do Sindicato dos Em-
pregados no Comércio de Ca-
noinhas e Região, Inis Senn.

O Sindicato dos Comerci-
ários reivindica 7% de reajuste 
e piso de R$ 530 retroativo ao 
mês de maio até dezembro de 
2009. “É preciso lembrar ainda 
que o salário mínimo estadual 
que entrará em vigor em janeiro 
estabelece aos empregados no 
comércio o valor de R$ 647”, 
lembra Inis.

Segundo ela, a condição 
para a negociação do horário 
de natal passa pela Conven-
ção Coletiva de Trabalho. “O 
argumento de que o aumento 
salarial traria prejuízos ao co-
merciante é totalmente des-
cartado ao constatarmos que, 
com a melhoria da qualidade 
de vida e do poder aquisitivo 
do comerciário, o primeiro setor 
a ser benefi ciado é o próprio 
comércio”, lembra Inis.

Ela diz ainda que o papel 
do Sindicato é lutar pelos di-
reitos dos seus representados, 
negociando acordos que os 
benefi ciem. “Não podemos fa-
zer de conta que a negociação 
salarial não tem a ver com a 
negociação de horário. Seria 
incoerência de nossa parte 
fechar acordo natalino sem 
fechar a negociação salarial.” 
A presidente lembra ainda que 
o Sindicato Patronal tem uma 
dívida com os comerciários 
desde maio.

O processo de unificação dos 
quatro campi da Universidade do 
Contestado (UnC) já está efetivado. 
A partir de 1.º de janeiro de 2010, o 
processo passa a valer legalmente. 
O Ministério da Educação (MEC) 
e o Conselho Estadual de Educação 
já reconheceram o processo.

Os documentos já estão sendo 
assinados com o CNPJ unifi cado, 
sediado em Mafra.

Segundo o diretor-presidente 
da UnC Canoinhas, Hamilton Wen-
dt, a questão agora é prática. No dia 
4 de janeiro toma posse o conselho 
curador. São oito membros (dois 
por campi) da sociedade, sem vín-
culo com a Universidade, eleitos 
por um conselho consultivo forma-
do por representantes de entidades. 
Nesse primeiro momento, o conse-
lho consultivo será o mesmo que já 
existe nos campi, mas a tendência 
é que eles sejam substituídos nas 
próximas eleições.

Composto o Conselho Cura-
dor, forma-se então o Conselho 
Fiscal, composto por cinco mem-
bros (um por campi). 

Os conselheiros devem ser 
voluntários, não recebem salário e 
terão mandatos alternados entre 4 
e 2 anos, como ocorre no Senado 
Federal.

Todos os conselheiros (cura-
dores e fi scalizadores), além de 15 
professores, representantes dos aca-
dêmicos e funcionários compõem 
o colégio que irá eleger o reitor. A 
eleição do cargo máximo dentro da 
instituição está marcada para 28 de 
fevereiro. O edital para candidaturas 
já foi lançado.

CAÇADOR PERDE 

NA JUSTIÇA

Na quinta-feira, 3, o juiz Dr. Fer-
nando Speck de Souza, da Comarca 
de Caçador, mandou suspender os 
efeitos das assembleias dos dias 6 
e 21 de outubro, que deliberaram 
contra a unifi cação dos campi da 
UnC e pela fundação de uma nova 
universidade, chamada de Univer-
sidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(Uniarp). Dessa forma, a Uniarp 
não existe até que o recurso im-

petrado pela assessoria jurídica da 
entidade seja apreciado.

O motivo da anulação, segun-
do o juiz, foi o baixo quórum das 
assembleias. Ele entende que dois 
terços dos votantes teriam de efe-
tivamente votar para que a decisão 
tivesse validade. A Universidade en-
tende que dois terços dos presentes 
teriam de concordar.

Mesmo com a decisão judicial, 
a Universidade não suspendeu o 
vestibular marcado para domingo, 
13.

 Speck emitiu nota no meio da 
semana dizendo que nada impede 
que a Fundação UnC-Caçador 
realize nova assembleia, mas “caso 
não obtido o consenso entre os 
envolvidos, o tema será objeto de 
apreciação na sentença fi nal”.

Aor Stefens de Miranda, da 
25.ª Promotoria, que cuida exclu-
sivamente de fundações, também 
se manifestou. Ele reiterou que os 
cursos oferecidos em Caçador são 
da UnC e podem ser cedidos para 
a nova universidade, a critério da 
Fundação UnC. “Se a Fundação 
UnC-Caçador votar por não se in-
tegrar a UnC-Unifi cada, não poderá 
oferecer nenhum curso de primeiro 
semestre e não poderá dar continui-
dade nos cursos já existentes, tendo 
que a UnC-Unifi cada estabelecer 
convênio com a Fundação UnC-
Caçador ou locar outro espaço em 
Caçador para dar continuidade às 
aulas”, disse o promotor.

A nova universidade teria ainda 
de realizar convênio com a Funda-
ção UnC-Caçador para provisoria-
mente ceder professores e funcio-
nários. Como Uniarp, no entanto, o 

A PEDIDO

convênio torna-se inviável. “Enfi m, 
ou a Fundação UnC-Caçador adere 
à UnC unifi cada ou não poderá fun-
cionar, nem ofertar novas turmas, 
nem continuar as turmas antigas”, 
disse o advogado Douglas Phillips 
Freitas, que representa os defenso-
res da unifi cação.

Miranda disse que vai pedir 
a intervenção da universidade de 
Caçador para que os membros da 
assembleia sejam esclarecidos antes 
de votar.

Para os administradores, a 
Uniarp já existe. Tanto que o en-
dereço do site da instituição já foi 
alterado. Pelo site é possível, inclu-

sive, se inscrever para o vestibular. 
Toda a documentação sai em nome 
da Uniarp. 

O professor e historiados Nil-
son Thomé, que luta contra a 
migração da UnC Caçador para 
Uniarp, pediu ao juiz da Comarca 
que reúna integrantes da UnC uni-
fi cada e os remanescentes de Caça-
dor para tentar um entendimento. 
O juiz topou, mas a data da reunião 
que deveria acontecer esta semana, 
ainda não foi marcada.

O CN tentou ouvir a direção 
administrativa da universidade de 
Caçador ontem, mas não obteve 
retorno.

UNC Canoinhas reúne melhores condições de sediar reitoria da Fundação
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Flamengo vence e leva 
torcedores ao delírio

> p. 23

Copa Integração chega às fi nais no domingo, 13; Souza e Souza e Havaí se enfrentam na categoria veteranos

Quarentões invadem campos da região

Gracieli Polak
CANOINHAS

O corpo não é mais o mesmo 
dos 20 anos, mas a vontade de 
jogar bola continua sendo a 
mesma. As opções de práticas 
esportivas para quem já passou 
dos 40, mas continua com o 
mesmo vigor da juventude 
crescem na região e, reunindo 
dez equipes, o Campeonato 
Coroa Bom de Bola chega a 
sua quarta rodada, propician-
do mais uma oportunidade 
para quem gosta de bater uma 
bolinha com os amigos. 

No entanto, a atividade 
física intensa a partir desta 
idade precisa ser orientada, 
alertam especialistas, porque 
os riscos aumentam com a 
chegada da idade. Segundo o 
professor José Júnior de Car-
valho, a orientação não pre-
ocupa a Fundação Municipal 
de Esportes (FME), porque 
todos os atletas quarentões 
que participam do campe-
onato prat icam at ividades 
físicas regularmente. “É claro 
que uma particularidade que 
não pode ser ignorada, mas 
ajuda é o fato desses atletas 

participarem constantemente 
dos torneios e sempre manter 
atividade física”, explica. 

Além do Quarentão, espe-
cífico para quem nasceu antes 
de 1970, outros campeonatos 
fortes na região abrem tor-
neios para a categoria veterano, 
segundo Carvalho, bastante 
disputados, tanto quanto a 
categoria principal. Na Copa 
Integração, que chega ao final, 
mais de 10 equipes compostas 
por veteranos se enfrentaram 
até chegar aos clubes que se 
enfrentam em busca do troféu 
de campeão.

JOGOS FINAIS

No domingo, 13, além dos ve-
teranos, outros quatro fi nalistas 
em duas categorias da Copa In-
tegração se enfrentam no Estádio 
Municipal Benedito Therézio de 
Carvalho, o Ditão, a partir das 
14 horas. 

O Souza e Souza, de Mar-
cílio Dias, enfrenta o Havaí, de 
Rio dos Pardos, pelo título de 
campeão na categoria vetera-
nos (acompanhe tabelão ao lado). 

Antes das finais, a partir das 
8h30, começam as disputas pelo 
terceiro lugar, primeiro com os 
veteranos, passando pelos aspi-
rantes e, para terminar, com os 
titulares.

A Liga Esportiva Canoi-
nhense informa que os portões 
do Estádio estarão abertos a 
partir das 8 horas e o cerimonial 
de premiação previsto para às 
18 horas. Os ingressos custarão 
R$ 3.

ASDERC
Associação dos Servidores do DER Canoinhas 

Situada a SCT 280 Km 09, Canoinhas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos servidores do DER-SC, no uso de suas 

atribuições, convoca os associados a comparecer na sede da mesma no dia 
22/12/2009, às 14:00 horas, para tratar de assuntos tais como:

1 – Apresentar chapas para nova diretoria,
2 – Eleições para biênio de janeiro de 2010 a dezembro de 2011
3 – Assuntos Gerais.

Desde já agradece o

Presidente - ASDERC
Eloir Francisco Marcondes
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TORCIDA deve lotar o Ditão na decisão das três categorias disputadas na Copa Integração; estádio abre os portões às 8h
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Geração mais jovem nunca tinha visto clube vencer competição deste nível

Flamengo vence Brasileirão 
e leva torcedores ao delírio

Gracieli Polak
COM AGÊNCIAS

CLUBE ATLÉTICO  
MARCÍLIO DIAS

Xará do jogador da década de 
1970 chamado de Deus da Raça 
pela torcida rubro-negra, Rondi-
nelli Walter comemorou pela pri-
meira vez um título de campeão 
brasileiro do seu time do coração, 
o Flamengo, e soltou o grito guar-
dado por 12 anos, desde que nas-
ceu, já fl amenguista. Assim como 
Rondinelli, uma legião inteira 
de jovens fl amenguistas assistiu 
de forma inédita a conquista do 
clube carioca, no domingo, 6, e 
saiu às ruas com o orgulho do 
time estampado no peito.

Ao vencer o Grêmio por 2 
a 1 no Maracanã lotado, o clube 
de Júnior e Zico trouxe para os 
jovens torcedores uma alegria  
diferente que a proporcionada 
nos últimos 17 anos de Brasilei-
rão, quando, campeonato após 
campeonato,  a equipe lutava 
para não ser rebaixada. Após 

a vitória, centenas de pessoas 
saíram de casa em Canoinhas e 
fi zeram a festa para comemorar 
a taça, que só veio na segunda-
feira, 7, para fechar a cerimônia 
de premiação dos melhores do 
campeonato, no Rio de Janeiro.

O sexto título brasileiro veio 
para o clube de maior torcida 
brasileira no momento em que a 
crise do futebol carioca vive um 
momento intenso. Dos quatro 
grandes clubes, dois (Botafogo e 
Fluminense) buscavam somente 
a permanência na Série A do 
campeonato, enquanto o Vasco 
foi afastado da elite do futebol 
nesta temporada. O campeonato 
acabou, Botafogo e Fluminense 
não caíram, o Vasco subiu e o 
Flamengo venceu. Para os cario-
cas, difícil uma temporada mais 
prodigiosa. 

OS MELHORES

Além da taça de campeão, o 
Flamengo ainda levou para a 

Gávea títulos de melhores do 
campeonato. Petkovic venceu na 
categoria melhor meia-esquerda e 
Adriano, dando a volta por cima 
em sua conturbada carreira, na 

categoria melhor segundo ata-
cante. O técnico da equipe rubro-
negra, Andrade, também levou 
o troféu na categoria melhor 
treinador. O troféu de craque 

do Brasileirão, no entanto, fi cou 
com Diego Souza, do Palmeiras, 
que na última rodada perdeu a 
vaga para disputa na Libertadores 
(acompanhe tabela abaixo).

JOGADORES comemoram o título no Maracanã lotado; Petkovic foi eleito o melhor jogador do Brasileirão na categoria
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A diretoria do Clube Atlético Marcilio Dias convida seus associados para 
o tradicional almoço de confraternização de fi nal de ano, no domingo, 13, 

na sede do Clube, em Marcilio Dias.
A diretoria informa ainda a toda a comunidade de Marcilio Dias que foi 
inaugurada em 21 de novembro a iluminação elétrica do seu campo de 

futebol, que contou com empenho e dedicação de toda direção e apoio do 
amigo e deputado Antonio Aguiar, que destinou verba de subvenção para 

o Clube. Para ele, nossos agradecimentos. Muito obrigado!

Diretoria do Clube Atlético Marcilio Dias
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Tô Nem Aí                                       Hugo Pena & Gabriel
Fallin’ For You                                              Colbie Caillat
E Daí?                                                       Guilherme & Santiago
Caixinha de Surpresas                             Grupo Tradição

E Agora Nós                                              Sorriso Maroto

    O romance seria uma inven-
ção do cinema, da literatura, da 
música, da cultura pop.

Esta é a teoria de Tom (Jo-
seph Gordon-Levitt), um criador 
de cartões comemorativos que 
se apaixona por Summer (Zooey 
Deschanel), sua colega de traba-
lho, uma mulher adorável em todos 
os sentidos.

Os dois se dão super bem 
quando o romance começa, mas 
há um descompasso. Tom quer 
um relacionamento sério, Summer 
rejeita o rótulo ‘namorado’. Ela não 
acredita no amor. As coisas cami-
nham bem, até o dia em que Sum-

500 dias com ela

mer decide que os dois 
não devem continuar 
se encontrando. O mun-
do de Tom desmorona e 
daí ele chegar a tal teoria a  que 
me referi no início do texto.

500 Dias com Ela faz várias 
referências à cultura pop. Cita de 
The Smiths a A Primeira Noite de 

Um Homem. Gostoso de ver. De 
um capricho admirável. Os cenários 
e figurinos setentistas em plena 
contemporaneidade dão um tom de 
originalidade poucas vezes visto no 
cinema.

Summer, de fato, é apaixonante. 
Tom, com seu estilo nerd abando-

Flash Forward chegou ao episódio 10 da primeira temporada e já fi sgou 
o público. As teorias estão cada vez mais instigantes. O AXN já anunciou 
que vai exibir a série no Brasil em 2010. Apontado como o novo Lost, 
Flash Forward conta a história de um evento que abala a humanidade: o 
mundo para durante 2 minutos e 17 segundos e, durante este lapso, as 
pessoas têm visões do futuro, exatamente dali a seis meses.
Seguindo a linha Lost, os personagens viajam pelo mundo em busca de 
respostas e a cada término de episódio, surgem pistas e mais questio-
namentos. Fantástico!

nado consegue conquistar 
a simpatia do espectador 
em poucos minutos.

Filmes como 500 Dias 

com Ela surgem no máxi-
mo três vezes por ano. 
É o tipo de filme raro 
que se transforma em 
referência, assim como 
A Primeira Noite de Um 

Homem, que cita com 
propriedade.
Uma curiosidade: o 

diretor Marc Webb é estreante no 
cinema. Vem do mundo dos vide-
oclipes. Talvez tenha dado a mais 
deliciosa contribuição do ano ao 
cinema.

É dele a frase que abre a histó-
ria: “O fi lme a seguir é uma história 
de ficção. Qualquer semelhança 
com pessoas vivas ou mortas é 
mera coincidência. Especialmente 
você Jenny Beckman. Vaca”. Sen-
sibilidade romântica mais contem-
porânea, impossível.
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u Aniversariantes

EnfOque

Fotos para esta coluna 

até o meio-dia de 

quarta-feira.

11/12 - Acildo Muller Ribeiro
12/12 - Franscislene Pilotto
11/12 - Terezinha Leandro Muller
12/12 - Rafaela de Lima
12/12 - Afonso Schelepka
12/12 - Elfrida Grefi n Sucheck
13/12 - Davi Heike dos Santos
13/12 - Jair Schultz
13/12 - Ivonete Fagundes
13/12 - José Nereu dos Santos
14/12 - Zilton Budant
14/12 - Clovis Roberto Pereira da 
Costa
14/12 - Dirce Michel 
15/12 - Rosane Fernandes de 
Oliveira
15/12 - Bruna Gabriely Nunes dos 
Santos
15/12 - Jefferson de Anhaia
15/12 - Wilson dos Santos Correa
15/12 - Waldemiro de Andrade
15/12 - Fabiano Oliskovicz
15/12 - Rosa Schikoski
15/12 - José Adelino Gruzkoski
16/12 - Marieli Alves
16/12 - Orlando Ferreira
16/12 - Valdir Willi Junior
17/12 - Eliane Margarete de Lima
17/12 - Romualdo Schereder
17/12 - Marcia Simone Novaes
17/12 - Anderson Bayerl
17/12 - Leila Cardoso
17/12 - Fasto Braz Oliveira
17/12 - Yasmine Pires
17/12 - Celi T G Souza

Parabéns à Formanda Miriam Fer-

nanda Gapski, do curso de Direito 

da UnC – Canoinhas! Por acreditar 

que este dia chegaria, você se esfor-

çou e buscou a cada dia o seu sonho. 

Por seus próprios méritos venceu, 

e hoje os aplausos são todos para 

você! Felicidade, sorte e sucesso, é o 

que desejam seus pais, Lúcia Maiéski 

Gapski e José Augustinho Gapski, e 

seus irmãos, Douglas Tiago Gapski e 

Susy Aparecida Gapski.

u FORMANDA

O Senac de Canoi-

nhas agradece a 

todos os que cami-

nharam juntos neste 

ano que se encerra. 

“Mestres, alunos 

e colaboradores, 

votos de muito 

sucesso!”

- LEANDRO ROCHA completa 

mais um ano de vida na terça-feira, 

15 . Seus pais o parabenizam pela 

data e pela aprovação no Mestrado 

em Filosofi am, na UFSC. Sucesso!

- Nasceu na quinta-feira, 3, AR-

THUR HENRIQUE PANGRATZ 

KARVAT, fi lho de Maria Carolina 

e Emerson. Seus avós, José e Silvia, 

dão as boas vindas ao mais novo 

membro da família. Felicidades!

Amanhã o garoto Matheus Augusto 

comemora seus nove anos. Sua mãe, 

Marcia Eliane Witt, e seus fami-

liares, desejam muitas felicidades. 

Parabéns!

Hoje a pequena Heloísa completa seus dois 

aninhos. Ela recebe os parabéns da ma-

mãe, Kelly, do papai, Zeca, e dos irmãos, 

Kauê e Kayne. Felicidades!

No domingo, 6, Luis Fernando 

Pospor completou idade nova. Toda 

a família deseja felicidades!

Lorival Shipitoski  aniversariou no 

sábado, 5. Sua família e seus fi lhos, 

Cibely e Luan, desejam que seus pas-

sos sejam abençoados. Felicidades!                                   

Isabely Bueno Macedo comemorou 

seu 1.º aninho na terça-feira, 8. Seus 

pais, Daiana  e Everson, juntos com 

tios e avós, desejam muita saúde e 

felicidade para a garotinha!

Luana Antonoviski completa 

amanhã oito anos e é parabe-

nizada pela mamãe, Maura, 

e demais familiares. Muitas 

felicidades!

A semana é de festa para os irmãos 

Peter Wilhilm Baukat e Breno Gus-

tavo Baukat. Peter aniversariou na 

segunda-feira, 7, e Breno comemora 

idade nova no domingo, 13. Os pais 

Silvete e Rolf desejam muitas felicida-

des para os fi lhos!.

Noeli Guimarães, Patrícia Kuchnir e Fernanda Liscoski 

Cardoso formam-se amanhã pela Universidade do 

Contestado. Sucesso para as amigas!

u FORMATURA

Ontem o lindo  garotinho João Victor 

Schimalski completou seis aninhos, 

para o orgulho dos pais, Leila e 

Marcos. Parabéns!

O engenheiro cartógrafo e professor 

Marcos B. Schimalski recebeu ontem 

o título de Doutor em Ciências Geo-

désicas, pela Universidade Federal 

do Paraná. Parabéns e sucesso!

Marcos Roberto Bendlin, de Irineópolis, recebeu o 

carinho da família pelo seu aniversário, ontem. Sua 

mulher, Claudete, e seus fi lhos Eduardo e Andressa 

dão os parabéns e desejam  vida longa repleta de 

felicidade.
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LIGUE: 3622-1571

CLASSIFICADOS GRÁTIS

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 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.

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, garagem 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 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 alvenaria, fundos, com 
2 quartos, sala, copa, cozinha conjugada, 
banheiro, varanda, churrasqueira e área de 
serviço. Rua Álvaro Soares Machado, nº 
454. Fone: 3622-1119 ou 3622-4216.

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$ 50 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$ 100 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.

VENDE-SE terreno com 330m² na rua 
Alfredo Paul, ótima localização! Avalia-
do em R$ 23 mil. Fone: 8847-7440.

VENDE-SE uma maca de madeira para 
massagem. Fone: 3622-6606.

ALUGA-SE vídeokê com 1.500 músi-
cas. Fone: 3622-5338 ou 9635-1646.

ALUGA-SE apartamento com 2 quartos, 
próx a UnC Mafra. Fone: (47) 3642-
5821.

ALUGA-SE casa em Três Barras, 
próximo a Rigesa Florestal. Fone: 3623-
1394.

VENDE-SE uma máquina de fazer pão, 
marca Britânia, seminova. Valor: R$ 
150. Fone: 3622-4994.

VENDE-SE uma máquina de assar fran-
gos, para 60 frangos. Fone: 3622-4994.

VENDE-SE uma casa no Loteamento 
Santa Cruz, com ponto de comércio e 
mercearia completa. Fone: 3622-6124.

VENDE-SE uma casa de madeira para 
retirar do local. Valor: R$ 2,5 mil. Fone: 
3622-4646.
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VEÍCULOS MOTOS

CAMINHÕES

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 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 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.

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 98, pneus novos, me-
cânica a toda prova, estofamento per-
feito, pára-choque da cor do carro, doc. 
OK, branco, marcador de Km digital. À 
vista 11,9 mil ou R$ 1,9 mil + 48x de R$ 
395. Fone: 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.

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. Tra-
tar: 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$ 17,5 mil. Fi-
nancio. Fone: 3623-0478 ou 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 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.

VENDE-SE 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 ou 9924-2131.

VENDO Fusca ano 71, cor bege, motor 
1.500, 4 pneus novos, estofamento de 
Corsa, doc. Ok, impecável. Fone: 3622-
6454, 9924-2131 ou 3624-0288.

VENDE-SE Del Rei 88 dourado, direção 
hidráulica, motor CHT 1.6, todo elétrico, com 
manual incluso. Fone: 8869-8780, com José.

VENDE-SE Gol 2009, geração 4,1, 1.0 
Trend, Flex, 4 p, ar quente, desemba-
çador traseiro, rodas 14, som, vidro 
elétrico, trava, com 22.400km. Valor: R$ 
24,9 mil. Fone: 3622-5352 e 9192-4950.

VENDO Corsa MPFI ano 98, por R$ 
7,5 mil de entrada e assumir fi nancia-
mento de 18 parcelas de R$ 350. Fone: 
8847-7440.

VENDE-SE Uno EP, 4 portas, 96, cor 
bordô, completo, com manual. Fone: 
9178-9542.

VENDE-SE Saveiro CL 1.8, ano 96, mecâni-
ca excelente, cor grafi te. Fone: 9178-9542.

VENDE-SE caminhão Mercedes ano 
81, 1113, cor vermelha, em ótimo esta-
do de conservação. Fone: 3622-6331 
ou 8824-7502.

VENDE-SE Punto 2010, seminovo, 
ótimo preço. Fone: 3622-4459.

VENDE-SE Del Rei 88, motor CHT, 
álcool, 4 pneus novos, motor novo, 
impecável. Fone: 3622-2254.

VENDE-SE um Ômega CD 4.1, ano 96, 
por R$ 9 mil + assumir 20 parcelas de R$ 
385. Tratar: 3622-0625 ou 8444-7415.

VENDE-SE Toyota Bandeirantes, ano 
99, em ótimo estado, com carroceria 
boiadeira e 4 pneus novos. Valor: R$ 55 
mil. Fone: 3622-4558 ou 8812-7643.
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FUNERÁRIA MÃO AMIGA
:: 03/12 -  Maria Delfi na da Silveira – 80 anos

:: 03/12 - Antenor Alves Pinto – 69 anos
:: 05/12 - Alan Tomaz Novack – 21 anos

 OBITUÁRIO +

ontem num vôo de prova a mais 
de 80.000 metros de altura, no 
qual se provou com todo êxito o 
equipamento que no futuro per-
mitirá aos astronautas humanos 
“escapar” com vida se alguma 
coisa funcionar mal no dispositi-
vo que os conduzir ao espaço. A 
Direção Nacional da Astronáutica 
informou que o macaco, um Re-
sus, de pouco mais de 3 quilos, 
nascido no Texas, encontrava-se 
em ótimo estado, vivo e saltitan-
te, depois de ser recolhido no 
Atlântico e retirado do recipiente 
hermético onde fez sua viagem. 
Acrescenta-se que o macaco, 
cujo nome é Sam, parece estar 
perfeitamente normal e está se 
alimentando normalmente de-
pois de sua viagem espacial.

PUBLICADO EM 12 DE 
DEZEMBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Despedida
Pastor Georg Wegger e família, agra-
decendo as manifestações de ami-
zade e carinho, com que tem sido 
distinguidas pelo povo de Canoinhas, 
ressaltando as de domingo último, e 
na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, serve-se destas colunas, para 
apresentar suas despedidas, não só 
à Comunidade Evangélica Luterana, 
como também ao povo amigo de Ca-
noinhas, com quem conviveu durante 
os 37 anos de seu sacerdócio nesta 
cidade. Transfere residência para São 
Paulo, onde oferece seus préstimos 
aos amigos.

Endereço de São Paulo: Pastor 
G. Wegger a/c Carlos Wunderlich, Ae-
roporto Congonhas – Hangar Cruzeiro 
do Sul – Caixa Postal, 4017.

Formatura
O tradicional Grupo Escolar “Almirante 
Barroso” hoje às 17 horas, entregará 
mais 9 diplomas. Mais uma turma de jo-
vens que se formam no “Curso Normal 

Regional”. Receberão um certifi cado 
que provam a capacidade e conheci-
mento de cada um. E, por certo, o cer-
tifi cado correrá meio mundo. Onde ele 
for apresentado. Onde se fi zer neces-
sário conhecer de onde provém, sendo 
do Grupo Escolar “Almirante Barroso”, 
será motivo para inspirar confi ança e 
confi rmar responsabilidade.

São os seguintes os canoinhen-
ses que logo mais receberão das 
mãos dos seus mestres e em presen-
ça das autoridades, os certifi cados: 
Ana Vitovski, Anita Novack, Geneci 
Müller, Valdo Simm, Evaldo Vitt, Orival 
Vitt, Matilde Prates, Nereu Krczesinski 
e Antonia Dirschnabel.

Paraninfará a turma, o Frei Cris-
tovão Horn, DD. Vigário da Paróquia.

Todas as professoras receberão 
homenagens de reconhecimento.

Macaco voltou são 
da viagem espacial

Washington, 5 (UPI) – Voltou são e 
salvo à terra o macaco que foi enviado 

Em primeiro plano, à direita, com roupas escuras, o pastor Georg Weger. Na excelente imagem cuja 
data não conseguimos apurar, da direita para a esquerda aparece parte do salão luterano e a residên-
cia do pastor, prédios ainda existentes; a antiga igreja luterana e, ao fundo, a igreja matriz católica de 
Canoinhas, ainda na sua construção primitiva. A foto é do acervo do historiador Fernando Tokarski, que 
também forneceu as informações. 

CN
PERNIL RECHEADO

INGREDIENTES
. 1 pernil desossado de aproxima-
damente 2 Kg
. 3 colheres (sopa) de azeite
. 2 dentes de alho picado
. 3 cenouras cortada em cubos
. 150g de vagem picada
. 1 talo de salsão cortado em 
cubos
. 250g de carne suína moída
. 1 ovo
. 2 colheres (sopa) de queijo par-
mesão ralado
. 1 fatia de pão de forma esfare-
lada
. 1 colher (sopa) de leite
. Sal e pimenta a gosto
. Salsa picada a gosto
. Tomilho picado a gosto
. 1 xícara (chá) de vinho branco
. 500ml de caldo de legumes

MODO DE PREPARO: Em uma 
frigideira, aqueça o azeite, doure o 
alho. Refogue a cenoura, a vagem 
e o salsão. Misture a carne moída, 

o ovo, o queijo, o pão umedecido 
no leite, o sal, a pimenta, a salsa e 
o tomilho. Misture os legumes com 
a carne e recheie o pernil. Costure 
o pernil, coloque em uma assadeira 
e regue com o vinho. Cubra com 
papel alumínio e leve ao forno pre-
aquecido a 180º e asse por 2h30, 
regando sempre com o caldo de 
legumes. Aumente a temperatura 
para 220º, retire o papel alumínio 
e deixe dourar. Sirva com legumes 
salteados na manteiga.

DICA: Peça ao seu açougueiro que 
desosse o pernil. É mais prático!

| Preparo: + de 45min | Rendimento: 10 porções | Calorias: 537 p/ porção

| Preparo: 30min | Rendimento: 4 porções | Calorias: 267 por porção

TABULE DE FRANGO

INGREDIENTES
. 12 colheres (sopa) de trigo para 
quibe
. 1 e 1/4 de xícara (chá) de água
. 1 pepino descascado e cortado em 
cubinhos
. 250 g de peito de frango cozido e 
cortado em cubinhos
. 1 pimentão
. 1/4 de xícara (chá) de hortelã 
picada.

MOLHO:
. 8 colheres (chá) de azeite
. 2 colheres (sopa) de vinagre
. 2 colheres (sopa) de suco de 
limão
. 2 colheres (sopa) de água
. 1 colher (sopa) de salsinha picada
. 2 cebolinhas picadas
. Sal a gosto

MODO DE PREPARO: Em uma 
tigela misture o trigo e a água. Dei-

xe descansar até o dia seguinte. À 
parte, misture o pepino, o frango, 
o pimentão e a hortelã. Escorra o 
trigo, esprema para tirar o excesso 
de água e junte à mistura de pepino. 
Molho: bata o azeite com o vinagre, 
o limão e a água. Acrescente a sal-
sinha, a cebolinha e o sal e mexa 
delicadamente. Regue todo o tabule 
e mexa com uma colher para o molho 
fi car incorporado. Sirva gelado com 
folhas de alface e pão árabe.

DICA: Rabanetes fatiados podem 
incrementar essa salada.

CN CORREÇÃO
Sobre a foto da coluna Há 50 anos publicada na edição de 04/12/09, onde se lê  “O cortejo transitava pela 

rua Getúlio Vargas, ...”,  leia-se “rua Eugênio de Souza”. 
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

A FIRMA
Quando? Amanhã
O que? Formatura do Curso de 
Direito da UnC
Quando? Domingo
O que? 1.° Pancadão Automotivo, 
exposição de carros e campeona-
to, a partir das 10 horas

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Bali Hai Dance – a Festa 
Energética, com DJ Clauto. Duran-
te a noite arrastões surpresas na 
pista de dança com distribuição de 
energético

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Formatura do curso de 
Danças do Cine com o grupo Alma 
de Gaiteiro 
Quando? Amanhã
O que? Megabalada

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sextaneja, com Danilo 
e Diego

COMUNIDADE QUE CELEBRA 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? No domingo
Em Canoinhas

No bairro Boa Vista: Festa na 
comunidade Santa Paulina

BINGÃO DA APOCA
Quando? Domingo
Onde? No Ginásio de Esportes do 
Sagrado Coração de Jesus, a partir 
das 14 horas – cartelas a R$ 5

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 18/12 – Grupo Redomão, no 
Bailão Bom Demais do Cine Pop 
Dance
:: 19/12 – Baile de formatura do 
curso de danças da Encruzilhada, 
em Canoinhas, com Os Caudi-
lhos
:: 19/12 – MegaBoys Dance, no 
Cine Pop Dance
:: 24/12 – Baile 500 por Hora, no 
Salão de Molas – com sorteio de 
R$ 500 a cada hora
:: 24/12 – Grupo Talagaço, no 
Clube Vilanova, em Mafra
:: 24/12 – Natal Turbinado, com 
Dj Júnior, de Blumenau, no V12 
Music Bar
:: 24/12 – Grupo Portal Gaúcho, no 
salão paroquial, em Papanduva
:: 31/12 – Show com Os Caudilhos, 
na Divisa, em São Mateus do Sul
:: 31/12 – Festa de Ano Novo, 
no V12
:: 07/02 – Grupo Portal Gaúcho na 
Capela São Sebastião, no bairro 
João Paulo 2.º, em Três Barras
:: 12, 13 e 14/02 – 30.º Rodeio 
Interestadual do CTG Bela Vista
:: 12/02 – João Luiz Correa e Grupo 
Campeirismo no CTG Bela Vista
:: 13/02 – Grupo Candieiro no CTG 
Bela Vista
:: 14/02 – Marcio Correia e Iberê 
Martins + Grupo Limite Zero no 
CTG Bela Vista

Gratuito

Para entrar no RITMO

Gracieli Polak
CANOINHAS

Acadêmicos da UnC promovem curso gratuito na instituição e aspiram formar grupo

SolidárioAmanhã

N
as salas de aula nor-
malmente utiliza-
das por alunos de 

diferentes cursos, o quadro 
negro é desprezado e perde 
espaço para o aparelho de 
som, que dá o ritmo do dia. 
Abrindo espaço entre as 
carteiras, os acadêmicos de 
Educação Física da Univer-
sidade do Contestado (UnC) 
de Porto União, Joel Pedro 
Nogueira Júnior e Rosana 
Branco, ensinam gratuita-
mente três ritmos musicais 
para outros apaixonados pela 
dança, como eles.

Professores com experi-
ência em academias da cida-
de, os dois resolveram criar 
a Escola de Danças da UnC 
Canoinhas, projeto de exten-
são que pretende formar um 
grupo de dançarinos para 
representar a instituição em 
eventos do gênero. Financia-
do pelo Programa de Apoio 
à Extensão e Cultura (Paec), 
da própria Universidade, o 
programa oferece aulas de 
street, dança contemporânea 
e dança de salão e dá os pri-

meiros passos para a formação 
do grupo, que deve se concreti-
zar em 2010. “Nós começamos 
em setembro, tivemos uma boa 
participação, mas este foi só o 
aquecimento para o próximo 
ano”, diz Rosana.

Segundo Junior, além da ideia 
de formar o grupo, o projeto serve 
também para fazer com que as 

pessoas ocupem seu tempo com 
uma atividade prazerosa, como é a 
dança. “Nós colocamos o projeto 
em prática para pessoas que gos-
tem e saibam dançar, mas se não 
souberem, a gente ensina”, expli-
ca. Para o acadêmico professor de 
dança, os ritmos foram escolhidos 
para agradar principalmente aos 
jovens, mas a dança de salão ainda 

escorrega em um problema: 
a falta de pares. “Muita gente 
reclama que não consegue 
alguém para formar dupla”, 
ressalta. 

Focados no problema, 
os professores buscam em 
outras modalidades. Fran-
cine Aparecida Ferreira, 
uma das alunas do projeto, 
dançava no colégio e, ao ser 
convidada, logo começou 
a participar das aulas na 
UnC. Animada, ela pretende 
começar a faculdade de edu-
cação física no próximo se-
mestre, além de continuar no 
projeto. “Para quem gosta de 
dançar é uma oportunidade 
ótima”, defende.

DANÇA COMIGO?

Neste ano, as atividades 
estão encerradas, mas para 
participar em 2010 basta se 
inscrever na Coordenadoria 
de Extensão da UnC Ca-
noinhas. As aulas são com-
pletamente gratuitas, dois 
dias por semana, em salas 
cedidas pela Universidade, 
para pessoas dos 14 aos 35 
anos. “Mas podemos abrir 
exceções, dependendo do 
caso”, admite Rosana.

Canoinhas terá 

Orquestra de Câmara

Bingão da Apoca

acontece no domingo

Domingo, 13, a Associação dos Pacientes 
Oncológicos da Região de Canoinhas  
(Apoca) realiza seu tradicional bingão, no 
Ginásio de Esportes da E.E.B. Sagrado 
Coração de Jesus, a partir das 14h. Entre 
os prêmios estão geladeira, fogão e forno, 
além de inúmeras utilidades domésticas. 
Para concorrer basta adquirir as cartelas, 
ao custo de RS 5.

Mostra da Mulher 

Empreendedora

Amanhã o Núcleo da Mulher Empresária da 
Associação Comercial de Canoinhas (Acic)
realiza a 2.ª Mostra da Mulher Empreendedo-
ra – Feira de Artesanato, no Salão Paroquial 
de Igreja Matriz Cristo Rei, no Centro de 
Canoinhas. Aberta das 7h30 às 21h, com 
entrada franca, a feira expõe a diversidade de 
produtos artesanais desenvolvidos na região 
e valoriza o trabalho feminino.

ROSANA E JOEL ensinam gratuitamente três ritmos musicais aos alunos
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Até 20 de janeiro de 2010 a Classic Music 
está com inscrições abertas para a forma-
ção de uma orquestra de câmara. Crianças 
e adolescentes de 10 a 15 anos, que não 
precisam saber música, podem se inscrever 
para as aulas, que serão gratuitas. Em um 
primeiro momento, 60 alunos serão selecio-
nados. Os instrumentos necessários serão 
fornecidos pela escola.
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>> FILIPE GALVÃO, O FIUK

O próprio Filipe Galvão, ou melhor, Fiuk, admite: ‘’Estou realizando um 
sonho’’. Com 19 anos recém-completados no fi nal de outubro, o meni-
no que cresceu sob holofotes por ser fi lho de Fábio Jr. (fruto do casa-
mento do cantor com a artista plástica Cristina Kartalian) agora adquire 
fama por seus diversos talentos. O fato de ter um pai famoso na verda-
de só o ajudou a ter inspiração, pois o sucesso veio à custa de muito 
trabalho e persistência. A banda Hori, por exemplo, foi formada por 
iniciativa dele há seis anos e só lançou o primeiro álbum em agosto de 
2009. Para conseguir o papel principal de Malhação, ele também não 
teve nenhuma regalia. Fiuk chamou atenção pelo bom desempenho no 
fi lme As Melhores Coisas do Mundo, de Laís Bodansky, que gravou no 
início deste ano e tem lançamento previsto para 2010, mas precisou 
fazer testes na Globo como qualquer ator iniciante da trama. Pode-se 
dizer que, por ser fi lho de Fábio Jr., a genética o ajudou bastante: ele 
herdou o talento e a beleza expressiva do pai, e se sai tão bem nos 
palcos como nas telas.

>> ISTO É QUE É 
SANGUE FRIO!

Dizem que Ricky Martin não 
parou de twittar nem durante 
pane em avião: avisou os fãs 
de explosão na cabine e que 
estava com medo. Só quando 
a aeronave pousou, ele en-
cerrou o assuntou: Estamos 
bem! Ufa!

>> SILICONE?! 
Susana Vieira garante: seu 
bumbum está mais durinho do 
que a maioria que vê por aí! Aos 
67 anos, quer posar nua. Mas 
nenhuma revista a convida...

Colam grau hoje, às 19h30, em cerimônia na Firma, a turma 2009 de Direito da UnC Canoi-

nhas. Amanhã, também na Firma, acontece o baile com a Banda Sttagio Final. Parabéns!
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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

A semana favorece os cuidados com a saúde, ariano. 
Cuide do corpo e da alma. Prefi ra alimentos mais 
saudáveis e avalie cautelosamente seus hábitos. 
Cuidar de pequenas coisas ajuda a acelerar seus 

grandes projetos. O importante é fazer tudo com cautela e pondera-
ção. É importante se divertir, mas a semana pede um pouco mais de 
atenção às responsabilidades.

Questões familiares em destaque, geminiano. É 
importante estar mais próximo de sua família nesta 
fase, assim como dar atenção especial para quem 
está sempre próximo de você. O carinho que recebe 

das pessoas se transforma em apoio nesta fase de possíveis obstá-
culos. Pense que posturas pode mudar em seu comportamento para 
melhorar suas relações e não cobre tanto do outro.

É uma semana de muitos desejos, leonino. Você 
tende a estar apaixonado e querendo coisas com 
muita intensidade. Cuidado para não exagerar na 
hora de gastar com prazeres. Mas vale se agradar um 

pouco, comprar coisas para você e ser generoso com quem ama. O 
momento favorece o romantismo e é uma boa fase para tornar suas 
relações mais sérias e estruturadas.

Não é momento para grandes movimentos, libriano. A 
semana pede um pouco de cautela com as palavras 
para não falar coisas que possam te comprometer. 
É um bom período para avaliar questões antigas e 

retomar assuntos. Suas opiniões ganham forma nesta fase e é bom 
pensar com calma para analisar o que quer realmente para você. 
Converse mais com quem está do seu lado.

Observe melhor suas atitudes no ambiente profi s-
sional, sagitariano. Você tende a estar ainda mais 
sociável e todos percebem você nesta fase. Podem 
vir ótimas oportunidades de trabalho com tanto des-

taque que o momento promete. Por isso é preciso se preocupar com 
o que diz e com suas atitudes, para aproveitar bem esta popularidade 
e conquistar resultados concretos.

Faça alguma pequena mudança em sua vida, aqua-
riano. Nada grande. Apenas para você sentir que as 
coisas se movimentam e algo de novo acontece nes-
te momento. Isso ajuda você diminuir a impaciência 

para concretizar todos seus planos criativos. O momento é excelente 
para avaliar questões internas e buscar autoconhecimento. Tendência 
a novas amizades nesta fase.

Desejos e vontades intensos, taurino. Durante 
esta semana, vale a pena sair e se divertir. Fique 
com pessoas que lhe são queridas e importantes. 
Aproveite para perceber talentos e coisas que você 

valoriza muito. É hora de namorar, de se agradar e de se divertir. Seus 
relacionamentos ganham maior intimidade e vale a pena compartilhar 
planos, sonhos e vontades.

A semana é muito favorável aos contatos, canceriano. 
Especialmente os ligados ao seu trabalho. Se está 
procurando apoio ou emprego, é hora de mexer os 
pauzinhos. Se precisa fazer uma proposta, aproveite 

também esta semana. Se otimista e responsável ao se expressar 
e as chances são excelentes. Ser fl exível também ajuda muito em 
suas conquistas.

Hora de se priorizar mais, virginiano. Pense mais em 
você e no que é importante para sua vida. Retome 
projetos e não tema ser um pouco mais egoísta nesta 
fase. Por sinal, o momento é positivo para fi car mais 

quieto no seu canto e tocar projetos bem pessoais. Cuide de seu 
corpo e bem estar. O importante nesta fase é sentir que sua vida 
pode sempre melhorar.

Bom momento para atividades em grupo, escor-
pião. Você tende a estar mais comunicativo e com 
isso surgem mais convites e propostas. É um bom 
momento para estar com amigos, para bater papo 

e trocar informações. Diga o que pensa, ouça o que o outro tem a 
dizer. Continue atento a questões materiais, podem vir boas notícias 
relacionadas ao fi nanceiro.

Pense a curto prazo, capricorniano. Pelo menos ao 
longo destes dias, prefi ra o que trará resultados rápi-
dos. Com isso sua ansiedade tende a diminuir, vendo 
as coisas de fato acontecerem. Mas não deixe de 

sonhar e planejar. O momento é muito positivo para planejar viagens 
e cursos. Volte mais sua atenção para assuntos pessoais e resolva 
pequenas pendências.

Peixes de 22/2 a 20/3
Volte sua atenção aos parceiros e pessoas que estão 
bem perto de você, pisciano. Conte com eles inclusive 
para solucionar questões profi ssionais. nesta fase de 
oportunidades de trabalho, lembre-se de dar atenção 

a quem ama e que está sempre do seu lado. Cuidado com ações 
agressivas e irritação. Seja mais ativo no sentido de buscar você 
mesmo sua própria realização.

HORÓSCOPO DA SEMANA

ACIMA DE TUDO A SABEDORIA

Fonte: Climatempo

HOJE:

27ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

18ºC

DOMINGO:

24ºC

Manhã Tarde Noite
17ºC

SEGUNDA:

28ºC

Manhã Tarde Noite

16ºC

22ºC

ALMANAQUE

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

PAZEANDO

Encontrada em todos os lugares
Com a liberdade de viver

Seja vivenciando uma história
Ou um diálogo qualquer, pode ser

Homem, criança ou mulher
Não existem fórmulas para aprender

A igualdade é um dom
Sábios podem conceber

Espalhadas luzes noturnas
Fazedoras dos sonhos

Que nos fazem renascer nos versos
Compiladas janelas do inconsciente
Nos direcionam no objetivo da gente

Estreitando uma individualidade incapaz
Furtando a emoção do prazer.

A rua que percorremos todos os dias
Também o sol, a lua e o céu

Ocupam o mesmo lugar
As mesmas pessoas, os mesmos buracos

Nos encaminham na monotonia social
O tempo nos é grato pelo que somos

Quando úteis ao Universo
É através da janela do vizinho
Que as explicações surgem

Para mostrar-nos a nós mesmos
A quantidade de maldade que nos 

desferimos
Somos o destino que traçamos

Com as crenças, desejos e cultos
Cativos na redoma que protege o cosmo

E como tantos... substituíveis
Como engrenagens movimentam

Os sentidos, rumos que a vida deve tomar
Ocupando-se para viver e permitindo

A continuidade da renovação
Pré-determinada pelo desconhecido

Ou o EU SOU que a vida soou.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

HOJE – Os policiais entram na Aromas e se deparam 
com Ferdinando, Julieta, Dirce, Waldemar e Loló 
fazendo uma festa. Davi coloca o DVD e eles veem 
Alcino com seus capangas. Gustavo fi ca eufórico e 
decide se entregar à polícia, levando o recibo de paga-
mento ao piloto e o DVD. Rose descobre que Tarcísio 
pode perder a audição. Ferdinando mostra para Rose 
a cópia do DVD que fi zeram. Verônica invade a sala e 
pergunta pelo DVD que está na mão dele.

AMANHÃ – Verônica liga para Xavier e pede para 
que ele veja se está faltando algum DVD de se-
gurança. Xavier confi rma que sim e a vilã chama 
Heloísa. A secretária pega a gravação na bolsa 
de Rose. Rose descobre que o DVD foi tirado de 
sua bolsa e supõe que Heloísa o entregou para 
Verônica. Verônica vê o DVD com Roberto e fi ca 
intrigada com a imagem cortada. A vilã lembra de 
todos os acontecimentos envolvendo Gustavo e 
acaba constatando que ele está vivo.

RESUMO DAS

Novelas

AMANHÃ – Raquel pensa em desistir de voar de 
asa-delta, mas Bruno a impede. Miguel garante a 
Luciana que ela pode ter uma vida normal, mesmo 
estando em uma cadeira de rodas. Clarisse comenta 
com Bernardo que sua mãe anda misteriosa. Jorge 
leva Luciana no colo para o apartamento e Tereza 
tenta esconder sua emoção. Luciana fi ca feliz com 
a recepção feita por Mia, Nice e Isabel e pede para 
ver o mar. Carlos e Betina conversam na cantina da 
academia e ele se insinua para ela.

HOJE – Bruno diz a Rudi que vai entregar a prova do 
crime e que ele pode convencer a viúva a entregar 
o assassino para polícia. Tony sente ciúmes quando 
Lígia conta que foi com Téo até a casa dele. Bruno 
chega em casa e procura o DVD com a gravação 
do assassinato, mas não acha. Khalid diz a Tony 
que deixou Helena viva no quarto. Laila entrega o 
DVD para Rudi, ele assiste e conclui que Tony é o 
assassino. Rudi segue para a chácara para falar 
com Nicia e a encontra na cama com Domi.

HOJE – Jacques se comove com a oferta de Ga-
briel e Bianca fi ca feliz com a união dos dois. Judith 
exige que Frederico divida com ela a presidência da 
empresa e ele acaba cedendo. Cléo avisa Pelópidas 
que Judith vai se casar. Edgar coloca seguranças 
disfarçados no casamento para prenderem Pelópidas 
caso ele tente atrapalhar a cerimônia. Pelópidas 
arma um golpe para impedir o casamento de Judith. 
Jacques se queixa da presença de Frederico e é 
expulso por Judith.

AMANHÃ – Jacques confronta Judith e ela o 
destrata. Judith avisa que vai dividir a presidência 
da empresa com Frederico e Jacques vai embora 
indignado. A galeria é invadida por aranhas e todos 
fogem. Edgar é picado e desmaia. Jacques se reúne 
com Vicente e Cláudia para decidir como enfrentar 
Frederico. Edgar se recupera e é avisado por Aluísio 
que o macaco chegou. 

Nosso tempo vive e alimenta uma an-
siedade pela ciência e por sua aplicação 
industrial. Nossos estabelecimentos de 
ensino sugerem que a pesquisa científi ca 
seja a pedra de toque que poderá trazer 
solução para os males que afl igem a 
existência humana. Novas descober-
tas se sucedem em ritmo vertiginoso. 
Mas é enganosa toda essa euforia. A 
humanidade progrediu muito em termos 
científi cos, sem conseguir resolver seus 
mais angustiantes problemas: a trama 
das relações, o sentido da vida, a escala 
de valores. Quando alguém é atingido 
pela experiência do fracasso, não há 
verdade científi ca capaz de fazê-lo le-
vantar a cabeça e viver com dignidade. A 
ciência, afi nal, é bem menos importante 
do que se possa imaginar. Acima dela, 
como valor fundamental de referência, 
está a sabedoria. Sábia é a pessoa que 
a recebe como dádiva e a ela conforma 
a própria vida: bem entendido não é a 
posse de tudo que me faz feliz, nem a 

privação dos bens materiais que me tor-
na feliz. Tendo tudo, posso ser escravo 
dos bens que possuo; nada possuindo, 
posso escravizar-me aos próprios de-
sejos. O ser feliz ou infeliz depende de 
minha atitude interna diante da posse 
ou perante as privações sem sentir-se 
frustrado. Buscar no ser a razão funda-
mental da vida humana. Contudo ter um 
conceito correto de Deus. Fé inabalável, 
confi ança fi rme em Deus, em seu amor, 
em sua bondade, em sua presença e em 
sua misericórdia. Corresponder ao amor 
de Deus através de um esforço sincero 
para fazer o que agrada a Ele. O início 
do caminho que nos conduz a felicidade 
é a sintonia com Deus, isto é, conhecer e 
fazer sua vontade, pôr-se a seu serviço, 
estar à sua disposição, atender aos seus 
desejos, executar os seus planos, percor-
rer os seus caminhos, fazer sempre o que 
lhe agrada e evitar o que lhe desagrada. 
Concluindo: Nascemos cada dia para a 
vida que ainda nos resta viver.

Chuvoso durante o dia e à noite.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol, com chuva de manhã e diminuição de 
nuvens à tarde. Noite com pouca 

nebulosidade.
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Cenário muda a 

duas semanas da 

eleição da mesa

Licença médica de Miguel 
Gontarek (PP) e posse de 
Neno Pangratz (PP) prejudi-
cam Beto Passos (PT) e colo-
cam Wilson Pereira (PMDB) 
como possível presidente da 
Casa em 2010.        Página 6

CÂMARA

Faltam vagas de 

estacionamento 

para motocicletas 

Isentos do pagamento, veí-
culos lotam as poucas vagas 
destinadas a eles. Erro de 
interpretação da lei, possi-
bilita que não haja rotação, 
originando reclamações dos 
motociclistas.      Página 13

ROTATIVO

Justiça rejeita 

nova universidade 

em Caçador

UnC

Com site pronto e vestibular 
marcado para o domingo, 13, 
a Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe (Uniarp), ex-UnC 
Caçador, não existe legalmente. 
Na foto, campus Canoinhas da 
UnC.                        Página 21
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