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A
té ontem, 48 pessoas haviam per-

dido a vida este ano nos trechos 

das cinco rodovias que cortam a 

região de Canoinhas. Um triste recorde 

que aponta para aumento de 40% em re-

lação ao ano passado, quando 29 pessoas 

morreram em acidentes nos mesmos 

trechos.

O dado é catastrófi co e aponta para 

medidas urgentes a fi m de conter essa 

verdadeira carnifi cina.

No sábado, 12, um dos mais violentos 

acidentes já ocorridos na região 

levou, de uma vez só, seis 

vidas (leia matéria na pá-

gina 19). Não é o recor-

de absoluto. Em junho 

deste ano, outras seis 

pessoas morreram de 

uma só vez.

A SC-302, que liga 

Canoinhas a Porto União, 

também quebrou recorde. Em 

um só acidente, quatro vidas foram ceifa-

das em julho.

O que leva a aumento tão assustador?

Difícil afi rmar com propriedade. As 

autoridades dizem que há muita impru-

dência no trânsito, o que não dá pra negar, 

obviamente. Basta pegar a estrada para 

colecionar imagens grotescas. Carros 

ultrapassando caminhões na iminência 

de uma curva, sem qualquer chance de 

visualizar se há veículos na pista contrá-

ria, caminhoneiros que na ânsia de chegar 

antes ao destino não calculam os riscos, 

veículos em altíssima velocidade, enfi m, é 

um verdadeiro festival de imprudências.

Inegável dizer, também, que há muito 

de responsabilidade pública pelos aci-

dentes. A SC-302 é um exemplo claro. O 

trecho que, segundo promessas de depu-

tados e afi ns deve ser federalizado – o 

que é bom já que a União dispõe de mais 

recursos para conservação de estradas do 

que os Estados, o que se comprova usando 

o trecho da BR-280 que liga Canoinhas a 

Mafra, bem melhor que o trecho até Porto 

União – é crivado de buracos.

Se a imprudência é a maior causa dos 

acidentes de trânsito, a má conservação 

das estradas ajuda certamente.

Luta iniciada pelo gru-

po RBS e que merece ser 

encampada por todos os 

setores da sociedade é a 

busca pela duplicação 

da 280. A duplicação é 

comprovadamente efi caz 

na redução do número de 

acidentes de trânsito. Após a 

obra de duplicação da BR-101, 

que corta Santa Catarina, o Departamen-

to Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER) constatou uma redução de 18% 

em acidentes, 22% no total de feridos e 

50,8% no número de mortes.

Os números são considerados ainda 

melhores levando-se em conta o incre-

mento de 36,4% na frota, o que representa 

400 mil veículos a mais trafegando pelo 

Estado.

Segundo o levantamento, feito entre 

os meses de janeiro a setembro, em 1996 

foram registrados 2.860 acidentes e 181 

mortes. No mesmo período de 2001, o 

número de acidentes foi de 2.418 e o de 

mortes caiu para 89.

EDITORIAL

Triste recorde

Se 

a imprudên-

cia é a maior causa 

dos acidentes de trân-

sito, a má conservação 

das estradas ajuda 

certamente

Eu ainda não desisti!

N
a atualidade os seres humanos vêm 
se deparando com duas realidades 
diferentes: a Política e a Politicagem.

A política consiste na arte de governar, 
de dirigir as relações entre o povo e o esta-
do. É o exercício de ações que visam o bem 
comum. Já a politicagem nada mais é do 
que a prática mesquinha fundamentada em 
interesses pessoais. 

Infelizmente esta prática é comum no 
Brasil e até mesmo em outros países que 
também veem a sua dignidade corroída por 
políticos corruptos. A Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina dá um exemplo aos demais 
estados quando executa o projeto “ Parlamen-
to Jovem”. É uma ação inovadora que  visa 
politizar o jovem catarinense. O projeto consis-
te em realizar duas vezes por ano o conclave 
já consagrado pela comunidade estudantil, 
onde jovens atuam como deputados por dois 
dias. Nesta oportunidade os estudantes parla-
mentares conhecem as atribuições da Alesc, 
o trâmite dos projetos de lei, a atuação dos 
deputados na defesa do interesse público e 
o uso da tribuna. 

Durante a atuação como legisladores 
estes estudantes-deputados vivenciam o dia 
a dia dos parlamentares. Aprendem a siste-
mática da discussão dos projetos e votações. 
Participam de palestras sobre o tema e conhe-
cem as minúcias do exercício dos três poderes 
e do Tribunal de Contas do Estado.

O projeto é arrojado e escolas públicas 
de todo o estado participam de suas ações. 
Dentre estas oito são escolhidas para irem à 
capital do estado. Cada escola selecionada é 
representada por 16 alunos e destes, cinco são 
indicados para atuarem como deputados.   

 A Escola de Educação Básica Santa Cruz 
apresentou o projeto de lei 01, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de projetos sociais 
com interação jovem e idoso, nas escolas da 
rede pública estadual,  proporcionando a troca 
de experiência entre estes dois segmentos da 
sociedade catarinense. 

A brilhante atuação dos deputados estu-
dantes da EEB Santa Cruz mereceu elogios 
por parte dos parlamentares daquela casa 
de leis. Marlon Rodrigo Noernberg, Cibely 
Chiptoski, Maiara Wendt, Patrícia Rincón e 
Francine Ferreira defenderam sobre a lide-
rança do primeiro a proposta que nasceu no 
interior da escola.  

A deputada-aluna Francine Ferreira com-
pôs a mesa diretora enaltecendo ainda mais 
a participação da EEB. Santa Cruz. A sigla 
partidária fi ctícia denominada PAI ( Partido 
Amigo dos Idosos), escolhida pelos próprios 
alunos deixou um registro positivo na Assem-
bleia Legislativa. “A experiência foi notável”, 
disse Marlon Rodrigo. “Jamais imaginei estar 
sentado na cadeira de um deputado discutindo 
um projeto tão interessante assim”. 

A participação do grupo de alunos da EEB 
Santa Cruz só foi possível graças ao apoio de 
empresas como a Rigesa, Ervateiras Yacuy e 
Baldo, Câmara de Vereadores de Canoinhas, 
Fundação Municipal de Esportes, APP da 
EEB Santa Cruz e Prefeitura de Canoinhas.O 
grupo de alunos agradece ainda a diretora 
da unidade escolar profª Thais Cordeiro de 
Lima e o profº Ricardo Pereira Martin e em 
especial a orientadora Luiza Granemam e a 
profª Aparecida Cusin.

Aluno da EEB Santa Cruz

ARTIGO

E
ntre os livros que li em 2009, técnicos, pe-
dagógicos, romances e ensaios, confesso 
que o que mais me chamou atenção foi 

a obra O sonho de um homem ridículo, escrita 
por Fiódor Dostoiévski em 1877. A ideia central 
do livro é a “indiferença”, cujo fi nal é marcante. 
Assim, a “indiferença” está umbilicalmente ligada 
à cultura do “tanto faz”, que está presente entre 
nós, levando-nos ao caos, tal qual o protagonista 
da história.  Ao trazer o livro de Dostoiévski para 
a nossa realidade, em especial a primeira fase 
do “homem ridículo” da história, sem exceção, 
somos também personagens desse capítulo, não 
por sermos “ridículos”, mas, por sermos insensí-
veis a tudo e a todos. Isso fi ca evidente (“tanto 
faz”) se a imprensa riomafrense denuncia situa-
ções de improbidade administrativa, inoperância 
dos poderes legislativo e executivo, a marcha 
lenta da justiça eleitoral no que se refere aos 
processos de cassação de políticos que ocupam 
cargos, corrupção passiva e ativa, desvios de 
verbas, mensalões etc., “tanto faz”. 

Da imprensa nacional que divulga imagens 
de câmeras de vídeo registrando políticos rece-
bendo propinas, impeachment e CPIs desacredi-
tadas, licitações sob a mira do Ministério Público. 
“Tanto faz”! Além disso, “tanto faz”, se vilões do 
passado na política local, estadual e nacional 
acabam virando mocinhos no presente, de olho 
no futuro, saciando-nos a sede de vingança, 
está mais que bom, ganhando assim de nós, 
“indulgências” para ascenderem ao céu, despidos 
dos pecados políticos de outrora.  Um ano de 
eleições para presidente, governador, senadores 
e deputados, eleitores desorientados diante do 
bombardeio de futuras promessas e acenos fúteis, 
todo o cenário político de 2010 se torna nublado, 
e nele todos os gatos são pardos e todo político 

farinha do mesmo saco. Assim pensa o eleitor, 
“tanto faz” quem ganhe as eleições desde que 
sua mixaria lhe seja colocada na mão. “Tanto faz” 
o Sarney sair da presidência do Senado ou não, 
nada acontece mesmo. Com Renan Calheiros 
foi a mesma coisa, não deu em nada, são todos 
iguais. Nos bastidores corre  a notícia de que é 
uma questão de tempo para que um político local 
desça (caia) para os degraus do inferno de Dante 
não pelas CPIs, mas pelas mãos do Ministério 
Público, “tanto faz”, o importante é que alguém 
cairá, e não que caiam todos os que merecerão 
chafurdar neste chiqueiro infecto e nauseabundo 
da política. E, assim, num prognóstico de mau 
agouro, a cultura do “tanto faz” vai destruir o 
mundo. “Tanto faz” derrubar araucárias, imbuias, 
canelas sem autorização legal, da mata ciliar do 
rio da Lança, “tanto faz” poluir o rio Negro, “tanto 
faz” se as ruas estão esburacadas, “tanto faz” se 
o aquecimento global já está acontecendo, “tanto 
faz” se Mafra chegou a ter três prefeitos num único 
dia, “tanto faz” se muitos riomafrenses não terão 
um dia de Natal diferenciado (entenda-se aqui 
sob o prisma espiritual e não o comercial, que 
contradiz o evangelho sobre o nascimento de 
Jesus), “tanto faz”... Oxalá, que um dia isso acabe. 
Sejamos tão sonhadores como o protagonista 
da obra de Dostoiévski. Para alguns críticos da 
minha pessoa, do meu trabalho e de meus artigos, 
talvez eu seja um “homem ridículo”. Indiferente, 
jamais! Afi nal, diante das circunstâncias, das re-
tóricas, dos discursos, do conjunto da obra dessa 
indiferença, odeio esse “tanto faz”! Pois, agindo 
assim, faço a diferença, e procuro afi rmar-se, 
eticamente contra a proliferação do cinismo, como 
no “tanto faz”.

Arlindo Costa é professor

“Tanto faz” ARLINDO COSTA

(...) Tanto faz o que você fala/Se tanto faz o que você faz/Tanto faz o que você fala/Se 

tanto faz o que você faz (...) – Jota Quest

ARTIGO

Relato de um jovem parlamentar
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A imagem

<< O QUE PASSOU...

PRESIDENTE Lula recebe jogadores e dirigentes do Flamengo, campeão brasileiro de 2009; atletas o presentearam com camisa

21
milhões de brasileiros devem mais de R$ 5 mil. O número 
dobrou em cinco anos, segundo dados do Banco Central. 
Obtiveram empréstimos que, somados, chegam a R$ 430 
milhões. Esse valor equivale a 70% do total de crédito 
concedido pelo sistema fi nanceiro para as famílias do País.

Eleições no Chile

<< 13/12
O empresário Sebastián Piñe-
ra venceu o primeiro turno da 
eleição presidencial no Chile, 
levando a direita no país à sua 
primeira vitória nesse pleito 
desde 1958.
Com 98,32% das mesas apu-
radas, Piñera tinha 44,03% dos 
votos, ante 29,62% do governista 
e ex-presidente Eduardo Frei 
(1994-1999).

Estudantes trabalham mais

<< 14/12
Dados do IBGE revelam que a 
proporção de universitários que 
trabalham passou de 63%, em 
1998, para 71% em 2008.
Dentro das universidades, o 
movimento se refl ete na profusão 
de matrículas em cursos notur-
nos, que passaram de 56% a 
62% do total entre 2000 e 2008, 
segundo censo do Ministério da 
Educação.

Aumenta demanda por mão 

de obra na construção civil

<<14/12
A indústria da construção civil se 
prepara para enfrentar a escas-
sez de mão de obra qualifi cada 
em 2010, problema que retorna 
após a crise global. Estudo da 
Fundação Getulio Vargas prevê 
que o setor precisará de mais 
180 mil trabalhadores no ano 
que vem, um aumento de 8% 
na oferta de vagas com carteira 
assinada. A demanda inclui de 
serventes de pedreiro a enge-
nheiros.

Brasil aprova entrada da

Venezuela no Mercosul

<<15/12
Por uma diferença de só oito 
votos (35 a 27), o governo Lula 
conseguiu aprovar no Senado a 
entrada da Venezuela no Merco-
sul. O país presidido por Hugo 
Chávez será o primeiro a aderir 
ao bloco desde que ele foi criado, 
em 1991, por Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Com exce-
ção do Paraguai, os países-mem-
bros do Mercosul já aprovaram os 
venezuelanos como sócios.

Tribunais terão de divulgar

seus gastos em site

<< 15/12
O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou uma resolução 
que obriga os tribunais estaduais 
do País a divulgarem os dados 
de suas fi nanças mensalmente 
na internet.
O objetivo da medida é fazer com 
que o Judiciário de todo o País 
passe a ter sistema de transpa-
rência orçamentária semelhante 
ao do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira (Siafi ) já 
implantado em âmbito federal.

Casal Nardoni vai a júri

<< 15/12
O juiz Maurício Fossen, do 2.º 
Tribunal do Júri do Fórum de 
Santana, marcou para o próximo 
dia 22 de março o julgamento do 
casal Alexandre Nardoni e Anna 
Carolina Jatobá, acusados de 
matar a fi lha dele, Isabella Nardo-
ni, de 5 anos.

Fisco punirá quem 

não provar deduções

<< 16/12
A Receita multará, a partir de 
2010, contribuintes com direito a 

restituição do Imposto de Renda 
que não apresentarem documen-
tação correta das deduções. A 
cobrança será de 75% sobre o 
valor restituído indevidamente. 
Hoje, contribuintes cujo IR tem 
incongruências apenas devolvem 
a quantia recebida a mais. A me-
dida punirá principalmente erros e 
descuidos nas declarações. 

Copenhague fracassa

<<16/12
A conferência do clima explodiu 
e implodiu ao mesmo tempo, no 
primeiro dia de discursos dos 
chefes de Estado em Copenha-
gue. Lá fora, sob neve e um frio 
de -1C, ao menos mil manifestan-
tes confrontaram a polícia - 230 
foram presos. Lá dentro, esforços 
diplomáticos para produzir um 
acordo acabavam de ruir. Em vez 
de avançar, a negociação retro-
cedeu. O texto fi nal do LCA, o 
grupo que negocia o novo tratado 
do clima, foi considerado pela 
presidente da COP-15, Connie 
Hedegaard, impossível de ser 
submetido à decisão, por excesso 
de pontos de confl ito.

Chuvas matam mais seis

<< 17/12
Chega a seis o número de mortos 
em novas enchentes que atingiram 
São Paulo.  

Brasileira é condenada

por mentir na Suíça

<< 17/12
A advogada brasileira Paula Oli-
veira, foi condenada na Suíça a 
pagamento de multa por induzir 
a Justiça daquele país a erro 
ao mentir sobre uma agressão 
a golpes de canivete, motivada 
por xenofobia, que teria sofrido 
por três homens no início deste 
ano.
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CRUELDADE E INSANIDADE: O padrasto de um menino de dois anos confes-
sou ter espetado na criança pelo menos 33 agulhas em rituais satânicos
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Política
MATÉRIA-PRIMA

Tensão pré-eleitoral
> p. 5

ESCÂNDALO NO GOVERNO
Pavan perde primeira 
batalha no TJ
> p. 6

Líderes dos blocos se reuniram ontem, mas a possibilidade de 
retrocesso é grande já que pretensões futuras difi cultam entendimento

Acordo pode excluir 
blocos da eleição

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Reunião ontem à tarde entre os 
líderes dos blocos Paulo Glinski 
(DEM), Beto Passos (PT) e o 
presidente da Câmara, Célio 
Galeski (DEM), deu um passo 
considerável na longa discussão 
para acertar os ponteiros da 
eleição da mesa diretora da casa, 
marcada para terça-feira, 22.

Desde que Miguel Gontarek 
(PP) se licenciou para resolver 
problemas de saúde e Neno Pan-
gratz (PP) assumiu a suplência, o 
clima é de tensão entre os vere-
adores. Neno se aliou ao bloco 
dos veteranos mais Gil Baiano 
(PSDB) e tirou a vantagem do 
bloco novato mais Tarciso de 
Lima (PP).

O impasse gerou uma série 
de discussões na Câmara. Em 
uma semana, Galeski recebeu 
cinco pareceres sobre a legitimi-
dade da atitude de Neno, todos 
divergentes.

O da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câmara 
é favorável aos veteranos, mas 
está sob suspeita já que dois dos 
membros são veteranos. João 
Grein (PT), o único novato a 
compor a CCJ emitiu parecer 
contrário, questionando justa-
mente a constitucionalidade do 
regimento interno da Câmara.

Há ainda pareceres dos três 
assessores jurídicos da Câmara. 
O primeiro questiona o fato de 
Neno estar aliado a um bloco 
no qual seu partido não está. O 
segundo é inteiramente a favor 
dos veteranos. Já o terceiro re-
comenda que se siga o que diz 
a CCJ.

Os pareceres, no entanto, são 
meros palpites. A decisão fi nal 
cabe a Galeski.

Vereador Neno Pangratz 

supervisiona obras no Parado

Substituindo o colega Miguel 
Gontarek (PP) há mais de duas 
semanas, desde que Gontarek 
se afastou da Câmara por 
problemas de saúde, o vere-
ador suplente Neno Pangratz 
(PP), tomou como primeiras 
medidas de sua legislatura a 
recuperação da estrada geral 

que liga Canoinhas ao Para-
do. Na sexta-feira, 11, Neno 
supervisou os trabalhos, que 
compreenderam o patrola-
mento da via, a remoção de 
resíduos e a limpeza das valas, 
que sujas permitiam o acúmu-
lo da água e deixavam a estrada 
em péssimas condições.

Primeiro exercício da suplência foi arrumar estradas

TRÊS BARRAS

O gerente regional da Casan, 
Herbert Grookopf  Junior, 
se reuniu na quarta-feira, 
16, com o prefeito de Três 
Barras, Elói Quege (PP), 
para tentar manter a estatal 
na cidade. Na semana pas-
sada, o Tribunal de Justiça 
de SC derrubou decisão da 
Comarca que dava ganho de 
causa a Casan em processo 
que pedia a permanência da 
estatal como gestora da água 
em Três Barras.

Junior propôs uma ges-
tão associada entre Casan 
e prefeitura. Hoje a estatal 

Casan faz proposta de 

gestão para Três Barras

atende 2.100 clientes em Três 
Barras. Outros 2.050 usuários 
moram no São Cristóvão, mas 
são atendidos pela estação de 
Canoinhas.

Quege exigiu que para 
anal isar a proposta,  seja 
apresentado um plano de 
saneamento e melhoria do 
abastecimento em bairros 
considerados críticos como 
o João Paulo 2.º e o Km 6. 
“Posso até mudar de ideia, 
mas a princípio criaremos 
a Companhia Municipal de 
Água”, disse Quege.

Junior elencou as exigên-
cias e vai levar para a direção 
da Casan avaliar.

SOLUÇÃO
O presidente disse que não 
quer arcar com a responsabi-
lidade e jogou a decisão para 
o colo dos líderes dos blocos. 
Ele sugere que a eleição seja 
aberta, ou seja, todos tenham 
possibilidade de lançar can-
didatura. “O regimento deixa 
claro que somente quando não 
haver acordo entre os blocos 
é que se recorre aos critérios 
lá descritos”, explica Galeski. 
Dessa forma, caso os vereado-
res confirmem a intenção de 
abrir a eleição, o regimento nem 
precisaria ser alterado. Glinski, 
no entanto, pode jogar água fria 
no processo, já que disse que 
pretende concorrer a presidên-
cia da Casa em 2011. A ideia de 
abrir para todos os candidatos 
só seria viável se duas das pró-
ximas três presidências fossem 
cedidas ao bloco novato – uma 
para Beto e outra para Alexey 
Sachweh (PPS). Há ainda outro 
obstáculo para o acordo se efe-
tivar: Pereira não abre mão de 
2010. Passos teme uma rasteira 
futura.

Se o impasse não for resol-
vido, o bloco novato já ameaça 
levar o caso para a Justiça.

SEM MIGUEL
Pivô da confusão, Gontarek 
disse ontem ao CN que não 
pretende aparecer na Câmara 
na terça-feira. Ele inclusive não 
será remunerado pelos últimos 
15 dias do ano. Pela lei traba-
lhista, a empresa é obrigada a 
remunerar funcionário licen-
ciado por problemas de saúde 
somente nos 15 primeiros dias. 
Ele contou que está se tratando 
de problemas neurológicos.

Neno disse que se mantém 
no bloco veterano e aguarda 

recomendação da mesa direto-
ra. “Nem sei se poderei votar”, 
reconhece.

NENO PANGRATZ acompanhou trabalho do maquinário da prefeitura
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> Frase da semana

Tensão pré-eleitoral

SANEAMENTO EM ALTA
Se depender de tudo que se fala sobre a necessidade de se investir em sane-
amento básico, certamente teremos boas notícias para 2010. O melhor dos 
discursos politiqueiros é que há ações interessantes por trás. A melhor delas foi 
apresentada esta semana na Câmara de Vereadores de Canoinhas (foto). Apesar 
da baixa adesão de prefeitos, 24 municípios da região assinaram o termo de 
adesão ao consórcio de empresas que fará os Planos Municipais de Saneamen-
to Básico. É por meio destes planos que será possível aos prefeitos pleitear 
recursos junto ao Governo Federal. É exatamente o mesmo que Canoinhas já 
fez e apresentou na famigerada audiência pública sem aviso prévio que ocorreu 
no fi nal de outubro e provocou bate-boca entre o prefeito Leoberto Weinert 
(PMDB) e funcionários da Casan, que não entenderam o motivo do plano.
É bom ressaltar que o plano não passa de um documento, que tem papel impor-
tante na busca por recursos. Analogia tosca, mas funcional: Não se faz omelete 
sem se quebrar os ovos, ou seja, não se consegue recursos sem o Plano.

Quem leva a presidência da Câmara de Canoinhas?

O prefeito de Monte Castelo foi alvo de uma 
série de críticas por parte do ex-prefeito Sirineu 
Ratochinski (PSDB), que distribuiu carta à im-
prensa detonando o atual governo. Ratochinski 
chamou Roskamp de “rainha Elizabeth”, que 
“reina, mas não governa”, e afi rmou que o pre-
feito é assessorado por “forasteiros”, cheios de 
“vícios administrativos”.
Roskamp deixou a prefeitura por 30 dias na 
semana passada e como o vice também se 
licenciou, assumiu o presidente da Câmara.

Mão à palmatória

Maria de Lourdes Brehmer deve permanecer como secretária de 
Educação até o fi m do segundo governo Weinert. Ficou claro que a 
resposta do prefeito Leoberto Weinert (PMDB) à pergunta do CN 
de que o processo de substituição ainda está sendo amadurecido (cá 
entre nós, em um ano dava tempo de o fruto já ter caído do pé de 
maduro), é pura encenação. 

A continuidade de Maria de Lourdes na Secretaria também não é 
nenhuma tragédia. A secretária tem demonstrado um bom trabalho, 
apesar de o Ideb não retratar fi elmente isso.

     Ao comentar sobre a reforma do Estádio Ditão, Weinert 

disse que tem gente que “mesmo sem poder com o peso do 

toco, carrega e tranca a porta”, ao se referir a alguém que está 

atravancando a liberação dos recursos.

ALDOMIR ROSKAMP

É imprevisível o que pode acontecer nos próxi-
mos quatro dias que antecedem a eleição da mesa 
diretora da Câmara. Fato é que ninguém quer sair 
perdendo nessa história. E para ganhar parece estar 
valendo tudo.

Em conversa com a coluna, ontem, tanto Beto 
Passos (PT) como Wilson Pereira (PMDB) demons-
travam cansaço. Eles parecem propensos a um 
acordo, mas daí a liquidar a fatura vai um longo ca-
minho, até porque Pereira guarda mágoa do petista, 
que sempre que pode, esculachou com o colega.

Pertinente perguntar aonde está o PP nessa 
história, que deixou seus vereadores fazerem o que 
bem entendem. O presidente progressista, João 
Rosa Müller, segundo consta, está prestes a fazer 
uma cirurgia (ele não respondeu as ligações da 
coluna). Quem foi intimar Gontarek a voltar ao 
trabalho foi o presidente do PT Nilson Sousa que, 
obviamente, não tem as ferramentas necessárias 
para convencer Gontarek. Legitimamente, Müller 
poderia ameaçar Gontarek de expulsão do partido, 
já que o mandato pertence à sigla. Perderam a 
oportunidade por desarticulação ou conveniência?

Pereira só aceita um acordo: fechar as presi-
dências em duas para cada bloco. Só não aceita 
fi car para depois. Quer a presidência em 2010. Beto 
Passos e Alexey Sachweh (PPS) fi cariam para os 
dois anos restantes. Não deixa de ser um acordo 
justo já que Pereira é vereador há cinco anos e Beto 
e Sachweh estão no primeiro ano. Resta saber se os 
veteranos cumpririam um acordo de três anos.

ANGELA AMIN

“Este episódio está me fazendo conhecer 

lobos em pele de cordeiro”
do vice-governador Leonel Pavan (PSDB), em comentário no twitter, sobre as denúncias contra 

ele feitas pela Polícia Federal ao Tribunal de Justiça de SC

A progressista foi escolhida no início da semana 
como candidata do partido ao governo do Esta-
do. O PP quis evitar a sangria de uma prévia, 
mas não agradou o único adversário interno de 
Angela, o ex-senador Hugo Biehl. Em sua página 
no twitter, Biehl se mostrou despeitado. “Pela 
surpresa de tantos que comentam o manifesto 
da reunião da Executiva do PP, informo: eu não 
participei da reunião”, twittou depois de escrever 
“Sem as prévias, oportunidade para ouvir e envol-
ver os diretórios municipais na decisão, necessito 
reavaliar participação no próximo pleito”. 

> MAJOR VIEIRA: Vai ter novidades so-
bre o dilema do prefeito Israel Kiem (DEM) 
na próxima semana. Ele tenta um recurso 
que se emplacar vai garantir seu mandato.

> A CONFERIR: Teve gente registrando 
em cartório uma lista de nomes que esta-
riam certos para passar no concurso de 
Três Barras.

> A CONFERIR II: O concurso está na 
iminência de ser embargado pela Justiça.

> SEM REMUNERAÇÃO: Secretário da 
Administração de Três Barras, Emílio Ga-
zaniga, se licenciou do cargo por um mês. 
Salvador de Maio Neto o substitui.

> R$ 100 MIL: Deve ser o valor devolvido 
pela Câmara de Três Barras à prefeitura. 

> UTI: Vereador Beto Passos (PT) não 
deixou para depois a inauguração da UTI 
do HSC pelo governador: “Veio inaugurar 
o que vai funcionar daqui a um mês”.

> R$ 54 MIL: Foi o valor pago pela Câma-
ra de Vereadores de Canoinhas por um Lí-
nea 0km, com air-bag e ar-condicionado.

> LÍNEA: O carro ofi cial da Câmara preci-
sa ainda de dois motoristas que devem ser 
contratados no ano que vem. Segundo o 
presidente da Câmara, o pregão eletrônico 
garantiu economia de quase R$ 10 mil.

A fatídica ponte
     2009 deve terminar e a ponte que liga Marcílio Dias 
(Canoinhas) ao São Cristóvão (Três Barras) deve continuar 
precária como está. Segundo o prefeito de Três Barras, Elói 
Quege (PP), a parte do Governo do Estado (R$ 500 mil) 
já está depositada, mas o dinheiro da União (R$ 400 mil) 
ainda não chegou. “Mantivemos contato com assessores 
da senadora Ideli e do deputado Décio Lima. Estão averi-
guando onde está a falha”, garantiu o vereador Beto Passos 
(PT) esta semana. 

Mudou de ideia

Escapou meio que sem querer, mas Weinert disse com todas as le-
tras: “Tenho que dar a mão à palmatória”, ao se referir a decisão acertada 
que tomou quando substituiu o comando da Fundação de Esportes.

Boa notícia
   Uma das principais matérias aprovadas pela Assembleia 
Legislativa no último dia de votações do ano, na quarta-
feira, 16, foi a admissibilidade da PEC apresentada pela 
bancada do PT e que eleva de 25% para 27% o repasse 
dos recursos do ICMS estadual aos municípios. O mérito 
da PEC só será apreciado, no entanto, em 2010.

Bauer garante
    O secretário de Educação Paulo Bauer, que deve concorrer 
a reeleição ao Congresso ano que vem, garantiu ao CN que a 
EEB Rodolfo Zipperer começa 2010 funcionando. “Se não 
der para inaugurar toda a estrutura, pelo menos algumas salas 
vamos inaugurar”, prometeu.
            Ao ser questionado sobre a denúncia de que 

teria funcionário fantasma em seu gabinete em Brasí-

lia, Paulo Bauer, que até pouco tempo teve escritório 

em Canoinhas, é enfático: “Estou afastado, não tenho 

mandato, não tenho funcionários, logo não tem como 

ter funcionário fantasma”.
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Acusado de liderar esquema de favorecimento a empresa ilegal, vice-governador foi denunciado pela Polícia 

Pavan perde primeira batalha no TJ

Edinei Wassoaski
COM AGÊNCIAS

O Tribunal de Justiça de SC não acatou o pedido de 
habeas corpus da defesa do vice-governador Leonel 
Pavan (PSDB), que questionava a atuação da Polícia 
Federal na Operação Transparência para investigar seu 
envolvimento em um esquema de favorecimento a em-
presa em dívida milionária com o fi sco.

O TJ considerou que a Polícia Federal (PF) tem, sim, 
atribuição para proceder a investigação e o respectivo 
indiciamento de Pavan. O segundo ponto do habeas, que 
tratava justamente da conclusão do inquérito pela PF, 
perdeu o objeto por ter o Ministério Público acolhido a 
peça policial e feito a denúncia ao poder Judiciário.

Agora, cabe recurso da decisão junto ao Superior 
Tribunal de Justiça.

Pavan, que assume o governo em 5 de janeiro – se-
gundo o governador Luiz Henrique (PMDB), as denún-
cias não alteram seus planos de renúncia – emitiu nota 
no meio da semana afi rmando que vai demonstrar “de 
maneira clara e cabal minha total isenção em relação a 
qualquer fato considerado ilegal”. Disse ainda que não 
cometeu nem permitiu que fosse cometido qualquer ato 
ilegal. “Sou o maior interessado na verdade. Tudo farei 
para que haja clareza e rapidez”, afi rmou. Ele negou 
ainda que tenha recebido qualquer tipo de vantagem 
ilegal de quem quer que seja. “Jamais sofri qualquer con-
denação. Vou continuar trabalhando, vou provar minha 
inocência porque acredito na Justiça”, concluiu.

SEIS DENUNCIADOS

O procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Gercino 
Gomes Neto, seguiu as conclusões da Polícia Federal e 
denunciou Pavan e outras seis pessoas por suspeitas de 
crimes de corrupção ativa e passiva, advocacia adminis-
trativa e quebra de sigilo funcional no governo.

Além do vice-governador, outros quatro servidores 
públicos, dois deles em funções de direção na Secretaria 
da Fazenda, e dois empresários foram denunciados. Ao 
dizer que não restava dúvidas de que existem indícios 
sufi cientes para o oferecimento de denúncias por cor-
rupção ativa e passiva, Gercino deu os nomes de quem 
teria oferecido e quem teria recebido os R$ 100 mil que, 
segundo a Polícia Federal, foram pagos para que a inscri-
ção estadual da empresa Arrows Petróleo do Brasil não 
fosse cancelada na Secretaria da Fazenda. A operação 
veio a público na sexta-feira, 11, mas os indiciamentos 
ocorreram somente na terça-feira, 15.

PAVAN (D) deve assumir o governo em janeiro, segundo LHS (E)
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Região R$ 98,5 MIL
HSC divulga contas do Bingão

> p. 8

Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira, 
Papanduva, Monte Castelo e Três Barras podem ser contemplados

Governo pode criar 
10 cinemas na região

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

A região de Canoinhas corre o 
risco de começar 2010 com uma 
enxurrada de cultura. O Programa 
Cine Mais Cultura, do Governo 
Federal, divulgou a lista dos mu-
nicípios prioritários para receber 
o kit cinema que será distribuído 
no ano que vem. Dez municípios 
da região estão entre eles. 

A notícia foi dada esta semana 
pelo vereador João Grein (PT), 
que se reuniu ontem à tarde com 
lideranças da área da cultura para 
discutir o assunto. “Teremos uma 
fartura de cinema”, comemorou.

As iniciativas selecionadas 
receberão kit com telão (4mx3m), 
aparelho de DVD player, proje-
tor digital, mesa de som de quatro 
canais, quatro caixas de som, am-
plifi cador, dois microfones sem 
fi o, dentre outros equipamentos, 
enfi m, um kit completo para se 
montar um cinema.

Também poderão escolher 
até 104 DVDs de obras brasilei-
ras do catálogo da Programadora 
Brasil (fi lmes de fi cção, docu-
mentário e animação em curta, 
média e longa metragens de todas 
as épocas, para todos os públi-
cos). O acervo completo reúne 
cerca de 500 obras organizadas 
em 154 programas (DVDs).

Em Santa Catarina, 55 muni-
cípios serão benefi ciados. As ins-
crições encerram em 29 de janeiro. 
Estão entre os municípios priori-
tários para receber o kit cinema, 
Canoinhas, Bela Vista do Toldo, 
Irineópolis, Mafra, Major Vieira, 
Monte Castelo, Papanduva, Três 
Barras, Itaiópolis e Porto União.

Destes, os únicos que já tem 
cinema são Canoinhas e Mafra. 
Canoinhas, por sinal, além do Cine 
Queluz, inaugurado há cinco meses, 
deve ganhar um segundo cinema 
ainda em 2010. O prédio do antigo 
Cine Capital, pertencente à Igreja 

Católica, está sendo reformado 
com recursos públicos, o que torna 
remotas as chances de Canoinhas 
ganhar um terceiro cinema.

CINE MAIS CULTURA

A ação visa democratizar o aces-
so à cinematografi a nacional e 
apoiar a difusão da produção 

audiovisual brasileira por meio da 
exibição não comercial de fi lmes. 
A prioridade é atender localidades 
rurais e urbanas que não possuem 
salas de cinema, localizadas nos 
Territórios da Cidadania e nas 
periferias dos grandes centros 
urbanos. Canoinhas é uma das 
sedes dos Territórios.

QUELUZ é o primeiro cinema de Canoinhas em mais de dez anos
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As comissões de Finanças 
e Tributação e Constituição 
e Justiça deram pareceres 
favoráveis a Projeto de Lei 
Complementar de origem 
governamental que estabe-
lece critérios para a muni-
cipalização da Educação 
Infantil da rede pública do 
Estado e a movimentação de 
servidores.

A notícia foi comemo-
rada pelo secretário estadual 
de Educação Paulo Bauer, 
que em entrevista ao CN 
por telefone, disse que pelo 
menos 80 prefeituras já se 
manifestaram a favor da 
municipalização. Na prática, 
o projeto deverá levar nove 
anos para se efetivar. “Não 
haverá prejuízo financeiro 
para o município, muito pelo 
contrário”, avalia Bauer. Os 
recursos do Fundeb, hoje 
geridos pelo Estado, de-
verão ser direcionados aos 

Municipalização da 

educação infantil é aprovada 

municípios. 
Nos primeiros quatro anos 

de implementação do projeto, 
o Estado vai pagar os custos 
da escola. A prefeitura arca 
com os salários dos professo-
res e o transporte. A partir do 
quinto ano, a prefeitura passa 
a responder pela gestão da es-
cola. Somente no nono ano, o 
Estado transfere o patrimônio 
para os municípios.

A expectativa do Estado é 
que com a transferência, possa 
investir mais em Ensino Médio 
– há carência de pelo menos 
150 mil vagas.

CALENDÁRIO

As aulas em 2010 começam em 
17 de fevereiro, com término 
em 17 de dezembro. Não ha-
verá aumento do período de 
férias de meio de ano. Segundo 
Bauer, provou-se que a gripe 
H1N1, que chegou a suscitar 
a ideia de se aumentar as férias 
de inverno, não representa 
“ameaça ao andamento do ano 
letivo”.

Projeto de origem executiva prevê que os municípios 
assumam o ensino infantil a partir de 2010

Edinei Wassoaski
CANOINHAS
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Era para ser um BANHO DE TINTA, mas a 
RÁDIO CLUBE reformou a casa do seu ouvinte

A 
Rádio Clube de Canoi-
nhas que comemorou 
61 anos em 2009, e fez 

entre suas promoções de aniver-
sário, uma promoção intitulada 
de “Banho de Tinta”, na qual os 
ouvintes que tivessem residên-
cias com o número 890 enviaram 
uma carta com foto e concorre-
ram a uma pintura externa. A pro-
moção foi um grande sucesso. E 
o ganhador foi o ouvinte Sandro 
Marcos Cordeiro, que reside na 
rua Erna Schumacher bairro Jar-
dim Esperança em Canoinhas. 
Mas, o felizardo e sua família não 
ganharam apenas o que estava 
previsto na promoção. A direção 
da Rádio Clube fez uma reforma 
geral na casa de Sandro. Quan-
do a carta foi sorteada, a equipe 
da emissora esteve na casa e 
verificou que era necessária 
além da pintura uma reforma 

geral na residência. A partir daí 
a galera Clube entrou em ação e 
deixou a “residência premiada”, 
completamente diferente, para 
bem melhor, para a alegria de 
toda a família. 

Para o diretor da rádio Jo-
selde Cubas Batista a iniciativa 
foi muito além do esperado e 
emocionou a todos. “A Rádio 
Clube há muito 
tempo faz um 
trabalho social 
significativo na 
região, todos os 
dias trabalhamos 
focados em aju-
dar as causas da 
nossa gente, dos 
nossos ouvintes 
e das institui-
ções e entidades 
filantrópicas do 
Planalto Norte, 

Bingão gerou 

mais de 

R$ 98 mil 

para Hospital
Divulgado pela direção do Hos-
pital Santa Cruz de Canoinhas 
esta semana, o demonstrativo do 
resultado do Bingão 2009 mos-
trou que, novamente, o evento 
volta a apresentar crescimento.

De acordo com o Hospital 
foram vendidas 9.517 cartelas, 
montante responsável pela cap-
tação de R$ 190,3 mil. Com a 
venda de pastéis e cobrança de 
taxas para a venda de alimentos 
no dia do Bingão, cerca de R$ 
2 mil foram arrecadados. O 
dinheiro gasto com a aquisição 
dos prêmios, aluguel de lonas, 
serviço de som, propagandas 
e demais gastos chegou a R$ 
93,6 mil, que diminuídos da 
arrecadação total, signifi cam um 
lucro líquido de R$ 98,5 mil para 
a instituição.

temos isso como missão, e entre-
gar a reforma na casa do nosso 
ouvinte Sandro foi mais uma das 
grandes emoções que só a Rádio 
Clube de Canoinhas proporciona 
a quem nos ouve diariamente”, 
fi nalizou Cubas.

Confi ra as fotos do antes e 

depois da reforma:
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Convênio entre as prefeituras libera o atendimento de pacientes que não residem no município

Três Barras libera saúde 
para moradores do Paraná

Gracieli Polak

TRÊS BARRAS

Distante menos de seis quilô-
metros da ponte que faz divisa 
entre Santa Catarina e Paraná, o 
Hospital Félix da Costa Gomes, 
de Três Barras, é a primeira opção 
para muitos moradores das co-
munidades paranaenses vizinhas 
ao município para a realização de 
atendimentos médicos. Acessível 
para os usuários, a demanda de 
pacientes do Paraná, no entanto, 
gerava um problema de divisas 
para o setor em Três Barras e ou-
tro de identifi cação dos pacientes, 
que apresentavam comprovantes 
de residência de terceiros para 
receber os atendimentos. “Agora 
não é preciso mais mentir o en-
dereço e dizer que mora em Três 
Barras. Os pacientes do Paraná 
serão atendidos assim como os 
de Três Barras”, afi rma o verea-
dor Laudecir Gonçalves (PR). 

De acordo com Gonçalves, 
depois de passar pela Câmara, 
um novo convênio realizado 
entre Três Barras e São Mateus 
do Sul permite que os pacientes 
sejam atendidos pela atenção bá-
sica no município, referência de 
atendimento para a região sul do 
município vizinho.

Segundo a gerente de Saúde 
de Três Barras, vereadora Siomara 
Muhlmann Corrêa (PP), mesmo 
benéfi co o convênio muda pouco 
a situação dos pacientes de São 
Mateus atendidos em Três Barras, 
isso porque outra ação conjunta 
já era executada pelos municípios. 
“Os nossos pacientes que vinham 
da Divisa já eram atendidos gra-
ças a um convênio que fornecia 
um médico ortopedista para 
atender no nosso município, o 
que muda é que a prefeitura agora 
recebe R$ 3 mil para contratar o 
médico”, esclarece.

De acordo com Siomara, os 

pacientes interestaduais recebem 
os primeiros atendimentos e cui-
dados de atenção básica, como 
consultas médicas e exames 
preventivos. “Exames de média 
e alta complexidade, assim como 
medicamentos ainda são reser-
vados somente para pacientes 
com residência em Três Barras”, 
explica. Nos casos de urgência, 
esclarece a gerente, os pacientes 
também são medicados, mas as 
receitas e as indicações de proce-
dimentos devem ser levadas até 
São Mateus do Sul, para que o 
município não deixe de oferecer 
atendimento aos cidadãos de Três 
Barras. 

MUDA POUCO

De acordo com o administrador 
do Hospital Felix da Costa Go-
mes, Osnei Adriano de Oliveira, 
a questão dos internamentos no 
hospital é diferenciada. “Nunca 
tivemos problema com isso, até 

mesmo porque os custos são 
cobertos por cotas das regionais 
de saúde, no caso a do Paraná”, 
explica. Segundo ele, por mês, 

uma média de três a cinco inter-
namentos com pacientes do lado 
paranaense da ponte é registrada 
na instituição.

3
a 5 pacientes inter-

nados no Hospital de 
Três Barras são do 

Estado vizinho

HOSPITAL DE TRÊS BARRAS é referência para moradores do Paraná
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CANOINHAS

A Câmara de Vereadores 
de Canoinhas aprovou esta 
semana em segunda votação 
o orçamento da prefeitura 
para o próximo ano. Base-
ado nas fontes de receita, 
a est imativa é de que o 
município arrecade R$ 61,4 
milhões ao longo do ano. 
As verbas já foram alocadas 

Jornalista estuda 

caso Gabrielli
Rogério Giessel questiona os indícios que levaram canoinhense à prisão

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Desde que o canoinhense Oscar 
Gonçalves do Rosário foi preso 
em março de 2007 como assassino 
confesso de Gabrielli Eichholz, de 1 
ano e meio, em Joinville, o estudante 
de jornalismo Rogério Giessel fi cou 
intrigado. Depois da certeza de o 
caso ter sido resolvido, veio a dúvida. 
Oscar negou veementemente o crime 
no dia seguinte a reconstituição. Os 
furos da investigação levaram Giessel 
a uma verdadeira obsessão pelo caso. 
No júri, realizado no ano passado, o 
estudante virou a noite acordado para 
acompanhar o desfecho do caso e 
registrou tudo no blog do jornal Ga-
zeta de Joinville, no qual trabalha. O 
julgamento durou 22 horas e acabou 
com a condenação do canoinhense a 
20 anos de prisão.

Todo este exaustivo trabalho 
de apuração jornalística resultou 
no trabalho de conclusão de curso 
de Giessel. Caso Gabrielli: entre a 

investigação e a omissão não pretende, 
segundo o graduando em entrevis-
ta concedida por e-mail ao CN, ser 
uma peça de defesa de Oscar, mas 
um documento pertinente sobre 
as lacunas deixadas pela Polícia 
no caso. 

Por que o teu interesse pelo as-
sunto?

Meu interesse em relação a esse as-
sunto surgiu já no primeiro instante, 
quando a polícia de forma miste-
riosa anunciou em uma coletiva a 
prisão do responsável pelo suposto 
crime. Principalmente pelo fato de 
não permitirem que a imprensa 
interagisse com o acusado. A re-
constituição feita no dia seguinte a 
sua prisão, às pressas, ignorando a 
fi delidade do local no dia da morte 
de Gabrielli e sem um advogado, 
também me deixou intrigado. Além 
disso, durante todo o processo os 
responsáveis pelas investigações 
não apresentaram qualquer mate-
rialidade que pudesse ligar Oscar a 
alegada violência sexual.     

  O que você acha que aconteceu na 
pia batismal daquela igreja?

Na verdade eu também não es-
tou apto a responder isso.  Con-
tinuará sendo um mistério.
 
 Você deixa claro que vê Oscar 

como inocente. Isso não provocou 
confl ito com a tua profi ssão, já que 
como formando de Jornalismo, cer-
tamente você ouviu falar muito so-
bre objetividade e imparcialidade?

Não. Em momento algum eu deixo 
claro que Oscar é inocente. Apenas 
apresento uma série de questões não 
respondidas pela polícia e também a 
clara violação de direitos na prisão 
de Oscar.
 
Como você defi niria o Oscar?

O que posso descrever é minha im-
pressão pessoal em relação a Oscar, 
e isso ainda antes do julgamento. 
Foram poucos os contatos que 
tive com o acusado e nessas vezes 
percebi um jovem amedrontado e 
confuso em relação a seu destino. 
Mas, volto a frisar, não é especi-
fi camente algo que possa atribuir 
inocência ou culpa.  
 
Se você conversasse com a família 
da Gabrielli hoje, depois desse tra-
balho exaustivo de pesquisa, o que 
você diria?

Eu acho que nada. Apenas gostaria 
que vissem com mais discernimento 
o que é veiculado hoje pela impren-
sa. As versões têm de ser analisadas, 
comparadas e processadas para se 
chegar a uma opinião. Eu acho que 
já falei a eles através de minhas ma-
térias sobre o caso.
  
Em que o teu projeto pode ajudar 
Oscar?

Não diria ajudar o Oscar, mas, sim 
toda uma sociedade que não pode fi - GIESSEL: questões sem respostas
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car a mercê de certas arbitrariedades 
emanadas dos poderes constituídos. 
Como citou a desembargadora Sale-
te Silva Somariva em seu voto diver-
gente sobre esse caso. “É preferível 
que se tenha um culpado solto do 
que um inocente preso”.
 
Você acredita que ele vai sair da ca-
deia mais humano ou vingativo?

Bem, no Brasil a cadeia nunca 
deixou ninguém mais humano. É 
de clareza solar que a prisão nunca 
cumpriu seu papel que é ressociali-
zar os apenados. Porém, sempre há 
exceções e espero que Oscar seja 
uma delas.  

Canoinhas vai trabalhar 
com orçamento de 
R$ 61,4 milhões em 2010

nas 19 instituições que a pre-
feitura congrega. A Secretaria 
de Educação será a que mais 
recursos receberá, seguida da 
Saúde e Obras.

A Câmara de Vereadores vai 
abocanhar R$ 2,6 milhões para a 
manutenção da Casa.

Já a Secretaria de Meio Am-
biente é a que menos recursos 
irá receber. A pasta deve ser sub-
vencionada com R$ 275 mil.
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Agende-se

- Dia 24/12, Baile de Natal na ADC Rigesa com a banda By Brasil. In-
gressos à venda na secretaria do clube.
- Baile no dia 31, no Divino Espírito Santo, com animação do Tchê Guri-
zada. Os ingressos serão vendidos a R$ 10.

Finalmente o Saneamento 
Básico

Em ato solene histórico, realizado na tarde da terça-feira, 15, 
na Câmara de Vereadores de Canoinhas, quatro municípios 
da SDR Canoinhas foram contemplados pelo Governo do 
Estado com o tão esperado, falado e decantado Plano Mu-
nicipal de Saneamento Básico. Os prefeitos de Bela Vista 
do Toldo, Major Vieira, Três Barras e Irineópolis assinaram 
contratos e termos de cooperação para execução desses 
planos. Os secretários de Estado Onofre Santo Agostini, do 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável, e Edmilson Luiz 
Verka, da SDR Canoinhas, presidiram o evento.  Legalmen-
te, até dezembro de 2010, todos os municípios deverão ter 
seus planos fi nalizados para poder ter acesso aos recursos 
e fi nanciamentos junto ao Governo Federal, para execução 
de obras. Edmilson Verka enfatizou que esta é mais uma 
ação de governo, que mostra à sociedade catarinense o 
sucesso do modelo de gestão administrativa estadual idea-
lizado e implantado pelo governador Luiz Henrique. Para o 
secretário, “a partir de agora todos os pequenos municípios 
da regional de Canoinhas contarão com investimentos em 
saneamento básico, garantindo mais saúde e melhoria da 
qualidade de vida da população”. 

Edmilson Verka (com o microfone) destacou a efi ciência do 
governo descentralizado para o desenvolvimento regional

Com o secretário Onofre Agostini, a vice-prefeita de 
Irineópolis, Circe Sfair; os vereadores Geraldo Orlonski 
(presidente da câmara) e Ademir Galle (que assinaram 
os documentos como testemunhas); o prefeito Wanderlei 
Lezan e o secretário Edmilson Verka

Projeto Netvida

Iniciativa louvável dos membros do Centro Espírita João 
Maria Agostinho, de Irineópolis, que implantou o Projeto 
Netvida, que benefi cia alunos carentes da comunidade por 
meio do curso de informática. De acordo com Claudinei 
Binder, um dos líderes do Centro, o conteúdo básico já está 
em fase de conclusão e as inscrições para as aulas já estão 
abertas para uma nova turma que terá início em janeiro de 
2010. Segundo Valdemar Latsch, os computadores e outros 
componentes foram todos doados por colaboradores e a im-

plantação do Netvida teve custo zero.  O Centro agradece, 
via coluna, aos simpatizantes e os eternos colaboradores, 
voluntários e doadores, que depositam a confi ança nas ati-
vidades daquela Casa, mesmo que pela simples presença. 
Parabéns a todos e boas festas!

Dia da Bíblia 
A palavra Bíblia signifi ca “livros”, e vem do grego (língua 
em que foi escrito o Novo Testamento) “tà Bíblia” – ou seja, 
livros sagrados. O plural justifi ca-se, já que a Bíblia não 
é um livro somente, mas uma biblioteca composta de 66 
livros, sendo que 39 pertencem ao Antigo Testamento e 
27 ao Novo Testamento.  O Dia da Bíblia surgiu em 1549, 
na Grã-Bretanha, quando o Bispo Cranmer, incluiu no livro 
de orações do Rei Eduardo VI um dia especial para que a 
população intercedesse em favor da leitura do livro. A data 
escolhida foi o segundo domingo do Advento – celebrado 
nos quatro domingos que antecedem o Natal. Foi assim 
que o segundo domingo de dezembro tornou-se o Dia da 
Bíblia. Neste ano, o evento caiu no dia 13.

Dia da Bíblia (2)

Domingo passado, 13, os pastores da Igreja evangélica de 
Irineópolis, Manoel Antônio Henrique e Reinaldo A. Fernan-
des, organizaram desfi les de carros pelas ruas principais da 
cidade, ostentando faixas com versículos bíblicos. Um carro 
alegórico, com uma grande representação da Bíblia, fez 
parte da carreata. A igreja também organizou concentração 
pública na avenida 22 de Julho, no centro da cidade e no 
ginásio municipal de esportes para celebrar o Dia da Bíblia. 
No sábado à noite, 12, com a presença de autoridades e 
convidados, foi realizado um culto público com pregação 
da palavra, orações e apresentação de corais e conjuntos 
musicais. Bíblias, Novo Testamento, Porções Bíblicas e 
Seleções Bíblicas foram distribuídas nas concentrações.

Diploma de Empreendedor Rural

Benefi ciamento de Erva Mate, um projeto desenvolvido pelo 
jovem empreendedor rural Juliano Wardenski, 19 anos, do 
Salto d’Água Verde, município de Canoinhas, foi escolhido 
com o melhor entre os elaborados entre os seus 17 par-
ceiros de curso, promovido pelo Sindicato dos Produtores 
Rurais de Canoinhas em parceria com o Senar.  Juliano (no 
canto superior esquerdo da foto), fez a apresentação de seu 
projeto em data-show, no Lang Palace Hotel, em Chapecó, 
no dia 4 de dezembro, durante a solenidade de formatura 
de 380 alunos que em 2009 concluíram o treinamento em 
16 municípios catarinenses.  O projeto refere-se ao bene-
fi ciamento da erva mate, que têm por objetivo transformar 
a erva mate folha em erva mate pronta para chimarrão, 
produzida em sistema artesanal. A galera da coletânea de 
fotos é de colegas de turma de Juliano, que na ocasião 
receberam seus diplomas de Empreendedor Rural, mais a 
facilitadora do curso/programa, Marinei Balbinot e Carina 
Weiss Carneiro, supervisora do Sebrae Norte. 

A agente de saúde MARIA 

NAIR DE OLIVEIRA, do 
bairro João Paulo 2.º, 

deseja feliz Natal e um ano 
novo repleto de realiza-

ções a todos. 

Aniversariantes:
19/12 - Adelmo Vieira Biscaia

19/12 - Sergio Jarchel

Parabéns para a fofa e muito 
amada EMILY WALTER DE 

LIMA, que no próximo dia 22 
completa três aninhos. Seus 

pais, Daiana e Davi, com toda 
sua família, mandam um recado: 
“Você é a estrelinha de nossas 

vidas!”. 

Ontem a festa foi por conta de 
AMIR EL-KOUBA. Toda sua 
família deseja muito sucesso, 

felicidades e conquistas!

SIMONE E JORGE WILLE 
comemoram o nascimento do 
pequeno Jorge Winicyus, que 

chegou trazendo muita felicidade 
para o casal!

Ontem a linda garotinha GABRIELI 

DOS SANTOS PINHEIRO comple-
tou cinco anos. Parabéns!
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Edinei Wassoaski

CANOINHAS

Municípios com menos de 10 mil 
habitantes terão plano de saneamento
Governo do Estado assinou contratos para elaboração do documento esta semana com 24 prefeitos da região

Vinte e quatro municípios da 
região assinaram na terça-fei-
ra, 15, contratos de adesão ao 
consórcio liderado pela MPB, 
responsável por elaborar o 
Plano de Saneamento Básico 
de 110 municípios catarinen-
ses, todos com menos de 10 
mil habitantes.

O plano será custeado 
pelo Governo do Estado. 
“Este momento é histórico, 
pela primeira vez no Brasil, o 
Estado está ajudando os mu-
nicípios a viabilizar o sanea-
mento”, enfatizou o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Sustentável, Onofre Santo 
Agostini na cerimônia de assi-
natura que ocorreu na Câmara 
de Vereadores de Canoinhas.

“Menos de 5% dos mu-
nicípios de Santa Catarina 
possuem os planos, que são 
uma necessidade obrigatória 

para buscar recursos junto ao 
Governo Federal e para definir 
metas, estratégias e instrumen-
tos de planejamento de gestão 
que melhorem a qualidade de 
vida da população e as condi-
ções ambientais no Estado”, 
explica o secretário. 

O Governo está investindo 
mais de R$ 10 milhões na ação, 
que vai atender os municípios 
que manifestaram interesse, 
com população de até dez mil 
habitantes. Legalmente, até de-
zembro de 2010, todos os mu-
nicípios deverão ter seus planos 
finalizados para poder ter aces-
so aos recursos e financiamen-
tos, junto ao Governo Federal, 
para execução de obras.

PARTICIPAÇÃO 
POPULAR
A sociedade também será con-
vocada a participar na elabora-
ção e aprovação dos trabalhos, 
através de reuniões, discussões 
e audiências públicas.

Os Planos Municipais de 
Saneamento Básico já estão 
sendo feitos em 18 municí-
pios do Sul do Estado. Nestes 
municípios já foram constitu-
ídos os Grupos Executivos 
de Saneamento e estão sendo 
realizadas reuniões e oficinas 
para participação da socie-
dade. Nos próximos meses, 
mais 51 municípios iniciarão 

os trabalhos.
Com esta ação, Santa Ca-

tarina passa a ser o primeiro 
Estado a auxiliar os municí-
pios no cumprimento da Lei 

11.445/07, que estabelece di-
retrizes nacionais mais abran-
gentes para o saneamento 
básico. Além dos serviços de 
água e esgoto, a legislação in-
clui limpeza urbana, manejo de 
resíduos sólidos e drenagem de 
águas pluviais. As novas nor-
mas exigem, dos municípios, 
planejamento de estratégias 
que resultem em serviços de 
saneamento eficientes e sus-
tentáveis, com vistas à prote-
ção ambiental e universaliza-
ção do atendimento.

Até 2015, a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável espera 
ampliar para 60% o percentual 
de municípios atendidos por 
sistemas de coleta de esgoto e 
tratamento de resíduos sólidos, 
melhorando também os índices 
de abastecimento de água e de 
drenagem urbana no Estado. 
Atualmente, apenas 12% da po-
pulação catarinense é atendida 
por rede de coleta de esgoto.

AGOSTINI: ação inédita no Brasil
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Rural

Gracieli Polak

CANOINHAS

Valor inicial é menor que a metade do pago no começo da safra anterior

Microbacias 2: breve relato

Preço do feijão 
abaixo do mínimo

A aposta no Estado foi peque-
na, 13% a menos que na safra 
anterior, de acordo com levanta-
mento realizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), mas a produtividade, 
segundo estimativa do órgão, 
será 20% maior que a obtida 
no último período. Mesmo com 
cenário de melhor produtividade 
e equilíbrio na lei de oferta e pro-
cura, a expectativa não é positiva 
para quem mais uma vez apostou 
no feijão.

Isso porque a saca come-
ça a ser comercializada neste 
ciclo por R$ 60, contra os R$ 
150 de 2008. “É uma diferença 
considerável e sinaliza para a 
queda que deverá acontecer 
no preço quando avançar a co-
lheita”, diz Toni Rosinski, pro-
prietário de uma cerealista em 
Irineópolis. Ele explica que, à 
semelhança do que aconteceu 
no último ciclo, dificilmente 
o valor pago ao produtor pela 
saca de 60 Kg obedecerá ao 
preço mínimo imposto pelo 
Governo Federal, R$ 80, isso 
porque quem regula é o merca-
do e a conta é simples: sobrou 
produto, caiu o preço.

De acordo com o superin-
tendente da Conab em Santa 
Catarina, Sione Lauro de Sou-
za, como os estoques de feijão 
ainda estão muito altos, a pers-
pectiva de compra pelo órgão 

não é imediata. “Há bastante 
produto, mas ele está sendo 
escoado para outras regiões 
do País e até o final de janeiro 
deveremos realizar compras”, 
afirma. Segundo Souza, há 
interesse social na produção 
do feijão, justamente pela do-
bradinha que ele forma com 
o arroz na mesa do brasileiro, 
mas como a saída externa é 
pouco significativa, a produção 
se concentra basicamente no 
mercado interno e não há esco-
amento. “Existe ainda a questão 
da estocagem, situação que 
impossibilita a compra de maior 
volume do produto”, diz.

BAIXO INVESTIMENTO

Se o preço não satisfaz, dois 
fatores positivos amenizam o 
problema de quem investiu no 
feijão: a produtividade acima da 
média e a queda no investimento 
para a lavoura. Em relação ao ano 
anterior, se gastou menos 30% 
para cultivar a mesma área, de 
acordo com estimativa feita por 
produtores consultados pelo CN. 
“Isso é o que compensa, porque 
se a gente tivesse pagado caro 
pelos insumos, a situação esta-
ria ainda pior”, diz o agricultor 
Aloísio das Chagas, que investiu 
no plantio de dois hectares com 
a leguminosa.

SACA começa a ser comercializada neste ciclo por R$ 60 ante os R$ 150 de 2008

G
r
a
c
ie

li
 P

o
la

k

O Programa de Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 
conhecido popularmente como Microbacias 2 é um projeto do Governo do 
Estado de Santa Catarina que teve como objetivo promover o alívio à pobreza 
rural através de ações integradas que visem o desenvolvimento econômico 
ambiental e social do meio rural catarinense.
Para sua execução foi realizado um empréstimo de US$ 107 milhões junto 
ao Banco Mundial por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Desen-
volvimento Rural. Entre os vários órgãos estaduais comprometidos na sua 
execução a Epagri foi a principal executora de ações no período compreendido 
pelo projeto de 2003 a 2009. 
Ousado e grandioso em seus números este programa é provavelmente a maior 
ação de organização de agricultores que Santa Catarina tenha tido. Através 
do projeto foram criadas 935 Associações de Desenvolvimento de Microbacias 
(ADMs), todas com caráter jurídico, com suas diretorias realizando assem-
bleias, destinando recursos, operando contas bancárias, realizando prestações 
de contas para o pagamento de salários e despesas com assistência técnica.
Ressalte-se o grande avanço no processo educativo e no exercício da cidada-
nia. O exercício de uma experiência inédita sem precedente em que agricul-
tores construíram um Plano de Desenvolvimento de sua Microbacia, selecio-
naram e contrataram mais de 400 profi ssionais entre agrônomos e técnicos 
agrícolas para atuarem em assistência técnica e extensão rural na execução 
deste plano. Foram 6 anos de vigência do projeto, envolvendo 140 mil famílias 
do meio rural em 293 municípios de SC.
No Planalto Norte, nos 13 municípios que compõem a região, foram criadas 
74 ADMs que selecionaram 37 extensionistas para os trabalhos no MB2. No 
interstício da vigência do projeto foram trabalhadas 11 mil famílias, aproxima-
damente, 50% das existentes no meio rural da região. Destas, 6.224 foram 
benefi ciadas diretamente com R$ 14 milhões de recursos do projeto, aplicados 
nos mais diversos segmentos que compõem o universo rural: na melhoria da 
renda, na recuperação do ambiente e na área social. 
Inúmeras reformas de residências, tratamento de esgoto doméstico, projetos 
de captação e distribuição de água, proteção de fontes d’água, formação de 
grupos para aquisição de máquinas e insumos, projetos de agregação de 
valores, pequenas agroindústrias, incentivos ao refl orestamento comercial e 
preservacionista, mutirões para limpeza de rios, cursos de qualifi cação profi s-
sional, excursões motivacionais, capacitação de técnicos e agricultores.
No período de execução do projeto ocorreram inúmeros eventos de formação 
e ações inéditas de pesquisa participativa foram realizadas. Surge na região a 
‘Campanha de Uso e Manejo do Solo’ mobilizando agricultores, cooperativas, 
fumageiras, sindicatos e prefeituras em ações conjuntas preservando o maior 
patrimônio do agricultor.
Em seis municípios da região foram criadas sete cooperativas de pequenos 
produtores rurais. Foram formados centenas de grupos de agricultores orga-
nizados em torno de atividades técnicas como hortas, leite, frutas, comerciali-
zação, e que se reúnem sistematicamente com os técnicos para discuti-las e 
buscar soluções conjuntas. Jovens agricultores foram mobilizados e ganharam 
ânimo para empreenderem e permanecerem na atividade rural. Associações 
de mulheres se organizaram para montar pequenas indústrias de alimentos, 
facções e artesanatos. Feiras livres são criadas em cinco municípios da região. 
Em meio a todo esse processo de construção participativa do desenvolvimen-
to, ocorreram também inúmeros problemas como era de se esperar em um 
movimento tão audacioso. No entanto, o sucesso de acreditar que é possível 
melhorar a vida de milhares de pessoas que vivem no meio rural, a partir do 
que elas acreditam e principalmente a partir da construção de um novo conhe-
cimento é o maior ganho gerado pelo MB2. O grande avanço deste trabalho 
construído pelo engajamento de agricultores, técnicos, entidades parceiras, 
prefeituras e lideranças é o desenvolvimento e o fortalecimento do capital 
social no espaço rural de Santa Catarina e do Planalto Norte. Certamente os 
alcances atingidos pelo MB2 nos credenciam para um novo contrato dando 
continuidade a esse trabalho com o novo ‘Santa Catarina Rural’. 

Marcos Euclides Vieira é engenheiro agrônomo, secretário executivo Regional 
do Microbacias 2, Epagri - Gerência Regional de Canoinhas
* Esta coluna é de responsabilidade da Epagri - Estação Experimental de 
Canoinhas
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Mapa adia legalização e concede prazo alongado para agricultores

Mais dois anos para 
averbar propriedade

Gracieli Polak
CANOINHAS
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Comarca de Canoinhas / 2ª Vara Cível
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EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS EM LUGAR 
INCERTO E EVENTUAIS
INTERESSADOS - COM PRAZO DE 20 DIAS
Usucapião nº 015.09.004365-5
Autor: Sirlene Rutes Severgnini
:
Citando(a)(s) RÉUS INSCRITOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS 
INTERESSADOS
Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno urbano com a área de 774,16 m2 
constituído pela quadra 35, lote 12, situado à Rua Estanislau Wojcieckovski, 
município de Major Vieira/SC, com as seguintes confrontações: Lado Direito: 
na extensão de 50,84metros com terras de Vigando Banach; Lado Esquer-
do: na extensão de 51,46 metros com terras de Moacir Pienta; Fundos: na 
extensão de 14,97 metros com terras de Mario Ribeiro de Castro, Frente: na 
extensão de de 15,30 metros com a Rua Estanislau Wojcieckovski. Prazo 
Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) 
acima identifi cada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como 
seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais 
interessados que, fi ca(m) ciente(s) de
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem 
como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo 
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊN-
CIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, 
c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes 
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afi xado no local de 
costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias na forma da lei.
Canoinhas (SC), 01 de outubro de 2009.

Mais de três bilhões de agricul-
tores amanheceriam na ilegali-
dade na sexta-feira, 11, caso o 
Governo Federal não ditasse 
novas regras na quinta-feira, 
10, sobre a averbação das áreas 
de reserva legal. O prazo, que 
encheu de dúvidas os agricul-
tores catarinenses que ainda 
esperavam pela entrada em 
vigor do Código Ambiental 
de Santa Catarina, mais uma 
vez não foi cumprido, mesmo 
após a primeira prorrogação, 
em setembro de 2008.

Para o deputado federal Valdir 
Colatto (PMDB), presidente da 
Frente Parlamentar Agropecuária 
(FPA), mesmo com o prazo es-
tendido, os agricultores não devem 
buscar a averbação antes que a le-
gislação ambiental catarinense seja 
fi nalmente colocada em prática, ou 
que o novo Código Florestal Bra-
sileiro seja aprovado. “As pessoas 
não precisam ter preocupação em 
fazer essa averbação porque nós 
vamos ter uma legislação nova, 
que com certeza vai resolver essa 
questão ambiental, tendo uma lei 
para Santa Catarina e para todo 
o Brasil”, afi rmou, reiterando o 
compromisso de luta pela mudança 
do conceito de Reserva Legal no 
Código Ambiental Brasileiro, em 
discussão na Câmara dos Depu-
tados.

Pelo novo decreto os agri-
cultores têm até 11 de junho 
de 2011 para regularizar a área 
de proteção ambiental, hoje 
fi xada em 20% das proprieda-
des localizadas no bioma Mata 
Atlântica, caso de Santa Cata-
rina. Para o deputado estadual 
Dirceu Dresch (PT), a medida 
traz tranquilidade para os agri-
cultores à medida que estimula 
a regularização ambiental, ban-
deira lançada pelo programa 
Mais Ambiente, lançado com a 
assinatura do decreto 7.029.

MAIS AMBIENTE

De acordo com a proposta pu-
blicada pelo Governo Federal, o 
agricultor tem a partir de agora 

18 meses para ir até o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais (Ibama) 
ou outro órgão e entidade vincu-
lados ao programa, para assinar o 
termo de adesão e compromisso, 
gratuitamente.

A medida benefi cia proprie-
dades com até 150 hectares e, 
de acordo com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) a partir da adesão 

ao programa o proprietário não 
será autuado pelo órgão ambien-
tal, desde que a infração tenha 
sido cometida até o dia anterior à 
vigência do decreto e que cumpra 
as obrigações do termo. Em vez 
do dinheiro cobrado nas mul-
tas, as penalidades deverão ser 
aplicadas na forma de serviços 
de preservação, melhoria e re-
cuperação da qualidade do meio 
ambiente.

Tarde de Campo 

discute olericultura

A gerência regional da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (Epagri) 
de Mafra, juntamente com o 
escritório municipal, realizou na 
sexta-feira 11, uma tarde de campo 
da olericultura.

O evento apresentou cinco 
estações: Administração Rural 
/ Socioeconômica, Produção de 
Cucurbitáceas ( pepino, abobri-
nha italiana e melancia), Produ-
ção de Solanáceas ( tomate e pi-
mentão ), Produção de Crucíferas 
( couve-flor, repolho, brócolis) e 
Controle de Pragas e Doenças 
das Hortaliças. O engenheiro 

agrônomo Geraldo Pilati, res-
ponsável pela unidade didática, 
complementou que hoje existe 
uma oportunidade muito grande 
para que os agricultores familia-
res entrem para esta atividade, 
em função das políticas públicas 
existentes, como o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) 
e Merenda Escolar entre outras. 
Pilati salientou, ainda, que para 
acessar estas políticas públicas os 
agricultores devem ter uma pro-
dução escalonada, diversificada e 
com oferta regular durante o ano 
todo, característica da unidade 
didática.
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AGRICULTOR, como Osnildo de Lima, do Salto, ainda esperam para registrar

EVENTO apresentou cinco estações de estudos para os participantes
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RIGESA apoia o projeto social 

CESCRIANÇA da EEB SANTA CRUZ
U

ma empresa notável. Assim a direção e a APP da Escola de 
Educação Básica Santa Cruz defi nem a RIGESA. Além de 

apoiar os projetos ambientais da escola, a exemplo do Bosque da 
Erva Mate e o projeto Arboreto, a Rigesa também apoia projetos 
sociais como o CESCRIANÇA. A ação do projeto contempla as 
crianças do CI Cinderela com atividades lúdicas e sociais. Anu-
almente professores e alunos do educandário se integram  aos 
professores da escola e realizam ações educativas de grande 
alcance social. Dentre as ações está a distribuição de brinquedos, 
guloseimas, contação de histórias, cantigas de roda e passeios 
ecológicos. Periodicamente as crianças do CI Cinderela visitam 
a escola madrinha e são recepcionadas pela equipe do projeto. 
Durante a visitação as crianças desfrutam do parque esportivo 
da escola, cama elástica e lanches especiais. Na última visitação, 
além das atividades lúdicas, alunos da EEB Frei Menandro Kamps 
conversaram com o Papai Noel. A professora Mary Ney elogiou o 
evento e ressaltou a importância de a escola proporcionar orien-
tações de educação ambiental para alunos de outras escolas.

- Todas as ações do CESCRIANÇA contam com o apoio 
da RIGESA. Antonio Tsunoda e Nizio Zibeti, representantes da 
empresa, visitam frequentemente a escola se inteirando do de-
senvolvimento do projeto e estimulando a sua prática. 

- A professora Thais Cordeiro de Lima, diretora da unidade 
escolar, é enfática em afi rmar o sucesso da parceria. “Sem  o 
apoio da RIGESA não teríamos condições de executar tantos 
projetos  educativos que  integram a escola à comunidade, 
repassando elementos básicos para a formação da cidadania, 
solidariedade e contemplando também a educação ambiental”.  

Sob coordenação da orientadora Érdina e apoio da profes-
sora Iraci, o projeto CESCRIANÇA trouxe  à escola o título de 
Escola Solidária do Governo Federal.

ALUNOS QUE DESENVOLVEM O PROJETO:

Andressa Scholz, Fábio Fernandes, Valéria Alves da Silva, 
da 3.ª 1; Gislaine de F. Kriginski  e Graziele Cristiane de Lima, 

da 3.ª 6, Franceline P. do Prado e Mariane Ferraz de Deus, 
da  2.ª 5, Vagner Bilitzki e Silmar Ferreira, da 2.ª 5 – Grêmio 

Estudantil, Marlon  Rodrigo Noernberg 1.ª 5 – MEGA e Jovem 
Parlamentar

A
o término deste ano gostaríamos de agra-
decer e parabenizar os alunos que parti-

ciparam do Parlamento Jovem 2009: Marlon 
R. Noernberg,   Maiara Wendt, Letícia Rocha, 
Andriele da Rocha, Nathaly Bauer, Patrícia 
Figueiredo, Débora Lourenço, Patrícia Rincon, 
Cibely Schipitoski, Ana Paula Beckert, Nathaly 
Mathias, Andrellys Iarrocheski, Talesa  Leon 

Celivi e Francine Ferreira.
Eles defenderam o Projeto de Lei A Ju-

ventude e o Idoso, que prevê o dia VIP, com 
atividades de lazer e saúde como apresenta-
ções culturais (dança e contação de histórias 
antigas da região), verifi cação de pressão, 
glicose, informações sobre nutrição, corte de 
cabelo e maquiagem, receitas culinárias, cur-

sos, palestras, conferências, ofi cinas, ginástica, 
aulas de informática (todas as atividades gra-
tuitas com colaboração de universitários, pais, 
professores, alunos, médicos e da comunidade 
em geral).

A apresentação na Assembleia aconteceu 
no dia 26 de novembro. Com muito sucesso, 
os alunos foram elogiados pelos deputados, 

entre eles, Carlos Chiodini e Jorginho Mello 
(presidente da AL). O projeto foi aprovado 
com louvor. Sentimo-nos privilegiados pela 
Escola ser convidada pelo 3.° ano consecutivo, 
isso demonstra o reconhecimento do trabalho  
desenvolvido pelos alunos orientados pela 
professora Aparecida Cusin e a orientadora 
educacional Luiza Regiane Granemann.

PARLAMENTO JOVEM 2009

Participantes com um dos apoiadores do projeto, Amadeu Peron
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O Projeto Aprendendo Com a 
Árvore (PACA), patrocinado 
pela Rigesa, possui uma atu-

ação intensa e dinâmica na área de edu-
cação ambiental em mais de 170 escolas 
de 17 municípios no Planalto Norte de 
Santa Catarina e Sul do Paraná. 

Para que as ações possam efe-
tivamente ocorrer, cada município 
participante indica um gestor para 
executar as atividades ambien-
tais, chamado de coordenador do 
PACA. Esta pessoa, geralmente um 
professor do próprio município, 
tem como atividades principais 

dar suporte ao desenvolvimento 
dos projetos ambientais escolares 
e orientar professores e alunos no 
desenvolvimento da educação am-
biental. Além disso, os coordena-
dores fazem um importante papel 
de manter contato entre as várias 
escolas participantes e a Rigesa.

No dia 10 de dezembro de 
2009, a Rigesa realizou o 1.º 
Encontro de Gestores do PACA, 
reunindo 23 pessoas que exercem o 
papel de Coordenadores do PACA 
nos 17 municípios. O evento teve 
como objetivo compartilhar os 

Rigesa realiza 

1.º Encontro 

de Gestores 

do PACA

resultados obtidos pelo projeto em 
2009 e planejar as ações para o ano 
de 2010. Na oportunidade, cada 
coordenador expôs as principais 
ações desenvolvidas no seu mu-
nicípio e deu contribuições para a 
melhoria contínua da ação. 

“Encontros como este propor-
cionam a multiplicação das boas 
práticas ambientais nas escolas 
e incentivam os coordenadores a 
melhorar cada vez mais sua atu-
ação, juntamente com professores 
e alunos, no desenvolvimento de 

projetos e ações que preservam a 
natureza”, defende Nizio Zibeti, 
responsável pelo PACA na Rigesa. 
O evento, que ocorreu no Planalto 
Hotel, em Canoinhas, foi encer-
rado com um almoço oferecido aos 
presentes.

GESTORES DE 17 MUNICÍPIOS se reuniram no encontro que foi encerrado com almoço no Planalto Hotel
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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.

Bueiros entupidos

Leitora manda e-mail para reclamar sobre serviço mal re-
alizado pela prefeitura de Canoinhas. “Quando construí 
minha casa coloquei 25 tubos em frente ao terreno e paguei 
algo em torno de R$ 700 na época, mas sempre dava pro-
blema porque a água da rua inteira desemboca na boca de 
lobo que tenho em frente a minha casa. Quando pedi para a 
prefeitura ir limpar eles simplesmente quebraram a metade 
dos tubos e deixaram da forma que está”, conta. Segundo 
ela, mesmo procurando as autoridades, não houve acordo 
e permanece a recusa em devolver o que foi destruído em 
sua propriedade. “Peço sempre para limparem e não vão. 
O recurso sempre é eu pegar o carrinho de mão e realizar 
a limpeza puxando a terra que entope e desentupindo. Mas 
isso é justo? Eu pago o IPTU em dia e a prefeitura nem, ao 
menos, pode limpar o bueiro”, reclama.

Rotativo
Leitor vem até a redação para reclamar da falta de tolerân-
cia do Rotativo Canoinhas e do deslocamento dos policiais 
de seu trabalho original para o monitoramento dos carros. “A 
Polícia deve fazer a segurança e não esperar que a gente 
somente desça do carro, para nos multar”, reclama.

Mato

Morador da rua Major Vieira reclama do matagal em um  terreno 
abandonado da rua. “Está uma situação lamentável”, denuncia.

Lama

Leitor liga para reclamar da situação da rua Henrique Sorg, 
que nos dias de chuva fi ca intransitável. “Se chover nem o 
carro sobe pela rua. É preciso que a prefeitura tome alguma 
providência”, cobra.

Bairro 
Aparecida

Leitora liga para reclamar da au-
sência do padre, que não foi rezar 
a missa de domingo no bairro. “A 
comunidade quer saber o motivo. Fi-
camos esperando por ele”, relata.

Lombadas 
insufi cientes

Leitora manda e-mail questionando 
postura de determinado vereador. 
“Estava vendo um site e me deparei 
com notícia de que um vereador 
queria mais lombadas porque es-
tava preocupado com a velocidade 
na rua Adolfo Bading. E aí lembrei 
que no ano da campanha eleitoral 
este mesmo senhor prometeu que, 
se eleito, faria o mesmo pela rua 
Bernardo Olsen, mas até agora 
nada”, relata. “Eu não tenho nada 
contra o nobre vereador, menos 
ainda contra a população dos 
demais bairros da cidade de Ca-
noinhas, que eu acho que merecem 
ser olhados igualmente, e  é por 
esta forma de pensar que vejo que 
os governantes de nossa cidade 
estão demais preocupados com o 
bairro Campo d’Água Verde, que 
coincidentemente é o bairro onde 
mora o citado vereador e o nosso 
prefeito”, reclama. Segundo ele to-
das as ruas que receberam asfalto 
ficaram perigosas demais, caso 
da Adolfo Bading e da Bernardo 
Olsen, por isso é preciso pensar 
na segurança dos munícipes e 
colocar mais lombadas, “bem como 
faixas de segurança, calçadas e 
acostamentos descentes em todas 
as ruas pavimentadas da cidade, 
afinal de contas nem todas as 
pessoas possuem veículos: muitos 
andam de bicicleta e até mesmo a 
pé”, relata.
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Recorde de mortes 
nas estradas da região
Aumento no número de mortes este ano é de 40% em relação 
a 2008; só no fi m de semana passado foram seis mortes

Edinei Wassoaski
PAPANDUVA

O que era para ser uma rápida 

viagem em busca de diversão se 

transformou numa das maiores 

carnifi cinas já registradas na BR-

116, no trecho que liga Papanduva 

a Monte Castelo. No sábado, 12, seis 

pessoas morreram num dos mais 

graves acidentes já registrados na 

rodovia. Em termos de quantidade 

foi o segundo acidente do ano a 

registrar seis mortes.

Os amigos Bruno Eduardo 

Mirek, 20 anos; Mateus Lando, 21; 

Ricardo Daniel Vieira, 21; e Wyllian 

Premole, 21, estavam em um Voya-

ge com placas de Papanduva. O 

carro teria batido em uma S10 com 

placas de Lages. Nele estavam Hélio 

Tadeu Neto, 45 anos, e Edson Bu-

ratto, 51. Todos morreram.

Ninguém soube confirmar 

exatamente as circunstâncias do 

acidente. A única informação ofi cial 

é de que o Voyage bateu na S10, que 

bateu em um caminhão Scania, com 

placas de Limeira-SP, no km 62 da 

BR-116. Chovia muito na hora.

O caminhoneiro Aristeu Ta-

borda, 57 anos, nada sofreu. Ele 

dirigia o veículo no sentido contrá-

rio dos dois carros. Com a batida, 

o Voyage pegou fogo. Os quatro 

ocupantes morreram carboniza-

dos. Os dois homens que estavam 

na caminhonete morreram com o 

impacto da batida.

Os quatro amigos do Voyage 

não moravam mais em Papanduva. 

Estavam visitando os pais e iam 

para uma formatura em Monte 

Castelo. As outras duas vítimas, 

Hélio, motorista da S10, e Edson, 

eram de Lages.

TRISTE RECORDE

O ano de 2009 acaba como um dos 

mais sangrentos nas rodovias. Até 

ontem, 48 pessoas haviam perdido 

a vida em acidentes de trânsito. 

Aumento de 40% em relação ao ano 

passado, quando 29 pessoas morre-

ram em acidentes nas rodovias que 

cortam a região. O levantamento 

do CN engloba as rodovias SC-302 

(que liga Canoinhas a Porto União), 

SC-303 (que liga Canoinhas a Três 

Barras), BR-280 (que liga Canoi-

nhas a Mafra), SC-477 (que liga 

Canoinhas a Major Vieira) e BR-

116 (trecho que liga Major Vieira a 

Monte Castelo).

A 116 foi a que acumulou o 

maior número de mortes. Entre as 

21 vítimas fatais, seis morreram em 

4 de junho e outras seis morreram 

no sábado, 12.

No perímetro urbano de Ca-

noinhas foram registradas cinco 

mortes, uma a menos que no ano 

passado.

MACABRO

Levantamento feito pelo CN apon-

ta que nos últimos três anos, a 

SC-302 fez exatamente o mesmo 

número de vítimas fatais. Se até o 

fi m deste ano ninguém mais morrer 

Três ladrões levam 
R$ 5 no Água Verde
Um homem de 32 anos denun-
ciou na noite de domingo, 13, 
que na rua Antônio Bertrão, bairro 
Água Verde, em Canoinhas, ele 
teria sido abordado por três ho-
mens que mediante ameaças lhe 
roubaram R$ 5 e fugiram. Pouco 
depois,  um rapaz de 26 anos, 
suspeito do roubo, foi detido e re-
conhecido pelo senhor que sofreu 
o assalto. O suspeito foi detido e 
levado para a Delegacia.

Insurgentes do 
guincho
Moradores da rua Miguel Schiessl 
Sobrinho, bairro Campo d’Água 
Verde, em Canoinhas, se insur-
giram contra a Polícia na noite 
de domingo, 13. Os policiais 
determinaram que uma Brasília, 
placas de Bela Vista do Toldo, fos-
se guinchada por seu proprietário 
estar sem carteira e com débitos 
de licenciamento.

Os policiais tiveram de usar 
da força para garantir que o veí-
culo fosse guinchado para o pátio 
municipal. Viaturas foram apedre-
jadas e o caminhão do guincho 
teve o para-brisa quebrado.

Tentativa de 
homicídio
Na noite de terça-feira, 15, em uma  
lanchonete na rua Vidal Ramos, um 
homem de 49 anos armado com um 
facão tentou agredir o proprietário e 
esfaqueou um cliente de 42 anos. 
Tudo começou quando o autor ten-
tou sair da lanchonete sem pagar 
a conta. Bêbado, ele saiu do local 
e retornou com seu filho e com 
um facão. Depois de esfaquear o 
cliente e ameaçar o proprietário, 
acabou caindo e desmaiando. O 
fi lho fugiu do local. 

O Corpo de Bombeiros e a Polícia 
foram acionados. Ao receber alta médi-
ca, o acusado de tentativa de homicídio 
foi levado para a Delegacia. Segundo 
a Polícia Militar, a Civil não considerou 
tentativa de homicídio e liberou o 
acusado que deixou a Delegacia pro-
metendo procurar as supostas vítimas 
para “acertar as contas”. A arma – um 
facão com aproximadamente 50 cm de 
lâmina – foi apreendida pela PM. 

Incêndio na 
Fartura de Baixo
Uma casa de 80 m² pegou fogo 
na tarde de quarta-feira, 16, na 
localidade de Fartura de Baixo. A 
família que morava nela não se 
feriu, mas todos os móveis, roupas 
e documentos foram destruídos 
pelo incêndio.

Reforço na 
investigação
As vítimas do assalto aos Super-
mercados Bom Dia não consegui-
ram repassar informações sufi cien-
tes ao desenhista da Polícia Civil 
que esteve na sexta-feira, 11, em 
Canoinhas. O desenhista retorna 
na segunda-feira, 21, com equipa-
mentos mais sofi sticados a fi m de 
fazer os retratos falados.

Esta semana chegaram tam-
bém dois investigadores de Joinville 
a fi m de ajudar nas investigações.

Arma de fogo
A Polícia apreendeu na tarde de 
quinta-feira, 10, um revólver cali-
bre 38, abandonado na rodovia 
SC-302, no bairro Piedade, em 
Canoinhas. A arma oxidada e 
com a numeração raspada esta-
va próxima a uma árvore dentro 
do pátio de um estabelecimento 
comercial. O dono da arma não 
foi identifi cado.

Golpe do 
achadinho
Mais uma vítima do golpe do 
achadinho foi registrada na ma-
nhã de sexta-feira, 11, em Canoi-
nhas. O golpe dessa vez aconte-
ceu na rua Barão do Rio Branco 
e a vítima foi uma senhora de 56 
anos. Segundo ela, ao sair de 
uma agência bancária, percebeu 
que uma senhora que estava a 
sua frente derrubou um pacote 
contendo dinheiro. Ela diz que ao 
pegar o volume, foi abordada por 
um homem que juntamente com a 
mulher que deixou cair o pacote, 
lhe convenceram de entregar sua 
bolsa com documentos, chaves e 
R$ 5 mil que ela havia retirado do 
banco, em troca do suposto valor 
em dinheiro encontrado. Também 
convenceram a senhora a ir até 
um escritório de contabilidade, 
onde receberia sua bolsa e uma 
“ótima gratifi cação”. Quando ela 
percebeu que se tratava de um 
golpe, comunicou a Polícia Militar, 
que registrou a ocorrência. Ne-
nhum suspeito foi encontrado.

Presos com 
desodorantes
Dois homens, de 25 e 30 anos, 
foram presos com frascos de de-
sodorante na rua Bernardo Olsen, 
em Canoinhas. O rapaz de 25 
anos estava com autorização de 
saída temporária do presídio de 
Mafra. Os homens confessaram 
que haviam furtado de um esta-
belecimento comercial do centro 
da cidade. Eles foram presos em 
fl agrante e levados para a Dele-
gacia de Polícia Civil. 

Mãe esfaqueia a 
filha em Três Barras
Na tarde de sexta-feira, 11, na rua 
Celestino Carlos de Maria, bairro 
São Cristóvão, em Três Barras, 
uma senhora de 52 anos foi de-
tida por ter lesionado o dedo da 
fi lha de 16 anos com um facão.

A agressora vai responder a 
termo circunstanciado. A menina 
foi levada para o hospital.

Nervoso e perigoso
Na noite de sexta-feira, 11, na 
rua Feres Coury, bairro Campo 
d’Água Verde, em Canoinhas, um 
rapaz de 23 anos foi detido por ter 
quebrado e danifi cado o portão 
e parte do muro da casa de um 
senhor de 46 anos. Ele ainda teria 
tentado agredir a dona da casa. 
Os policiais tiveram de prender o 
agressor à força. Ele foi levado 
para a Delegacia e vai responder 
a termo circunstanciado. 

em acidentes na rodovia, pelo tercei-

ro ano consecutivo serão registradas 

13 mortes no trecho. O comandante 

do 16.º Grupamento de Polícia 

Rodoviária Estadual, sargento Osni 

Paggi, se diz impressionado com 

o número, mas voltou a frisar que 

embora as condições da rodovia 

estejam precárias, a imprudência 

ainda é o maior vilão.

 O mais grave acidente deste 

ano é considerado pela Polícia 

Rodoviária um dos mais violentos 

já registrados na rodovia. Quatro 

amigos, que viajavam com destino 

ao Paraguai, bateram de frente con-

tra um Ford Cargo em 6 de julho e 

morreram com a colisão. Os quatro 

eram de Jaraguá do Sul.

BRUNO, MATEUS, RICARDO e WILLIAN morreram carbonizados no sábado, 12, em acidente na BR-116, em Papanduva

VOYAGE no qual os quatro amigos viajavam pegou fogo depois da batida
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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.

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l Sec. de Estado da Assistência 

Social, Trabalho e Habitação

Prazo: até 20 de janeiro

Cargos: vários

Vagas: 185

Salário: até R$ 1634,12

Escolaridade: 2.º e 3.º Graus

Taxa de inscrição: R$ 100 para 

Nível Superior e R$ 60 para Nível 

Médio

Inscrições:  através do site http://

sst.fepese.ufsc.br.

l Prefeitura de Porto União

Prazo: 11 de janeiro

Cargos: vários

Vagas: 52

Salário: até R$ 8109,06

Escolaridade: Superior e Ensino 

Médio

Taxa de inscrição: R$ 80 para Nível 

Superior e R$ 40 para Nível Médio

Informações:  através do site 

www.portouniao.sc.gov.br ou 

www.uniguacu.edu.br

NACIONAL

lMinistério da Saúde

Prazo: 12 de janeiro

Cargos: Médicos

Vagas: 467

Salário: até R$ 2222,72

Escolaridade: Superior

Taxa de inscrição: R$ 80

Inscrições: através do site www.

cespe.unb.br 

lMPOG - Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão

Prazo: de 4 a 17 de janeiro

Cargos: Analista de Planejamento 

e Orçamento

Vagas: 100

Salário: até R$ 12.413,65

Escolaridade: Superior

Taxa de inscrição: R$ 130

Inscrições: através do site www.

esaf.fazenda.gov.br

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: 

APONTADOR  DE PRODUÇÃO:    
Com conhecimento em informática prin-
cipalmente em excel. Experiência como 
apontador de produção ou expedição 
de produtos (contagem, controle, etc).

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Com 
Experiência na Função, para trabalhar 
em empresa do ramo madeireiro.

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.

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

ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

MECÂNICO AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

ALINHADOR AUTOMOTIVO:Com 
experiência.

VENDEDOR EXTERNO:Com expe-
riência em vendas na área agropecu-
ária ou veterinária.

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.

Alesc defi ne 
nova data para 
concurso
Prova anterior foi anulada por repetir questões

Gracieli Polak
CANOINHAS

Na quarta-feira, 9, a Assembleia 
Legislativa e a Fundação de Pes-
quisas Socioeconômicas (Fepese) 
anularam as provas do concurso 
público da Assembleia, responsá-
vel pela seleção de 56 profi ssio-
nais para trabalhar no órgão.

O concurso, que teve mais 
de 7,7 mil inscritos, foi anula-
do depois da denúncia de uso 
de questões iguais às já usadas 
em outros concursos públicos. 
Cerca de 30 perguntas foram 
apontadas pelos candidatos, que 
entraram com recurso contra a 
validação das provas, realizadas 
em Florianópolis no domingo, 
6. Para o cargo de operador de 
estúdio de rádio, a coincidência 
foi em 18 questões, enquanto 
para o cargo de operador de TV 
a coincidência aconteceu em 19 
questões com prova realizada 
pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), de onde vie-
ram grande parte das perguntas 
repetidas.

Diante do escândalo, na 

quinta-feira, 10, foi defi nida a 
nova data para a realização das 
provas: 10 de janeiro, a partir das 
14 horas, na Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC). A 
homologação do concurso, últi-
ma etapa antes da nomeação dos 
candidatos aprovados, acontece 
no dia 19, mas esse é só um dos 
casos de intervenção judicial nos 
processos seletivos.

SOB INVESTIGAÇÃO
Pelo menos seis concursos públi-
cos em andamento no País estão 
sob investigação, com possibili-
dade de serem cancelados, ou que 
tiveram ou podem ter as provas 
suspensas ou remarcadas. 

No total, mais 540 mil inscri-
tos aguardam uma defi nição para 
concorrer a mais de 13 mil vagas. 
Muitos candidatos esperam uma 
posição do Ministério Público 
para saber se terão de fazer uma 
nova prova, enquanto outros, 
caso da Alesc, já tem data defi -
nida. Os motivos são irregulari-
dades na aplicação dos exames e 
suspeitas de fraudes.
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No veterano Souza e Souza vence; no aspirante título é do União 

Havaí leva taça da 
Copa Integração

Gracieli Polak
CANOINHAS

Dudu recebe troféu e 
homenagem em Joinville 

Na sexta-feira, 9, Canoinhas 
foi destaque em Joinville em 
jantar realizado no Joinville 
Tênis Club. Na premiação dos 
campeões do ano de 2009, na 
categoria dez anos o pequeno 
canoinhense Dudu, como é 
chamado carinhosamente entre 
seus colegas, família e seu pro-
fessor, recebeu destaque.

Além do jovem tenista, 
seu professor também merece 
os parabéns pelas conquistas 
acumuladas no decorrer do 
ano. Marcelo Muniz, que treina 
o pequeno tenista desde os 
seis anos de idade, com muito 
esforço e dedicação tem levado o garoto a várias conquistas, como ser 
campeão em Joinville aos dez anos e ainda ser vice-campeão estadual. 
Em janeiro do próximo ano os dois serão novamente homenageados 
em Florianópolis, dessa vez pela Federação Catarinense de Tênis. Tam-
bém em janeiro do próximo ano Dudu atuará em competições de nível 
nacional e seguirá junto com seu professor para Porto Alegre, cidade 
onde deverá começar as etapas nacionais de 2010.

“Parabéns meu fi lho! Seu pai, sua mãe, sua irmã, seus tios, primos 
e avós, além de todos que te conhecem, hoje sentem muito orgulho 
de você. Seu padrinho, Anderson José Kohler, que estava esperando 
este dia para homenageá-lo, foi chamado pelo nosso pai do céu, mas 
mesmo que infelizmente ele não esteja aqui em sua presença física, 
temos a certeza que está em espírito. Ele, que era talvez o seu maior 
torcedor e admirador, estará sempre conosco e torcendo por você onde 
quer que você esteja.

E é para você em especial, Anderson José Kohler, que hoje em 
nome de meu fi lho, família e amigos dedicamos este troféu. Sentimos 
muito a sua falta.

Começamos len-
tamente a entender o 
porquê do nosso pai 
te chamar tão cedo, 
mas isso só aconte-
ceu porque você era 
diferente: uma pessoa 
maravilhosa que não 
conseguimos achar 
palavras para expres-
sar.  Deus com certe-
za viu isso também e 
o levou para junto dele 
para ajudá-lo a cuidar 
das pessoas que aqui 
precisam tanto de amor, carinho e solidariedade. Que saudades temos 
de seu sorriso, de seu abraço, do seu chimarrão com hortelã e de nossas 
disputas nas quadras de tênis.

 
Até um dia nosso amigo, nosso irmão.

 
Marcio Osmar Thiem

Isabel Cristina Fuck

Sarah Cristina Fuck 

E em especial teu afi lhado Eduardo Henrique Thiem, 

que dedicou a você sua conquista nas quadras

Um dos maiores campeonatos 
do ano na região chegou ao 
seu fi nal no domingo, 13, com 
a torcida marcando presença 
no Estádio Municipal Benedito 
Therézio de Carvalho. Desde 
às 8h30 começaram a ser reali-
zadas as partidas que defi niram 
os terceiro colocados nas três 
categorias em disputa: veterano, 
aspirante e titular. O Mirassol 
fi cou com a terceira colocação 
no veterano enquanto Souza 
e Souza fi cou em terceiro nas 
outras duas categorias.

Com o clima quente, a dis-
puta pelas taças começou depois 
do almoço, com o Souza e Souza 

enfrentando o Havaí na categoria 
veterano. O clube de Marcílio 
Dias marcou um único gol e com 
ele levou a taça para casa. 

Entre os aspirantes, quem 
levou a melhor foi o União São 
João, que venceu por 6 a 4 o 
Mirassol em uma partida emo-
cionante e amplamente acompa-
nhada pela torcida que lotou as 
arquibancadas do Ditão e ante-
cipou o clima para a grande de-
cisão. O Havaí desta vez entrou 
em campo com seu time titular e 
aplicou apenas 1 a 0 no Grêmio, 
placar sufi ciente para consagrar 
o clube de Rio dos Pardos como 
grande campeão.

A Copa Integração hoje é 
um dos maiores campeonatos 
da região, responsável pela união 

Sintrocan 

leva Copa 

Primavera
Com a quadra de areia de Três Bar-
ras repleta de torcedores, a equipe 
do Sintrocan sagrou-se campeã da 
Copa Primavera 2009 ao derrotar 
a equipe do Beira Rio por 8 a 3, no 
domingo, 13. A equipe realizou 
uma excelente campanha na 1.ª 

fase, de onde saiu campeã do grupo 
e ganhou o direito de ser cabeça 
de chave na 2.ª fase.  Passando 
por cima dos adversários, a equipe 
levou a taça graças ao bom entro-
samento e ao forte ataque. 

A equipe de tênis de mesa da ADC 
Rigesa/Prefeitura Municipal de 
Três Barras, participa do 40º Cam-
peonato Brasileiro, realizado em 
Florianópolis. A equipe está sendo 
representada pelos atletas Allan 
Casa, Igor Sudoski, Douglas Deto-
ni, Rodrigo Correa, Patrícia Worell, 
Mauren Gauloski, Flaviano Zaleski 
e Vanderlei Pereira. 

A maior competição do esporte 

no País, que reúne 700 atletas de 23 
Estados brasileiros se encerra no do-
mingo, 20, e até ontem Três Barras  
havia conquistado seis medalhas e 
um troféu. 

As atletas Patrícia Worell e Mau-
ren Gauloski foram destaque até o 
momento ao conquistar o título de  
campeãs brasileiras Adultas “B”  
em uma espetacular vitória sobre a 
atletas de Londrina-PR.

Três Barras se destaca no 

Brasileiro de Tênis de Mesa

1.º Aberto de 

Vôlei Cidade 

de Irineópolis
A equipe Cláudia, formada por 
funcionárias de uma loja de 
confecções, sagrou-se campeã do 
1.º Aberto de Quadra Feminino 
Cidade de Irineópolis, realizado 
em duas etapas, no Ginásio 
Municipal de Esportes de Iri-
neópolis. Na segunda colocação 
fi cou a equipe da Prefeitura e 
em terceiro a equipe da Nêga. O 
torneio foi encerrado no sábado, 
12, com a entrega dos troféus e 
medalhas. 

FME e Cesc 

encerram 

Escola Aberta
No sábado, 11, a Copinha 
Cesc/FME de  Fu t s a l  fo i 
encerrada com a conquista 
do Sagrado nas três catego-
rias, mas com presentes para 
todos os pequenos atletas. 
Encerrado com a presença 
do Papai Noel, que distribui 
doces para os participantes, 
a competição reuniu atletas 
de até 15 anos e contou com 
a colaboração de pais dos 
alunos e de empresários.

da maioria dos times do interior 
do município. Nesta edição, 
mais de 40 equipes disputaram a 
competição.

HAVAÍ levou a taça principal do campeonato; 40 equipes participaram
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Leoberto Weinert (PMDB) faz um balanço do ano da crise, elogia rotativo, prega a gestão participativa em obras 
de estradas, critica a Casan e fala sobre os vereadores: “É um poder independente, e como tal, tem autonomia”

“Vamos demorar uns dois anos para 
cumprir o que estava planejado”

Gracieli Polak
Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O primeiro ano do segundo 
mandato de Leoberto Weinert 
(PMDB) não pode ser classifi -
cado como o melhor de todos. 
Também pudera. Crise econô-
mica mundial, o hiato da Aurora 
e intempéries que acabaram 
com as estradas enfraqueceram 
seu governo e renderam muitas 
críticas. Mas há pontos positivos, 
como o próprio prefeito aponta 
na tradicional entrevista de ba-
lanço de ano. As perguntas são 
uma mescla de questões enviadas 
por leitores e dos repórteres do 
CN. Acompanhe.

O senhor acredita na reversão da 
decisão da Comarca com relação à 
municipalização da água?

Pela Constituição, olhando pela lei, 
a água é do município. A Casan 
teve concessão ou contrato em 
uma época em que não tinha nada, 
inclusive em Canoinhas. Naquela 
época alguns municípios não acei-
taram e constituíram seus Samaes. 
A Casan prestou serviço durante 
30 anos, o que foi estabelecido na-
quele primeiro contrato. Acabou 
não cumprindo o principal depois 
da água, que era o saneamento, e 
coube às prefeitura buscar alter-
nativas. A própria Casan ofertou 
alternativa, que é esse contrato 
de gestão compartilhada, que 
em Canoinhas já começou atra-
vessado.
O que me estranha muito é uma 
empresa como a Casan não 
cumprir com sua parte social e 
distribuir lucros. Existe uma di-
visão de recursos para a diretoria 
da Casan de mais de R$ 1 milhão. 
Que tipo de lucro é esse, se ela 
não cumpriu com sua função e 
ainda está em débito com Canoi-
nhas? Nós não podemos aceitar 
uma situação dessas. Vamos 
discutir em todas as instâncias. 
A água vai ser do município de 
Canoinhas.

O senhor não teme que a Câmara 
barre esse processo?

Acho que a Câmara de Verea-
dores tem de ser uma grande 
parceira, assim como tem sido e 
não vai se furtar neste momento, 
porque esta é uma situação de 
interesse público. 

Por que o governo municipal insiste 
em asfaltar ruas do centro da cidade, 
que já têm calçamento de paralelepí-
pedo, enquanto outras ruas sofrem 
com pó, lama e os buracos, se os 
paralelepípedos são preservados 
como patrimônio histórico em paí-
ses da Europa, são mais efi cientes 
no escoamento de água e na manu-
tenção da tubulação?

Nós não estamos generalizando 
a questão de cobrir os paralelepí-
pedos com asfalto. Nós estamos 
fazendo os eixos principais da 
cidade, o que é uma questão de 
atrair novos investimentos para 
Canoinhas, que é ter nas duas 
entradas da cidade um cartão 
postal. Essa questão de estarmos 
asfaltando as ruas de paralele-
pípedo não é uma verdade: são 
os eixos de entrada e saída da 
cidade que temos de preparar, 
assim como estamos fazendo 
com a avenida Expedicionários 
e rua Duque de Caxias, que em 
tese já é pavimentada, mas vai ser 
reurbanizada.

A taxa de contribuição por melhoria, 
imposta por meio de lei este ano, 
não agrada a todos. Como fi cam as 
pavimentações nesta condição para 
o  próximo ano?

Isso é de lei. Inclusive o prefeito 
que não fi zer isso é penalizado 
com improbidade administrati-
va. Acho que a comunidade não 
deve se assustar porque nós não 
estamos inventando nem des-
cobrindo o mundo. Essa é uma 
situação de lei que nós temos de 
lançar.

Quando começa a pavimentação da 
rua Duque de Caxias?

A abertura da licitação é no 
dia 22. Se não houver nenhum 
recurso por parte das empresas 
que vão participar, em condições 
normais, em janeiro estaremos 
iniciando esse projeto. 

Existem outras vias que também 
serão pavimentadas logo em 
seguida por meio da taxa de con-
tribuição por melhoria?

Nesse mesmo projeto da Duque 
de Caxias e a Dona Francisca 
estão a rua que passa na frente do 
cemitério, a Lourenço Wrubleski, 
Isídoro Jarschel, chegando até a 
Basílio Humenhuck. Projeto para 
o ano que vem temos à esquerda 
da rua Duque de Caxias, que é a 
ligação do cemitério até a rua São 
José. Temos a rua Emílio Sholze, 
a Rui Barbosa, a Saulo de Carva-
lho até a João Sfair e a Otto Frie-
drich, para que façamos aquele 
eixo do Jardim Esperança.

A situação precária de algumas ruas 
de Canoinhas é notória. Como fi cará 
em 2010?

Na verdade nós temos vários 
projetos de recuperação. Esse 
ano ainda, consegui um recurso 
que não sei se vai dar tempo de 
chegar, que seria a recuperação 
da Álvaro Soares de Machado. 
Tem outras ruas, como a Felipe 
Schimdt e a 12 de setembro, que 
são ruas que eu vou recuperar 
à medida que tenha caixa me-
lhorado, o que não aconteceu 
neste ano. Como a arrecadação 
não se comportou de acordo 
com o planejado nós recuamos 
nessa posição e vamos aguardar 
emendas parlamentares.

A Secretaria de Obras foi bastante 
criticada durante 2009. Existe al-
guma receita para diminuir estas 
queixas?

Uma receita seria uma condição 
climática um pouco mais den-
tro da normalidade, o que não 
aconteceu neste ano. Na Secre-
taria de Obras, para você fazer 
manutenção, com o recurso que 
é disposto daria para deixar tanto 
a parte urbana como a rural em 
boas condições, isso falando em 
manutenção. Este ano foi bem 
atípico nas  condições de clima. 
Praticamente do mês de junho 
até outubro não conseguimos 
avançar em trabalhos correntes 
de manutenção, mas sim em tra-
balhos pontuais. Ontem (quinta-
feira, 10) percorri cerca de 150 
km das estradas do interior, o 
que dá uns 9% da nossa rede. 
As reclamações se concentram 
em alguns pontos, que já foram 

resolvidos. Nós temos 95% das 
nossas estradas em boas condi-
ções.

Do interior?

Sim, do interior.

O intervalo entre as operações tapa-
buracos é muito grande. O senhor 
acredita na efi cácia dessas opera-
ções? Não seria melhor consertar as 
ruas antes que os danos fi cassem 
maiores?

É claro que seria. Se nós tivésse-
mos recursos. São situações que 
não são vontade do agente pú-
blico. Se nós tivéssemos recursos 
sufi cientes, já teríamos feito em 
toda a cidade, com certeza.

Educação para o trânsito ainda é um 
ponto fraco no município. Até quan-
do a prefeitura continuará punindo 
o motorista com a implantação de 
lombadas, sem iniciar uma campa-
nha educativa direcionada a toda a 

população?

Eu acho que ele, o motorista, tem 
de se educar também. Se o povo 
não se educar não há campanha 
que faça isso. Pelo que consta, to-
dos os motoristas devem passar 
por uma reciclagem para poder 
renovar a carteira. Não é com-
promisso da prefeitura ensinar 
os motoristas a andar na rua. Se 
ele tem carteira, tem a obrigação 
de cumprir as leis.

No primeiro mandato foram pa-
vimentados 26 km. Esse número 
deve ser alcançado neste segundo 
mandato?

É difícil eu falar isso para vocês, 
mas na vontade seria. Nós já 
temos garantidos recursos para 
pavimentar 12 km. É claro que 
vai ser uma busca constante 
de recursos, porque hoje, com 
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o que nós produzimos na casa 
eu não vou atingir essa meta, 
assim como não teria atingido 
no primeiro mandato se nós não 
tivéssemos conseguido reforço 
de outras fontes, como Governo 
do Estado, Governo Federal, 
emendas parlamentas. Essa bus-
ca é constante. 

Por que a lentidão na revitalização 
da Expedicionários? 

Nós tivemos todo quanto tipo de 
problema. Primeiro o recurso, do 
Ministério das Cidades, que agora 
entrou na normalidade. Tivemos 
problemas seriíssimos com a chu-
va e a obra fi cou paralisada e até 
com serviços que tiveram de ser 
refeitos por causa da chuva.

Na edição deste ano dos Jasc nem 
se ouvir falar no nome do municí-
pio. Por que Canoinhas tem tanta 
difi culdade em formar atletas que se 
destaquem dentro do Estado?

Eu já disse e continuo repetindo: 
não é compromisso da prefeitura 
o investimento no esporte pro-
fi ssional. Ela nem pode. Quanto 
ao Jasc, para entrar você tem de 
se classifi car. O município fi cou 
tanto tempo sem nada na área do 
esporte que nós perdemos a base. 
Hoje nós estamos trabalhando 
com a base. Com os programas 
que nós temos, hoje, em diversas 
categorias de judô nós somos 
campeões estaduais nos Jogos 
Escolares. Esses atletas vão 
começar a aparecer em 2010, 
2011. Estamos em fase de base. 
Eu jamais vou colocar dinheiro 

no esporte profi ssional. Na base 
sim nós vamos investir.

Como fi ca o orçamento para o es-
porte em 2010?

Ele segue a projeção dentro 
do orçamento da prefeitura. É 
uma valor que dá para trabalhar 
dentro dessa proposta de você 
atender a todos os segmentos, 
também nos bairros.

O senhor apoia a solicitação da 
Associação das Mantenedoras 
Particulares de Santa Catarina em 
relação ao rateio das bolsas do 
Artigo 170?

 É muito mais uma questão de 
legalidade. Eu penso que o direi-
to vale para todos. Não é porque 
é particular que não tem aluno 
carente. As nossas fundações 
são públicas pelo ato de criação e 
pública pela questão fi lantrópica 
de não visarem lucro, mesmo 
que elas cobrem mensalidades 
como as outras escolas. Mas eu 
penso que as outras escolas têm 
de cumprir o que a legislação 
prevê, mas penso também que 
elas podem se habilitar no artigo 
170, desde que seja para atender 
a alunos carentes.

Quando será inaugurado o novo CEI 
Vinicius de Moraes?

Nós vamos colocar em torno 
de 180 dias para a realização da 
obra, mas existe a licitação. Eu 
calculo que até setembro.

Há estratégias para ampliar número 
de vagas nos CEI mais assediados, 
como o Vinícius de Moraes e o Bran-

ca de Neve?

O problema é um pouco mais 
complexo. O aumento das vagas 
vamos conseguir através de novas 
obras. Não há possibilidade de 
você ampliar vaga em cima daqui-
lo que você tem, mantendo a qua-
lidade. Teremos de ter novas uni-
dades. No Campo d’Água Verde 
está saindo a Creche Federal, que 
é para 200 crianças. No momento 
que ela começar a funcionar vai 
aliviar todas as outras unidades 
do bairro e, com certeza, atender 
a demanda completa.

A secretária de Educação, Maria de 
Lourdes Brehmer, permanece no 
cargo ou será substituída confor-
me anunciado pelo senhor no ano 
passado?

Ela permanece. Na verdade o que 
eu quero que aconteça é que o 
secretário da Educação brote do 
grupo efetivo da Secretaria, para 
que não haja necessidade de o 
prefeito buscar alguém e a própria 
Maria de Lourdes vai ser a pessoa 
principal na opção desse processo 
para que no momento em que ele 
esteja maduro o sufi ciente nós 
possamos defl agrá-lo.

Os resultados obtidos no Ideb 
(Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) pela educação de 
Canoinhas não foram satisfatórios. 
Existem estratégias para melhorar 
estes índices?

A Secretaria tem um projeto que é 
de base. O resultado deste trabalho 
provavelmente vai começar a apa-
recer nas avaliações deste ano para 
frente. Foi remodelada a política 
pedagógica para que a gente possa 
atingir pelo menos a média do Es-
tado, já que estamos abaixo.

Em alguns municípios a coleta de 
entulhos, como galhos de árvores, 
é feita pela prefeitura desde que o 
cidadão esteja com o IPTU em dia. 
Não seria muito mais efi caz para 
a prefeitura oferecer este tipo de 
benefício para o contribuinte do que 
gastar com sorteio de prêmios para 
que o IPTU seja pago no início do 
ano? Esta forma de retribuição da 
prefeitura não seria mais justa, pois 
estaria benefi ciando muito mais o 
contribuinte do que apostar na sorte 
de uns poucos?

Na verdade nós fi zemos o sorteio 
um ano só, não é uma prática 
usual. Mas essa ideia é algo que 
podemos aproveitar. Hoje a 
limpeza de entulho é necessária 
e nós temos terceirizado até por-
que, pela legislação, a prefeitura 
não pode fazer isso. 

O senhor pretende terceirizar o 
barracão de reciclagem do lixo, mes-
mo sabendo que a União pretende 
investir mais de R$ 200 milhões em 
ações do gênero?

Na verdade ele não será ter-
ceirizado. A ideia do Recicla 
Canoinhas é que a associação 

dos catadores seja a responsável 
pelo funcionamento do barracão, 
com o apoio da prefeitura. A área 
é da prefeitura, o investimento 
para construção do barracão é 
uma parceria entre a prefeitura 
e o Governo do Estado, e hoje 
está com projeto aprovado para 
construção, provavelmente com 
assinatura do convênio no co-
meço do ano que vem e aí um 
assistente social da prefeitura 
vai trabalhar no apoio para esses 
catadores.

Como fi ca Canoinhas com a suspen-
são temporária dos investimentos 
da Aurora, inclusive em relação ao 
terreno doado? 

O terreno é propriedade da pre-
feitura. Até foi feito um processo 
licitatório em que a Aurora se 
habilitou, mas não avançamos na 
condição de realmente legalizar. 
Até porque no momento em que 
você efetiva a escritura começam 
a correr os prazos. A Aurora tem 
um termo de compromisso assi-
nado não só com a prefeitura de 
Canoinhas, mas também com o 
Governo do Estado. A informa-
ção que nós temos é que a Aurora 
não tem perspectiva alguma de 
investimento no próximo ano. O 
terreno está lá e a prefeitura vai 
continuar em busca de investi-
mentos. Então se não é a Aurora, 
nós vamos atrás de outro empre-
endedor, preservando sempre a 
opção pela Aurora.

O município continua em busca de 
outros grandes investimentos?

Esse trabalho nós nunca paramos, 
mas esse ano de 2009 realmente 
esteve em stand by em função de 
toda essa crise. Os programas de 
governo estão todos mantidos.

O projeto da nova Policlínica deve 
sair do papel no ano que vem?

O projeto está dependendo 
agora da análise fi nal da Caixa 
Econômica Federal. Como são 
recursos do Ministério da Saúde 
e é a Caixa que gerencia esses 
recursos, tanto de emendas parla-
mentares como projetos do Go-
verno Federal, cabe a ela a palavra 
fi nal na aprovação do projeto. O 
convênio já está assinado. Assim 
que autorizar para licitar nós 
emitimos a licitação, aguardamos 
a empresa vencedora e se inicia 
a obra. Certamente começamos 
no ano que vem, mas como é 
uma obra de mais de 1,5 mil m², 
difi cilmente conseguimos fazer 
essa obra em 12 meses.

O senhor pretende intervir na es-
colha do novo presidente da Câ-
mara?

Não. A Câmara é um poder inde-

pendente e como tal, tem autono-
mia para escolha do presidente. 
Nós nunca fi zemos interferência, 
embora eventualmente a gente 
possa ter simpatia por A ou B, 
mas a interferência tira o brilho 
do poder.

O senhor consegue uma façanha em 
relação à Câmara porque mesmo 
recebendo críticas dos vereadores, 
nunca respondeu e mesmo assim 
consegue manter um relaciona-
mento estável com eles em relação 
aos projetos que são enviados para 
lá. Qual é a receita para conseguir 
isso?

Acho que a receita é pensar que 
Canoinhas não merece que o 
executivo e a Câmara fiquem 
em atrito. O povo não merece. 
Primeiro porque as provocações 
e as falas são de cunho político 
partidário e a minha filosofia 
desde o primeiro dia de mandato 
não é administrar pelo PMDB, 
mas sim por Canoinhas. 

Qual sua avaliação do Estaciona-
mento Rotativo?

Eu diria que hoje ele é um grande 
serviço colocado em benefício da 
comunidade, que tem facilidade 
para estacionar no centro da 
cidade. O próprio comércio está 
sendo benefi ciado porque aquele 
cidadão que vem de fora ou que 
vem para comprar é benefi ciado. 
Na questão das motos nós rece-
bemos uma lei da Câmara de Ve-
readores, mas é uma matéria que 
estamos adequando. O Decatran 
está atento para fazer algumas 
adequações, até mesmo porque 
a quantidade de motos aumenta 
consideravelmente.
Com relação ao tempo de tole-
rância é inviável para se trabalhar 
legalmente. Eu não vejo como 
colocarmos exceção. No mo-
mento que você abre exceção 
você quebra todo o regime.

A crise já passou por Canoinhas ou 
ainda vamos sentir seus refl exos?

Acho que neste período ainda 
vamos sentir os refl exos, indire-
tamente. Vamos demorar ainda 
uns dois anos para cumprir 
o que estava planejado para 
este ano. Em 2008 nós reco-
lhemos R$ 58 milhões, nesse 
ano estamos fechando em R$ 
56, em uma previsão de R$ 66 
milhões.

O ano fecha no azul?

Fecha. Fechamos as contas, ti-
vemos esse cuidado de manter 
as contas sempre em dia para 
não ter atropelo no fi nal do ano. 
Começamos a sentir os refl exos 
da crise mais tarde, em março e 
abril, e já começamos a tomar as 
providências.

WEINERT EM QUATRO TEMPOS: “A interferência tira o brilho do poder”
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José Alexandre Cubas se forma hoje 

em Engenharia em Telecomunica-

ções pela UnC. Seus pais, Mario e 

Gina, seu irmão, João Antônio, e sua 

namorada, Mônica, desejam sucesso. 

Parabéns!

Jully Anna da Costa, fi lha de Célia 

Cristina Theodorovitz e Yvan José da 

Costa cola grau hoje em Odontologia 

pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG). Orgulhosa pela con-

quista, sua família deseja sucesso! 

Amanhã o jovem ca-

sal Josiane Vielevski 

e Juliano Rosa se 

unem em matrimô-

nio. Seus amigos 

desejam muitas 

felicidades para os 

dois!

Sara e José Odair trocam alianças 

amanhã. Familiares e amigos dese-

jam uma vida em comum repleta de 

felicidade para os dois!

u Aniversariantes
16/12 - Carina Fernandes Alves

17/12 - Igor Matheus do Nascimento

18/12 - Cristiane Gevieski

19/12 - Alcides G Gonçalves

19/12 - Juraci Artner Heuko

19/12 - Janaina pereira

20/12 - Luis Carlos Moreira da Silva

21/12 - Tiago Aguiar Costa

20/12 - Tierry Kalinoski

20/12 - Luiza Loth

20/12 - Natali Loik

20/12 - Nilton Eduardo Pires

21/12 - Carolina Cardoso

21/12 - Sergio Jarshel

22/12 - Juliano Soares de Souza

22/12 - Maria Madalena Olinek

22/12 - Jessica Bueno de Oliveira

23/12 - Dirce de Oliveira Andrade

23/12 - Monalisa Rodrigues

23/12 - Zizi Schinchak

23/12 - Fábio Alves Martins

Fotos para esta coluna 

até o meio-dia de 

quarta-feira.
No sábado, 5, uma animada festa à fantasia reuniu muitos 

amigos no Clube Democrata!

Jéssica Vieira de Lima cola grau 

em Engenharia Florestal amanhã. 

Seus pais, Rubens e Leonilda, e seus 

irmãos, Rubens Filho e Vinicius, dese-

jam que seu caminho seja iluminado 

nessa nova jornada!

Ana Paula Freire Reese cola grau 

hoje em Letras Português/Inglês. 

Seus pais, José e Adélia, seus irmãos, 

Eduardo, Luci, Aline e Lara, junto 

com seu esposo, Renato, e sua fi lha, 

Ellen Sophia, dão os parabéns!

Gisleine Correa cola grau amanhã 

em Engenharia Florestal, pela UnC 

Canoinhas. Seu namorado, Edson, 

deseja sucesso nesta nova etapa de 

sua vida!

Marco Leandro do Prado cola grau 

hoje em Sistema de Informação, pela 

UnC. Seus pais, Rosane e Elzio, e 

sua namorada, Criscilaine, desejam 

muito sucesso!

- DAVI HINKE SOARES 

completou sete aninhos no 

domingo, 13. Ele é fi lho 

de Silvana Hinke e Tato 

Mansur, da Rádio 98.

Confraternização dos santistas na Churrascaria Nativa, em novembro. Na foto 

os amigos Dorva, Sérgio, Oscar, Uverath, Voltolini, Mário, Ariovaldo, Jocelito, 

Zattar, César Nascimento, Daniel, José, Sardá, Neno, Guido, Osvaldo, Mauro, 

César Vailate, Jean Luca, Joel, Kalempa, Gilson e Jaca.

Letícia Camargo aniversariou na 

quarta-feira, 16. Ela, que também 

passou no vestibular de Arquitetura 

da Tupi, recebe os parabéns de seus 

pais, Beatriz e Moacir, e demais fami-

liares. Sucesso!

Everaldo Roberto de Oliveira ani-

versaria no Natal, 25 de dezembro. 

Seus pais, Adão e Rozalia, desejam 

muitas felicidades para o fi lho!

Tiago Diego Loffi  recebe seu diploma 

amanhã, pela UnC, no curso de En-

genharia Florestal. Seus pais, Paulo 

e Iolene, sua irmã, Nicole, e sua 

namorada, Pâmela Iurkiv, desejam 

saúde, paz e sucesso!

Festa à fantasia
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Paulo Henrique Pospor Júnior ani-
versaria no domingo, 20. Seus pais e 
sua irmãzinha agradecem pelo três 
anos de muita felicidade e desejam 
muitos anos de vida!

Na terça-feira, 22, o garotão Jair 
Antonio Cubas Júnior festeja seus 
cinco anos. Amigos, parentes e a ma-
drinha, Maíra, desejam muita saúde 
e felicidade. Parabéns!

Carolaine da Rosa de Lima aniversa-
ria amanhã, Seus pais, Adão e Rose, 
e seu irmão, Michael, desejam muitas 
felicidades!

Anderson completou idade nova no 
sábado, 12. Sua esposa, Daiana, e 
seu fi lho, Andrei, juntos com toda 
sua família, desejam saúde, paz e 
felicidade!

Camile Postol Froehner comemora 
dois aninhos, amanhã, recebendo 
o carinho da mamãe, Tatiane, da 
irmã, Amanda, e da vovó e do vovô. 
Parabéns!

Na véspera do Natal, Joaquim Ângelo 
Pereira, de Bela Vista do Toldo, co-
memora 90 anos. A festa acontece no 
domingo e reúne seus fi lhos, netos e 
bisnetos, que desejam muita prosperi-
dade para o vovô Quininque!

Mauro Raabe recebeu ontem o 
carinho especial de seu fi lho, Bryan, 
e de sua esposa, Ana Paula, pelo seu 
aniversário. Parabéns!

Amanhã Aline Aparecida Kurcheski 
comemora mais um ano de vida. 
Seus pais, Adelmar e Geciana, lhe 
desejam saúde, felicidade e muito 
sucesso. Parabéns!

Victor Augusto Andrighetto comple-
ta oito anos na segunda-feira, 21. 
Felicidades!

O médico Éder Voltolini, colunista 
de saúde do CN, aniversariou ontem. 
Toda a equipe o parabeniza pela data 

e deseja felicidades!

Elyn Patrícia Meister se formou 
ontem no Ensino Médio da E.E.B. 
Almirante Barroso. Sua família a 
parabeniza pela conquista!

A pequena Alycia nasceu na terça-feira, 15, para a felicidade do lar dos 
papais Andrey e Juliana Przydyszewski.  Felicidades para a nova família!

Na terça-feira, 8, Diego Gevieski 
comemorou idade nova e sua esposa, 
Elcia, deseja que seus passos sejam 
iluminados com amor, saúde e união!

O radialista Natálio, da rádio Tran-
samérica, comemora idade nova na 
segunda-feira, 21, e recebe o carinho 
de sua esposa, Michele, e de sua 
fi lha, Natiele. Muitas felicidades!

Bruna de Paula completa idade nova 
no dia 3 de janeiro. Seus pais, César 
e Claudete, a parabenizam antecipa-
damente pela data!

O Senac de Canoinhas, juntamente com colaboradores e professores, fez ação 
para divulgar o projeto Verão Senac, com cursos de curta duração em janeiro!

Janice Ap. da Rocha aniversariou 
ontem. Parabéns por ser tão especial 
e feliz aniversário! São os votos de 
seus fi lhos Jessica e Juliano, e de seu 
esposo José.

Sabrina Marques dos Santos completa 
sete anos, hoje. Seus pais, Beto e San-
dra, e seus irmãos, Everton e Ander-
son, desejam muitas felicidades!
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IMÓVEIS

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

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

ALUGUÉIS

VENDE-SE 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 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.

Os classifi cados voltam a ser publica-
dos somente em 15 janeiro. A partir de 

11 de janeiro, estaremos recebendo 
os anúncios pelo fone (47) 3622-1571.

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.

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 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.

VENDE-SE televisão 21 polegadas, tela 
plana, marca Toshiba. Fone: 3622-8782.

VENDE-SE um balcão ideal para chur-
rasqueira, com 2,7 m com tampo e pia 
de mármore. Fone: 9612-2914.

VENDE-SE uma locadora de DVDs 
completa. Valor a combinar. Aceita-se 
carro ou moto no negócio. Fone: 9928-
7045.
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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.

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.

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. BARBADA. Vendo Celta VHC Flex, mo-

delo novo, 4 pneus novos, MP3, alarme, 
2007, branco. Valor: R$ 18,5 mil. Aceito 
troca por veículo de menor valor. Fone: 
3622-6329 ou 9181-3865.

VENDE-SE Chevy ano 88, em ótimo 
estado. Fone: 3622-3448.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
:: 08/12 – Josefi na Nunes dos Santos Schitt – 62  anos
:: 08/12 – Guilherme Alves Souza 
:: 15/12 – Olga Lenarctozicz Gomes – 63 anos

MÃO AMIGA
:: 11/12 – Valdiria Magrim Galioto – 65 anos
:: 13/12 – Matilde Maria Correa – 87 anos
:: 15/12 – José Krauss Neto – 78 anos

 OBITUÁRIO +

pessoal, conseguindo a maior 
votação entre todos os demais 
candidatos a vereador. 

João Seleme
Para os que mourejam neste 
jornal, a data do dia 1.º é su-
mamente grata, pois assinala a 
passagem do aniversário natalí-
cio do nosso mui prezado amigo 
e companheiro de redação, João 
Seleme, dedicado amigo de todas 
as horas. Um dos fundadores e 
organizadores do Ginásio Santa 
Cruz tendo empregado naquele 
majestoso estabelecimento de 
ensino, todo o seu esforço e ca-
pacidade de trabalho, foi também 
o homem que atualizou o Hospital 
Santa Cruz, tornando-o um dos 
maiores dos municípios do Norte 
Catarinense. Ocupa pela quarta 
vez, a presidência do Hospital.
O nome de João Seleme está 
ligado a história de Canoinhas. 
Ao seu desenvolvimento e a sua 
evolução.

PUBLICADO EM 24 DE 
DEZEMBRO DE 1959

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Natan e Isaac 
Zugmann
Aniversariaram dia 20 do corrente, 
os irmãos Natan e Isaac Zugmann, 
industriais e comerciantes nesta pra-
ça. Proprietários da tradicional fi rma 
Irmãos Zugmann, homens de reconhe-
cida capacidade comercial, trabalham 
unidos em prol do engrandecimento de 
Canoinhas, o sr. Natan administra uma 
fi lial da fi rma localizada em São Paulo. 
A matriz é dirigida por Saul e Isaac.

Dr. Orestes Procopiak
Transcorreu dia 21 o aniversário nata-
lício do estimado cidadão dr. Orestes 
Procopiak, diretor presidente da fi rma 
Irmãos Procopiak & Cia. Ltda, espe-
cializada em compensados para todos 
os fi ns. Homem de visão administrati-
va, tem sabido conduzir a sua indústria 
com segurança e alto tirocínio.

Osmar Nascimento
O dia 21 assinalou o aniversário do 
nosso prezado amigo Osmar Nas-
cimento, atualmente residindo em 
Florianópolis, onde gerencia a matriz 
do Banco Inco. Osmar Nascimento que 
por muito tempo organizou e gerenciou 

a Agência do Banco Inco desta cidade, 
deixou aqui um vasto círculo de ami-
gos, por ser uma pessoa largamente 
benquista em nossos meios sociais.

Aniversaria dia 26 o 
nosso Gerente
Avesso à elogios e mesmo a qualquer 
divulgação que apareça o seu nome, não 
poderíamos deixar de destacar nesta 
coluna, o aniversário de Ithass Seleme, 
o nosso prezado amigo e gerente deste 
jornal. Se não fosse a sua atuação, o 
seu interesse e a sua boa vontade para 
com o jornal, mais difícil ainda se tornaria 
a nossa árdua tarefa de pôr à rua, todos 
os sábados, o Correio do Norte. Ithass 
Seleme é o homem do balcão. Recebe 
ali todo o expediente. É o para-choque 
das reclamações. Com a sua habitual de-
licadeza, conta a todos as difi culdades de 
um jornal de cidade do interior. Tem sido 
em 14 anos de atividades jornalísticas, o 
nosso sustentáculo.

Dr. Reneau Cubas
Transcorrerá dia 29 o natalício do 
estimado médico dr. Reneau Cubas, 
vereador da União Democrática Na-
cional, que nas últimas eleições deu 
uma demonstração do seu prestígio 

De data imprecisa, registro de acontecimento que não logramos apurar e de autoria desconhecida, a 

foto mostra da esquerda para a direita o ex-vereador e prefeito de Canoinhas, Ney Pacheco de Miranda 

Lima (de óculos); o advogado e deputado Aroldo Carneiro de Carvalho; o tabelião Agenor Côrte (de 

chapéu à mão); logo atrás, mostrando apenas parte do rosto o advogado Orty Machado; e o médico, 

vereador e depois deputado estadual Reneau Cubas (de braços cruzados). A foto original pertence ao 

acervo da Cooperativa do Mate Canoinhas e foi digitalizada pelo historiador Fernando Tokarski, que 

também forneceu as informações. 

1º Prêmio:  1 Geladeira                       
Ganhador:  Alais da Conceição 
Lisboa
Doação: Rigesa

2º Prêmio:  1 Jogo de Sofá 
Ganhador: Elfrida G Suchek

3º Prêmio:  1 Mesa c/4 Cadeiras
Ganhador: Elenice Vaz Rodrigues
Doação: Sicoob CrediCanoinhas

4º Prêmio: 1 Fogão a Gás 4 Bo-
cas        
Ganhador: Lucia Gurginski
Doação: D Nereida Corte, Alcides 
Schumacher, Paulo Celevi, Elizete 
Chagas, Teresinha Carraro, Eulalia 
Glaba Kohlbeck

5º Prêmio: TV 14 Polegadas                   
Ganhador: Dejanira Borges Ribas
Doação: Haide Murakami
                                       

6º Prêmio:  1 Estante                              
Ganhador: Elizete Santos                                                                  
Doação: Empresa Mili S/A

7º Prêmio: 1 Máquina de Fazer Pão           
Ganhador: Ana Lucia Bueno
                                                                  
8º Prêmio:  1 Forno Elétrico                   
Ganhador: Lindolfo Martins
Doação: Cia Canoinhas de Papel

9º Prêmio:  1 Bicicleta                              
Ganhador: Eloísa Muhlmann

Doação: Knorek - Junior e Duti 
Knorek

Prêmio Extra: 1 Colchão                           
Ganhador: Madalena Pereira
 Doação: Loja Denelar

RIFA:  CARRINHO C/ PRODUTOS 
DIVERSOS      
Ganhador: João Piechontcoski
Doação: Alessandra e Adilson Cham-
ber, Samuka Mat. Construção e 
Eletrocar

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

BINGÃO NATAL
GINÁSIO SAGRADO 13/12/2009

RECEITAS

- Cartelas      R$   5.600,00
- Rifa             R$   1.300,00
                     -------------------
TOTAL          R$   6.900,00

DESPESAS
- Som  R$     100,00
- Taxa de Limpeza  R$       60,00
                              --------------------
TOTAL                     R$     160,00

TOTAL LUCRO LÍQUIDO                              
R$ 6.740,00

BINGÃO DE NATAL DA APOCA
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Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

CLUBE PALÁCIO
Quando? Amanhã
O que? Bailão com Tchê Cam-
peiro

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Grupo Redomão 
Quando? Amanhã
O que? MegaBoys Dance

SBO
Quando? Domingo
O que? Bailão

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Sertanejo Absolut, com 
Gustavo e Adriano

ENCRUZILHADA
Quando? Amanhã
O que? Os Caudilhos, no baile de 
formatura do curso de danças

1.º COUNTRY FEST
Quando? Amanhã e domingo
Onde? No Clube do Cavalo, no Sal-
to d’ Água Verde, com a equipe do 
Deni Serritão. Gineteadas em tou-
ros, cavalos, carneiros, bezerros, 
torneio de laço e vaca mecânica. 
Baile com Tchê Luar no sábado.

COMUNIDADES QUE CELE-
BRAM  FESTA DO PADROEIRO
Quando? Não há festas no interior 
neste fim de ano. Somente em 
janeiro

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 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
:: 24/12 – Festa de Natal, cerveja 
e drink grátis até a meia-noite no 
Clube Palácio
:: 24/12 – Private Vibe, na Channel 
Summer Bar
:: 24/12 - Baile de Natal na ADC 
Rigesa com a banda By Brasil
:: 26/12 – Festa Surpresa no Clube 
Palácio
:: 26/12 – Prévia do Show João 
Neto e Frederico com a dupla 
Anderson e Luan, no V12
:: 31/12 – Grupo Sarandeio do 
Rio Grande do Sul no Galpão 
Missioneiro
:: 31/12 – Show com Os Caudilhos, 
na Divisa, em São Mateus do Sul
:: 31/12 – Celebración, Festa de 
Ano Novo, no V12
:: 31/12 – Reveillon Tropical com 
frutas e champanhe grátis no Clu-
be Palácio
:: 31/12 - Baile Divino Espírito San-
to, em Três Barras, com animação 
do Tchê Gurizada
:: 09/01 – João Neto e Frederico, 
na Firma
:: 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

Cartinha de esperança 
para o BOM VELHINHO

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Brinquedos, alimentos e roupas são pedidos de crianças carentes; adotar é fácil

Infantil

Noite de Cultura para os CEIs
Na segunda feira, 14, os Centros de Educação Infantil (CEIs) Bambi, 
Cinderela, Cecília Meireles, Jacob Bernardo Fuck, Mário Edson de 
Aguiar, Monteiro Lobato, Nathan Zugman e Vinícius de Moraes realiza-
ram uma noite cultural com apresentações artísticas e culturais pelos 
alunos e professores. O evento foi fruto do trabalho nos dois projetos 
norteadores desenvolvidos pela Educação Infantil: Cante, Dance...

Faça sua História e Humanização.

Nas letras tortas das cartinhas 
escritas para o bom velhinho, 
pedidos de brinquedos sim-
ples ou até mesmo de um 
reforço na alimentação para 
a ceia de Natal. A história 
se repete ano a ano, assim 
como as decorações nata-
linas que tomam conta da 
cidade nesta época. Na Casa 
do Papai Noel de Três Bar-
ras, a caixa de cartinhas do 
bom velhinho já está repleta 
de pedidos variados, assim 
como o livro de visitas, que 
no começo da semana con-
tabilizava quase quatro mil 
visitas nesta temporada. “As 
crianças vêm aqui e deixam 
seu pedido. Enquanto isso a 
gente dá atenção e carinho”, 
conta o bom velhinho que 
todas as noites cuida de sua 
casa e recebe visitantes até às 
22 horas.

Em Canoinhas, a já tradi-
cional coleta de cartas reali-
zadas pelos Correios passou 
por mudanças neste ano, 
mas conseguiu atender aos 

pedidos de cerca de 400 crianças. 
Em vez de recolher cartas na 
agência, a empresa credenciou 
quatro escolas para receber os 
pedidos das crianças. “Esco-
lhemos quatro grupos escolares 
e limitamos a idade em dez 
anos”, explica Neuza Silveira, 
da agência central de Canoinhas. 
Segundo ela, dessa forma foi 

possível selecionar as crianças 
para quem a ajuda teria mais 
peso, porque em alguns casos 
os pedidos eram por brinquedos 
muito caros ou equipamentos 
que fugiam da possibilidade de 
adoção por funcionários da em-
presa ou de voluntários. “Dessa 
forma a maioria dos pedidos 
é real, porque muitas crianças 

pedem brinquedos, roupas e 
até alimentos”, conta. Com 
a campanha encerrada nesta 
semana, para quem deseja 
fazer um pedido para Papai 
Noel o caminho deve ser 
outro.

ANJOS DO NATAL

Até a quarta-feira, 23, car-
tinhas podem ser entregues 
na Casa do Papai Noel de 
Canoinhas, na praça Lauro 
Müller. Mantida pela Câma-
ra dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) e pela Fundação Cul-
tural Helmy Wendt Mayer, 
a casinha recebe cartas que, 
na medida do possível, serão 
adotadas. De acordo com 
informações da CDL, qual-
quer pessoa pode solicitar 
uma carta para adotar ou fa-
zer sua doação nas lojas cre-
denciadas em toda a cidade. 
“Nós já estamos recolhendo 
alimentos e brinquedos, mas 
convidamos as pessoas para 
adotar cartinhas ou fazer 
suas doações para que nin-
guém fi que sem presente”, 
diz a assessora da instituição, 
Luciane Moreira.

Projovem Adolescente 2009
Na terça feira, 8, nas dependências do salão nobre da Escola de Educação 
Básica Santa Cruz foram entregues os certifi cados aos formados do Pro-
grama Projovem Adolescente 2009. O programa, instituído pelo Governo 
Federal em 2008, foi implantado em Canoinhas pela prefeitura por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e da família e dos Centros de Refe-
rência da Assistência Social (Cras) região 1e 2, em parceria com a Fundação 
de Educação Dama. Cinquenta jovens se formaram este ano.

Formatura

PAPAI NOEL da casa de Três Barras recepciona o pequeno Daniel Guimarães
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Na sexta-feira, 11, sessão solene 
da Câmara de Vereadores de Três 
Barras homenageou o fundador 
da empresa Forex Agrícola com 
o título de cidadão honorário do 
município. Zigmund Gelband veio 
da Polônia para o Brasil durante o 
período da Segunda Guerra Mun-

dial, enfrentando a perseguição 
imposta aos judeus durante o 
holocausto, estabeleceu residência 
no País e fundou a empresa, que 
somente no município emprega 
mais de 300 funcionários. 

“Enfrentando altos e baixos 
a Forex se manteve firme em 
Três Barras e esse é um exemplo 
de superação prestado pelo seu 
Zig, que pela sua história de vida 

e pelo seu caráter conseguiu dar 
dignidade também para seus 
funcionários”, disse o vereador 
Laudecir Gonçalves (PR), o 
Barriga, autor da indicação e ex-
funcionário do empresário.

Além dos vereadores, a ses-
são contou com a presença do 
prefeito Elói José Quege (PP) e 
do deputado estadual Antonio 
Mauro de Aguiar (PMDB).

Zigmund Gelband recebe 

título de cidadão honorário
Polonês, empresário se estabeleceu em Três Barras há 60 anos

Gracieli Polak
TRÊS BARRAS

Vagas para motocicletas
O Departamento de Trânsito de Canoinhas (Detracan) emitiu nota esta se-
mana informando a ampliação no número de vagas para motocicletas e a 
regulamentação do uso de vagas de automóveis para triciclos e quadriciclos. 
O estacionamento de motos nas vagas destinadas aos carros, alerta o órgão, 
continua proibido e passível de notifi cação.

Pedágio mais 

caro a partir 

de amanhã

O pedágio na BR-116 fi cará 

mais caro a partir de ama-

nhã em Santa Catarina. A 

tarifa básica passará de R$ 

2,70 para R$ 2,90. A con-

cessionária que administra a 

rodovia, Autopista Planalto 

Sul, informa que o aumento 

da tarifa será aplicado nas 

cinco praças de pedágio (in-

cluindo a de Monte Castelo) 

do trecho entre Curitiba à 

divisa de Santa Catarina com 

o Rio Grande do Sul.

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

                          
     ADÃO FIGURA., brasileiro, casado,  residente e domiciliada na Lo-
calidade de Valinhos s/nº, Bairro Zona Rural, município de Canoinhas, estado de 
Santa Catarina, inscrito no CPF sob nº 055.151.739 - 53, comunica que requereu 
junto a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, a Autorização para aproveitamen-
to de Madeiras derrubadas pela ação do vento, no imóvel de sua propriedade 
situada na Localidade de Valinhos s/nº, Zona Rural do município de Canoinhas/
SC, referente ao processo IN: 959867/2009.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da 
data de publicação e o licenciamento será concedido se atendida a legislação 
ambiental.

    ADÃO FIGURA

ZIGMUND fugiu da perseguição nazista e fundou em Três Barras uma das maiores empregadoras da cidade

G
ra

c
ie

li
 P

o
la

k



31VARIEDADESCanoinhas, 18 de dezembro de 2009

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

Paixão e entusiasmo no ar, ariano. Você tende a 
estar com uma empolgação contagiante e com isso 
consegue convencer pessoas e conquistar aliados. 
Tente não se empolgar demais e perceba que nem 

tudo é o que parece. Pode faltar clareza no que diz respeito a ações 
e opiniões e por isso é importante estar bem atento a cada proposta. 
Prefi ra os acordos e os meio termos.

Você tende a estar um pouco mais sério nestes dias, 
geminiano. E esta é uma postura positiva, pois o mo-
mento pede mais pragmatismo e ponderação. Seja 
cauteloso ao dar seus passos. Seja mais paciente 

e persistente e evite contar muito de seus projetos para qualquer 
pessoa. Guarde seus planos e segredos para você e seja o mais 
prático possível ao agir ao longo destes dias.

Intensidade e profundidade no amor, leonino. Mais 
romântico que de costume, tende a demonstrar seu 
charme e colocar suas vontades. Diversão e intensa 
paixão fazem parte de sua vida neste momento. É 

hora de agir com confi ança e objetividade, dando atenção para o que 
diz sua intuição. Atenção especial também aos sentimentos, também 
tão evidentes. Sorte no amor.

Comunicação intensa, libriano. Você tende a estar 
mais comunicativo e por isso ser mais requisitado 
por todos. Cuidado com o que diz por impulso. Por 
sinal, nada que é impulsivo é positivo nesta fase. Isto 

porque o momento pede ação, mas com cautela e nada de precipi-
tação. Bom momento para conversar com pessoas, fazer propostas 
e divulgações. Comunique-se.

Empolgue-se à vontade, sagitariano. O brilho desta 
fase chega ao seu apogeu e você tende a ser o centro 
total de todas as atenções. Aproveite para mostrar 
seus talentos e qualidades. Mostre-se mais, seja 

confi ante e otimista. Bom momento para começar coisas novas e 
acrescentar novidades em sua vida. Momento de se priorizar e cuidar 
mais de você e de sua própria vida.

Não tente impor seus valores aos outros, aquariano. 
Permita que cada um se expressa à sua maneira e 
de acordo com seus próprios princípios e objetivos. 
O contato com grupo e amigos está favorável e você 

tende a conhecer gente interessante nesta fase. Aproveite estes dias 
para agendar encontros com amigos e reunir pessoas diferentes. 
Anime-se com seu sonhos.

Você está cheio de energia e disposição, taurino. 
Mas com tanto entusiasmo é possível que a ansie-
dade venha junto provocando uma vontade de jogar 
algumas coisas para o ar. O conselho para a semana 

é se divertir e se entregar aos seus desejos e sentimentos, mas não 
faça nada defi nitivo demais, pois você pode mudar de ideia. É hora 
de avaliar desejos e potenciais para o futuro.

Olhos bem abertos em relação ao trabalho, can-
ceriano. A semana promete boas possibilidades e 
interessantes oportunidades nesta área de sua vida. 
Faça contatos, arrisque-se mais e mostre seu talento. 

É hora de ter conversas importantes com seus parceiros e isso vale 
também para o amor. É um bom momento para organizar melhor sua 
rotina e estabelecer prioridades.

Os temas da semana são amor e família, virgiano. De 
qualquer forma, são os relacionamentos que estão 
em destaque. É hora de ter contato com as pessoas 
que gosta de uma maneira mais aberta e profunda. 

Demonstre mais seus sentimentos e permita-se abrir para receber o 
que os outros têm a te oferecer de bom. Mostre o melhor de você 
para as pessoas mais íntimas. Ame.

Fale apenas o que é importante, escorpiano. Atenção 
especial à comunicação. Antes de se expressar, 
perceba se o que diz corresponde aos seus valores 
e objetivos. A semana pede um aumento do seu 

senso estratégico e uma melhor avaliação de seus planos e valores. 
Cuidado com o otimismo desmedido e preste atenção em cada passo 
para não se confundir. Use a intuição.

Momento de introspecção, capricorniano. Hora de se 
recolher e avaliar melhor os seus planos e projetos. 
Hora de pensar com mais otimismo e pensar em 
novas alternativas para concretizar seus sonhos e 

projetos. Faça tudo com calma, lembre-se de experiências anteriores 
e recorde atitudes positivas que teve em outros momentos de sua 
vida. O passado ajuda resolver o presente.

Peixes de 22/2 a 20/3
A semana promete novidades profi ssionais, pisciano. 
Fique atento e perceba o que pode fazer para ace-
lerar os acontecimentos positivos. Mas cuidado com 
a impaciência e para não ser impulsivo ou agressivo 

demais. Boas notícias tendem a chegar até você. Seu valor é notado 
pelos que estão próximos e muitas portas podem ser abertas como 
consequência de sua boa vontade.

HORÓSCOPO DA SEMANA

UM SOPRO DE VIDA

Fonte: Climatempo

HOJE:

24ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

16ºC

DOMINGO:

27ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

SEGUNDA:

24ºC

Manhã Tarde Noite

21ºC

28ºC

ALMANAQUE

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

LOUCO

Um ser muito ambicioso
Amante do sofrimento e da dor
Homem falsifi cador de sonhos

Demônio provedor do amor
Ignorante da verdadeira humildade
Onde a caridade não encontra cor
O melhor é o que o outro não vê
Naufragando na inércia o valor

Que dentro do coração explodiu
A agoniada busca pelo sabor

Que tantos lábios provaram sem nada
Deixar para a lembrança dos amiúdes
Que dentro do coração deixa nascer

O desperdício do ser maculado de inveja
Aproveitando-se do combalido

Para explorar as diferenças que o tornam
Naquilo que a cobiça enaltece

Aproveitando-se da valia sacrifi cada do 
humilde.

Descortinando as janelas do saber
Encontram-se tantos perdidos

Na loucura que a labuta consome.
Deixando-se morrer sem sucessor

Ignorando os pacientes das guerras
Que diante da falta de amor
Quem mais sofre é a terra

Tantos jovens maltratam o País
Maculando sua individualidade
São travessos não é por acaso

Eles não sabem o que é liberdade.
A felicidade não tem preço

Simplesmente fazemos acontecer
Com a humildade ao poder perdoar

Alcançar a plenitude e amar
E fazer o inimigo se arrepender

Aí sim. Talvez o pecado perdoe-se
E deixe nascer um novo porvir

Onde todos saibam sorrir
E façam o amor resplandecer.

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Nublado com aberturas de sol à tarde.

HOJE – Kátia conta para Mari sua promessa de 
descobrir quem matou Natasha. Verônica mostra 
uma foto de Gustavo para doutor Emanuel, que 
confi rma suas suspeitas de que o jardineiro da casa 
de repouso é Gustavo. Ela planeja como se livrar 
do ex-marido. Alcino conta para Débora a verdade 
sobre Verônica. Kátia diz a Mari que sabe que 
Gustavo não matou 
Natasha. Verônica 
fala com Roberto 
que vai fazer Alcino 
encontrar com Gus-
tavo para se livrar 
dos dois.

AMANHÃ – Verô-
nica explica para 
Roberto seu plano 
contra Gustavo e 
Alcino. Um homem 
liga para Alcino, fala 
que está com Dé-
bora e exige que 
ele vá encontrá-lo. Em seguida, o homem liga para 
Gustavo e combina um encontro com ele no mes-
mo lugar que marcou com Alcino. Fiasco vê Sólon 
e Gilvânia namorando no Esplêndido da Glória e 
avisa Taís, que encontra os dois juntos. Verônica e 
Débora voltam para casa. Gustavo e Alcino chegam 
ao local e Roberto coloca fogo no lugar.

RESUMO DAS

Novelas

A EMISSORA NÃO DIVULGOU OS CAPÍTULOS 
DESTE FINAL DE SEMANA

HOJE – Lígia confessa a Téo que não vai aguentar 
perder Tony. Renato avisa a Neide que ela será 
intimada a depor na Polícia Federal. Bruno manda 
Laila buscar Fernanda e promete recompensá-la 
muito bem. Nícia mostra o DVD para Lígia. Gigi 
entra no escritório e vê a imagem de Jorge morto. 
A memória de Gigi volta num fl ash. Ela confessa 
que viu o assassino e sai correndo, perturbada. Gigi 
revela a Rudi que foi Caló quem matou Jorge.

HOJE – Hannah se declara para Vicente e ele desiste 
de viajar. Téo afi rma que Felipe é apaixonado por 
Bianca, mas a menina não acredita e acha graça 
da declaração. Socorro recebe uma intimação para 
testemunhar no processo pela posse de Xico e 
Dafne estranha não ter sido convocada. Benjamin 
fi ca arrasado por ter sido abandonado por Hannah 
e se insinua para Tatiana. Dafne conta para Gabriel 
que Jacques tem algo para se lembrar que pode ser 
sua salvação. Denis e Simone descobrem que são 
namorados virtuais.

AMANHÃ – Simone acusa Denis de tê-la enganado 
mais uma vez e vai embora furiosa. Edgar sugere que 
Judith o ajude a criar o fi lho que teve com Simone. 
Jacques conta a Dafne que Bianca lhe deu todo o 
seu dinheiro. Josefa lembra que Jacques tinha uma 
fortuna em obras de arte no passado e Dirce decide 
contar a Dafne. Dafne convida Simone para jantar em 
sua casa e pede que ela avalie o trabalho de Gabriel 
como pintor. Judith fi ca sozinha no escritório quando 
Pelópidas surge.

Como preservar e salvar nosso planeta? 
No princípio, Deus criou o céu e a terra 
e hoje as riquezas deste planeta est]ao 
sendo destruídas pelo homem. O pulmão 
do mundo está sendo sufocado cada vez 
mais. E o pior de tudo é que ninguém 
quer assumir a culpa. Pois bem: terra, 
ar, água e fogo: os quatro elementos, 
presentes no início do relato da criação, 
são fundamentais na composição do 
universo e, também, na constituição do 
ser humano. Estes quatro elementos nos 
interpelam à refl exão. É preciso cuidar da 
natureza, do meio ambiente, da ecologia. 
É preciso cuidar das relações que promo-
vem a vida. E cuidar é bem diferente de 
dominar, como nos ensinaram, durante 
muito tempo, ser a nossa missão... somos 
convidados a voltar o olhar, aos quatro 
elementos da natureza como parte de 
cada um de nós. Parte de todos os que 
participaram de nosso meio ambiente. 
Cuidando da terra, do ar, da água e do 
fogo estamos cuidando de nós mesmos. 

Um fi lósofo grego dizia que “existe um 
fl uir comum e que todas as coisas se 
harmonizam em simpatia”. Assim deveria 
ser a harmonia de cada um de nós, fl uindo 
interior e exteriormente na relação com 
todo o universo. Existe no universo uma 
teia invisível que podemos chamar de 
ecossistema. Essa teia nos une a todos 
os átomos que compõem este planeta, 
que constituem seus elementos. A antiga 
fi losofi a grega baseava-se nas doutrinas 
dos “elementos”, dizendo que as quatro 
faculdades do ser humano formavam uma 
grande unidade: a moral (fogo), a estética 
(água), a intelectual (ar) e a física (terra). 
Que o encontro em Copenhague das 
autoridades máximas do planeta entenda 
que a terra não pertence ao ser humano. 
O ser humano pertence à terra. Todas as 
coisas estão conectadas, como o sangue 
que nos une a todos. O ser humano não 
teceu a teia da vida; ele é meramente um 
de seus fi lhos. O que quer que seja que ele 
faça à teia, ele está fazendo a si mesmo.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sol com algumas nuvens. Não chove.



32 VARIEDADES Canoinhas, 18 de dezembro de 2009

Feliz 

Natal!

FESTA DE NATAL DA MILI




