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Pereira vence sob protesto
SUCESSÃO NA CÂMARA

  Páginas 5 a 7Em entrevista ao CN, presidente eleito diz que vai lutar para fazer sucessores nos próximos mandatos
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C
omo de costume, o CN publi-
cou na penúltima edição do ano, 
entrevista com o prefeito de 

Canoinhas. Leoberto Weinert (PMDB), 
mais uma vez, demonstrou sinceridade e 
não se esquivou de assunto algum. Sua 
sinceridade, por sinal, vez ou outra pode 
ser confundida com rispidez, nunca com 
politicagem barata.

Entende-se claramente isso quando 
Weinert afi rma com convicção que não pre-
tende concorrer a nenhum cargo em 2010. 
Declarou, como era de se esperar, 
apoio absoluto aos candidatos 
do PMDB na região: Antonio 
Aguiar (deputado estadual) 
e Mauro Mariani (federal).

Incrível como Weinert 
consegue se manter fi el 
ao que disse lá em 2004, 
quando se elegeu para o pri-
meiro mandato. O tecnocrata que 
sempre pregou ser não cedeu espaço para 
os deslumbres do poder.

É claro que utilizou das ferramentas 
políticas para se reeleger, embora ao que 
parece, não tenha feito concessões a ala 
sedenta por cargos e favores que sempre 
caracterizou o PMDB. Reelegeu-se por 
méritos próprios.

Perfi l à parte, Weinert não teve um 
ano bom. Pode ser culpa da crise eco-
nômica mundial, que tirou o brilho de 
seu governo com a moratória da Aurora. 
Weinert sabe que seria a chance de marcar 
para sempre seu nome na história de Ca-
noinhas, não simplesmente como prefeito, 
mas também como o homem que alavan-

cou a economia regional.
Mas não foi só a Aurora que deixa um 

saldo negativo no encerramento do primei-
ro ano do segundo governo. O desempe-
nho da Secretaria de Obras, por mais que 
se justifi quem as falhas pelo excesso de 
demanda, criou um negativismo público 
que só se reverte com mais trabalho.

Na entrevista concedida ao CN, Wei-
nert mostrou que aprendeu a ser fl exível. 
Reconheceu que fez a escolha certa ao 
exonerar Giovane Bade da Fundação de 

Esportes e voltou atrás na decisão 
anunciada ano passado de exo-

nerar a secretária de Educa-
ção. Eis uma nova caracte-
rística que surge: a fl exibili-
dade para administrar crises 
e reconhecer erros.

Acima de tudo, Weinert 
continua um tecnocrata. Não 

faz nada sem parecer jurídico, não 
tem medo de dizer um sonoro “não” para 
quem vê nele um agente facilitador de po-
deres públicos e não receia por seu legado 
político. Faz o que pode e o que dá. O que 
não quer, como ele mesmo diz, é sair da 
prefeitura com um processo nas costas 
por improbidade administrativa e tendo de 
pagar um advogado do próprio bolso.

Seu realismo chega a ser desconcer-
tante. Prova de seu perfi l tecnocrata é a 
frase que intitula a entrevista: “Vamos 
demorar uns dois anos para cumprir o que 
estava planejado”. Fosse outro, diria que 
tudo estava prestes a inaugurar. Exemplos 
de gente que promete o que sabe que não 
vai poder cumprir têm-se aos montes.

EDITORIAL

A entrevista de Weinert

Na 

entrevista 

concedida ao 

CN, Weinert 

mostrou que 

aprendeu a ser 

fl exível

ARTIGO

E
ste artigo tem por objetivo contribuir 
com as mobilizações realizadas por 
professores do campus da UnC/Ca-

noinhas, que recentemente têm escrito no 
CN, manifestando-se sobre a necessidade 
da comunidade acadêmica e população em 
geral, aderirem à luta em defesa do campus 
de Canoinhas tornar-se a sede administrativa 
dos campi da instituição UnC.

Como alunos do Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional, e futuros 
mestres, formados por esta instituição, vimos 
tornar público nossa posição em total apoio 
aos professores engajados nos trabalhos 
de mobilização e de reivindicação da sede 
administrativa da instituição UnC para o 
campus Canoinhas.

Certamente a instituição UnC estará 
muito bem representada com sua sede admi-
nistrativa localizada em Canoinhas, município 
em franco desenvolvimento, que tem na uni-
versidade um dos seus principais parceiros 
na formulação e desenvolvimento das políti-
cas públicas para a cidade e região.

Destacamos a importância do programa 
de Mestrado em Desenvolvimento Regional, 
tanto para a Instituição UnC, como único pro-
grama de Mestrado em funcionamento nos 
quatro campi, como na formação de mestres 
em Políticas Públicas de Desenvolvimento 
Regional. Destacamos ainda que a UnC/

Canoinhas não forma somente mestres para 
a cidade, mas forma alunos de várias partes 
dos Estados de Santa Catarina e Paraná, 
levando o nome da instituição muito além 
dos limites dos quatro campi.

Ressaltamos ainda a qualidade dos 
quadros técnicos e administrativos locali-
zados da UnC/Canoinhas, e em especial 
os professores doutores, nossa inspiração 
e motivação para prosseguirmos na nossa 
longa caminhada em busca de uma melhor 
qualifi cação.

Aos professores doutores Armindo Jose 
Longhi e Walter Marcos Knaesel Birkner, que 
escreveram a este jornal, anunciando a pas-
sagem do cavalo encilhado (oportunidade da 
UnC/Canoinhas, reivindicar a sede adminis-
trativa), nosso abraço. Nossa manifestação 
é em resposta ao vosso chamado, doravante 
contem com o nosso apoio. Finalizamos este 
artigo, certos de que com vosso esforço 
inicial, a UnC/Canoinhas já colocou o pé no 
estribo. No que depender da nossa dispo-
sição, estaremos na sua garupa, montados 
neste cavalo e trazendo para Canoinhas a 
sede administrativa desta grande instituição 
chamada Universidade do Contestado.

Mestrandos em Desenvolvimento Regio-
nal, da Universidade do Contestado campus 
Canoinhas/Marcílio Dias

Sobre o cavalo encilhado

ARTIGO

C
anoinhas não é a mesma cidade de uns 
anos atrás. Algumas facetas urbanas 
a distinguem do seu passado recente, 

de cidadezinha do interior. Estão relacionadas 
ao lazer, como antecipou o CN, em matéria 
recente acerca do surgimento de novas opções 
na cidade. Não obstante, estão relacionadas 
também à inteligência, indicando caracterís-
ticas inevitáveis à constituição do ambiente 
urbano das cidades que almejam o status de 
centros regionais, e que só se tornarão verda-
deiramente estratégicas se souberem atender 
as demandas daqueles que constituem a sua 
massa crítica.

Opinião pessoal, com o devido respeito 
aos que não serão mencionados e poderiam 
estar no rol das iniciativas que apontarei. 
Pra mim, essa nova onda começou com o 
Dragoon e o V12, que apostaram no feeling 
estético – beleza só faz mal aos invejosos. 
Depois deles, é possível traçar um mapa do 
que recentemente surgiu, e adiante mencionar 
um pouco do que  falta. 

O mapa começa com a Livraria Vocábulos 
e o Sesc Ler, pra que jamais esqueçamos a 
lembrança de Monteiro Lobato, de como se faz 
um país; A Casa Luna, impecável; Café Zabú, o 
Therapya, de fi no trato, o Boliche e a Firma; O 
Queluz com o seu conceito inovador, incluindo 
a Sala de Cinema, que alento! Pra além disso, 
vale mencionar a atitude de um pessoal da UnC 
que, em convênio com o Sesc, trouxe várias 
apresentações da fi na fl or da viola brasileira, 
além da mostra do cinema francês: o segredo 
é não desistir nunca. E não esqueçamos a UnC 
FM, “mudando conceitos”, educando ouvidos e 
sintonizando a cidade com os grandes centros. 
Outro alento!

Esses empreendimentos constituem 
em comum o aspecto urbano da cidade 
atrativa, cujo efeito social é conceitual, 
percebido e bem aceito pelos que valorizam 
a informação e ajudam a tornar Canoinhas 

uma cidade sintonizada e estratégica. Sem 
esses serviços e alguns outros, cidades 
não atraem nem retém de modo suficiente 
o capital humano de que precisam para se 
tornarem estratégicas. 

No fundo, o que faz muita gente intuir 
erradamente que não adianta investir em 
Canoinhas é o fato de ignorarem o óbvio, 
qual seja, o de que sua classe média procura 
noutras cidades o que aqui não encontra. 
Apostar na higiene e na boa aparência, 
sempre aliada à informação, é fazer a coisa 
certa. Isso ajudará os canoinhenses a terem 
a sua própria cidade como referência.  O 
que esses empreendimentos trazem é uma 
oxigenação cuja demanda era latente há um 
bom tempo. 

O que ainda falta? Calçadas, ruas pa-
vimentadas, higiene e limpeza. Um espaço 
público de caminhadas, um bar de futebol, 
um time no catarinense, incentivo ao esporte 
amador, programação de cinema nos jornais 
estaduais, um auditório confortável, uma 
estação de TV etc. A sede da reitoria da UnC 
também seria bom. É provável que, inclusive 
pelo crescimento do País, essa fase emer-
gente de Canoinhas seja algo sustentável. E, 
embora não exclusivo, há um importante fator 
explicativo para isso. Trata-se da existência 
de uma universidade. E a condição básica 
para tornar uma cidade estratégica no século 
21 é a presença de uma universidade. Sem 
ignorar a Fameplan e a Uninter, além da vinda 
do IF-SC, estratégico e adicional à oferta de 
ensino superior na cidade, é possível prever 
vários mestrados e doutorados, mestres e 
doutores, alunos brilhantes, massa crítica 
crescente, muita pesquisa, ciência, inovação e 
tecnologia, e calçadas para as crianças. Algo 
mais? Não, só uma coca-cola.

Walter Marcos Knaessl Birkner é pro-
fessor

Facetas de uma nova Canoinhas

WALTER MARCOS KNAESSL BIRKNER 
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Primeiro homicídio do ano em Canoinhas, morte de Hyanna Kerolli de Oliveira chocou a cidade e destruiu família

Dois tiros, dois destinos

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Às 11h30 de domingo, 20, uma pes-
soa nunca antes vista pelo bairro São 
Marcos, em Canoinhas, estava há 15 
minutos no telefone público próxi-
mo ao mercado que leva o nome 
do bairro. Lá dentro, Éder Pinto de 
Oliveira, 27 anos, assava frangos. 
Domingo é “dia do frango”, no 
mercadinho. Dia de as donas de 
casa do bairro se dar à regalia de 
apenas buscar o franguinho lá pelo 
meio-dia, sem se preocupar com 
fogão e panelas.

A esposa de Éder, Hyanna 
Kerolli Olsen de Oliveira, 21 anos, 
trabalhava com a irmã, Rayanna, nas 
prateleiras. A mãe das duas, Neuzeli, 
estava no caixa. Não era o melhor 
dia de movimento do mercado que 
abre de segunda a segunda. O saldo 
do dia era de R$ 120. Ao meio-dia, 
quando os frangos começariam a 
sair, a expectativa era de que o caixa 
melhorasse. Era sempre assim.

Faltando 15 minutos para o 
meio-dia, a estranha fi gura que esta-
va no telefone entrou no mercado e 
começou a circular pelos corredores. 
Rayanna estranhou. Chamou a irmã. 
Perguntaram ao rapaz negro, de 
camisa laranja e calça cáqui se po-
deriam ajudar. “Só estou olhando”, 
respondeu desconfi ado e olhando 
por baixo.

As irmãs não deram bola e 
continuaram trabalhando.

A uns 100 metros do mercado, 
Gilcélio Ferreira, padrinho de casa-
mento de Éder e Hyanna, ajudava 
a esposa nos trabalhos domésticos 
quando ouviu um barulho seco. Pa-
recia tiro. “Isso é um tiro!”, alertou 
sua esposa. Os dois fi caram aten-
tos. Um segundo barulho. Ferreira 
olhou para a rua e viu um sujeito 
negro, de camisa laranja e calça cá-
qui, correndo mercado afora. “Foi 
uma briga”, pensou Gilcélio. Seguiu 
em direção ao mercado. Ao olhar 
para dentro, sangue, muito sangue. 
Hyanna estava esticada no chão, 

Neuzeli estava desacordada e Éder 
sangrava próximo ao olho.

FAMÍLIA DESTRUÍDA
Hyanna e Éder eram casados há um 
ano e meio. Evangélicos da Igreja 
Batista, programavam ter um fi lho. 
Ele se formou em Contabilidade 
ano passado. Ela colaria grau em 
Gestão Pública ano que vem. A ro-
tina do casal era de muito trabalho. 
Eles ajudavam a mãe de Hyanna  a 
cuidar do mercado. Iam do mercado 
para casa, da casa para a igreja e da 
igreja para casa. Aos domingos se 
concediam o “luxo” de aproveitar 
um pouquinho do pesque e pague do 
pai de Hyanna, Paulo Olsen. Muito 
atenciosos um com o outro, o casal 
provocava admiração. “Sabe aque-
les casais que você acha que nunca 
brigaram?”, exemplifi ca o padrinho 
de casamento.

A separação se deu da maneira 
mais dramática possível.

Foragido desde que aproveitou 
o benefício de sair do Presídio de 
Curitibanos para visitar a família, 
Nildo Geves de Lima decidiu voltar 
ao crime. Perambulando por Canoi-
nhas, decidiu roubar. O São Marcos 
era ideal para isso. Longe do centro, 
com nenhum policial por perto e 
sem nenhum dispositivo de segu-
rança. Armado com um revólver 
calibre 38 municiado e com mais 10 
balas no bolso, entrou no mercado 
e levou pelo menos uns 10 minutos 
para planejar o assalto. 

Minutos depois de as irmãs per-
guntarem a ele se poderiam ajudar,  
rendeu Neuzeli e pediu o dinheiro. 
Éder entrou em desespero, tomou 
rapidamente um carrinho de mão 
que estava à venda, girou no punho 
e desceu sobre o algoz. Nildo atirou 
sem pestanejar. No mesmo momen-
to que Éder inclinava o corpo para 
aumentar o impacto do carrinho, 
o tiro estourou sua sobrancelha, 
atravessou seu rosto, saiu e entrou 
em seu ombro, saindo pouco abaixo 
da axila.

No mesmo momento, ao ver 

o marido caindo desfalecido, o 
desespero tomou conta de Hyanna. 
Ela precisava fazer alguma coisa. 
Num impulso, se postou em frente 
ao bandido e disse sua última frase: 
“Pelo amor de Deus, não mate 
minha família!”. A segunda bala 
que saiu da pistola de Nildo atingiu 
em cheio o coração de Hyanna. 
Saía tanto sangue por sua boca que 
havia dúvidas por onde a bala havia 
entrado. Hyanna caiu morta.

MINUTOS CRUCIAIS
Gilcélio ligou para o Samu, Corpo de 
Bombeiros e Polícia. Cinco minutos 
e nada. Dez minutos e nada. Apenas 
uma ligação do Samu se certifi cando 
de que não era um trote. 

Atendendo ao pedido de Eder, 
que sangrava sem parar, mas ainda 
consciente, Gilcélio pegou seu carro, 
um Fiat Uno – resultado dos quatro 
anos que passou no Japão, de onde 
só voltou há seis meses porque a 
crise se abateu e ele acabou perden-
do o emprego na Toyota – colocou 
o corpo desfalecido de Hyanna no 
banco de trás e Éder foi no banco 
da frente. O carro virou uma mistura 
de tecido escuro e sangue.

Ao dar entrada no Pronto Aten-
dimento, Gilcélio colocou os dois 
na maca. Cinco minutos depois, Dr. 
Saulo Sabatini chegou. Atencioso, 
anunciou que não havia mais nada a 
ser feito por Hyanna. Eder foi levado 
de ambulância para o Hospital São 

José, em Joinville. Perdeu a vista 
direita. Na segunda-feira, 21, foi 
liberado sob medicação forte para se 
despedir da esposa, mas retornou a 
Joinville, onde segue internado.

Neuzeli não faz outra coisa 
senão chorar.

Eder telefona para a família e 
chora. Ninguém tira de sua cabeça 
que a vida da esposa estava em suas 
mãos.

PERSEGUIÇÃO
Os soldados Carlos Luciano Dolla e 
Antonio Cesar de Paula, comanda-
dos pelo sargento Mário Andrecoski, 
do pelotão ambiental da Polícia 
Militar de Canoinhas, achavam que 
o domingo seria tranquilo. Ledo 
engano. Em questão de horas, eles 
estariam embrenhados numa mata 
nas proximidades da Água Verde e 
prestes a prender o foragido Nildo 
Geves de Lima.

Dolla e De Paula visualizaram 
o bandido a poucos metros. Manda-
ram ele parar. Como não obedeceu, 
dispararam dois tiros. Nildo se jogou 
num banhado e fi cou submerso. Os 
policiais dispararam mais três tiros. 
A ameaça funcionou. Desesperado 
e se afogando, Nildo se levantou, 
ergueu as mãos para o alto e se 
rendeu. “Não atira não, não quero 
morrer!”, gritou.

De Paula apontou a arma e se 
aproximou do bandido. Dolla o al-
gemou. “Por que matou a menina?”, 
perguntou.

“Só atirei porque eles me bate-
ram com o carrinho, senhor. Não 
queria atirar não, queria o dinheiro”, 
respondeu.

No bolso do bandido, que re-
tornou para Curitibanos e deve ir a 
júri popular, 16 balas e R$ 177,10 em 
moedas e notas, embora no caixa do 
mercado tivesse R$ 120. O valor de 
uma vida dedicada à família, a religião 
e ao próximo – Hyanna foi uma das 
mentoras do Bingão do Hospital San-
ta Cruz – e de um olho que mesmo 
que voltasse a enxergar, jamais veria 
o mundo da mesma forma. 

PERSONAGENS da tragédia: o casal, os policiais Dolla e De Paula e o assassino
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BELA VISTA DO TOLDO

Quatro municípios com 

pareceres pela rejeição
Prefeituras de Bela Vista do Toldo, Três Barras, 
Monte Castelo e Itaiópolis tiveram restrições 

Vice-governador diz querer mais tempo para preparar sua defesa

Pavan não assume o 
governo em janeiro

Edinei Wassoaski
COM AGÊNCIAS

O vice-governador Leonel Pavan 
(PSDB) desistiu de assumir o 
comando do governo de Santa 
Catarina em 5 de janeiro.

No final de semana, Pavan 
comunicou Luiz Henrique 
(PMDB) de sua decisão, afir-
mando que quer tempo para 
se dedicar a sua defesa. Pavan 
foi denunciado pelo Ministério 
Público por corrupção passiva, 
advocacia administrativa e que-
bra de sigilo funcional e agora 
aguarda a decisão do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina 
(TJSC) de aceitar ou não a 
denúncia.

Luiz Henrique já confi rmou 
que pretende renunciar ao gover-
no para concorrer a uma vaga ao 
Senado. O prazo legal vence em 
abril, mas o governador tinha 

decidido se afastar do cargo em 
janeiro para prestigiar Pavan e 
ter mais tempo para se dedicar às 
atividades políticas.

Questionado sobre quando 
Pavan poderia assumir, Luiz Hen-
rique respondeu que o “tempo 
é dele”, mas que sairia em abril 
por conta da eleição. O pedido 
de Pavan surpreendeu o gover-
nador, que tinha começado a 
empacotar seus pertences na Casa 
d’Agronômica. Assim como o go-
vernador, as lideranças do PSDB 
queriam que Pavan assumisse no 
dia 5.

TWITANDO

Pavan escreveu em seu twitter na 
Internet: “Sereno, como sempre, 
o governador LHS entendeu mi-
nha posição e disse que voltamos 
a conversar sobre a posse a hora 
que eu desejar”. O vice-gover-
nador disse ainda que está com 

a consciência tranquila. “Não 
cometi nenhum crime”.

Em seu blog, Pavan publicou 
artigo no qual se defende das 
acusações. “Se a ética não regesse 
a minha conduta política, teria 
certamente aproveitado desses 
momentos (em que assumiu 
o Governo do Estado) para 
simplesmente determinar que 
a Secretaria da Fazenda man-
tivesse em vigor a inscrição da 
empresa Arrows, motivo atual de 
investigação e polêmica, mesmo 
não tendo ela regularizado sua 
situação fiscal. Como não agi 
assim, nem como vice e nem 
como governador, a inscrição da 
empresa foi cancelada e assim 
permanece”.

O processo contra Pavan está 
no Tribunal de Justiça, mas deve 
ser remetido ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) assim que ele 
assuma o governo.

LUIZ HENRIQUE fi cou surpreso com a decisão de Pavan: vice-governador quer tempo para planejar defesa
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CONTAS 2008

Quatro prefeituras da região tive-
ram parecer pela rejeição das con-
tas relativas ao exercício de 2008. 
Em Bela Vista do Toldo, o último 
ano do primeiro mandato do pre-
feito Adelmo Alberti (PSDB) teve 
parecer pela rejeição. As contas do 
ex-prefeito Luiz Shimoguiri (PP), 
também tiveram parecer pela re-
jeição em Três Barras. Shimoguiri 
está com seus bens indisponíveis 
por conta da contratação de um 
show com a dupla Guilherme e 
Santiago, pago pela prefeitura e 
oferecido de forma gratuita no 
fi nal do mandato.

Receberam ainda parecer pela 
rejeição das contas, os ex-prefeitos 
de Monte Castelo, Sirineu Rato-
chinski (PSDB), e de Itaiópolis, 
Ivo Gelbcke (PSDB).

O Tribunal de Contas do 
Estado analisa e recomenda 
a rejeição, mas a decisão cabe 
exclusivamente aos vereadores. 
O TCE é um mero instrumento 
consultivo.

Receberam parecer pela apro-
vação as prefeituras de Canoinhas, 
Irineópolis, Mafra, Major Vieira, 
Papanduva e Porto União.

PROCEDIMENTO

Dos 293 municípios catarinen-

ses, 262 tiveram as contas relativas 
a 2008 aprovadas e 31, rejeitadas.

Os prefeitos têm prazo até 28 
de fevereiro para encaminhar ao 
TCE as contas anuais, com um 
balanço geral do município e o 
relatório do órgão central de con-
trole interno do Executivo sobre 
a gestão do exercício anterior.  A 
partir dessa data, o Tribunal inicia 
a apreciação dos processos de 
prestações de contas das prefei-
turas. Em seguida, é feita análise 
técnica pela Diretoria de Controle 
dos Municípios (DMU), e emitido 
parecer pelo Ministério Público 
do TCE. A partir de então, os 
processos são submetidos à aná-
lise dos relatores para elaboração 
de voto no Tribunal. Ao apreciar 
as contas anuais, o TCE avalia 
o balanço geral do município 
apresentado em 31 de dezembro, 
posições fi nanceira, orçamentária 
e patrimonial adequadas, e se as 
operações estão de acordo com os 
princípios fundamentais de conta-
bilidade aplicados à administração 
pública municipal. A última etapa 
ocorre nas sessões do Tribunal, 
nas quais são emitidos os pare-
ceres recomendando às câmaras, 
responsáveis pelo julgamento da 
matéria, que aprovem ou rejeitem 
o balanço fi nanceiro encaminhado 
pelo município.
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> Frase da semana

O que o futuro reserva

JANGO ASSUME AMPLANORTE
O prefeito mais visado pela Justiça na região, Jango Herbst (PMDB), de Mafra, 

foi eleito na quinta-feira, 17, por unanimidade, presidente da Associação dos 

Municípios do Planalto Norte (Amplanorte), durante reunião realizada em 

Três Barras, que contou com a presença de nove prefeitos da microrregião.  

Na mesma ocasião, o prefeito de Irineópolis, Wanderlei Lezan (PMDB), foi 

eleito presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contes-

tado. Jango sucede o prefeito de Canoinhas, Leoberto Weinert  (PMDB), na 

presidência da entidade durante o ano de 2010 e Lezan sucede o prefeito de 

Papanduva, Luiz Henrique Saliba (PP), no Consórcio.

O cargo tem importância simbólica para Herbst, que enfrenta um revés atrás 

do outro em Mafra. No Fórum já há até um placar contabilizando os processos 

que entram dia sim dia não contra o prefeito. Ele administra Mafra por meio de 

liminar. A oposição está à espreita. Assim que cair a liminar, começa o proces-

so de impeachment na Câmara de Vereadores. Na fotos, os prefeitos Adelmo 

Alberti (Bela Vista), Israel Kiem (Major Vieira), Saliba (Papanduva), Renato 

Stasiak (Porto União), Lezan, Weinert, Jango, Elói Quege (Três Barras) e o 

representante do prefeito de Monte Castelo, Lucas Roskamp.

Quantos bate-bocas teremos na Câmara em 2010?

Quem acha que é só o prefeito de Mafra o ex-
cêntrico da cidade, está enganado. A Câmara 
conseguiu superá-lo. O presidente da Casa, 
Pedro Machado (PSDB), foi afastado do cargo 
na semana passada por ir à sessão com a ca-
misa do Flamengo e distribuir cópias do hino do 
clube a plateia. Tem mais: ele não teria prestado 
contas das receitas e despesas da Casa, teria  
favorecido ilicitamente um time de futebol e não 
comparecido a eventos públicos alegando com-
promissos pessoais. Como retaliação, Machado 
demitiu todos os comissionados.

CÂMARA DE MAFRA

Wilson Pereira (PMDB) está contente com a vitó-

ria, mas sabe que vai enfrentar uma dura batalha 

no comando da Câmara em 2010. Beto Passos 

(PT) já provou que sabe incomodar quando quer, 

e parece de clareza solar que ele não digeriu bem 

a derrota. Vai ser a pedra no sapato de Pereira.

Parece claro também que a Câmara consegue 

baixar o nível de forma cada vez mais espantosa 

quando o assunto é presidência da Câmara. E 

nesse butim todos metem a mão, querendo sempre, 

claro, o benefício próprio. Essa eleição deixou 

isso bem delineado. Ninguém é inocente na his-

tória, a começar por Miguel Gontarek (PP), que 

ao estilo mineirinho decidiu a eleição da manei-

ra mais questionável possível. Até agora é uma 

incógnita seu problema neurológico que rendeu o 

atestado de repouso assinado por um dentista (?).

O próprio presidente eleito dá a deixa: “Mi-

nha relação com o Miguel não vem de hoje, foi 

construída aos poucos”.

Deixo o leitor livre para conclusões.

    

    Todos tentaram dissuadir Gontarek da deci-
são de não participar da eleição da mesa diretora. 
João Rosa Müller, presidente do PP, que se recu-
pera de uma cirurgia, já mandou o recado. Gonta-
rek deve sofrer as consequências por ter deixado 
o partido à deriva, já que havia fi rmado o acordo 
de apoiar a candidatura de Beto Passos (PT). Se 
perguntar, Gontarek nega, mas já deixou claro pra 
muita gente que não gosta de Passos.

COMERCIANTES

“A legislatura passada 

era mais unida”
do presidente eleito da Câmara de Canoinhas, Wilson Pereira (PMDB), 

ao comparar a antiga legislatura a atual

A polêmica parece bem longe de um desfecho, 
mas a princípio os comerciantes venceram o 
primero round. Sem conciliação coletiva quanto 
à regulação do “horário natalino” pelo Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Canoinhas, o 
Sindicato do Comércio Varejista de Canoinhas 
com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Canoinhas, obteve junto à Justiça do Trabalho, o 
direito de realizar o horário natalino, inclusive aos 
domingos. O juiz determinou que o Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Canoinhas, se abs-
tenha de impedir a realização do horário natalino, 
sob pena de multa diária de R$ 1,5 mil. 

Licitação aberta

Projeto de lei apresentado pelo vereador Alexey Sachweh 
(PPS) prevê a utilização de pneus usados para a fabricação 
dos chamados Ecotubos. Ecologicamente correto, o ecotubo 
nada mais é que a compactação de pneus usados. Colados, 
os pneus formam um tubo, que substitui os tradicionais, de 
cimento. O projeto já conseguiu R$ 40 mil de subvenção do 
Governo do Estado. Para ser colocado em prática, depende 
apenas de contrapartida da prefeitura e R$ 10 mil.

> APOIO: Paulo Glinski (DEM) pediu 
empenho dos demais vereadores para 
manter o Pelotão de Patrulhamento Tático 
(PPT) em Canoinhas.

> MÍNIMO: A Câmara deixou para 2010 a 
apreciação do projeto de Alexey Sachweh 
(PPS) que delimita a área de plantio nas 
marges das estradas.

> VERÃO: Paulo Glinski (DEM) pediu que 
a prefeitura amplie o horário de atendi-
mento das balsas.

> VERÃO II: A ideia é que funcionem das 
6 às 11h e das 14 às 21h30.

> INDIGNADO: Gerente da Casan de 
Canoinhas, Herbert Grosskopf Junior, 
colocou o cargo à disposição. Ele se opõe 
à promoção de um servidor da estatal. 

> R$ 510: é o valor do salário mínimo nacio-
nal aprovado esta semana. Passa a valer 
em janeiro de 2010. Em SC deve prevalecer 
o mínimo regional, de R$ 547.

> ARTICULADOR: Ninguém sabe, nin-
guém viu. Nilson Sousa, presidente do PT, 
sumiu no dia da eleição da mesa diretora 
da Câmara.

> SOLIDARIEDADE: A rala caravana do 
PT, que acompanhou a eleição, por sinal, 
se retirou da plateia assim que Beto Passos 
anunciou a debandada do bloco do plenário.

Contra-ataque
     Vereador Beto Passos (PT), talvez prevendo a derrota de 
terça-feira, fez um discurso nostálgico um dia antes. Chegou 
a chorar ao lembrar a infância pobre e a luta da mãe para 
sustentar a família. Pediu desculpas aos colegas pelas palavras 
exaltadas e chegou a dar um leve abraço no adversário que 
tanto estocou ao longo do ano, Wilson Pereira (PMDB).
Se a intenção era fazer lobby, de nada adiantou. A derrota 
no dia seguinte era iminente. 

Ecotubos

A prefeitura de Canoinhas abriu esta semana o processo licitatório 
para a tão aguardada pavimentação da Duque de Caxias e de outras 
quatro ruas. Quem vai pagar a conta são os moradores.

Sobe e desce II
   A pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, rompeu a 
barreira dos 20% e reduziu para 14 pontos sua diferença ante o primeiro 
colocado, o governador José Serra (PSDB). Na pesquisa Datafolha 
com 11.429 entrevistas de 14 a 18 deste mês, Serra tem 37%, Dilma, 
23%, Ciro Gomes (PSB), 13%, e Marina Silva (PV), 8%. A margem 
de erro é de dois pontos.

Inaugurações
    O governador Luiz Henrique da Silveira inaugurou no 
sábado, 19, a ampliação da EEB Alinor Vieira Côrte, em 
Papanduva, e a pavimentação asfáltica do trecho de 12 qui-
lômetros que liga o distrito de Itaió à Moema, em Itaiópolis. 
A rodovia foi contemplada com serviços de terraplenagem, 
pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, 
sinalização e obras complementares. 
               Progressista, o prefeito de Papanduva, xará do 
governador, surpreendeu ao exaltar as qualidades do 
governo LHS. “É disso que precisava nosso Estado. 
Cada canto recebendo investimentos”, cravou.

Sobe e desce
   Pesquisa Datafolha que está sendo divulgada nesta véspera de 
Natal dá liderança tranquila para a deputada Angela Amin (PP) na 
corrida ao Governo do Estado. A ex-prefeita do PP tem 31% das 
intenções de voto contra 18% de Raimundo Colombo (DEM), 14% 
de Ideli Salvati (PT), 9% de Leonel Pavan (PSDB) e 7% de Eduardo 
Moreira (PMDB).
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Bloco se retirou do plenário por não concordar com processo

Sob protesto, Pereira 
é eleito presidente

Edinei Wassoaski

CANOINHAS

A sessão que definiu a mesa 
diretora da Câmara de Verea-
dores de Canoinhas para 2010 
foi marcada de tensão do iní-
cio ao fi m. Num esforço para 
saber quem consegue ser mais 
criativo em questão de alteração 
de regimento e manobras ques-
tionáveis, os vereadores tiveram 
a mais tumultuada eleição dos 
últimos anos, prenúncio de que 
a atual legislatura promete muita 
confusão nos próximos anos.

Até o último minuto, os 
novatos mais Tarciso de Lima 
(PP) tentaram trazer Miguel 
Gontarek (PP) para o plenário. 
Em Jaraguá do Sul, tratando de 
um problema de saúde agora 
do pai, Gontarek disse que seria 
impossível participar da sessão. 
Sua presença seria crucial para 
garantir a candidatura novata.

Com sua ausência, a vitória 
de Wilson Pereira (PMDB) era 
favas contadas. Neno Pangratz 
(PP), que assumiu a vaga de 
Gontarek, já havia assinado para 
o bloco veterano mais Gil Baia-
no, dando maioria ao bloco, des-
cartando o processo que garantia 
a eleição novata – o empate, que 
dá direito de lançar candidato ao 
bloco com o maior número de 
votos nas urnas.

Mesmo assim, Beto Passos 
(PT), líder do bloco novato, 
não esmoreceu. “Mais uma vez 
fomos de alguma maneira preju-
dicados. A novela se repete mais 
uma vez no poder legislativo. 
O povo espera dos vereadores 
lisura, respeito e dignidade”, 
afi rmou. Acusou os veteranos 
de cooptaram Gontarek abaixo 
de ameaças. Lembrou que o 
vereador afastado se baseou em 
um parecer de um dentista, que 
recomendou repouso. “Por mais 
grave que seja um problema de 
saúde, pode-se fazer o trata-
mento nas férias”, afi rmou. Em 
seguida pediu a leitura dos cinco 
pareceres jurídicos contraditó-

rios que Célio Galeski (PSDB) 
colecionava. O presidente da 
Câmara aceitou ler somente o 
parecer da Comissão de Justiça 
e Redação (CCJ), favorável ao 
bloco veterano.

Por a CCJ ser composta de 
dois vereadores do bloco vete-
rano, Passos retirou o pedido 
e orientou o bloco a deixar o 
plenário. Antes, tentou uma 
penúltima cartada. Pediu o adia-
mento da eleição até que Gon-
tarek pudesse retornar. Galeski 
não acatou.

Passos, João Grein (PT), Ale-
xey Sachweh (PPS) e Tarciso dei-
xaram o plenário em seguida.

Pouco antes do início da vo-
tação, Passos fez mais uma inves-
tida. Voltou ao plenário e pediu 
a impugnação da chapa única. 
Galeski também não acatou.

A votação foi rápida. Pereira 
foi eleito pelos seis votantes. Ga-
leski será seu vice. Gil Baiano vai 
assumir a 1.ª secretaria e Grein, 
que nem chegou a afirmar se 
aceitava o cargo, a 2.ª secretaria.

QUESTÃO DEVE IR 
PARA A JUSTIÇA
O bloco de novatos estuda levar 
a questão para a Justiça. Eles 
questionam a legitimidade do 
voto de Pangratz, considerando 
que ele é suplente de Gontarek 
e como tal deveria seguir sua 
orientação em relação a blocos. 
Outro questionamento é o fato 
de, para efeitos de eleição da 
mesa diretora, a Câmara ter 11 
vereadores, considerando que 
Gontarek estava ausente, mas, 
caso estivesse presente, teria 
poder de voto.

MAJOR VIEIRA

Interior vai receber 
mais ICMS em 2010

Os municípios catarinenses já têm 
à disposição o percentual que irão 
receber no ano que vem sobre o 
ICMS arrecadado. A Secretaria 
da Fazenda divulgou esta sema-
na o Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) no produto da 
arrecadação do ICMS aplicável 
no ano de 2010. Os índices têm 
como ano base o Valor Adicionado 
de 2008. De tudo o que o Estado 
arrecada com o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), 25% vai direto para 
os municípios. O IPM representa 
a parcela que cada município tem 
direito desse bolo. A distribuição 
dos recursos entre eles, porém, 
depende do índice de movimen-

tação econômica (operações de 
compra e venda) de cada município, 
que é publicado anualmente no Diá-
rio Ofi cial. O movimento econômico 
de 2008 cresceu 16% em relação ao 
ano de 2007.

A marcação cerrada em cima 
da emissão de notas fiscais em 
municípios interioranos tem apresen-
tado bons resultados, tanto que os 
municípios que mais aumentaram a 
fatia do bolo do ICMS são interiora-
nos, como é o caso de Papanduva 
(+10,14), Major Vieira (+5,35%) e 
Irineópolis (+5,26%).

Na região, Monte Castelo 
(-9,74%) e Porto União (-8,59%) 
foram os municípios que mais 
perderam do repasse. Canoinhas 
perdeu menos que no ano passado, 
chegando a -3,67% de queda.

PASSOS  (C) liderou a retirada do plenário do bloco em sinal de protesto
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EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital fi cam convocados os senhores Co-
operados da Cooperativa da Agricultura Familiar de Leite de 
Major Vieira, em pleno gozo de seus direitos, á reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária no dia 08 de janeiro de 
2010, às 20h, em 1.ª convocação com maioria dos associados, 
ou às 20h30 em 2.ª e última convocação, nas dependências 
da Casa Familiar Rural de Major Vieira em Colônia Ruthes.

ORDEM DO DIA
1.º - Leitura do Edital de Convocação
2.º - Formalização legal da Cooperativa
3.º - Assuntos gerais sobre inscrição.

Major Vieira, 08 de dezembro de 2009.

Eloir Neival Terres
Presidente
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Wilson Pereira (PMDB) fala sobre o longo processo que culminou na sua eleição à presidência da Câmara

“Vou trabalhar para fazer sucessor”

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

Dores terríveis no ouvido direi-
to fi zeram com que o vereador 
Wilson Pereira (PMDB) deixasse 
a sessão da terça-feira, 15. Acaso 
do destino ou efeito da mesma 
pressão que levou o presidente 
da Câmara, Célio Galeski (DEM) 
ao Pronto Atendimento na terça-
feira, 22, dia da famigerada elei-
ção da mesa diretora para 2010. 
Pressão que derrubou primeiro 
Miguel Gontarek (PP), afastado 
da vereança desde o início do 
mês.

Pressões e efeitos colaterais a 
parte, não resta dúvida de que Pe-
reira saiu vitorioso do verdadeiro 
cabo de guerra que se estendeu 
pela Câmara nos últimos meses. 
Logo depois da eleição com 6 
votos, Pereira falou ao CN sobre 
o processo eleitoral, perspectivas 
e desabafos. Acompanhe.

Foi como o senhor queria?

Ganhei a eleição, considero um 
passo importante. Surpreende e 
lamento a falta de participação 
do bloco Canoinhas sem diferenças 
(novatos mais Tarciso de Lima). 
Vim para ganhar ou perder as 
eleições. Saberia distinguir entre 
um e outro, o que não aconteceu 
com o bloco de oposição. Elei-
ção é assim, você pode ganhar 
com um ou mil votos e eu ganhei 
e estou muito contente.

A retirada do bloco do plenário te 
incomodou?

Não, porque já sabíamos que eles 
fariam algo nesse sentido. Sabí-
amos quando às 5 da tarde foi 
lançada a candidatura de Tarciso 
de Lima.

O senhor já fez um mea culpa ao 
reconhecer que foi um erro o bloco 
veterano anunciar o acordo que 
selava as próximas presidências 
da Câmara. Foi daí que brotou a 
discórdia?

Sem dúvida, isso acirrou os 
ânimos dos vereadores. Fiz um 
mea culpa não por mim, mas pelo 
presidente Célio, que na época 
fez a divulgação. Não achamos 
conveniente.

O vereador Beto Passos (PT) insi-
nuou que o afastamento de Miguel 
Gontarek (PP) foi forjado. O que o 
senhor tem a dizer sobre isso?

Não tenho informação sobre 

isso. Quem recebeu o pedido da 
licença do vereador foi o pre-
sidente da Câmara. O vereador 
pode pedir licença sem remu-
neração a qualquer momento. 
É legal e foi isso que o vereador 
Miguel fez.

Quando eles falam em ir à Justiça, 
o senhor acredita que isso ameaça 
seu mandato?

Acredito que não. O plenário é 
soberano. Demos oportunidade 
de eles lançarem um candidato, 
baterem chapa conosco e eles 
não concordaram com isso. O 
Ministério Público não vai entrar 
nessa questão, que é intrínseca 

da Câmara.

Em 2010 o senhor vai continuar 
defendendo a candidatura de todos 
os vereadores, sem blocos?

Sem dúvida. Fui um dos que fi ze-
ram essa proposta, fui derrotado, 
mas vou continuar defendendo 
essa tese.

Essa eleição tumultuada prejudica 
seu mandato, considerando que 
estes vereadores farão oposição?

Não. Acredito que não. Eles têm 
de pensar primeiro em Canoi-
nhas. Não podem querer atrapa-
lhar a presidência por questões 
pessoais. Se isso vier a acontecer, 
vou denunciar.

O senhor acha que as duas próxi-
mas presidências são dos novatos, 
ou é algo a se discutir?

Temos de construir. Sou a favor 
da democracia. Nos próximos 
dois anos temos compromisso 
com dois companheiros do 
bloco e vamos cumprir esse 
compromisso já acordado.

Quem são esses companheiros?

O vereador Paulo Glinski 
(DEM) quer ser candidato em 
2011 e o vereador Bene Carva-
lho (PMDB) está cotado para 
2012. Vou trabalhar a favor 
deles.

O senhor se refere ao seu voto?

Sim, ao meu voto. E vou traba-
lhar incansavelmente para fazer 
o meu sucessor.

O que esperar de Wilson Pereira 
presidente?

Podem esperar uma continuida-
de do trabalho que o Célio vem 
fazendo, uma aproximação do 
poder executivo, não (a Câmara) 
ser submissa, mas estar muito 
próxima das discussões.

Vereador Beto Passos sugere que 

o vereador mais votado deveria 
ter uma presidência. O senhor, no 
entanto, foi o mais votado de 2004, 
mas nunca assumiu a presidência. 
O senhor se sente justiçado?

Sem dúvida. Sempre respeitei a 
vontade dos demais vereadores. 
Nunca forcei a barra para ser 
candidato. Abri mão para vere-
adores com mais tempo de casa. 
Soube respeitar pessoas que 
estavam na casa há mais tempo. 
Ademais, aqui é outra eleição em 
que a pessoa que quer ser pre-
sidente tem de fazer uma busca 
incansável por votos, sem dene-
grir a imagem de ninguém, sem 
provocar a família de ninguém, 
de uma maneira truculenta ou 
ameaçadora como aconteceu 
aqui nessa Casa.

Quais as principais diferenças en-
tre a primeira legislatura e esta?

A legislatura passada era mais 
unida, as discussões que tínha-
mos eram travadas internamen-
te. O que ocorre hoje é que tem 
pessoas que estão discutindo 
isso na imprensa de uma ma-
neira que nunca ocorreu antes 
e sem dar a oportunidade de a 
outra parte se defender. 

PEREIRA sobre os novatos: “Eles têm de pensar primeiro em Canoinhas”
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EnfOque

VISITA DOS FUTUROS 
INTERACTIANOS

Em nossa reunião do dia 2/12, recebemos a honrosa visita de um 

grupo de jovens, que farão parte do Interact Club, cuja fundação 

estamos apoiando. A sua futura diretoria, tendo à frente o jovem 

companheiro Flaviano como presidente, e demais membros pre-

sentes, despertaram a admiração de todos os rotarianos, pelo 

entusiasmo e organização, e acima de tudo, pela receptividade à 

ideia de servir ao próximo. Parabéns a toda a equipe.   

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPO D’ÁGUA VERDE (AMCAV) 

Atendendo ao pedido da diretoria da Amcav, o Rotary Club de Ca-

noinhas fez a doação de 100 brinquedos para serem distribuídos 

às crianças carentes daquele populoso bairro, por ocasião da sua 

festa natalina. Assim, no dia 3/12 os companheiros Kogi e Nas-

cimento fizeram a entrega dos brinquedos, conforme prometido, 

fruto da contribuição de todos os rotarianos. Congratulamos o pre-

sidente da Amcav Adinor da Silva, bem como os demais membros 

da diretoria, pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo à 

frente daquela instituição.      

FESTIVA DE NATAL E ADMISSÃO DE 
NOVOS ROTARIANOS

Realizamos em 16/12, nas dependências do Restaurante Fricotes, 

a nossa Reunião Festiva de Natal. Com as presenças das senhoras 

da Casa da Amizade e convidados, desfrutamos de momentos agra-

dáveis de companheirismo. O ponto alto da reunião foi o cerimonial 

de posse dos novos sócios do clube. Foram admitidos como novos 

rotarianos, os companheiros Christopher Rudolf Froehner, Edmilson 

Luiz Verka e José Vori Batista. As respectivas esposas, Cristina, 

Laurici e Cibeli também foram admitidas como novas sócias da 

Associação das Senhoras de Rotarianos (Casa da Amizade). Todos 

foram homenageados e receberam os cumprimentos da Família 

Rotária. O Rotary Club de Canoinhas, com 46 membros, continua 

sendo o líder do Distrito 4740, em número de associados.

NOSSA MENSAGEM DE NATAL 
Ao final dos nossos trabalhos em 2009, voltando o olhar para as 

ações desenvolvidas ao longo deste ano, podemos constatar a 

realização de quase tudo o que almejávamos fazer. O apoio e 

o incentivo de todos os companheiros, que sempre estiveram 

presentes, foram fatores determinantes para que pudéssemos 

exercitar e enaltecer os nobres e fundamentais princípios rotários 

do BEM SERVIR. 

Desejamos transmitir à Família Rotária e a todas as pessoas da 

nossa comunidade que praticam o voluntariado em prol das cau-

sas humanitárias, que Deus os abençôe e os ilumine neste Natal, 

dando-lhes força para prosseguir batalhando em 2010. 

FELIZ NATAL!   FELIZ ANO NOVO!   
(Comissão de Imagem Pública - 12/2009)

ROTARY CLUB 

DE CANOINHAS

DISTRITO 4740

- Parabéns para ODAIR JOSÉ VAZ, pela 

graduação em Geografi a, pela Fafi  de União da 

Vitória. Muito sucesso!

15 Anos! Na quarta-feira, 30, Mônica 

R.Schreiner completa 15 anos. Seu 

irmão, Bruno, e seus pais, Laura e 

Beto, lhe desejam toda a felicidade do 

mundo. Parabéns!

Isabela Sachweh Massaneiro de 

Lima completou na terça-feira, 22, 

15 anos. Seus pais, Márcia e Wilmar, 

desejam muitas felicidades e reali-

zações!

Os fi lhos, netos, bisnetos e tatarane-

tos de Vó Angélica mandam para os 

parabéns para a jovem senhora que 

completou 88 anos ontem. Parabéns!

Willian Burgardt de Souza, aprovado 

para cursar Matemática na Fafi , de 

União da Vitória, recebe os parabéns de 

seus pais, Eloir e Marilei, que lhe dese-

jam muito sucesso nessa nova jornada!

Nadir Hacker completa hoje 77 anos 

de vida. Seus familiares desejam 

muita saúde, paz e felicidade!

Vanessa Maria Ludka colou grau em 

Geografi a pela Fafi  na quarta-feira, 

16, e agora se prepara para prestar 

prova para Mestrado na UFPR. 

Sucesso!

- ANIVERSARIANTES 

NA PÁGINA 25

Almiro Lisbôa aniversaria em 1.º de 

janeiro e seus familiares desejam 

antecipadamente muitas felicidades e 

que 2010 seja repleto de saúde!

Kelly Beckert se forma em Nutrição 

em 16 de janeiro, pela Uniguaçu. Sua 

mãe, Jenovaci, seu namorado, Tiago, 

e demais familiares, desejam muito 

sucesso!

Erika Vitória Karvat completa no do-

mingo, 27, seu 1.° aninho. Seus pais 

e familiares desejam muita felicidade 

para a garotinha!

Danieli dos Santos Becker, fi lha 

de Amadeus e Judite dos Santos, e 

esposa de Silvio Becker, colou grau 

na sexta-feira, 18, em Farmácia, 

pela Uniguaçu, em União da Vitória. 

Parabéns e sucesso!

Karina colou grau, na sexta-feira, 

18, em História, pela Fafi . Seus pais, 

Ocimar Michel e Terezinha, junto 

com seu irmão, Tiago, a parabeni-

zam pela conquista!

Hoje é dia de festa para Marcelo 

Greschechem. Sua namorada, Dani, 

lhe deseja paz, saúde e muitas felici-

dades. Parabéns!
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Feliz Natal!
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Corriqueira no verão, insolação pode ser grave, mas pode ser evitada

Sol exige mais 
cuidados na estação

Gracieli Polak
CANOINHAS

Sol, calor, exposição aos raios 
solares por tempo prolongado. 
As condições climáticas do 
verão são perigosas para o sur-
gimento de diversas doenças 
associadas à exposição solar, 
como queimaduras, câncer de 
pele e insolação, agravadas 
pela busca por bronzeamentos 
rápidos ou pela falta de cuida-
do na hora de tomar sol. 

De acordo com o médico 
der matologista Ayres Hir t 
Júnior, a exposição solar em 
qualquer época do ano deve 
ser realizada com aplicação de 
protetor solar e, ainda assim, 
principalmente nesta estação 
do ano, deve se optar por luga-
res em que não haja exposição 
direta. “O creme protetor di-
minui o dano causado pelo sol. 
Se uma pessoa de pele clara, 
principalmente, utiliza um fa-
tor maior de 30, os danos são 
amenizados, mas nem por isso 
chapéus e guarda-sóis devem 
ser dispensados”, alerta.

Os riscos para quem se 
expõe exageradamente ao sol, 
além da possibilidade de sur-
gimento de algumas doenças, 
alerta o médico, podem ser 
bastante visíveis.  “A gente 
quer se bronzear rápido e 
acaba exagerando na dose, 
conseguindo também algumas 
queimaduras”, conta a locuto-
ra Alessandra Beatriz Deitos, 
que há um mês trouxe mais 
que uma cor saudável do final 
de semana na praia. “Além 
das queimaduras eu tive febre 
e também muitas dores pelo 
corpo”, explica Alessandra, 
que por pouco não teve um 

quadro de insolação.
De acordo com a Socieda-

de Brasileira de Dermatologia, 
a insolação acontece quando o 
organismo fica incapacitado 
de controlar sua temperatura, 
ou seja, quando o corpo fica 
incapacitado de se resfriar. O 
quadro é facilitado pela expo-
sição ao sol e pela não repo-
sição dos líquidos, perdidos 
com o suor e com a urina. Sem 
poder adequar o corpo aos 37º 
de média, o corpo esquenta. A 
solução para evitá-la, segundo 
os médicos, é simples.

BEBA ÁGUA

Em condições normais, o con-
sumo de água deve ser igual ou 
superior aos dois litros diários. 
Com a exposição maior ao ca-
lor, essa quantia deve ser de, 
no mínimo, três litros. Com 
o quadro instalado, a busca 
deve ser por cuidados médicos 
específicos rápidos.

CRIANÇAS correm risco maior
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Instituição completou 11 anos e realizou encontro regional

Polícia Ambiental 
vira Companhia

Gracieli Polak
CANOINHAS

Estado de Santa Catarina
Município de Irineópolis
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

EDITAL Nº 01/2009
Flavia Metzger, Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que, com base na 
Lei nº 8.069/90 e com as modifi cações introduzidas pelo 
Artigo 10 da Lei nº 8.242/91 e na Lei Municipal nº 647/92, 
alterada pelas Leis Municipais nº 692/93 de 28/09/1993; 
1.335/2007 de 19/12/2007; 1.336/2007 de 20/12/2007; 
considerando ainda, a Resolução 01/2009 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estão 
abertas as inscrições para a escolha de um membro efetivo 
e cinco membros suplentes do Conselho Tutelar.

1 - DO CALENDÁRIO OFICIAL: 
Fica estabelecido o seguinte calendário: 
- Publicação do Edital sobre a eleição do Conselho 

Tutelar: 18/12/2009. 
- Inscrições dos candidatos: 04 a 15/01/2010. 
- Inscrição de eleitores por entidade: 04 a 

15/01/2010
- Homologação das inscrições: 18/01/2010. 
- Publicação das inscrições: 19/01/2010. 
- Prazo para impugnação dos candidatos: 20,21 e 

22/01/2010. 
- Apreciação das impugnações: 25/01/2010. 
- Prazo para os candidatos manifestarem-se sobre 

as impugnações: 26, 27 e 28/01/2010. 
- Data da eleição: 03 de fevereiro de 2010. 
- Horário: 08:00 às 12:00 horas. 
- Local: Associação Comunitária de Irineópolis. 

2 - ESCLARECIMENTOS ÚTEIS AOS CANDIDA-
TOS: 

Único Conselho Tutelar. 
Número de Vagas: 01 (um) titular e 05 (cinco) 

suplentes. 
Tempo de Mandato: de fevereiro de 2010 à março 

de 2011. 
Vencimentos: R$ 931,91 (novecentos e trinta e um 

reais e noventa e um centavos). O suplente somente fará 
jus ao valor do vencimento da vaga de Conselheiro Tutelar 
quando ocupar a vaga do titular. 

Expediente: das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 
17:30 horas, com previsão de plantões noturnos e também 
aos sábados, domingos e feriados, conforme escala.   

3 - DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 

a) Poderão concorrer os candidatos inscritos que 
preencham os seguintes critérios: 

I - Reconhecida idoneidade moral; 
II - Idade superior a 21 anos; 
III - Residir no município, no mínimo há 02 anos; 
IV - Formação de nível superior; 
V – Possuir Carteira Nacional de Habilitação - 

CNH. 
b) Os candidatos, quando da inscrição, deverão 

anexar Curriculum Vitae, acompanhado da documentação 
comprobatória dos critérios estabelecidos. 

d) O prazo para inscrição de candidatos será entre os 
dias 04 a 15 de janeiro, das 07h30min., às 13:00 horas. 

e) O recebimento de inscrições será na Prefeitura 
Municipal de Irineópolis - Secretaria do Desenvolvimento 
Comunitário, localizada na Rua Paraná, nº. 200. 

f) Conforme Lei Federal nº 8.069/90 são impedidos de 
servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes 
e descendentes, sogro e sogra ou nora, irmãos, cunhados, 
durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta 
ou enteado. Estende-se o impedimento do conselheiro, 
em relação à autoridade judiciária, ao representante do 
Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 
da Juventude, em exercício na Comarca, foro Regional 
ou Distrital. 

  4 - DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS: 
a) Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão do 

Processo Administrativo de Escolha dos Conselheiros 
Tutelares fará a análise do Curriculum e da documentação 
apresentada pelos candidatos, no dia 18 de janeiro de 
2010. No dia 19 de janeiro de 2010, será publicado Edital 
com a relação dos candidatos, na imprensa local, para 
ciência pública. 

b) A partir da publicação, qualquer pessoa física 
ou jurídica da comunidade terá o prazo de 03 dias úteis 
para solicitar a impugnação da candidatura, com base 
nos critérios de registro de candidatos, devendo provar 
o alegado. 

c) O candidato impugnado terá 03 dias úteis para 
manifestar-se sobre a impugnação, a partir da intimação. 

d) A decisão da respectiva impugnação será cien-
tifi cada às partes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pela 
Comissão do Processo Administrativo de Escolha dos 
Conselheiros Tutelares, da qual não caberá recurso. 

5 - DA ELEIÇÃO: 
a) A eleição será feita por votação secreta, pelos 

delegados nomeados por entidades representativas da 
sociedade, em especial, de atendimento e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, do município de Iri-
neópolis, inscritos previamente e também pelos membros 
efetivos ou suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente lembra que: Os candidatos devem ter 

conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em especial dos Artigos 131 a 140. 

                                         

Irineópolis/ SC, 18 de dezembro de 2009.

_______________________________________ 
FLAVIA METZGER

Presidente do CMDCA

Estado de Santa Catarina
Município de Irineópolis
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

RESOLUÇÃO N. 01/2009

DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO DE 
UM TITULAR E CINCO SUPLENTES DO CONSELHO 

TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Irineópolis – SC, dando cum-
primento a decisão prolatada em reunião ordinária no dia 
14 de dezembro de 2009, e de acordo com a lei nº 647/92 
de 07/11/92 e 1.335/2007 de 19 de dezembro de 2007, 
resolve efetivar os critérios para a eleição de um titular 
e cinco suplentes do Conselho Tutelar, para completar o 
atual mandato até março de 2011.

1º - Poderão se inscrever como candidatos a Mem-
bros do Conselho Tutelar, pessoas que preencherem os 
requisitos abaixo relacionados constantes na lei n.º 647/92 
de 07/11/92 com redação dada pela lei n.º 1.335/2007 de 
19/12/2007.

• Reconhecida idoneidade moral (com comprovante, 
atestado de boa conduta expedido por autoridade local);

• Idade superior a 21 anos;
• Residir no município, no mínimo a 02 (dois) anos;
• Ter Ensino Superior completo;
• Possuir Carteira Nacional de Habilitação.

2º - Os candidatos a membros do Conselho Tutelar 
deverão apresentar Curriculum Vitae quando da sua 
inscrição junto ao Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, sendo que este procederá a 
análise dos Currículos, permanecendo como candidatos 
somente aqueles que realmente preencherem os requisitos 
acima citados.

3º - Poderão votar nos candidatos a membros do 
Conselho Tutelar, entidades representativas da socieda-
de, em especial, de atendimento e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente que se inscreverem previamente 
junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e de 
Adolescente, nomeando um delegado, com exceção dos 
partidos políticos, e também terão direito a voto, membros 
efetivos do Conselho municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente ou no seu impedimento, o seu suplente.

4º - Encerrado o prazo de registro e após análise dos 
currículos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, publicará edital com a relação dos 
candidatos, para ciência pública.

5º - A eleição dos candidatos se dará pelo voto se-
creto dos delegados e dos membros efetivos do Conselho  
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, em 
assembléia, cujo dia, local e horário serão divulgados na 
imprensa local através de edital, sendo a eleição coorde-
nada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente e fi scalizada pelo Ministério Público.

6º - Os delegados nomeados e os membros efetivos 
do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Ado-
lescente, deverão votar em três candidatos que sentirem 
estar aptos para atuar no Conselho Tutelar, sendo que o 
primeiro mais votado será eleito titular.

7º - Em caso de empate, dar-se-á preferência ao 
candidato que contar mais idade. Persistindo o empate, 
será decidido pelo estado civil, dando-se preferência ao 
casado, e em terceira hipótese, pelo número de fi lhos.

8º - O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente indicará anteriormente à eleição, as pessoas 
que irão secretariar os trabalhos.

9º - Terminada a eleição, será processada a conta-
gem dos votos na presença dos presentes.

10º - Será publicado em edital, o nome do candidato 
eleito, cuja posse será fi xada pelo Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente.

11º - Ficam revogados os efeitos da Resolução nº 
01/2007 de data de 20 de dezembro de 2007 e demais 
disposições em contrário.

Irineópolis (SC) 14 de dezembro de 2009.

Flavia Metzger
Presidente CMDCA

Na sexta-feira, 18, a Polícia Militar 

Ambiental de Canoinhas comple-

tou 11 anos de atuação na região, 

efetuando fi scalização ambiental e 

contribuindo com a preservação do 

meio ambiente. O grupo, designado 

como 12.º Pelotão de Polícia Militar 

Ambiental foi elevado à categoria de 

companhia, passando a se designar 

6.ª Companhia de Polícia Militar 

Ambiental, exercendo o comando 

regional das atividades de fi scaliza-

ção e proteção do meio ambiente, 

com subordinação ao Pelotão de 

Caçador e aos destacamentos de 

Porto União e Videira. 

No sábado, 19, a entidade pro-

moveu o 1.º Encontro Regional de 

Protetores Ambientais (Erpa), com 

o apoio do grupo escoteiro Caá-

Yari, de Canoinhas. O evento reuniu 

adolescentes de Canoinhas, Três 

Barras e Rio Negrinho participantes 

do Programa Protetor Ambiental, 

desenvolvido pela Polícia Ambiental 

em toda Santa Catarina. De acordo 

com os organizadores, o Erpa foi 

promovido com o intuito de pro-

porcionar uma aproximação entre 

os dois grupos (um de Canoinhas e 

Três Barras, outro de Rio Negrinho) 

e possibilitar troca de experiências 

entre eles. 

As atividades, que compreende-

ram instruções de primeiros socor-

ros, resgate de tradições populares, 

orientações de localização e ainda 

atividades lúdicas sobre preserva-

ção ambiental, foram realizadas no 

campo de manobras do Campo de 

Instrução Marechal Hermes, em 

Três Barras, até o domingo, 20, com 

participação de militares do Exército 

Brasileiro e do Corpo de Bombeiros. 

Uma segunda edição do evento já 

está sendo programada para 2010.

UNIMED | Alunos das E.E.B. Almirante Barroso, Irmã Maria 

Felicitas e Colombo Machado Salles tiveram a 

oportunidade de ter um Encontro Marcado com escritor catarinense Fábio 

Brüggmann. O encontro, promovido pela Unimed Canoinhas, aconteceu 

na quinta-feira, 17, com intensas atividades envolvendo alunos e escritor. 

Cumprindo os objetivos do projeto, que é o incentivo à leitura, 118 livros 

foram doados para as escolas pela Unimed.

ENCONTRO de protetores ambientais reuniu adolescentes de três cidades
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União da Vitória-PR teve três 
bilhetes contemplados com o 
1º prêmio da extração 4408-3 
da Loteria Federal. Os bilhetes 
foram adquiridos em Unidade 
Lotérica da cidade.

O sorteio aconteceu no sá-

bado, 19, com o bilhete 75.912, 
que foi premiado com o valor 
de R$ 6 milhões. O felizar-
do deverá comparecer a uma 
Agência da Caixa Econômica 
Federal da cidade com o bilhete 
para receber a bolada.

Prêmio da loteria federal 

sai para União da Vitória
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Depois de ano conturbado, previsão é de verão tranquilo para a região

Verão será de calor 

e umidade normais

Gracieli Polak

CANOINHAS

Estiagem, temporais, tornados, 
enxurradas e granizo. Os eventos 
climáticos que se estenderam 
por 2009 atingiram 94% dos 
municípios catarinenses, ou seja, 
277 municípios, de acordo com 
estimativa da Defesa Civil do Es-
tado, que investiu R$ 7,5 milhões 
em ajuda para os municípios 
atingidos.

Em 2009, o órgão estadual, 
que vinha de uma situação ex-
trema ocasionada pelas chuvas 
que atingiram o Estado em 
2008 homologou um decreto de 
Estado de Calamidade Pública, 
428 decretações de Situação de 
Emergência, além de 129 soli-
citações de prorrogação, totali-
zando 558 processos, 367 enca-
minhados à Secretaria Nacional 
de Defesa Civil, em Brasília, que 
já reconheceu 69. Nove pessoas 
perderam a vida e os desastres 
deixaram 4,6 mil desabrigados e 
22,5 mil desalojados. A previsão 
para o próximo ano, no entanto,  
é otimista.

De acordo com a análise dos 
meteorologistas do Centro de 
Informações de Recursos Am-
bientais e de Hidrometeorologia 
(Ciram), divulgada na segunda-
feira, 21, Santa Catarina pode 
esperar por um verão quente e 
com chuvas dentro da normalida-
de, associadas a pancadas de fi nal 
de tarde, típicas da estação. 

Segundo a meteorologista 
Gilsania Cruz, para a estação 
que começou esta semana, a 
expectativa é de um verão típico, 
com previsão de chuva dentro da 
normalidade e temperaturas um 
pouco acima da média. Segundo 
ela, são esperados períodos mais 
prolongados sem chuva, espe-
cialmente nas regiões do Oeste 
e Meio Oeste. No entanto, estes 
períodos secos serão intercalados 
por alguns eventos de chuva in-
tensa em curto espaço de tempo, 
por vezes associados a temporais 
e granizo isolado, que podem 
ocorrer em todo o Estado e 
provocar estragos.   

NATAL INSTÁVEL

Também quente e úmido deve 
ser o Natal na região. De acor-
do com a previsão divulgada 
pelo Ciram, amanhã deverá ter 
sol com algumas pancadas de 
chuva no Planalto Norte e a 
temperatura pode chegar aos 
30 graus.

Durante o verão as tempe-
raturas devem ficar acima dos 
30 graus em quase todas as 
regiões e, em alguns períodos, 
a influência do ar tropical será 
intensa fazendo com que as 
temperaturas cheguem a 40 
graus nas áreas mais baixas e até 
37 graus em áreas do Planalto.

A Associação São Vicente de 
Paula realizou uma festa no 
domingo, 20, para mais de 250 
pessoas no Salão de Festas da 
Igreja Matriz Cristo Rei, come-
morando o 2.º Natal Vicentino. 
Com as doações recebidas, a 

Associação pode oferecer às di-
versas famílias carentes um dia 
especial, oferecendo almoço e 
presentes para as crianças de 0 a 
14 anos, doados por padrinhos 
e madrinhas convidados pelos 
Vicentinos.

SOL com nuvens deve ser a condição para o dia de Natal; estação promete ser de chuvas rápidas e temperaturas altas

Rigesa conquista tricampeonato
Na sexta-feira, 18, a ADC Rigesa 
comemorou com um jantar festi-
vo a terceira conquista consecutiva 
dos Jogos do Sesi. A empresa de 
Três Barras alcançou 298 pontos 
na competição e encerrou sua 
participação com 59 pontos à 
frente da 2.ª colocada na classifi -
cação geral. Neste ano a empresa 
saiu campeã nas modalidades de 

Bocha, Bola 8, Canastra (M/F), 
Dominó (M/F), Futsal Livre, 
Tênis de Mesa (M/F) e Voleibol 
(M). A Rigesa também participou 
da etapa Regional e classificou 
Canastra, Dominó e Truco para a 
fase estadual, em Jaraguá do Sul. 
Na etapa Sul-Brasileira,  a empresa 
conseguiu se classifi car na modali-
dade Dominó.

Prefeitura de União da Vitória 

abre concurso para 126 cargos
A prefeitura de União da Vitória 
lançou edital de concurso público 
para provimento de vagas do 
quadro pessoal. As provas ob-
jetivas, de caráter eliminatório e 
classifi catório, acontecem no dia 
24 de janeiro de 2010. Ao todo 
são 126 cargos disponíveis com 
salários que variam entre R$ 480, 
59 a R$ 1978, 59, de acordo com 

o cargo desejado. A realização do 
concurso está sob a responsabi-
lidade do Centro Universitário 
de União da Vitória (Uniuv) que 
também serve de local para as 
inscrições (abertas desde o dia 21 
até o dia 15 de janeiro).

Outras informações no site 
www.uniuv.edu.br/concursos/
concurso1812/index.php.

Vicentinos presenteiam carentes
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Comércio abre até as 15 horas de hoje; bancos e Correios encerram expediente às 12 horas; mercados até às 16h

Começa corrida pelas últimas compras

Gracieli Polak

CANOINHAS

Encerrada pela Justiça na sex-
ta-feira, 18, a polêmica sobre  o 
horário natalino em Canoinhas 
ameaçou as compras de final 
de ano, mas não impediu que o 
comércio abrisse as portas até 
mais tarde.  As lojas, que já vi-
nham colocando o horário em 
prática, tiveram nesta semana 
o respaldo legal para funcionar 
até às 22 horas e colaborar para 
que ninguém encontrasse as 
lojas fechadas na hora de fazer 
as compras.

Um parecer do juiz do tra-
balho da Vara de Canoinhas, 
Dr. Lauro Stankiewicz, proibiu 
as intervenções realizadas pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
no Comércio de Canoinhas de 
tentar impedir a normalidade 
dos serviços no comércio va-
rejista durante a execução do 
horário natalino, sob pena de 
multa de R$ 1,5 mil ao dia, va-
lor que pode chegar a R$ 10,5 
mil diários.

Sem intervenção, as lojas 

abertas até mais tarde levaram 
às ruas milhares de pessoas 
em busca dos presentes para o 
Natal e movimentaram o centro 
comercial de Canoinhas duran-
te a semana, mas, para quem 
não aproveitou o expediente 

expandido e ainda não comprou 
os presentes, o tempo está se 
esgotando. Hoje o comércio 
lojista abre até às 15 horas, 
de acordo com a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Canoinhas. 

Para quem precisa ir ao ban-
co ou aos Correios, o expediente 
se encerra um pouco antes. As 
agências bancárias funcionam 
hoje até as 12 horas, assim como 
as agências dos Correios, que 
fecham as portas na metade do 

expediente. Os supermercados 
encerram os expedientes do 
meio dia às 17 horas (confira 
quadro abaixo).

RECESSO 

A prefeitura de Canoinhas não 
abre hoje e volta a funcionar 
na segunda-feira, 28, ficando 
aberta até a quarta-feira, 30. A 
Secretaria Municipal de Saúde, 
em férias coletivas desde o dia 
18, se mantém fechada até 18 
de janeiro, mas as unidades de 
saúde continuam atendendo, 
mas em horários diferentes, 
como a Policlínica Municipal e 
a Clínica da Mulher e da Crian-
ça, das 7 às 13 horas. O Pronto 
Atendimento Municipal conti-
nua atendendo 24 horas.

MOVIMENTO na principal rua do comércio de Canoinhas, Francisco de Paula Pereira, era tranquilo ontem à tarde
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Novas regras começam a valer em janeiro; prazos para despejo fi cam mais curtos, mais há benefícios ao inquilino

Mudanças à vista no inquilinato

Gracieli Polak

COM AGÊNCIAS

Os bons inquilinos podem fi car felizes, 

enquanto os maus podem rever os pa-

gamentos atrasados e começar a fazer 

as malas mais cedo. Sancionada pelo 

presidente Lula no começo do mês, a 

nova lei do inquilinato começa a valer 

já em janeiro, com uma série de novida-

des para locatários e inquilinos, que de 

acordo com análise de especialistas do 

setor, terão mais segurança em relação 

ao processo de aluguel e ocupação.

Para os locatários, um dos prin-

cipais pontos está na redefi nição do 

prazo para despejo dos inquilinos 

inadimplentes. A espera, que antes não 

acontecia antes dos 14 meses agora 

poderá ser feita entre quatro e seis 

meses, isso porque, de acordo com a 

nova lei, a intenção de quitamento dos 

aluguéis atrasados, que hoje prorroga 

o prazo, será extinta. Mais segurança 

também deve vir da defi nição clara da 

contratação de fi adores, difi cultando 

assim, que o setor tenha prejuízos. Na 

antiga lei, essa questão não existia.

Tanto quanto os locatários, os 

inquilinos também tendem a ser bene-

fi ciados com as novas regras. A multa 

por rescisão do contrato, hoje calculada 

pelo valor total do documento, passará 

a ser calculada pelo tempo restante de 

vigência, diminuindo os custos em caso 

de quebra contratual. 

Menos empolgados com as mu-

danças, os lojistas foram os menos bene-

fi ciados com as mudanças. Isso porque, 

de acordo com o texto, depois do prazo 

de vigência do contrato o imóvel pode 

ser requisitado pelo locatário, sem que 

haja prioridade para o antigo ocupante 

ou possibilidade de recurso em instância 

superior.

MAIS OFERTAS

No País, de acordo com estimativa 

feita pelo Congresso Nacional, há sete 

milhões de contratos de locação em 

vigor, enquanto três milhões de imó-

veis estão desocupados. Com as novas 

regras, acreditam os parlamentares, 

parte dos imóveis desocupados poderá 

ser colocada no mercado devido à 

segurança propiciada pelas novas leis, 

situação que deve diminuir o défi cit de 

moradia ao mesmo tempo em que os 

preços também podem cair, devido à 

maior oferta.
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LEI nº 4.481, de 21/12/2009

AUTORIZA ALVARÁ 

PROVISÓRIO DE TAXI

O Vereador Célio Galeski, 
Presidente da Câmara de Verea-
dores de Canoinhas, nos termos 
do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica 
do Município; Faço saber que a 
Câmara manteve e eu promulgo 
a seguinte:

LEI

Art. 1º - Fica concedido Alvará 
de Funcionamento Provisório de 
Ponto de Táxi para o senhor Alceu 
da Silva, CIC nº 218.303.639-72, 
ocupando a vaga nº 09 no ponto 
nº 03, na Rua Felipe Schmidt/
Praça Oswaldo de Oliveira. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

 
Canoinhas, 21 de dezembro 

de 2009

Vereador Célio Galeski     
Presidente da Câmara

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria Legis-
lativa da Câmara de Vereadores 
de Canoinhas, em 21/12/2009.

 José Luiz Lacowicz 
Secretário Legislativo

 L E I  n º   4 . 4 8 0 ,  d e 
21/12/2009

DISPÕE SOBRE O “PRO-
JETO AVANTE EMPREENDE-
DOR”

   

O Vereador Célio Galeski, 
Presidente da Câmara de Verea-
dores de Canoinhas, nos termos 
do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica 
do Município; Faço saber que a 
Câmara manteve e eu promulgo 
a seguinte:

LEI

Art. 1º  Fica instituído o Pro-
jeto “Avante Empreendedor”, 
como contrapartida do Municí-
pio de Canoinhas ao “Projeto 
Empreendedor Individual”, do 
Governo Federal, constante da 
Lei Complementar nº  128, de 
19/12/2008.

Art. 2º   Ficam concedidas 
redução de 90% (noventa por 
cento) nos valores cobrados a 
título de Alvará de Localização e 
de Vigilância Sanitária, quando 
for o caso, para os novos “Em-
preendedores Individuais”, que 
obtiverem novo CNPJ e aderirem 
aos termos da Lei Complementar 
nº  128, de 19/12/2008.

Art. 3º  As despesas decor-
rentes da presente Lei correrão 
por conta das dotações específi -
cas do orçamento. 

Art. 4º  Esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

 
Canoinhas, 21 de dezembro 

de 2009

Vereador Célio Galeski     
Presidente da Câmara

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria Legis-
lativa da Câmara de Vereadores 
de Canoinhas, em 21/12/2009.

José Luiz Lacowicz 
Secretário Legislativo

CÂMARA DE VEREADORES
DE CANOINHAS qqqqFeliz Natal!
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Feliz Natal!
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Boas Festas!
CN publica 

Retrospectiva 

dos fatos do ano
A equipe do Correio do Norte entra 
hoje em férias coletivas. Na próxima 
semana os leitores do jornal receberão 
uma edição especial intitulada Retros-

pectiva 2009. São 5 mil exemplares 
da edição com distribuição gratuita 
que traz um resumo dos fatos mais 
marcantes do ano em Canoinhas e 
região cobertos pelo jornal.

Na semana de 4 a 8/01/2010 
não haverá publicação. O CN volta 
a circular normalmente na semana 
seguinte. A primeira publicação do 
ano circula em 15/01/2010.

Classificados, fotos para a 
Enfoque e reclamações para o Fala 

Cidadão passam a ser recebidos a 
partir de 11/01/2010 na redação ou 
a qualquer momento pelo e-mail: 
cnorte@newage.com.br.
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Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Corrida Rústica 

de Canoinhas 

tem recorde

Ernani Chabatura, de General Car-

neiro, venceu a 4.ª edição da Corrida 

Rústica de Canoinhas, em comemo-

ração ao aniversário do 3.º BPM de 

Canoinhas, com o tempo de 31min48.  

A corrida, que teve a inscrição de 130 

atletas, aconteceu no domingo, 20, 

em um percurso de 10 quilômetros. 

No feminino a vitória foi de Idalina 

de Fátima Leão, de Porto União. 

Na  categoria cadeirante, Olivério de 

Souza Ferreira, de Três Barras, foi o 

campeão.

A categoria Militar para atletas 

das forças armadas e Polícia Militar 

foi vencida por Romário Luis Brey, 

com o tempo de 36min20. O melhor 

atleta canoinhense foi Rodrigo Brey, 

que conquistou a terceira colocação 

geral, com o tempo de 34min06. 

Homem é ferido

com golpes de

faca no J.Paulo 2º
No sábado, 19, o Corpo de Bombeiros 

atendeu na rua Voluntários da Pátria, 

bairro João Paulo 2.º, em Três Barras, um 

homem de 33 anos ferido com golpes de 

faca nas costas. Segundo ele, um rapaz de 

30 anos teria sido o autor dos ferimen-

tos. Eles bebiam em um bar quando se 

desentenderam e aconteceu a agressão. 

O acusado foi preso em fl agrante e vai 

responder por tentativa de homicídio. A 

vítima foi hospitalizada e passa bem.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
ESPORTE

POLÍCIA
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Feliz Natal!
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Fracionamento 

de remédio 

avança mais um 

passo na Câmara 
Foi aprovado na quinta-feira, 17, pela 
Comissão de Seguridade Social da 
Câmara o projeto do governo que 
obriga a indústria a fazer medica-
mentos fracionados (em embalagens 
individuais). O objetivo é evitar que o 
paciente compre mais remédios do 
que precisa. 

Atualmente, o fracionamento 
é opcional. Para entrar em vigor, o 
projeto precisa passar por mais uma 
comissão na Casa e pelo Senado e 
ser sancionado pelo presidente da 
República. A fiscalização caberia 
aos órgãos de vigilância sanitária e a 
sanção iria desde multa de R$ 2 mil 
até o fechamento do local. 

Movimento 

nas rodovias 

federais deve 

aumentar 30%
O fl uxo de veículos nas principais 
rodovias federais em Santa Catarina 
deve fi car até 30% maior do que o 
normal neste período de fi m de ano. 

A expectativa foi divulgada pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
com base no que ocorreu em anos 
anteriores. 

O movimento nas estradas até 
ontem já era considerado intenso em 
alguns horários pelos patrulheiros, 
principalmente na BR-101, que cruza 
o Litoral Catarinense.

Na véspera do Natal, a PRF 
estima que o movimento de veículos 
fi que mais intenso nas BRs principal-
mente, hoje pela manhã.

Feliz 2010!
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Três Barras traz 

bons resultados 

no Brasileiro de 

Tênis de Mesa
A equipe de tênis de mesa da ADC 
Rigesa/Prefeitura Municipal de Três 
Barras retornou do 40.º Campeonato 
Brasileiro realizado em Florianópolis 
com um saldo positivo. Foram seis 
medalhas e um troféu, na maior 
competição do País do esporte, que 
reuniu 700 atletas de 23 Estados 
brasileiros.

A equipe representada pelos 
atletas Allan Casa, Igor Sudoski, Dou-
glas Detoni, Rodrigo Correa, Patrícia 
Worell, Mauren Gauloski, Flaviano 
Zaleski e Vanderlei Pereira,depois 
dos bons resultados obtidos entra em 
férias, mas retorna os treinamentos 
em 18 de janeiro. As escolinhas do 
esporte mantidas em Três Barras 
voltam em 1.º de fevereiro.

Boas Festas!
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Feliz Natal e Feliz Ano Novo!

Ex-presidente 

da UnC passa 

por cirurgia

O ex-diretor-presidente da UnC 
Canoinhas, João Rosa Müller, 
candidato pelo PP a prefeito de 
Canoinhas nas duas últimas elei-
ções, passou por uma intervenção 
cirúrgica no fim de semana para 
retirada de uma pequena lesão no 
fígado. O material foi encaminhado 
para biópsia e o resultado deve sair 
no dia 4 de janeiro.

Müller se recupera em casa. 
Na terça-feira, 22, o progressis-
ta disse que estava se sentindo 
muito bem e que havia saído de 
casa pela primeira vez depois da 
cirurgia.

CANOINHAS
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Feliz Natal e Próspero 2010!
24/12 - Denise Schumager Genoinski

24/12 - Giseli da Silva Witt

24/12 - Ivete Wzoreck

25/12 - Artur Guimarães

25/12 - Terezinha de Jesus Dransfeld

25/12 - Ernani Nepomuceno Pinto

26/12 - Barbara Alves de Moraes

26/12 - João Cleveston

27/12 - Hilda Ap. Ricardo Ferreira

27/12 - Mário José Bredun

27/12 - Marcos Scholze

27/12 - Letícia de Araujo de Oliveira

28/12 - Liara Walter Neves

28/12 - Zenilda Quintino

28/12 - João Trieriveiler

28/12 - Mara Angela

29/12 - João Spack

29/12 - Silmara Teodorovicz

29/12 - Pedro Jorge Jenzura

29/12 - Maria de Lourdes Feldmann

30/12 - Ana Carolina Haensch

30/12 - Waldemar Keiser - Estofaria Keiser

30/12 - Reinaldo Wengrzynowski

30/12 - Jaisson Groscopf

30/12 - Djalma Alves

30/12 - Edson Dobkowski

31/12 - Fábio Landoski de Cristo

31/12 - Silvestre Hollen

01/01 - João Adolfo Kainlik

01/01 - Gisele Terezinha Viana

01/01 - Dira Prussak

01/01 - Terezinha Tavares de Camargo

02/01 - Carmen R. Martins

02/01 - Antonio Alves dos Santos

02/01 - Ivete B. Borges

02/01 - Adão Sidnei Puchinski

02/01 - Talita Fernanda da Silva

02/01 - Leonardo Antonio Suchara

02/01 - Ilda Correa dos Santos

02/01 - Amanda Fatima de Mattos

02/01 - Artemiro Wilson Poltronieri

03/01 - Cacilda Witt

03/01 - Roseli Terezinha do Prado

03/01 - Tarcisio Alves Machado

03/01 - Yasmim Bueno de Oliveira

03/01 - Maria Cristina Shimoguiri

03/01 - Dulce Ferreira Gritten

03/01 - Francisco Pereira

04/01 - Katia Ap Reis Grosskopf

04/01 - Elizabete Ap. Bolgomi 

04/01 - Nelson Alves Ribeiro

04/01 - Maria Geni Grosscopf

05/01 - Bernardete F. Guimarães

05/01 - Roseli Deolinda Farias Reis

05/01 - Adinor Cordeiro

05/01 - Nilza Chagas Gonçalves

05/01 - Reinaldo de Lima

05/01 - Bruno Renan Gutevill

06/01 - Gerci Durau

06/01 - Reinil Barbosa Gonçalves

06/01 - Nayra Helena Rodrigues

06/01 - Cristiano Priebe

06/01 - Raquel Ap. Ribeiro Schimidt 

06/01 - Isabel Cristina Fuck

07/01 - Bernadete Taborda

07/01 - Valmor Alves Pereira

07/01 - Pedro Telles

07/01 - Karin Noernberg Holler

07/01 - Josefa Olinek

06/01 - Aloísio Pecharka

07/01 - Marisa Liller

08/01 - Hilson Rosa Segundo

08/01 - Nelli Ruthes

08/01 - Jander de Oliveira Nunes dos Santos

08/01 - Afonso Muhlmann

08/01 - Reinaldo José Sabatke

08/01 - Maria Zenilda da Silva

08/01 - Maria Amelia Reis

08/01 - Renato Piekarzewicz

08/01 - Ary Ribeiro

09/01 - Rosa dos Santos

09/01 - Sandra Becker

09/01 - Aristiliano de Lima

10/01 - Leonardo Lathi

10/01 - Marli Aparecida Tavares Camargo

10/01 - Silvana Heike

10/01 - Ernani Wogeinaki

10/01 - Nilza de Alexandrina Krauss

10/01 - Bianca Hingist

11/01 - Vinicius dos Anjos Schultz

11/01 - Sergio Rafael Machado da Silveira

12/01 - Silvio José Dambroski

12/01 - Tereza Ap. de Oliveira

12/01 - Osmar de Jesus Ferreira

12/01 - Carlos Evandro Dambroski Shimoguiri

13/01 - Luis Cesar BNF

13/01 - Sergio Carvalho

13/01 - Marisa Salai Voigt

14/01 - Lauro Wisch

14/01 - Zeno Hilário Balkoski

u Aniversariantes
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Feliz Natal e Próspero Ano Novo!Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFeliz Natal e Feliz 2010!
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rrrrrrrrrrrrrrrrrBom Natal e Ano Novo também!



29VARIEDADESCanoinhas, 24 de dezembro de 2009

Programação
Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

CINE POP DANCE
Quando? Hoje
O que? Festa de Natal do Cine, 
distribuição de 200 gorros de Papai 
Noel e ganha entrada pro sábado 
Quando? Sábado
O que? Balada

CLUBE PALÁCIO
Quando? Hoje
O que? Festa de Natal, cerveja e 
drink grátis até a meia-noite
Quando? Sábado
O que? Festa Surpresa

CHANNEL SUMMER BAR
Quando? Hoje
O que? Private Vibe

SALÃO DE MOLA
Quando? Hoje
O que? Baile do 500 por Hora com 
sorteio de R$ 500 a cada hora. Ani-
mação do grupo Os 4 Gaudérios

SBO
Quando? Amanhã
O que? Bailão com Irerê do Brasil
Quando? Domingo
O que? Grupo Bailaço

V12 MUSIC BAR
Quando? Hoje
O que? Natal Turbinado, com DJ 
Júnior, de Blumenau
Quando? Sábado
O que? Transpancadão: Prévia 
do show de João Neto e Frederico 
com a dupla Anderson e Luan

ADC RIGESA, Três Barras
Quando? Hoje
O que? Banda By Brazil

SALÃO PAROQUIAL DE 
PAPANDUVA
Quando? Hoje
O que? Bailão com grupo Portal 
Gaúcho

CLUBE VILA NOVA, Mafra
Quando? Hoje
O que? Grupo Talagaço

CLUBE 16 DE ABRIL, Itaiópolis
Quando? Sábado
O que? Ivonir Machado e Os No-
vos Garotos

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

PRÓXIMOS EVENTOS:

:: 31/12 – Virada do ano com o 
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 – Show nacional com João 
Neto e Frederico, na Firma
:: 20/01 – Festa dos Formandos de 
Farmácia, no V12 Music Bar

ESPECIAL

zssssssssssssszFeliz Natal!
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qqqqqqqFeliz Natal e Boas Festas!

Amigos do Natal
Hoje, às 11 horas, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Ca-
noinhas realiza o último sorteio 
da promoção Amigos do Natal, na 
sede da entidade. Serão sorteados 
aparelhos de televisão, bicicletas e 
os prêmios principais, duas motos 
zero quilômetros. Para participar 
basta gastar R$ 50 em compras nas 
lojas credenciadas pela promoção, 
preencher o cupom e depositar nas 
urnas.

Alcoolizado
Na noite de sábado, 19, na rua João 
Pacheco de Miranda Lima, bairro 
São Cristóvão, em Três Barras, po-
liciais fl agraram um Corcel trafegan-
do na contramão. Ao bater o carro, 
o motorista de 30 anos foi abordado 
pelos policiais, que constataram que 
ele estava bêbado e apresentava 
um ferimento no nariz. Ele tentou 
fugir e agrediu os policiais que o 
dominaram e o encaminharam para 
a Delegacia. Ele vai responder a 
termo circunstanciado.

CN Correção
* Ao contrário do que diz a matéria 
de capa do CN de 18/12, a rodovia 
que liga Canoinhas a Porto União 
se chama SC-280 e não SC-302 
que, na verdade, liga Porto União a 
Matos Costa.
* Na matéria intitulada Mais dois anos 

para averbar propriedade, na página da 
edição de 18/12 onde se lê “três 
bilhões de agricultores”, deve-se ler 
“três milhões de agricultores”.

COMÉRCIO

POLÍCIA
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Áries de 21/3 a 20/4

Touro de 21/4 a 20/5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Câncer de 21/6 a 21/7

Leão de 22/7 a 22/8

Virgem de 23/8 a 22/9

Libra de 23/9 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/1

Aquário de 21/1 a 19/2

Hora de fazer uma pausa, ariano. Reveja seus com-
portamentos e atitudes. Sonhar é preciso, mas é mais 
que necessário que mantenha os pés no chão e evite 
excesso de imaginação. Cuidado com falta de clareza 

ou ilusão. Use sua sensibilidade e permita-se viver a vida com prazer. 
Prefi ra qualidade e intimidade no que diz respeito ao amor. Cuide mais 
de você e de quem ama.

Olhos abertos pois pode surgir uma oportunidade 
profi ssional, geminiano. Ouça as propostas com 
muita atenção. Você tende a estar mais leve e fl exível, 
confi ante do que quer e do que deve fazer. Siga seu 

coração e perceba do que é capaz. A semana promete novidades 
e acontecimentos inesperados que se mostram bastante positivos. 
Energia e entusiasmo à sua disposição.

Adote uma postura mais séria e ponderada, leonino. 
Estes dias prometem alegria, mas também algum 
obstáculo. Supere as difi culdades com bom humor e 
pense que às vezes é preciso ceder e encontrar um 

meio termo. Se está pensando em alguma mudança em sua rotina 
este é o momento de colocar em prática. Boa semana para abandonar 
hábitos e incluir novidades na rotina.

Você pode receber uma boa notícia de alguém que 
gosta muito de você, libriano. Isso tende a te deixar 
feliz. Você pode dar o primeiro passo e dizer o que 
passa sem seu coração para quem você gosta. 

Falar de seus sentimentos nunca foi tão fácil e importante. Declare-
se, mostre o que sente, vá em busca de sua felicidade. Dê amor e 
receberá em troca tudo que espera e muito mais.

Concentre-se nas coisas boas, sagitariano. Evite a 
precipitação e a ação imprudente. Use seu otimismo 
natural e dê mais atenção ao que tem de bom em 
sua vida. É hora de dar mais atenção para você e 

suas vontades. Bons momentos no amor ajudam a relaxar e deixar 
os problemas um pouco de lado. Agrade-se e se for o caso presenteie 
a si mesmo e a quem você gosta.

Criatividade e imaginação em alta, aquariano. Use 
sua intuição na escolha das atividades dos próximos 
dias. Isso inclui escolher com quem deve falar, quem 
deve encontrar e o que deve fazer. É sua sensibi-

lidade que irá dizer o que é mais positivo e o que traz melhores 
resultados. Dê atenção aos seus amigos e marque atividades em 
grupo, principalmente com os mais íntimos.

A semana promete empolgação e alegria, taurino. 
Espere por boas notícias e saiba levar felicidade a 
quem é importante para você. Seu bom humor tende 
a contagiar as pessoas e você está com o poder de 

levar alegria a todos em suas mãos. Seja confi ante e tenha fé nas 
boas novidades que o futuro promete a você. Não hesite em fi car só 
nos momentos em que sentir esta vontade.

Hora de abrir mão de algumas coisas, canceriano. A 
semana pede mais atenção às necessidades alheias, 
ainda que você precise deixar algum projeto seu de 
lado. Leve a sério as necessidades familiares e pense 

que em breve poderá seguir seus projetos adiante. O momento é de 
reduzir a velocidade e estar lado a lado daqueles que são verdadei-
ramente importantes para você.

A semana promete bons momentos a dois, virginiano. 
Estão em alta a paquera, a diversão e o amor. Namore 
e se divirta pois esta é sua chance de descansar e 
levar a vida um pouco menos a sério, pelo menos 

nestes dias. É hora de curtir a vida, de fazer contatos e se divertir. 
Você pode ter uma ótima surpresa no amor. Fique atento a quem se 
aproxima de você.

Deixe um pouco de lado as questões profi ssionais, 
escorpiano. Aproveite a semana para cuidar de sua 
vida pessoal e estar com quem é importante. O 
período favorece o namoro, as conversas e a troca 

de informações. Estar com amigos íntimos promete alegria e boas 
risadas. Aceite convites para festas e eventos com amigos próximos 
e seus familiares. E divirta-se.

Hora de estar com sua família, capricorniano. Quanto 
mais atividades em família, melhor. A semana favore-
ce o contato com seus familiares e a organização de 
sua vida pessoal. É um bom momento para arrumar 

a casa e ter momentos de mais intimidade com seus familiares. 
Abra um pouco mão das suas vontades e agrade mais os que estão 
perto de você.

Peixes de 22/2 a 20/3
Agrade-se, pisciano. Volte sua atenção ao que é impor-
tante para você. É hora de perceber o que te faz feliz 
e o que pode fazer para conquistar o que deseja. É 
um bom momento para se organizar fi nanceiramente, 

fazendo um balanço de seus gastos e ganhos dos últimos tempos. 
Cuidado com a ansiedade. O melhor a fazer é não ter pressa e confi ar 
em seus projetos e ideias.

HORÓSCOPO DA SEMANA

CARTA AO MENINO JESUS

Fonte: Climatempo

HOJE:

22ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite

16ºC

SÁBADO:

31ºC

Manhã Tarde Noite
19ºC

DOMINGO:

32ºC

Manhã Tarde Noite

19ºC

28ºC

ALMANAQUE

CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

CARAS E BOCAS - GLOBO - 19 h

VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min

NATAL

As luzes inundam a noite
Fazendo o amor acordar

São como estrelas multicoloridas
Que adentram o nosso lar

É o inicio de uma nova vida
Que todos querem se perdoar

Rememorando a vinda de JESUS
Todos querem se reconciliar.

A criança espreita o presente
Na ingenuidade em acreditar

Que PAPAI – NOEL é um anjo
E só vem para presentear.

O Natal nos dá a esperança
Que a paz e a alegria vai perdurar

Provando-nos que a caridade
É o único caminho pra se salvar.

O nascimento de uma criança é natal
Uma estrela a mais para brilhar

Ela é mensageira da luz
Que JESUS dedicou-se pregar.

No Natal os anjos são as luzes
Que não conseguimos enxergar

É só com fé e orações
Que fazemos esse amor nos tocar
 E assim semeamos a felicidade

Com a arte de presentear.

FELIZ NATAL!!!

PODER PARALELO - RECORD - 22h15min

Sol com algumas nuvens e chuva passagei-
ra durante o dia. À noite o tempo fi ca fi rme.

HOJE – Verônica consegue convencer Carlos 
Eduardo a denunciar o marido. Ela diz a Roberto 
que quer ganhar a confi ança de Gustavo incri-
minando Alcino. Rose, Péricles e Bené resolvem 
contar para Ernestina que Gustavo está vivo. Al-
cino se declara para Rose, que fi ca constrangida 
e vai embora. Taís chega com Gustavo vestido 
de Papai Noel à casa de Rose. Roberto liga para 
Verônica e avisa que viu Gustavo. Verônica vai 
até a casa de Rose e se joga nos braços de 
Gustavo.

AMANHÃ – Verônica mente para Gustavo, que 
fi ca confuso com a história da vilã. Ela diz que 
foi enganada por Alcino e que pode provar sua 
inocência. Kátia comemora o Natal com um 
senhor misterioso. Mari se declara para Alcino, 
deixando-o surpreso. Rose diz que tem medo de 
Verônica estar armando uma cilada. Os capan-
gas de Roberto acusam Alcino de ter mandado 
matar Gustavo. Verônica chega com as supostas 
provas contra Alcino e Gustavo fi ca feliz.

RESUMO DAS

Novelas

HOJE – Na boate, Lucas 
ameaça Dora. Regina co-
menta com Renata que 
gostou da voz de Felipe 
ao telefone. Durante um 
trabalho, Osmar chama 
Bruno para festejar o Natal 
na vila onde a mãe de Ellen 
mora. Helena comenta com Alice que vai passar 
na vila depois de fi car com Marcos. Tereza leva 
um vestido para Luciana passar a noite de Na-
tal. Tereza ajuda Luciana a tomar banho. Dora 
e Garcia acertam os detalhes para a noite de 
Natal. Onofre não deixa a família passar o Natal 
no restaurante de Garcia. Tomie, Yolanda, Ariane 
e Ricardo organizam a vila para a festa de Natal. 
Miguel se veste de Papai Noel e entrega presen-
tes para as crianças que estão hospitalizadas.

HOJE – Téo segue para a clínica. Tony respira 
com difi culdade. Rafael insiste para que Maura 
lhe conte o que aconteceu. Ela decide terminar 
com ele. Bruno afi rma, diante do Téo, que é o 
novo capo. Sérgio convoca Tucci, Lucas e Iago 
para uma reunião no bunker e afi rma que Tony 
está trabalhando para Bruno. Bruno diz a Fernan-
da que Tony está morto. Ela se desespera e diz 
que vai se matar. Bruno fala para Tony que have-
rá uma reunião do grupo à noite no bunker.

HOJE – Judith e Edgar são encontrados presos e 
pintados de várias cores. Denis chega ao tribunal 
com Xico e Espeto. Bianca leva Miriam para ver 
Xico e ela se emociona ao reencontrar o macaco. 
O juiz comunica sua decisão quando Miriam se 
manifesta e vira a situação contra Judith. Denis 
recebe a tutela de Xico. Dafne recupera o dinheiro 
que ganhou com a venda dos quadros. Aluísio 
avisa para Edgar que chegou uma macaca ao pet 
shop. Xico surge no local e se apaixona por ela.

AMANHÃ – Xico abre a jaula da macaca e os dois 
fogem do pet shop. André é surpreendido com a 
chegada da ex-mulher e do fi lho da Itália. Xico e 
a macaca são bem recebidos na casa de Denis. 
Galeno pede Isis em casamento e Dino surge com 
fl ores. Dino conta a Zoraide que é namorado de 
Isis e ela desmaia. Ísis assume seu namoro com 
Dino e Galeno vai embora humilhado. Xico leva os 
macacos à casa de Gabriel e todos comemoram. 
Dafne avisa que chegou a hora do bebê nascer.

Quantos meninos Jesus existem na mente 
de muitas pessoas. Tem gente que passa 
tão despercebida que quando passa o 
Natal só tem o prazer de somar os lucros 
e daí comemorar. Nem sabe o signifi cado 
do Santo Natal. Então é hora de memorizar 
essa carta que diz assim: ... Estamos no 
Natal, Menino Jesus! Fala-se muito nessa 
festa, mas teu nome quase não é citado. 
É dado presentes, embora a maioria das 
pessoas não saiba qual é a razão de se 
presentear nessa época. Desconhecem 
que Tu és o grande presente do Pai para 
nós, e é por isso que nos presenteamos 
uns aos outros. O Natal de Belém, o teu 
Natal, foi muito simples. Um Natal daquele 
tipo, hoje ninguém notaria. É verdade que 
tua presença na gruta poderia  ser mostra-
da ao vivo e em cores para todo o mundo, 
via satélite. Mas quem iria patrocinar uma 
cena assim, tão pobre em dramaticidade? 
Por sinal, continuas nascendo em inúme-
ras grutas, morros e favelas, e poucos 
estão interessados em te ver. Por outro 

lado, Menino Jesus, há os que começam 
a ver estrelas, escutar a voz de teus men-
sageiros e a correr ao teu encontro. Faze 
com que se multiplique esse número. 
Assim, teus discípulos acordarão outros, e 
todos acabarão indo ao teu encontro nas 
inúmeras grutas espalhadas pelo mundo. 
É esta minha esperança, Menino Jesus. 
Acredito muito em teu incrível poder de 
transformar corações e vidas. Por favor, 
apressa-te! Envia novos mensageiros a 
anunciar a tua chegada. Mas que eles 
não se esqueçam de dizer a todos que és 
muito simples. Porque senão mais gente 
vai passar distraída em frente a tua gruta, 
sem saber que já estás no meio de nós. 
Feliz Natal aos proprietários e funcionários 
deste jornal, Feliz Natal aos leitores deste 
jornal, e Feliz Natal e Próspero Ano Novo a 
todos. O Natal começa quando celebramos 
sua vinda... Mas só se completa quando 
o encontramos em cada irmão, em cada 
irmã. Feliz Ano Novo! Que 2010 seja de 
muito sucesso.

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nu-
vens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pan-
cadas de chuva à tarde e à noite.

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



32 VARIEDADES Canoinhas, 24 de dezembro de 2009

KOGI, presidente do Rotary Club Canoinhas

CÉSAR KOGI coloca distintivo em Luis Batista Vori SILMAR coloca distintivo em Christopher Froehner

VERKA, VORI E FROEHNER: novos companheiros 

Rotary Club Canoinhas 
recebe novos companheiros
Em festiva de Natal da entidade, três membros foram admitidos




