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O  candidato da direita, Se-
bástian Piñera, venceu as 

eleições presidenciais no Chile e 
pôs fi m a 20 anos de hegemonia 
da coalizão de centro-esquerda 
Concertação. O ex-presidente 
Eduardo Frei, candidato gover-
nista, fi cou com 48% dos votos, 
ante 52% de Piñera. O sucessor 
de Michelle Bachelet é empresá-
rio bilionário.

Piñera vence no Chile 
e quebra hegemonia

<< 17/01

A apresentadora Hebe Camargo, 
80 anos, recebeu alta do hos-

pital Albert Einstein, onde estava 
internada para o tratamento de um 
câncer no peritônio (membrana que 
envolve a cavidade abdominal) diag-
nosticado há pouco mais de uma 
semana. Segundo o comunicado, 
Hebe apresenta “condições clínicas 
estáveis e continuará sob cuidados 
médicos em casa”.

Hebe deixa hospital para 
tratamento em casa

<< 20/01

O governador do Distrito 
Federal, José Arruda (sem 

partido), sofreu mais um revés na 
Justiça. Os deputados distritais en-
volvidos no esquema de corrupção 
descoberto pela Polícia Federal, na 
Operação Caixa de Pandora, não 
poderão votar durante a análise 
dos pedidos de impeachment do 
governador na Câmara Legislativa. 
Suplentes devem assumir.

Juiz afasta deputados 
aliados a José Arruda

<< 20/01

Já chega a 20 o número de brasi-
leiros mortos no terremoto que 

devastou o Haiti na terça-feira, 12. 
Na quarta-feira, novo tremor de 
6,1 graus de intensidade atingiu 
o país deixando a população em 
pânico. O governo dos EUA 
defi niu no início da semana uma 
força-tarefa entre países, cada um 
com papel defi nido, para contro-
lar o caos no país.

Sobe para 20 número de 
brasileiros mortos no Haiti

<< 20/01

S
alve Geral, filme de Sérgio 
Rezende, não passou pela pri-

meira peneira dos eleitores de fi lme 
estrangeiro do Oscar. A academia 
divulgou a lista dos nove concor-
rentes às cinco vagas - o longa 
brasileiro que tinha como pano 
de fundo a revolta nos presídios 
paulistas de anos atrás comandada 
pelo PCC estava entre os 65 indi-
cados pelos próprios países. 

Brasil, mais uma vez, está 
fora da festa do Oscar

<< 20/01

Com um forte aumento nas 
remessas de lucros e dividen-

dos pelas empresas estrangeiras, as 
contas externas do Brasil tiveram 
em dezembro de 2009 um défi cit 
de US$ 5,94 bilhões, o pior resul-
tado mensal da série histórica do 
Banco Central iniciada em 1947. 
Em todo o ano passado as transa-
ções correntes fi caram negativas 
em US$ 24,34 bilhões.

Brasil tem pior déficit 
externo desde 1947

<< 21/01

O juiz Álvaro Ciarlini deter-
minou o afastamento ime-

diato do deputado distrital Leo-
nardo Prudente (sem-partido) do 
cargo de presidente da Câmara 
Legislativa de Brasília. Prudente 
fi cou conhecido nacionalmente 
depois da divulgação de imagens 
em que ele colocava nas meias 
dinheiro oriundo de suposto 
esquema de propina.

Juiz afasta deputado da 
meia da Câmara Distrital

<< 19/01

Demissões acima da expectati-
va no fi m do ano frustraram a 

expectativa do governo de terminar 
2009 com a criação de 1 milhão 
de empregos com carteira assina-
da. Em vez disso, foram abertos 
995.110 postos, o pior desempenho 
desde 2003, primeiro ano da gestão 
do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Mais de 415 mil foram demi-
tidos só em dezembro.

Brasil criou 995 mil 
empregos em 2009

<< 20/01

Voltou a chover forte na ma-
drugada de ontem em São 

Paulo provocando mais de 30 
pontos de alagamento e 100km 
de congestionamento. Oito pes-
soas morreram na Grande São 
Paulo vítimas de soterramentos, 
entre elas, uma criança. 
Desde dezembro, 50 pessoas já 
morreram  no Estado em decor-
rência das chuvas.

Chuvas matam oito
soterrados em São Paulo

<< 21/01

Pressionada e investigada por cau-
sa da gripe suína, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) decidiu 
rever as regras para a declaração 
de futuras pandemias. A acusação 
veio após a imprensa dinamarquesa 
obter ofi cialmente informações de 
que membros do grupo criado para 
sugerir medidas à entidade eram 
cientistas fi nanciados por empresas 
do setor.

Investigada, OMS revê 
regras de pandemia

<< 19/01

DESOLAÇÃO: Criança na frente da casa destruída em Petit-Goâve, no Haiti, epicentro do 1.º tremor desta semana
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Fonte: Climatempo

HOJE:

23ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

AMANHÃ:

Manhã Tarde Noite
16ºC

SÁBADO:

25ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

DOMINGO:

26ºC

Manhã Tarde Noite
16ºC

25ºC

Chuvoso durante o dia e a noite

Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-
dos nublados, com chuva a qualquer hora.

Sol com muitas nuvens durante o dia. Perío-
dos nublados, com chuva a qualquer hora.

Moradores do Parado reclamam de “algumas pessoas” que quase todo 
o sábado fi cam até às 3h da manhã com música alta, fazendo festa e 

incomodando a vizinhança próxima a Igreja. “E a lei do silêncio?”, questiona 
leitora que lembra ainda que toda a madrugada são feitas pelo menos quatro 
ligações para a Polícia. “Às vezes eles vêm, às vezes não”, conta a leitora.

ABAIXO À BUGANÇA

             HORAS DE ESPERA

Leitora liga para o CN para desabafar sobre as longas horas de espera 
no Pronto Atendimento Municipal de Canoinhas. Segundo ela, na 

segunda-feira, 18, havia pessoas esperando há mais de oito horas. O CN 
foi ao local e constatou a queixa. Segundo a direção do PA, o acúmulo de 
pacientes se deu por apenas um médico estar atentendo (normalmente são 
dois). Além disso, houve vários casos de emergência que tomaram tempo 
do médico e contribuíram para o acúmulo de pacientes.

R$ 42,9 bilhões
foi o rombo da Previdência acumulado em 2009

15,47%
foi o aumento no número de celulares no Brasil em 2009

22%
do planeta terá mais de 60 anos em 2050

> NÚMEROS

“Em nome de Deus, eu proclamo o fi m do mundo neste século. Todo o 
mundo será destruído, todos os seres humanos vão morrer. Não sou Deus, 
não sou fi lho de Deus, eu sou Cristo eterno”
Mehmet Ali Agca, que atirou contra o Papa João Paulo 2.º em 1981, ao deixar a cadeia esta semana 

Em 2009, os usuários de 
trens e metrôs esqueceram 

34 mil objetos nas estações de 
São Paulo. Os donos buscaram 
apenas 21% dos itens. Além de 
documentos e celulares, também 
são esquecidos objetos como 
dentadura, carrinho de super-
mercado e cadeira de rodas. Eles 
fi cam disponíveis aos usuários 
por 60 dias no seção de Achados 
e Perdidos da Estação Sé.

Os trabalhadores devem con-
sultar seus extratos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), disponíveis no site www.
fgts.gov.br, e procurar a fi scalização 
do Ministério do Trabalho caso seu 
empregador não esteja fazendo os 
depósitos devidos. Os recursos que 
as empresas devem ao FGTS dei-
xam de ser empregados nas diversas 
fi nalidades sociais do fundo, como 
fi nanciar habitação e saneamento.

O gato Casper, de 12 anos, co-
nhecido em Plymouth, na 

Inglaterra, por pegar diariamente 
o mesmo ônibus, no mesmo ho-
rário, ao longo de quatro anos, 
morreu atropelado por um carro 
enquanto tentava entrar no ôni-
bus da linha Número 3. Casper 
embarcava sozinho todos os dias 
às 10h55, em um ponto em frente 
à sua casa e viajava por cerca de 
uma hora, percorrendo 17km.

Depois das listas de casamento, 
uma cadeia de lojas de depar-

tamentos inventou as listas de divór-
cio para casais que vão começar uma 
nova vida separados. Os presentes 
das listas de divórcio vão desde len-
çóis e toalhas a fornos micro-ondas 
e televisões de tela plana. Segundo a 
Debenhams, a novidade foi lançada 
por causa de um aumento da popu-
laridade dos cartões de felicitações e 
festas de divórcio.

Moradores do Alto do Mussi, em Três Barras, estão indignados com a 
instalação de uma fábrica de tubos junto de um viveiro de fl ores no 

meio do perimetro urbano do Alto do Mussi. “Desde então a população vem 
sofrendo com a falta de respeito por parte dessa empresa”, denuncia leitor, 
segundo o qual, o problema é que todo lixo produzido pela empresa - latas, 
litros e descartes de madeira - vem sendo jogado nas laterais das cercas que 
dividem com os vizinhos, inclusive o matagal invadiu todo o pátio. Ainda 
segundo o leitor, o acúmulo de tudo isso resultou numa infestação de ratos 
e baratas. “Até mesmo lagartos e cobras são vistos com frequência pela 
população”, conta. Ele diz ainda que já foram feitas diversas reclamações 
junto a prefeitura, e até mesmo diretamente na fábrica e nenhuma provi-
dência foi tomada até agora.

OLHA O LIXO!
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N
esta semana, a Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara dos Deputados e duas entidades 

ligadas ao tema dos direitos humanos se reuniram 

para discutir a polêmica envolvendo o terceiro Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). A fi nalidade do 

encontro foi defi nir o ponto de vista das entidades sobre o 

assunto. A decisão foi por apoiar o Programa.

O PNDH-3 tem mais de 30 mil palavras pontuadas por 

polêmica que recheou o noticiário nacional antes do trágico 

terremoto do Haiti. Com a catástrofe, o assunto recuou para 

segundo plano, mas não foi esquecido.

Entre os pontos mais polêmicos está o cerceamento aos 

meios de comunicação – especialmente o combate a mono-

pólios como o da RBS, que controla os principais jornais e 

tevês do Sul, o que até tem lá sua pertinência.

O decreto que dá por aprovado o PNDH-3, no entanto, 

acumula vários defeitos. Contudo, um de seus piores vícios é 

marca característica do governante brasileiro, que o lulo-

petismo cultiva com especial satisfação: o mau costume de 

atravancar a já copiosa legislação nacional com diplomas 

inócuos, declarações de intenções talhadas para contemplar 

públicos específi cos.

Encarado desse ângulo, o PNDH-3 surge como compên-

dio das mesuras que o governo Lula se acha obrigado a fazer 

diante de movimentos sociais, grupos de pressão e organi-

zações não-governamentais abrigados na máquina pública. 

De militantes de direitos humanos a invasores de terras e de 

feministas a representantes do movimento negro, todos fi nca-

ram suas bandeiras na Esplanada e no decreto.

Falando especifi camente da imprensa, até onde vão os 

tentáculos do Governo dentro das redações é o que preocupa. 

A intervenção do Estado no que a mídia produz parece uma 

obsessão do governo Lula. Combatido a exaustão o que cons-

ta no PNDH-3, o governo já prepara outro ofensiva. O jornal 

O Estado de S.Paulo de domingo, 17, mostra que o governo 

ensaia para fevereiro uma Conferência de Cultura que prevê 

a discussão de assuntos como “maior controle social sobre a 

gestão de rádios e tevês”, “combate ao monopólio dos meios 

de comunicação” e prega uma confusa relação entre mídia, 

ciência e tecnologia, defendendo que as “tecnologias de 

informação e comunicação sejam descentralizadas”.

A intervenção pretendida parece até inofensiva, mas 

é exatamente assim que começou a ditadura que colocou 

sensores nas redações do Brasil a partir da década de 1960. 

Não esqueçamos que o próprio Estadão está há 175 dias sob 

censura. O fi lho do senador José Sarney, que movia processo 

contra o jornal, retirou a queixa, mas a censura ao Estadão 

permanece em vigor.

O jornal gaúcho Já deve fechar as portas. Não tem con-

dições de pagar uma indenização à família do ex-governador 

Germano Rigotto – cujo irmão, Lindomar, falecido, foi apon-

tado como um dos principais operadores de um esquema de 

corrupção na área de energia, no governo de Pedro Simon. O 

jornal apenas contou a história do rombo de R$ 800 milhões 

(valor atual) nos cofres gaúchos – quinze vezes maior que o 

mensalão lulista – e por isso foi censurado.

O que mais inquieta redações como a do Correio do 

Norte é que se há gente com petulância sufi ciente para cen-

surar um jornal do porte do Estadão, o que será de jornais de 

pequeno porte como o nosso?

EDITORIAL

Direitos Humanos

A intervenção pretendida parece até 

inofensiva, mas é exatamente assim que 

começou a ditadura

ARTIGO

O resultado está aí. 
Em julho de 2008, 
a Secretaria de 

Comunicação da Presi-
dência da República (Se-
com), comandada pelo 
ex-guerrilheiro Franklin 
Martins, contratou por 
R$ 15 milhões anuais 
o Grupo CDN, uma das 
maiores empresas de 
comunicação do País, 
para cuidar da imagem 
do Brasil no exterior. No 
lugar de “Brasil”, leia-se 
“Lula”.

Associada à Fleish-
man-Hillard, outra gigan-
te das relações públicas 
internacionais, com mais 
de 80 escritórios no mundo, a empresa con-
tratou sete jornalistas sênior, com salários 
mensais na casa dos R$ 20 mil, fl uentes em 
inglês, espanhol e francês, com um único ob-
jetivo: colocar a marca “Lula” na mídia global. 
Nenhum outro líder mundial possui tamanha 
estrutura de imprensa trabalhando em regime 
full time (dia e noite) para polir a sua imagem e 
plantar boas notícias no mundo inteiro, a peso 
de ouro, pago com reais dos brasileirinhos. 

E agora, com a maior displicência, quer, 
por meio do famigerado “Decretão”, (do qual 
alega não ter lido nas entrelinhas), cercear o 
direito da livre expressão da imprensa brasilei-
ra, além de outras barbaridades, que, espero 
serem derrubadas nas votações pelo Congres-
so Nacional. Ainda tem gente que esqueceu o 
estrago feito pela repressão empreendida pelo 
famigerado AI-5. O próprio Lula que foi uma de 
suas maiores vítimas ao ser preso e humilhado 
pelo DOI-CODI. Pimenta de Garanhuns no... 
dos outros é refresco! 

Entre os grandes veículos, só O Globo e 
os principais jornais da TV Globo deram o devi-

do destaque à ameaça de censura à imprensa 
contida no tal “decreto dos direitos humanos”, 
aquela peça notavelmente autoritária que vale 
por uma espécie de miniconstituinte. Diante da 
pressão de setores importantes da sociedade 
civil organizada, o presidente recuou e reviu 
alguns pontos. Ameniza mas não resolve! 
Uma coisa eu sei sem precisar usar bola de 
cristal: a liberdade de imprensa é o próximo 
alvo dessa turma que, quando estava com 
a corda no pescoço, lhes servia como tábua 
de salvação, para denunciar os abusos de 
poder da ditadura e atos “abomináveis” que 
feriam os direitos humanos. E a dita grande 
imprensa (o Estadão a Folha de São Paulo, 
entre outros), está tomada de jornalistas que, 
na prática, indagam: “Liberdade pra quê?” A 
despeito dos fatos, esses setores da imprensa 
preferem fazer de conta que o decreto atinge 
tão somente os interesses de “ruralistas, ca-
tólicos e militares reacionários”.

Lucio Luiz Colombo é jornalista e colunista 
do CN

Mídia a peso de ouro e a 
volta do autoritarismo

ARTIGO

T
emos de esclarecer uma coisa. Aliás, 
respeitem-se os números, que falam 
por si. O que nos cabe é usá-los para 

que nossos argumentos sejam menos vul-
neráveis. E os números divulgados com o 
resultado do Edital universal da Fapesc em 15 
de dezembro de 2009 se oferecem a um bom 
argumento. Relacionam-se com a defesa de 
que Canoinhas sedie a nova sede da reitoria 
da Universidade do Contestado (UnC).

É um caso particular, regional, mas também 
setorial, tendo a ver com educação. Por isso, 
sua refl exão pode interessar a todo pai que quer 
o seu fi lho numa universidade, e aí já podemos 
nos reportar a 70 % das famílias catarinenses. 
Os pareceristas da Fapesc aprovaram 189 pro-
jetos. A Fapesc cumpre um papel estratégico no 
novo desenvolvimento catarinense e brasileiro. 
Tirando a UFSC, que aprovou 43% com toda 
justiça, chamam a atenção dois dados familiares 
entre si. Vamos a eles:

O primeiro mostra que, entre as univer-
sidades comunitárias, a UnC aparece em 
terceiro lugar em número de projetos (9% 
do total), somente atrás da Univali (15%) e 
da Furb (13%). Signifi ca que, fi nalmente, a 
UnC chegou entre as grandes do Estado, e 
não pode voltar atrás. Ora, esses projetos 
precisam da autoria de doutores com bons 
currículos. Doutores com bons currículos 
signifi cam pesquisa constante, fundamental 
ao desenvolvimento e, exatamente por isso, 
excelência aos alunos, brindados com boas 
aulas. É melhor para a boa formação técnica e 
teórica, tudo que os pais desejam ou deveriam 
desejar – detalhe: uma universidade assim 
sempre requer um reitor à altura. 

O segundo dado começa com a expli-
cação ao leitor. A UnC tem quatro campi. 
Tinha cinco, mas alguns representantes da 
comunidade de Caçador acharam que seria 
melhor fundar uma nova instituição. Não nos 
cabe aqui julgá-los.  Ainda assim, participaram 
do Edital, anterior ao racha. Dos cinco campi, 
o de Canoinhas aprovou 47% dos projetos, 
a metade, no arredondamento. E qual é a 
explicação para isso? Uma só: excelência 

traduzida em doutores pesquisadores, sem 
os quais uma universidade não passa de 
uma fachada.  Pais e alunos desse Estado 
precisam saber disso.

E o que isso tem a ver com a escolha 
da sede da nova reitoria da UnC? O fato de 
que os pais precisam saber onde seus fi lhos 
estudam. Mais: pais e alunos têm de saber 
que, se a universidade onde seus filhos 
estudam não prima pela excelência, ela não 
os preparará devidamente aos desafi os que 
o País lhes apresenta, que a vida lhes apre-
sentará. Os alunos, muitos deles não sabem 
bem disso. Uma universidade tem a obrigação 
de esclarecê-los.

Desculpe-me o leitor a retórica. Muitos 
não precisam perder o seu tempo lendo isso. 
A chave analítica é a seguinte: o próximo reitor 
tem de estar à altura do seu compromisso e 
a sede da reitoria da UnC tem de ser a mais 
preparada para isso. Temos que escolher bem 
o próximo reitor e exigir responsabilidade pela 
tarefa que assumirá. E temos que defi nir logo 
que a sede da nova reitoria esteja no lugar 
onde precisa estar. 

A sede deve ser o campus de Canoinhas, 
pelo mérito acadêmico de quem investe na 
pesquisa, como revelam os dados do Edital 
da Fapesc. Canoinhas sempre esteve em 
primeiro lugar entre os campi. Hoje é o único 
campus preparado para liderar esse processo, 
que precisa de líderes. Do contrário, não há 
norte. E o critério de escolha tem de respeitar 
o mérito científi co. Se prevalecer o conchavo, 
disfarçado de preocupações demagógicas, a 
UnC será um fi asco daqui pra frente. Seria 
vergonhoso e catastrófi co.  Diz John G. Gun-
nel, fi lósofo e cientista político da Universida-
de de Nova York: O império do mal reside na 
inércia dos homens bons. Portanto, homens 
e mulheres de bem, nos posicionemos. Não 
sejamos fracos  ante o futuro de nossos fi lhos 
e do nosso País. 

Walter Knaesel Birkner é sociólogo, pro-
fessor da UnC e autor do livro Capital social 
em SC, Blumenau, Furb, 2005

Números falam por si
WALTER KNAESEL BIRKNER

LÚCIO LUIZ COLOMBO 
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Prefeito de Major Vieira fala das derrotas no TRE e diz ter esperança de vitória; ele recorreu à última instância

“As traições e rasteiras políticas nos 
surpreendem”, afirma Israel Kiem

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

Na semana de aniversário de 
Major Vieira, prefeito Israel 
Kiem (PP) se viu novamente 
às voltas com advogados, pa-
receres e recursos. Desde que 
o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) cassou seu diploma no 
fi nal do ano passado, a rotina 
de obras e reuniões administra-
tivas tem dividido espaço com 
a busca por uma saída jurídica 
para se manter na prefeitura. Na 
semana passada, o TRE negou 
recurso da primeira decisão. O 
caso agora segue para o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), em 
Brasília. A decisão do TSE, que 
deve sair nos próximos dias, é 
incontestável. Acompanhe a 
entrevista na qual Kiem falou 
sobre o processo, oposição e 
balanço de governo.

O primeiro ano de governo foi mais 
difícil do que o senhor imaginava?

Não é difícil. Aprendi muito. 
Confesso que aprendi rápido. 
Hoje me sinto bem mais maduro. 
As difi culdades vêm no dia a dia, 
mas servem pra gente buscar o 
aperfeiçoamento.

O que o senhor cita como avanços 
de seu governo neste primeiro 
ano?

Investimos bastante na área da 
saúde e agora estamos investindo 
bastante na área da agricultura. 
Melhoramos as estradas. Nosso 
município é muito grande. Apoio 
aos agricultores e melhoria das 

estradas foi nossa prioridade.
O senhor teve de lidar com um ano 
de emergências em decorrência 
do clima. Como está a situação de 
quem sofreu perdas no campo?

Foram cinco meses só de chuvas. 
Conseguimos recursos estaduais 
que foram distribuídos entre 

os que sofreram perdas com as 
tempestades. 

Sua equipe de governo permanece 
este ano?

Minha equipe é muito boa. Não 
se mexe em time que está ga-
nhando.

O que se pode criar de alternativas 
de renda em Major Vieira?

Precisamos fortalecer nossos 
agricultores. Estamos montando 
associações e buscando recursos 
federais. Este ano será de trans-
formação no campo. Queremos 
comprar pelo menos 3 alqueires 
de terras para criar um parque 
industrial no município.

A questão então é fortalecer a agri-
cultura e não criar alternativas?

Sim, fortalecer e melhorar nos-
sa agricultura. Veja a maçã por 
exemplo. Antes se falava em 
maçã apenas em São Joaquim, 
hoje se planta maçã com sucesso 
em Major Vieira e várias cidades 
da região. A fruticultura é uma 
boa alternativa.

O que é mais difícil de administrar: 
os problemas do município como 
bueiros e estradas ou as rasteiras 
políticas?

As pontes, bueiros, a saúde e as 
estradas fazem parte, mas as ras-
teiras políticas são mais doídas. 
É um negócio que você não sabe 
quando vem. As pontes e bueiros 
você conserta, mas as traições e 
rasteiras políticas nos surpreen-

dem, a cada minuto que passa é 
uma nova surpresa.

O senhor esperava que o processo 
que pode resultar em sua cassação 
chegasse ao ponto em que está?

Tinha conhecimento de que pu-
desse chegar a esse ponto. O que 
tenho de falar é que a oposição 
nos ajuda a nos aprimorar, mas 
oposição maldosa, que deixa a 
população apreensiva, mentindo, 
isso eu não aceito.

O que o senhor diz para esta popu-
lação apreensiva?

Sou muito confi ante. Se tivésse-
mos cometido alguma irregula-
ridade, que tivesse causado um 
problema aos cofres públicos, 
tudo bem, mas foi uma simples 
contratação de um assessor 
jurídico, algo absolutamente 
normal, inclusive é feito até hoje 
em vários municípios pequenos 
como Major Vieira. Perdemos 
na primeira instância, mas existe 
a segunda. Vamos recorrer e não 
vamos abaixar a cabeça. O povo 
pode se tranquilizar, estamos 
com muita fé em Deus e traba-
lhando muito pelo povo.

KIEM: “Oposição maldosa, que deixa a população apreensiva, eu não aceito”
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Descentralização

ISRAEL KIEM SE MANTÉM PREFEITO?

Pesquisa feita por professores e alunos da UnC Canoinhas, 

a pedido do Governo do Estado (leia na página 13), traça um 

perfi l avaliativo de 20 Secretarias de Desenvolvimento Regional 

de Santa Catarina. Apesar da amostra ser pequena (346 entre-

vistados), dá pra perceber que o modelo implementado por Luiz 

Henrique (PMDB) é bem avaliado, mas carece de revisão. Não 

há dúvida de que a proximidade do Governo é um ponto positivo 

(32,7% acham isso), o que chama a atenção é que apenas 9,2% 

apontam a agilidade nas ações como ponto alto. Isso porque não 

há agilidade, o que parece claro. A importância dos Conselhos de 

Desenvolvimento Regional (CDRs) é reconhecida por 94,2% dos 

entrevistados. De fato, os Conselhos são primordiais. O que se faz 

a partir do momento em que os CDRs deliberam é que atravanca 

o processo. Os CDRs decidem e o governo ignora. Dessa forma, 

fi ca o dito pelo não dito e tudo segue perfeito só na teoria.

Para a maioria dos que opiniram sobre o principal ponto fra-

co da descentralização, a falta de autonomia desponta para 7,2% 

dos entrevistados. Fato grave, que tira o mérito dos CDRs.

O despreparo dos funcionários, a maioria apadrinhados po-

líticos sem qualquer formação, é apontado como problema para 

6,6% dos entrevistados.

Há de se destacar que para 40,5% dos entrevistados, os inves-

timentos na região são satisfatórios (nota 5).

Em termos de cumprimento de promessas, no entanto, 16,2% 

veem total cumprimento.

32,4% veem discriminação político-partidária nas SDRs e 

37% veem a troca de governo como a principal ameaça a descen-

tralização.

> ELEIÇÃO DA CÂMARA: Há 

quem garanta, dentro do PP, que o 

assunto Miguel Gontarek é coisa do 

passado.

> 18%: dos jovens entre 15 e 17 

anos estão fora da escola no Brasil.

> DOR DE CABEÇA: Poucos sa-

bem que o vereador canoinhense Paulo 

Glinski (DEM) foi o assessor jurídico 

cuja contratação colocou a corda no 

pescoço do prefeito de Major Vieira.

> ELEIÇÃO: Desembargador Newton 

Trisotto foi eleito presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina, por 

votação unânime do Pleno.

> CANOINHAS: Aconteceu na 

terça-feira, 19, a 1.ª Conferência 

Municipal e Assistência Humanitária 

e eleição para escolha dos delegados 

que representarão a cidade na etapa 

estadual.

O PT está com conversações adiantadas com o Partido Republicano Brasileiro (PRB) que já foi seu aliado nas 
duas últimas eleições, em 2002 e 2006, elegendo, inclusive, no último pleito, a deputada estadual Odete de 

Jesus pela mesma legenda. A senadora Ideli Salvatti (PT/SC) afi rma que repetir a aliança é uma tendência para 
2010, mas que o martelo só será batido em reunião a ser marcada nos primeiros dias de fevereiro em Brasília, 
com a presença do vice-presidente José de Alencar e o senador Marcelo Crivella (PRB/RJ).
Na foto, o presidente nacional do Conselho de Ética do PRB, Gerônimo Alves; Ideli; a presidente estadual do 
PT, Luci Choinaki e o presidente estadual do PRB, Paulo Henrique Ferreira.
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O advogado Renato Cepeda foi a primeira vítima da eleição da 
mesa diretora da Câmara de Canoinhas. Ele foi exonerado do cargo de 
assessor jurídico da Casa depois de emitir parecer contrário à vontade 
do bloco dominante.

Cepeda esclareceu que “bloco” se faz entre partidos, não entre 
vereadores e que se o PP, por exemplo, havia se aliado ao bloco dos 
novatos, a migração de Neno Pangratz (PP) para o bloco veterano seria 
inapropriada. Essa “desistência de bloco”, no entanto, não compete a 
Justiça ou aos vereadores julgar, mas sim ao partido, dentro do que diz 
seu código de ética.

Cepeda trabalhou como assessor da Câmara por quase dez anos. 
Primeiro durante o segundo mandato de Orlando Krautler (DEM) e 
depois, no primeiro mandato de Leoberto Weinert (PMDB). Na atual 
legislatura, no entanto, durou apenas um ano no cargo.

Primeira vítimaPavan vai ser julgado na Alesc
O Tribunal de Justiça (TJ) de Santa Catarina votou pela remessa ime-

diata da denúncia do Ministério Público, que envolve o vice-governador 
Leonel Pavan (PSDB), para a Assembleia Legislativa do Estado (Alesc).

Dos 50 desembargadores que puderam votar, 27 foram favoráveis à 
decisão. Caberá agora à Alesc autorizar ou não a abertura do processo. 
Além de Pavan, outras seis pessoas estão sendo investigadas. 

Outros dois itens entraram em pauta no TJ: o desmembramento da 
denúncia e a questão da divulgação de informações sigilosas por parte 
da imprensa. Quanto a este último, o Ministério Público pediu abertura 
de um inquérito policial para apurar o caso. 

Nova estrutura
Com a demissão de Cepeda, Alessandro Décio Damaso, peemede-

bista de carteirinha, assume a assessoria da presidência. Matsuo Fujita 
assume a assessoria administrativa e Alan Damaso da Silveira a assessoria 
das comissões.

Na berlinda
Prefeito Israel Kiem (DEM) tenta de todas as formas que o 

Tribunal de Contas do Estado reaprecie as contas de seu mandato 
como presidente da Câmara de Vereadores em 2005. Seria a única 
possibilidade de salvar seu mandato como prefeito. Sabe ele que o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), úiltima instância a que recorreu, 
tem tradição de referendar decisões dos TREs.

      Em tempo: Davi Ferres (PP), vice de Kiem, já articula a 

possibilidade de lançar candidatura a prefeito numa eventual nova 

eleição.
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Novas leis e medidas, algumas já em vigor, trazem mudanças para os brasileiros em diversos setores

Elas vão alterar seu cotidiano em 2010

COM AGÊNCIAS
O ano mal começou e uma série 
de medidas promete alterar o 
cotidiano dos brasileiros ainda 
neste mês. Confi ra 12 das prin-
cipais alterações, como a adoção 
de um novo modelo de certidão 
de nascimento. 

PLANOS DE SAÚDE

Como o CN publicou na edição 
anterior, a partir de 7 de junho, 
os planos de saúde terão que 
incluir em sua cobertura mais 
70 procedimentos médicos e 
odontológicos. Entre os novos 
procedimentos cobertos estão 
transplantes de medula, vídeo-
cirurgias e exames preventivos, 
como o do HIV para gestantes, 
além da ampliação no número de 
consultas cobertas pelos planos 
para tratamentos com psicólogos, 
fonoaudiólogos, nutricionistas e 
terapeutas ocupacionais.

CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO

As crianças registradas desde 1º de 
janeiro tem um novo modelo de 
certidão de nascimento, adotado 

por todos os cartórios do País, 
seguindo um padrão nacional que 
busca ser mais simples e seguro. 
Agora o documento tem apenas 
um espaço para fi liação, que pode 
ter só o nome da mãe ou só o do 
pai, e traz um número que iden-
tifi ca o cartório, o ano, o livro e a 
folha onde está o registro, que pode 
ser acessado pela internet e será 
reconhecido em todo o País.

LEI DO INQUILINATO 

Como o CN noticiou em dezem-
bro, a nova legislação simplifi ca o 
processo de despejo e entra em 
vigor na segunda-feira, 25. Uma 
das principais mudanças é que o 
inquilino terá agora 30 dias para 
deixar o imóvel quando seu con-
trato não for renovado, medida 
que antes só era possível depois 
de seis meses. Para conseguir 
um despejo, o dono do imóvel 
precisará apenas de um mandado 
judicial. 

PLUGUES E TOMADAS  

Desde 1.º de janeiro a importação 
ou a produção de plugues e tomadas 
fora do novo padrão adotado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) estão proibidos. Os novos 

plugues passaram a ter dois ou três 
pinos redondos e as tomadas, antes 
planas, agora têm uma cavidade, para 
diminuir o risco de choque.  

DESCONTO DE IR 
NO SALÁRIO 
A correção de 4,5% na tabela 
do Imposto de Renda da Pes-
soa Física entrou em vigor no 
primeiro dia do ano. Com isso, 
o desconto do imposto na folha 
de pagamento dos brasileiros 
será um pouco menor em 2010. 
O teto de isenção também subiu 
para R$ 1499,15, aumentando 
o número de pessoas que não 
precisam pagar o IR.

SALÁRIO MÍNIMO 

O reajuste assinado pelo presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva em 
23 de dezembro, elevou o salário 
mínimo nacional de R$ 465 para 
R$ 510 e entrou em vigor ainda 
neste mês. Em Santa Catarina, 
o mínimo regional também está 
valendo legalmente desde 1.º de 
janeiro, com valores que vão de 
R$ 587 a R$ 679, de acordo com 
a categoria trabalhista.

REAJUSTE NA 
APOSENTADORIA 
Aposentados que ganham mais 
que o mínimo tiveram a aposen-
tadoria reajustada em 6, 14% des-
de 1.º de janeiro. No próximo ano 
o reajuste das aposentadorias será 
vinculado ao Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) 
de 2010 e a 50% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2009, se 
ele for positivo.

COFINS ZERO 
PARA MOTOS  

Até 31 de março, as motocicletas 
estarão com a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social (Coofi ns), que representa 
3% do valor da moto, zerado. A 
renúncia fi scal representa R$ 4 
milhões, segundo o ministro da 
Fazenda Guido Mantega.

DECLARAÇÃO TRIBUTÁRIA 
DE EMPRESAS MENSAL 
A Secretaria da Receita Federal de-
terminou que, a partir do início des-
te ano, todas as empresas que optam 
pelo lucro presumido, com exceção 
daquelas sem débitos a declarar, 
têm que entregar a Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Fe-
derais (DCTF) mensalmente. Até 
então, apenas as grandes empresas 
tinham essa obrigação. As demais 
tinham de entregar o documento 
semestralmente.

RESSARCIMENTO 
DE APAGÕES  
A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) faz vigorar desde 
o começo do ano novas regras 
para a distribuição de energia 
que preveem que as companhias 
têm de ressarcir mensalmente 
seus consumidores em casos 

de blecaute . O cálculo é feito 
da seguinte forma: conta-se o 
número de horas de interrupção 
acima do limite estabelecido; 
multiplica-se esse número pelo 
custo da hora de distribuição da 
energia; o número encontrado é 
então multiplicado por 15.

SEGURO-DESEMPREGO  

O valor da parcela do seguro-
desemprego foi reajustado em 
9,67% pelo Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat). Com isso, 
o valor máximo da parcela paga, 
referente aos salários médios 
acima de R$ 1.403,28, sobe de R$ 
870 para até R$ 954,21. A parcela 
mais baixa refere-se justamente 
ao valor do salário mínimo, que 
subiu para R$ 510.

SEGURO DE ACIDENTE 
DE TRABALHO 

O Ministério da Previdência 
Social reformulou a base de cál-
culo do seguro de acidentes de 
trabalho. Com a nova regra, as 
três alíquotas existentes foram 
fl exibilizadas para benefi ciar as 
imagens com menos registros de 
acidentes.
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Profi ssionais da UnC formaram grupo para preservar saúde emocional

Militares recebem 
apoio psicológico

Gracieli Polak
PORTO UNIÃO

Endro

Resgatar vítimas, recolher cor-
pos, consolar pessoas desespera-
das. Esse é o novo trabalho das 
centenas de militares brasileiros 
que fazem parte da missão de 
paz (Minustah) no Haiti, desde 
que o País foi assolado por um 
forte terremoto na terça-feira, 
12, inclusive os 19 militares do 
5.º Batalhão de Engenharia de 
Combate Blindado (BEC Blind), 
de Porto União.

Sem imaginar que passariam 
por uma tragédia como a que 
acontece no País, os militares de 
Porto União foram preparados 
psicologicamente pelo Grupo de 
Apoio Psicológico ao Exército 
(Gape), formado por profi ssio-
nais e acadêmicos da Universi-
dade do Contestado (UnC) de 
Porto União, especialmente para 
a missão de paz. Segundo a co-
ordenadora do Gape, psicóloga 
Marly Perrelly, como a situação 
do Haiti era devastadora por 
causa da guerra civil que asso-
lou o País e ainda persistia em 
algumas regiões, o comando do 
BEC solicitou apoio e o grupo 
foi formado. “Eles precisavam de 
preparação para saber lidar com 
a morte, ter controle emocional, 
saber enfrentar as diferenças 
culturais”, diz.

Com o terremoto, a situação 
foi agravada. “A condição de 
realização da missão agora fi cou 

ainda mais pesada e o apoio 
prestado é fundamental”, ressal-
ta Marly. Quatro profi ssionais e 
dois acadêmicos participam do 
grupo, que antes da partida se 
reunia quinzenalmente e depois 
da viagem mantinham contato 
via internet.

SEM PREVISÃO

De acordo com o sargento Le-
omar, do 5.º BEC , ainda não 
há informações ofi ciais sobre o 
retorno dos militares de Porto 
União ao Brasil, nem sobre o 
envio de nova tropa. Segundo 
ele, os militares estavam com a 
viagem marcada para a semana 
em que aconteceu o tremor e 

agora aguardam o momento 
para retornar. O atendimento 
prestado pelo Gape, segundo a 
psicóloga responsável, tão logo 
será retomado à medida que os 
militares voltarem para o País.

Até o momento, de acordo 
com Marly, o apoio a alguns é 
feito pelo serviço de mensagens 
instantâneas pela internet (MSN), 
mas o tratamento mesmo começa 
depois da volta.“Os militares 
são preparados para lutar e lá 
estão fi rmes e fortes ajudando 
a superar a crise do país, sem 
tempo de pensar em tudo que 
está acontecendo. Quando eles 
voltarem vamos prestar a ajuda 
necessária”, afi rma.

MILITARES em dinâmica antes da partida para a missão no país devastado
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Segundo a tradição, para quem tem soluços, insônia ou indigestão, o 
endro é o remédio ideal. Seu nome inglês, dill, vem da antiga palavra 
norueguesa dylla, que signifi ca consolar ou embalar. Com leve sabor de 
alcaravia, o endro sempre foi usado na culinária e na medicina da Índia.

 FITOTERAPIA: Anethum graveolens. Parte usada: frutos maduros 
secos (sementes). O óleo essencial das sementes é ingrediente no 
preparo da água de endro, tratamento para gases e cólica intestinal de 
bebês e crianças. As sementes de endro têm sido usadas para melhorar 
o fl uxo de leite materno na amamentação. Usada dessa maneira, até a 
quantidade culinária das sementes de endro permite que as proprieda-
des medicinais da erva passem para a criança.
 As sementes podem ser usadas em adultos no caso de problemas 
gastrointestinais, como gases, má digestão e cólicas, graças aos efeitos 
antiespasmódicos. 
 Não quantidade maior que a culinária se estiver grávida ou amamen-
tando, a não ser sob supervisão médica. 

CULINÁRIA: Com sabor que lembra salsa e anis, as folhas frescas 
combinam com queijos frescos, molhos brancos, pratos com ovos, 
frutos do mar e frango, saladas, sopas e pratos com legumes, em es-
pecial batatas. É ingrediente do famoso gravlax, prato escandinavo de 
salmão curado com sal e endro. Adicione a erva fresca a pratos quentes 
pouco antes de servir, pois o cozimento reduz o sabor. As sementes são 
usadas em misturas de temperos para picles, em pães (em especial de 
centeio) e em temperos comerciais para carne.

TRAGÉDIA NO HAITI
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Maioria usa colher e altera quantidade de medicamento

Para não errar a dose, copinho de medida

Gracieli Polak

CANOINHAS

Nas embalagens de remédio, o 
copinho ou a colher medida é 
garantida pela lei. Seu uso, no 
entanto, é condicionado aos costu-
mes do consumidor. Mas, antes de 
abandonar o copinho grudento do 
xarope ou do antibiótico, é preciso 
pesar os prós e os contras da co-
modidade. Segundo uma pesquisa 
realizada com 195 estudantes uni-
versitários na Cornell University, 
nos EUA, mesmo que a pessoa 
aparente dosar a quantidade certa 
do remédio na colher, na maioria 
das vezes ela está errada. 

De acordo com o estudo, 
conforme o tamanho da colher, 
maior a incidência de erro. As 
dosagens errôneas renderam uma 
média de 8% remédio a menos no 
caso de uso de colheres médias, 
enquanto houve um acréscimo de 
11,6% em colheres maiores. As 
dosagens alteradas, segundo os 
idealizadores da pesquisa, podem 
não trazer grandes problemas 
para adultos que fazem uso de 
pouco remédio, mas podem re-
presentar risco para outras faixas 
etárias.

Segundo a farmacêutica Ta-
tiana Bubniak, a dosagem prescri-
ta pelo médico deve ser respeita-
da. “No caso de uma criança que 
precisa receber medicação quatro 
vezes por dia, por exemplo, uma 
alteração na dose pode criar al-
gum problema dependendo da 
situação”, esclarece.

ATENÇÃO REDOBRADA
Para a secretária Eliz Apareci-
da Fagundes, o risco de uma 
dosagem maior ou menor que 
a prescrita pelo médico pratica-
mente não existe. “Eu sempre 
dou a dosagem certa, no copinho, 
porque não gosto de correr o 
risco de errar na quantidade”, 
diz.  Para ela, que teve asma na 

infância e cresceu convivendo 
com as doses de remédios dadas 
com colher pela mãe, não vale a 
pena correr o risco com a fi lha, 
Emilin, mesma opinião partilha-
da pela estudante Bruna Ressel. 

“Eu também cresci vendo meus 
pais dosarem remédios da forma 
diferente da recomendada, mas 
sempre usei as medidas certas. É 
uma questão de se educar para 
isso”, resume.

EMILIN mostra copinho usado pela mãe, Eliz: cuidados com a dosagem
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Instituto de Defesa do Cidadão requer o retorno imediato do transporte ferroviário de cargas entre Mafra e Piratuba

Ação civil pública pressiona ALL

Lúcio Colombo

PORTO UNIÃO

FERROVIA DO CONTESTADO

Uma ação civil pública movida 
pela ONG Instituto de Defesa 
do Cidadão (IDC), com sede em 
Porto União, junto à Vara Federal 
de Caçador contra a América Latina 
Logística Malha Sul S/A (ALL) e a 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), exige o cum-
primento do contrato fi rmado com 
o Governo Federal, requerendo a 
ALL e a ANTT, o retorno imediato 
da prestação do serviço público de 
transporte ferroviário de cargas, no 
trecho que liga os municípios de 
Mafra (Planalto Norte) e Piratuba 
(Meio Oeste).

Segundo o coordenador do 
Instituto de Defesa do Cidadão 
(ITC), o advogado Marcelo José 
Boldori, no contrato a ALL e a 
ANTT se comprometem a man-
ter em perfeitas condições toda 
a extensão da estrada no trecho 
pretendido, cláusulas que não 
estão sendo cumpridas. “Esta-
mos exigindo a reforma de toda 
a linha férrea, a contratação do 
número necessário de pessoas 
para a prestação adequada do ser-
viço, a recuperação de toda a via 

ferroviária, a reposição das linhas 
de manobra que foram indevida-
mente retiradas, a reconstrução de 
todos os trechos onde os trilhos 
bons foram retirados e substitu-
ídos por sucatas, a reconstrução 
dos imóveis que foram destruídos 
por falta de manutenção ou fi sca-
lização, assim como a indenização 
por danos morais coletivos pelo 

patrimônio histórico cultural que 
se perdeu e da ANTT”. A ação 
requer que o Juízo Federal deter-
mine que ela cumpra sua função e 
realmente fi scalize a ALL.

CONTRAPONTO

Boldori cita a resposta da ALL 
a uma correspondência do ITC, 
enviada dia 16 de novembro 

de 2009, questionando o não 
cumprimento do contrato de 
concessão, “argumentos que ab-
solutamente não condizem com 
a realidade”. De acordo com um 
trecho da resposta, a empresa 
afi rmou que “cumpre ressaltar 
que não há descumprimento 
contratual no trecho Mafra-
Piratuba por parte da ALL. Tal 
trecho, mesmo sendo de baixa 
densidade de tráfego ferroviário, 
passa por inspeções periódicas da 
ANTT e continuamente são fei-
tos investimentos na sua manu-
tenção, em estrito cumprimento 
às obrigações contratuais”. Ivana 
Helena Zamuner Spir, gerente de 
Relações Corporativas e Patrimô-
nio da América Latina Logística, 
afi rma que, “o estado geral da 
malha viária é boa, exceto no 

trecho Mafra-Porto União da 
Vitória – Marcelino Ramos”.

O IDC contesta a resposta da 
empresa e denuncia que há meses 
vem observando o desmonte da 
malha ferroviária do trecho com-
preendido entre os municípios 
catarinenses de Mafra e Piratuba, e 
tem documentado com fotografi as 
dos pontos críticos. “Ao estudar-
mos o contrato de concessão, 
constatamos que a nosso ver, a in-
formação que nos foi passada não 
corresponde à verdade”, afi rmou 
o coordenador do IDC. 

Conforme noticiou o CN na 
semana passada, a ALL deveria 
enviar estudo de demanda a As-
sembleia, o que não aconteceu, 
segundo a assessoria de imprensa 
da empresa, porque os deputados 
estão em recesso. 

ESTAÇÕES ABANDONADAS é um dos desafi os para reativar as ferrovias na região do Planalto Norte catarinense
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WILMAR BREY E FAMÍLIA
Agradecem:

A Associação dos Doadores de Sangue da Região de 
Canoinhas – ADOSAREC e ao ROTARY CLUB CANOI-

NHAS, pelo pronto atendimento em um momento de 
extrema difi culdade. 

Agradecer é uma maneira de estar mais próximo de Deus. 

OBRIGADO!

Da. Filomena Nicoluzzi
Por erro de edição, na matéria “Câmara homenageia 
personalidades”, veiculada na edição anterior do CN, 
trocamos a legenda da foto que mostra a sra. Filomena 
Partika Nicoluzzi recebendo o título de Cidadã Honorária 
de Irineópolis. O texto correto é o seguinte: “Filomena 
Partika Nicoluzzi, 92 anos, nascida no interior do muni-
cípio paranaense de Rio Claro, a primeira a receber a 
honraria, foi agraciada com o título de cidadã irineopo-
litana, pelos relevantes serviços sociais prestados à co-
munidade.  Exerceu a nobre missão de parteira por mais 
de 65 anos no antigo distrito de Valões, depois município 
de Irineópolis, com mais de mil partos registrados”.

O vereador-autor da Resolução, José Valmor Nicoluzzi 

(D), fi lho da homenageada, compartilhou a entrega do 

título com Ademir Lühmann, 23 anos, fruto do último 

parto realizado por Dona Filomena 

Enlace na 
Agenda

Diante do altar 
da Igreja Lutera-
na de Irineópolis, 
dia 6 de feverei-
ro, para troca de 
alianças para a 
mão esquerda, a 
ex-modelo inter-
nacional Flávia 
Danielle Grossl e 

Nildo Juliano Brand. Ela, fi lha de Walfrida Latsch Grossl 
e Oscar Eugênio Grossl (in memorian), e ele, fi lho de 
Nildo Brand e Soeli Sandra Krüger, da sociedade de 
Irineópolis. O ato religioso será realizado às 20 horas, 
e depois, padrinhos, familiares, amigos e convidados 
serão recepcionados com um jantar no salão principal 
da Sociedade Recreativa e Cultural. De Lúcio e Maria 
Lúcia, os vo-tos de vida longa e muitas felicidades aos 
noivos.

Lucas – 1.º 
aniversário

Cercado de mimos e 
paparicos da família, 
o garotinho Lucas 
Appel Kutinski com-
pletou seu primei-
ro ano de vida na 
quarta-feira, 20. Os 
pais Ellen Appel e 
Flávio Luis Kutinski, 
da sociedade de Iri-
neópolis, estão pre-
parando com carinho a festinha de aniversário 
de Lucas, que recepcionará seus amiguinhos amanhã à 
tarde no Clube Recreativo e Cultural Valões (country), 
na Vila Batatal.

Novos Cursos
O Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas inicia 
o exercício de 2010 com dois novos cursos para seus 
associados. Produção Caseira de Biscoitos, realizado 

de 12 a 14 de janeiro no Centro de Recuperação na 
Comunidade Água Verde, com 11 participantes. Quem 
ministrou o curso foi a instrutora Renilda Friedrich dos 
Santos, de Canoinhas. E o segundo, foi o curso de Mo-
tosserra - Operação e Manutenção, com 10 participan-
tes, iniciado na segunda-feira, 18, e que será encerrado 
hoje à tarde na empresa Fuck. O instrutor foi João Maria 
Ribeiro, de São Bento do Sul. 

Marco Tebaldi
Os tucanos comemoram 
no sábado, 30, o aniversá-
rio do presidente estadual 
em exercício, e ex-prefeito 
de Joinville, Marco Tebaldi 
(na foto ao lado de Luiz 
Henrique), que recebe 
uma legião de amigos 
para a confraternização 
no aprazível Recanto do 
Calipeiro, balneário de 

Itapema. Na política, Tebaldi é um vencedor: elegeu-
se vereador em Joinville em 1992, com 2.971 votos, a 
segunda maior votação na cidade. Em 2000, candidato 
a vice-prefeito de Luiz Henrique, contribuiu para os 
115.280 votos da coligação que venceu a eleição no 
primeiro turno. Foi reeleito prefeito no primeiro turno em 
2004 com 132.687 votos, um recorde histórico. Como 
prefeito de Joinville, iniciou um processo de construção 
de casas populares, o que lhe valeu o carinhoso apelido 
de “João de Barro”. Amigos e correligionários dos muni-
cípios do Planalto Norte se organizam em caravana para 
prestigiar o aniversariante pessoalmente.

Iguaçu na Taça Planalto
E. C. Iguaçu, de Irineó-
polis, está preparando 
um elenco de res-peito 
para participar da Taça 
Planalto, que começa dia 
21 de fevereiro, com 11 
equipes dos municípios 
de Rio Negrinho, Ma-
fra, Santa Cecília, Matos 
Costa, Porto União, Ca-
noinhas, Bela Vista do 
Toldo e Irineópolis, e uma 
equipe convidada de São 
Mateus do Sul-PR. O advogado Ricardo Beninca, presi-
dente do Iguaçu, informou que o Estádio David Sinder 
Sobrinho está passando por reformas na sede física, 
pintura interna e externa e melhorias nos vestiários, 
para mandar seus jogos com a “casa” arrumada e bem 
apresentável. Trinta jogadores serão inscritos. Os treinos 
já começaram no belo gramado do CT na Água Mineral 
Unterstell, e Beninca promete uma equipe competitiva 
para esta competição regional. 

Câmara Municipal 
A Câmara de Vereado-
res de Irineópolis inicia 
os trabalhos em 2010, a 
partir de 1º de fevereiro 
com a primeira sessão 
ordinária às 19 horas. 
O presidente (foto), ve-
reador Geraldo Orlonski 
(PSDB), disse que a 
partir dessa data, o ano 
legislativo da 13.ª Legis-
latura começa com novo 
horário de expediente. 
De acordo com Portaria 

que editou em dezembro, o horário será das 8h30min 
às 11h30min, de terça a sexta-feira. Às segundas-feiras, 
dias dedicados às sessões ordinárias, o horário será 
das 14 às 21 horas. 

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
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94,2% dos entrevistados acreditam na importância dos Conselhos de Desenvolvimento Regional (CDRs)

Pesquisa aponta aprovação do modelo 
CANOINHAS

O governo de Santa Catarina 
começou 2010 tendo nas mãos 
uma visão mais ampla sobre o 
sistema de gestão que foi im-
plantado em 2003. Professores 
da UnC Canoinhas entregaram 
ao diretor-geral da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Túlio 
Tavares, a pesquisa desenvolvida 
pela Universidade – em parceria 
com o Instituto de Pesquisa, 
Assessoria e Consultoria (Ipac) 
de Blumenau – sobre a avaliação 
do desempenho institucional das 
Secretarias de Desenvolvimento 
Regional (SDRs).

A intenção da pesquisa foi 
apontar pontos fracos, pontos 
fortes, ameaças e possibilidades 
do processo de descentraliza-
ção. As informações foram re-
colhidas em uma amostra de 20 
SDRs do Estado, com pesqui-
sas qualitativas e quantitativas 
feitas com os participantes do 
processo. Desde setembro de 
2009, equipe formada pelo pro-
fessor Walter Knaessl Birkner 
e estudantes do Programa de 

Mestrado em Desenvolvimento 
Regional da UnC, além dos pro-
fi ssionais do Ipac realizaram a 
pesquisa por meio de entrevistas 
e questionários. 

Representantes do Executivo 
e Legislativo, funcionários pú-
blicos, empresários e sociedade 
civil envolvida nos Conselhos 
de Desenvolvimento Regional 
foram ouvidos na pesquisa, que 
teve como resultado uma avalia-
ção positiva do processo. “Este 
processo de descentralização 
desenvolvido em Santa Catarina é 
inovador, ele inaugura uma nova 
era dentro da gestão pública e na 
concepção do Estado Moderno”, 
aponta Birkner. Ele acredita que 

PIONEIRISMO

A pesquisa integra uma linha de 
pesquisa inovadora dentro da 
ciência política. “A UnC foi convi-
dada a fazer esta pesquisa porque 
a produção intelectual oriunda das 
nossas salas de aula está fazendo 

eco lá fora”, observa Birkner. Os 
cursos de Ciências Sociais, Gestão 
Pública e o Programa de Mestra-
do em Desenvolvimento Regional 
infl uenciam para que esta área seja 
observada com mais afi nco por 
docentes e acadêmicos da UnC. 

a observação deste processo é 
indispensável para todos que es-
tudam ou fazem política. Outro 
ponto importante, de acordo 
com o pesquisador, é a formação 
técnica daqueles que vão atuar 
nas secretarias. “Isso vai facilitar 
e endossar ainda mais, em cada 
região, a representatividade das 
Secretarias”, afirma. “A capa-
citação dos agentes envolvidos 
será determinante na qualidade 
da gestão da coisa pública”, diz 
o professor.

NÚMEROS

Entre os dados apontados pela 
pesquisa, 37,6% dos 346 entre-
vistados deram nota 4 para a 
descentralização, sendo zero a 
nota mais baixa e 5 a mais alta, 
e 33,8% deram nota 5. Quando 
a pergunta foi sobre o principal 
ponto forte da descentralização, 
32,7% dos entrevistados res-
ponderam ser a proximidade do 
Governo com a população. Além 
disso, 94,2% dos entrevistados 
acreditam na importância dos 
Conselhos de Desenvolvimento 
Regional. 

TAVARES com professores da UnC Canoinhas: linha de pesquisa inovadora
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Apreensão de produtos piratas cresceu 4% em 2009 no Brasil

Saber procedência 
evita prejuízos

Gracieli Polak

CANOINHAS

Manejo de plantas 

daninhas em lavouras

A interferência de plantas daninhas pode reduzir signifi cativamente    
a produtividade das culturas, além de difi cultar a colheita e reduzir, 
em muitos casos, a qualidade do produto. Atualmente, o método 

mais empregado para o manejo dessas plantas é o químico, por meio do 
uso de herbicidas (agrotóxicos usados para matar as plantas daninhas). 
É inegável a grande importância dos herbicidas para a agricultura.
Contudo, quando há uso frequente de herbicidas, sem o devido acompa-
nhamento técnico, podem ocorrer problemas relacionados à intoxicação 
humana, contaminação do ambiente, aumento do custo de produção e 
aparecimento de plantas daninhas resistentes. Neste sentido, formas 
alternativas de manejo devem ser pesquisadas, discutidas e difundidas 
para que haja redução da dependência de herbicidas para obtenção de 
elevadas produtividades, com viabilidade econômica e ambiental.
As principais formas de redução de infestação de plantas daninhas em 
lavouras são a rotação de culturas e a manutenção do solo sempre 
coberto, seja por plantas cultivadas ou por palha. A rotação de culturas 
reduz os problemas com plantas daninhas devido a três razões: 1) 
redução populacional de espécies daninhas que possuem vantagem 
competitiva em relação a uma determinada espécie cultivada, como, 
por exemplo, papuã em cultivos repetidos de milho; 2) alternância de 
herbicidas imposta pela rotação de culturas; e 3) melhoria da qualidade 
do solo, favorecendo as plantas cultivadas em detrimento das daninhas. 
Por sua vez, a cobertura viva suprime a emergência e/ou crescimento 
de plantas daninhas pelo efeito de competição e, em alguns casos, 
alelopatia. Por outro lado, a cobertura com palha difi culta a emergência 
de várias espécies daninhas devido ao efeito físico de sombreamento e 
consequente redução da amplitude térmica do solo.
Dados de pesquisa mostram que a integração de rotação de culturas com 
a manutenção do solo coberto são práticas que podem reduzir signifi -
cativamente o uso de herbicidas, aumentando a renda dos agricultores 
sem prejudicar o ambiente.

Dr. Alvadi Antonio Balbinot Junior é engenheiro agrônomo, pesquisador 
da Epagri e chefe da Estação Experimental de Canoinhas

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

Alguns mililitros de defensivos 
podem ser sufi cientes para sal-
var uma lavoura inteira das mais 
variadas pragas que atingem o 
campo. O uso destes mesmos 
mililitros de produto inefi ciente 
pode causar danos irreversíveis 
e desbancar a produtividade. Por 
este motivo, alertam especialis-
tas, qualidade é um item essen-
cial no momento de comprar os 
insumos.

Em 2009, as apreensões de 
agrotóxicos ilegais atingiram 
22,1 toneladas em todo o Brasil, 
segundo o Sindicato Nacional da 
Indústria para Defesa Agrícola 
(Sindag), que reúne os dados 
dos órgãos de fi scalização, um 
crescimento de 5% em relação 
ao ano anterior, índice conside-
rado pequeno. O que preocupa 
o Sindag, no entanto, é o au-
mento de 40% na apreensão de 
agrotóxicos falsifi cados, tanto 
ou mais prejudiciais às lavouras 
que os ilegais.

De acordo com o engenhei-
ro agrônomo Fábio Aparecido 
Francisco, representante da 
Syngenta, uma das empresas 
mais respeitadas no setor no 
País, a escolha feita pelos agri-
cultores é determinante para que 
os resultados obtidos sejam os 
melhores. “É fundamental que 
o produtor opte por produtos 
que sejam reconhecidos e que 
apresentem melhores resultados. 
Eles só são vendidos de maneira 
legal”, explica.

Para o agricultor Angelo 
Rogério Kochan, que cultiva soja 
e milho nas localidades de Paula 
Pereira, em Canoinhas, e Barra 
do Potinga, em São Mateus 
do Sul, o uso de insumos com 
certifi cação é uma necessidade 
latente para manter a quali-
dade da lavoura, mesmo que 
apareçam ofertas de produtos 

mais baratos. “Eu compro onde 
estiver mais barato, mas nas em-
presas regulamentadas da cidade, 
porque se tiver algum problema 
eu sei onde posso recorrer”, 
esclarece.

Segundo ele, a oferta de 
produtos de origem duvidosa 
é maior no Estado vizinho, 
enquanto a consciência do agri-
cultor de Santa Catarina é maior. 
“É mais fácil se deparar com 
situações assim do lado de lá do 
rio”, conta. 

EMPRESA LANÇA 

CONCURSO

Na segunda-feira, 18, a Syngenta 

trouxe até a Germinar Insumos 
Agropecuários uma estrutura 
especial para divulgar o Aprova 
F1, promoção que premiará os 
maiores produtores no Planalto 
Norte com híbridos de milho 
e variedades de soja da marca 
com o direito de assistir ao GP 
Brasil de Fórmula 1 neste ano 
com todas as despesas pagas pela 
empresa, que busca a liderança 
no setor na região.

Cerca de 150 agricultores 
se inscreveram, segundo o re-
presentante da empresa, Fábio 
Aparecido Francisco, e passam 
pelo monitoramento das lavouras 
para concorrer ao prêmio.

EQUIPE  da Germinar em evento da Syngenta: incentivo à compra legal
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Acidente não deixou feridos; mulher estava em um dos carros

Motorista passa mal 
e engaveta 5 carros

Edinei Wassoaski
CANOINHAS

O motorista do ônibus da 
Reunidas que fazia a linha 
Papanduva-Canoinhas, Luis 
Fernando Paes de Oliveira, pas-
sou mal na tarde de terça-feira, 
19, ao se aproximar de Canoi-
nhas. Próximo da revenda de 
automóveis Fiat, ele desmaiou, 
perdeu a direção do veículo e 
avançou sobre os carros que 
estavam estacionados em frente 
à concessionária.

O ônibus acabou batendo 
em um Fiat Strada e engavetan-
do outros quatro veículos – um 
Golf, dois Gols e um Palio. 
Todos os veículos foram danifi -

cados. Ninguém fi cou ferido.
Márcia de Souza, que aguar-

dava o marido dentro da Strada 
levou um susto. “Não sei nem 
como aconteceu, quando vi o 
ônibus estava em cima do car-
ro”, conta. Para sorte de Márcia, 
o ônibus bateu na carroceria da 
caminhonete, não causando a ela 
nenhum ferimento. O marido de 
Márcia, Antonio de Souza, conta 
que estava na concessionária para 
marcar a revisão dos primeiros 
15 mil quilômetros do carro 
que comprou no ano passado. 
“Quando escutei o barulho levei 
um susto daqueles”, lembra.

O Palio que estava ao lado ti-
nha 1,5 mil quilômetros rodados 
e pertencia a um funcionário da 

concessionária, assim como os 
outros três carros.

Oliveira foi levado ao Pronto 
Atendimento Municipal e fi cou em 
observação. Ele recebeu alta logo em 
seguida e no momento passa bem.

O acidente deixou a rodovia 
em meia pista por cerca de uma 
hora. Policias rodoviários e mi-
litares trabalharam na operação 
até que o guincho retirasse os 
seis veículos danifi cados.

SEGURO

A Reunidas informou que deve 
acionar o seguro para cobrir as 
despesas dos proprietários dos 
cinco carros, além de consertar a 
grade da concessionária, que foi 
derrubada pela batida.

Casal de Canoinhas é detido por suspeita de homicídio

Ladrões capotam 
carro roubado
Dois dos três assaltantes que 
roubaram um Ford Fiesta de uma 
moradora da localidade de Cam-
pininha, em Três Barras, foram 
presos na terça-feira, 19. Além de 
roubar o carro na quarta-feira, 13, 
eles pediram que a proprietária 
ajudasse a desatolar o veículo.

Segundo a Polícia, a prisão foi 
facilitada pelos assaltantes depois 
que eles capotaram o Fiesta na BR-
280, próximo da Fazenda Batatais, 
em Três Barras. No mato próximo, 
os policiais encontraram a dupla 
bastante ferida. Eles foram detidos 
e encaminhados ao Pronto Atendi-
mento Municipal e de lá foram para 
a Delegacia. O terceiro assaltante 
segue foragido.

Populares 
prendem ladrão
Populares detiveram um rapaz de 
22 anos na tarde de segunda-feira, 
18, que tinha assaltado uma loja da 
rua Coronel Albuquerque. A Polícia 
foi acionada e prendeu o rapaz em 
fl agrante.

Polícia desmonta 
Jogo do Bicho
A Polícia Militar de Canoinhas 
desmontou na quinta-feira, 14, um 
esquema de banca de  jogo do 
bicho em Canoinhas. Os policiais 
descobriram as apostas durante 
uma ronda na rua Eugênio de Sou-
za. Foram apreendidos dinheiro, 
boletos de apostas e uma moto, 
que era usada para o recolhimento 
das apostas. Dois homens foram 
levados para a delegacia.

Detidos por 
agredir família
Na quinta-feira, 14, a Polícia de 
Três Barras prendeu um homem em 
fl agrante por agressão. O homem, 
de 39 anos, agredia seus fi lhos e 
esposa quando os policiais chega-
ram à sua casa.

Já na segunda-feira, 18, outro 
homem, de 28 anos, foi detido 
pela Polícia de Três Barras, por ter 
agredido familiares.

No dia seguinte, outro homem 
de 37 anos foi detido em Canoinhas 
por ter agredido a esposa.

Placa clonada
Na manhã de ontem, um rapaz de 
26 anos foi preso em fl agrante após 
ser constatado que sua motocicle-
ta estava com sinal adulterado e 
possuía a mesma placa que outra 
motocicleta. O rapaz foi abordado 
por policiais militares em um posto 
de combustíveis em Canoinhas e 
encaminhado para a Delegacia de 
Polícia Civil.

Capotamento
Pela terceira vez em um mês, foi 
registrado um capotamento na 
ponte sobre o rio Negro, na divisa 
entre Três Barras e São Mateus 
do Sul-PR no sábado, 16. Uma 
carreta Mercedes-Benz, placas de 
Chopinzinho, conduzida por Ma-
dson Bueno Desingrini, 21 anos, 
tombou atingindo outra carreta 
que estava na frente, conduzida 
por Vilmar Pinheiro, 58 anos.

Desingrini foi atendido pelo 
Corpo de Bombeiros e no mo-
mento passa bem. Pinheiro não 
se feriu.

Esfaqueado
Uma adolescente de 17 anos 
esfaqueou o padrasto, de 46 
anos, na noite de sexta-feira, 15, 
no bairro Água Verde, em Canoi-
nhas. O homem foi atendido pelo 
Corpo de Bombeiros e levado ao 
Pronto Atendimento Municipal.

O Conselho Tutelar foi acio-
nado para tomar conta da ado-
lescente. O homem passou por 
uma cirurgia e no momento passa 
bem.

Ladrão trancado
Um assaltante de 23 anos foi 
detido na madrugada de sábado, 
16, na rua Barão do Rio Branco, 
em Canoinhas, trancado dentro 
do quarto da casa que assaltava. 
Ele chaveou o quarto pelo lado 
de dentro. O dono da casa, que 
desconfi ou do assalto, acionou a 
Polícia e destrancou a porta com 
uma chave reserva. Com o sus-
peito foi encontrado um estojo de 
joias de propriedade da família. 
Ele foi preso em fl agrante.

Pai denuncia filho
O pai de um adolescente de 14 
anos denunciou o fi lho por furto 
no sábado, 16. Ele chamou a 
Polícia depois que o menino se 
rebelou e começou a quebrar os 
vidros da própria casa. Segundo 
o pai, o menino havia furtado 
uma bicicleta barra circular de 
um rapaz de 17 anos e vendido 
a um comerciante por R$ 30. O 
adolescente confi rmou o furto e 
indicou o endereço do receptador, 
que acabou detido. O menino 
deve receber medidas socioe-
ducativas.

Operação Bairros 
fecha cinco casas 
noturnas
A Polícia Militar de Canoinhas 
fechou cinco casas noturnas nos 
bairros Campo d’Água Verde 
e Loteamento Santa Cruz na 
quinta-feira, 14. O motivo foi a 
documentação irregular dos es-
tabelecimentos. Eles só podem 
voltar a funcionar mediante a 
regularização dos documentos.

Um casal de Canoinhas foi de-
tido na tarde de terça-feira, 19, 
pela Polícia Civil de Joinville. 
Os dois são suspeitos de matar 
o autônomo Celso Fernandes, 
36 anos, no dia 11 de outubro 
do ano passado. 

A vítima havia sido encon-
trada morta, enforcada com um 
cadarço dentro de um Monza no 

CANOINHAS
bairro Itaum, zona Sul de Joinvil-
le. Celso estava deitado no banco 
do carona. Após três meses de 
investigações, a polícia reuniu 
provas sufi cientes para conseguir 
os mandados de prisão do casal. 
“Tudo indica que ele cometeu 
o crime. Também há indícios 
de que a mulher também teve 
participação”, afi rma o delegado 
Adriano Bini.

O homem, de 28 anos, e a mu-

lher, de 34, devem cumprir prisão 
temporária por pelo menos um 
mês no Presídio Regional de Join-
ville. Os dois negaram qualquer 
envolvimento na morte de Celso.

Na época do crime, o casal 
morava em Joinville. Eles se 
mudaram para Canoinhas uma 
semana depois que a vítima foi 
assassinada e estavam moran-
do no bairro Campo d’Água 
Verde.

MÁRCIA, que estava dentro da Strada (D) diz ter levado um susto; ela não sofreu nenhum ferimento com o impacto
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A 
paisagem bucólica da 
localidade de Rio da Ve-
ada, área que já provocou 

discussão sobre sua municipali-
dade – houve quem defendesse 
que pertencia a Canoinhas, mas 
Major Vieira acabou adotando a 
área depois de um longo debate –, 
parece perfeita para o desenvolvi-
mento de uma infância saudável. 
Ainda mais quando em casa se tem 
energia elétrica, água encanada, 
antena parabólica, computador 
e a possibilidade de se conectar 
a Internet. Ou seja, nenhuma das 
comodidades que a tecnologia 
proporciona falta onde mora 
Letieli Adamcheski, que amanhã 
completa 10 anos de idade. Justa-
mente no dia em que sua cidade, 
Major Vieira, completa 49 anos. 

Bem diferente da época em 
que sua mãe, Maria Rosa, que tem 
exatamente a idade do município, 
viveu sua infância. Como sempre 
morou em Major Vieira, acompa-
nhou passo a passo a evolução 

Um

BOM 
LUGAR 
para construir 

A VIDA
Maria Rosa Adamcheski e a fi lha Letieli, 
adoram morar em Major Vieira. Não à toa: 
uma tem a mesma idade da cidade e a 
outra faz aniversário no mesmo dia

Edinei Wassoaski
MAJOR VIEIRA

do município de chão batido e 
‘rua única’, que cresceu muito nas 
últimas décadas, segundo ela. Ain-
da lembra quando a mãe juntava 
queijo, feijão e milho e ia para a 
cidade trocar por outros alimen-
tos, sistema econômico bastante 
utilizado no passado.

Maria Rosa nasceu na loca-
lidade de Paiol Velho, em 21 de 
agosto de 1961, quando Major 
Vieira tinha sete meses. Seus pais 
tinham vindo de Santa Cecília-SC, 
em busca de uma vida melhor. 
Sempre cultivaram a terra. Ela 
chegou a cursar o primário, mas 
quando foi convidada para for-
mar uma das primeiras turmas 
de segundo grau (hoje Ensino 

Médio) do Colégio Luiz Davet, 
seu pai deu a tradicional resposta: 
“Estudar pra que? Pra lavar roupa 
e cuidar da casa?”.

Com Letieli é diferente. Tan-
to Maria Rosa quanto o pai, 
Sílvio, querem ver a filha na 
universidade.

DATAS

A coincidência de datas pode 

ter infl uenciada a simpatia pela 
cidade que as duas desenvolve-
ram. Apesar de querer estudar 
Direito ou Pediatria – ainda não 
tem certeza do que quer –, Letieli 
quer continuar morando em Ma-
jor Vieira. Não sente vontade de 
se mudar. Entre suas três irmãs, 
uma delas chegou a ir morar em 
Criciúma. Não gostou e acabou 
voltando. Todas as fi lhas de Maria 

Rosa ajudam os pais na lavoura, 
até mesmo a mais graduada, que 
cursou Pedagogia se pós-graduou, 
mas o gosto pelo trabalho com a 
terra acabou falando mais alto. 
“Bom é o lugar em que a gente 
não está”, parafraseia a sogra ao 
lembrar que o melhor lugar para 
se estar é ao lado da família. Em 
um lugar tão calmo e inspirador, 
então, soa perfeito.

LETIELE E A MÃE MARIA ROSA dizem que gostam de onde estão e não têm vontade de mudar para uma cidade maior
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Quem foi admitido ou demitido 
da prefeitura de Três Barras nos 
últimos 28 anos, inevitavelmente, 
conversou com Irineu Jascuf, 
funcionário do setor de Recursos 
Humanos do órgão, um cidadão 
genuinamente tresbarrense, 
nascido sete meses depois da 
emancipação do município.

Calmo como a rua que pas-
sa ao lado de seu trabalho, no 
centro da cidade, Jascuf  cresceu 
no ritmo da cidade.  Estudou na 
escola Mehri Bechaara Seleme, 
a mesma que ainda hoje presta 
educação para centenas de crian-
ças, aos domingos foi ao cinema 
da Lumber e, para completar, 
assistiu aos “grandes clássicos” 
disputados no Estádio Municipal 
Artur Ferreira Ribas. “Com sete, 
oito anos era isso que eu fazia. 
Era a nossa diversão”, conta. 

Também viu com brilho 
no olhar os trens que faziam 
do terminal ferroviário, hoje 
Museu Municipal, uma atração 
à parte para quem usava calças 
curtas. Para Jascuf, o fato de o 
pai trabalhar no ramal fez com 
que os trens tivessem uma gran-
de participação na sua infância, 
permeada por longas viagens 
pelos trilhos. “Minha avó mo-
rava em Calmon e nossa visita 
para ela no Natal era sagrada. A 
gente ia daqui até Porto União, 
tinha de dormir lá, para no ou-
tro dia pegar o trem até a casa 
dela. Passávamos muitas horas 
em um trajeto que hoje é feito 
rapidinho”, relembra.

Naquela época o jovem viu 

“Precisamos preservar a 

TRANQUILIDADE”
Aos 48, rumo aos 49, para morador da 
mesma idade Três Barras não pode perder 
o sossego dos primeiros anos de fundação

Gracieli Polak

TRÊS BARRAS

também a esperança do povo 
de Três Barras crescer com a 
chegada da Rigesa, enquanto 
acompanhava a evolução dos 
trabalhos de terraplenagem, que 
passavam ao lado da linha férrea. 
A Rigesa chegou e empregou 
muita gente, uma nova onda 
de progresso tomou conta da 
cidade e a pequena Três Barras 
parecia já não ser tão grande. 

Como os trens, que ligavam 
Três Barras com o resto do mun-
do, Jascuf  teve vontade de partir 
da pequena cidade, que durante 
sua juventude começava a se 
expandir novamente, mas ainda 
estava centralizada no Campo 
de Instrução Marechal Hermes. 
Muitos dos amigos daquela 
época moravam na área militar, 
aberta para civis, e disputavam 
em campo o título de melhores 
no futebol, mas diversão mesmo 
era a que encontravam no Clube 
Laffayete ou na Sociedade Bene-
fi cente Operária, casa das tardes 
de domingo mais animadas da 
região. Aos 18 anos ele teve a 
chance de sair de sua cidade de 
origem, ir para Brasília, mas a 
vontade da mãe ou o destino, 
questiona ele, não permitiram. 
“Eu ia servir o Exército lá, mas 
no dia da última prova passei mal 
– talvez pela choradeira da minha 
mãe por eu ir para tão longe – e 
não consegui. Prestei o serviço 
aqui mesmo”, conta.

Jascuf  saiu do Exército e 
entrou na prefeitura, em 1981, 
onde construiu sua história de 
trabalho. Teve oportunidades de 
ir embora, mas preferiu continu-
ar acreditando na terrinha, se ca-
sou e teve dois fi lhos. Andando 

pelas ruas de bicicleta encurta 
o caminho entre o trabalho, no 
Centro, e sua casa, no KM 2, 
considerado o novo centro da 
cidade. Hoje o tresbarrense não 
cogita mais sair da cidade e espe-
ra que para seus fi lhos, Eduardo 
e Talita, surjam boas oportuni-
dades para que, à semelhança 
dos fi lhos de alguns amigos, eles 
não precisem deixar a terra natal. 
“Muita coisa mudou e muitas 
das oportunidades se foram, 
mas eu ainda acredito em Três 
Barras”, fala. 

Para o futuro, espera que 
o desenvolvimento não venha 
apenas com seu lado negativo. 
“Aumentou a população, cresceu 
a criminalidade e o desemprego. 
A tranquilidade precisa ser pre-
servada”, pede.

JASCUF em frente à estação ferroviária, um dos cartões postais de Três Barras, símbolo de um passado progressista
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PORTO UNIÃO

Convênio celebra 

fi nalização da 

pavimentação 

Sta. Cruz-Lança 

A prefeitura de Porto União 
assinou convênio com o Go-
verno do Estado que autoriza 
a pavimentação de mais 9,170 
km de extensão da SC-478, 
trecho Lança-Santa Cruz do 
Timbó, finalizando assim a 
obra já iniciada.  

A obra movimenta um to-
tal de R$ 5,95 milhões, sendo 
R$ 458 mil da prefeitura e R$ 
5,5 milhões do Estado. 

O projeto complementa 
os 3,2 km já real izados e 
inaugurados no mês de julho 
do ano passado. A comple-
mentação da pavimentação 
asfáltica levará os benefícios 
diretos para a população de 
toda a região de Santa Cruz 
do Timbó, já que assim o 
trajeto ficará mais rápido e 
cômodo para todos os usuá-
rios e turistas. 

Parabéns Três Barras e Major Vieira!
NÍVEL DOS RIOS

Chuva começa 

a preocupar e 

deixa região em 

estado de alerta

 A semana chuvosa na região 
já elevou o nível dos rios e co-
meça a preocupar moradores 
ribeirinhos. Segundo o Corpo 
de Bombeiros de Canoinhas, 
as medições do nível da água 
no rio Canoinhas ainda não 
começaram a ser feitas, mas 
serão iniciadas se a situação 
persistir. 
    Em Três Barras, que so-
freu com enchentes em 2009, 
segundo o Corpo de Bom-
beiros, a situação é de alerta, 
mas as áreas atingidas pelas 
águas do rio Negro ainda não 
preocupam porque não são 
habi tadas.  A preocupação 
maior, segundo o comando, é 
com uma possível cheia do rio 
Argentina.
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Três Barras e Major Vieira: 49 anos!

MAFRA

Defesa Civil 

mantém alerta 

em razão das 

chuvas

A Defesa Civil de Mafra está 
em estado de alerta diante do 
quadro das chuvas que continu-
am assolando diversos Estados 
brasileiros. No município, o fi nal 
de semana foi de preocupação 
quanto ao nível do rio Negro, 
que chegou a atingir 8.20 metros, 
desalojando, na noite de sexta-
feira, 15, três famílias moradoras 
da Vila Solidariedade. As famí-
lias foram abrigadas em casas 
de amigos.  

Na terça-feira, 19, o nível 
do rio Negro baixou para 7,66 
metros.

Como forma de melhor 
atender a população, a Defesa 
Civil pretende adquirir um ca-
minhão pipa, para transporte de 
água potável em casos de neces-
sidades e também uma bomba 
portátil para retirada de água de 
porões de casas inundadas. 
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Mais de 100 atividades e competições estão previstas em diversos esportes para o decorrer de 2010

FME divulga calendário de eventos 

Gracieli Polak

CANOINHAS

Dezenas de torneios, campe-

onatos e competições esporti-
vas devem ser realizadas neste 
ano pela Fundação Municipal 
de Esportes (FME), de acordo 

com cronograma divulgado 
pela ent idade na segunda-
feira, 18. Na cidade, as pri-
meiras atividades começam 

na segunda-feira, 25, com o 
início da Copa Verão de Fu-
tebol de Areia, Futebol Suíço 
e Torneio Verão de Voleibol 

de Areia Duplas. Confira o 
que acontece de mais impor-
tante nos próximos meses e 
se programe:
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COOPERATIVA  DE CRÉDITO RURAL DO VALE CANOINHAS - SICOOB/SC
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COOPERATIVA  DE CRÉDITO RURAL DO VALE CANOINHAS - SICOOB/SC
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Top 5: As músicas mais executadas da semana na Transamérica Hits:

1.

3.
2.

4.  

5.

Não Vou Mais Chorar                    João Neto & Frederico

Amanhã Sei Lá                                                Michel Teló

Pó Pega                                                                  Eric & Mateus

Hush Hush                                                Pussycat Dolls

Luz da Minha Vida                                  Ronaldo Adriano

Avatar e Se beber, não case levam 

a melhor no Globo de Ouro 2010

A entrega dos Globos de 
Ouro no domingo, 17, 

talvez tenha sido uma das 
mais pulverizadas dos últimos 
tempos. Avatar confi rmou o 
favoritismo ao arrebatar os prê-
mios de melhor fi lme/drama 
e direção e Se Beber, Não Case 

confi rmou o favoritismo do 
público arrebatando melhor fi l-
me/comédia. Bastardos Inglórios 
não emplacou o que merecia, 
mas pelo menos Christoph 
Waltz levou o troféu de coadju-

vante. Merecidíssimo!
Os prêmios de atuação, por 
sinal, confi rmaram mais uma 
vez o talento de Meryl Streep, 
que concorria com ela mesma 
na categoria comédia. Jeff  
Bridges surpreendeu ao faturar 
a categoria drama e Sandra Bu-
lock perdeu o troféu de atuação 
por comédia (A Proposta), mas 
faturou o de drama por O Lado 

Certo.
Entre as séries, mais uma vez 
Mad Men faturou na catego-

ria drama. Glee, sensação da 
temporada, levou o prêmio na 
categoria comédia.
A festa foi cansativa. Três horas 
pontuadas por muitos interva-
los comerciais. O ponto alto foi 
a homenagem a Martin Scor-
sese. O clipe com trechos de 
grandes sucessos do diretor de 
Táxi Driver e Os Infi ltrados não 
poderia ter sido mais feliz.
E que venham os Oscars. A 
lista de indicados sai dia 2 de 
fevereiro.

James Cameron faturou 

melhor direção e fi lme/

drama por Avatar

Jeff Bridges surpreendeu 

ao levar o prêmio de ator/

drama por Crazy Heart

Sandra Bullock foi eleita 

melhor atriz/drama por 

O Lado Cego

Robert Downey Jr. empla-

cou melhor ator/comédia 

por Sherlock Holmes

Ela mais uma vez: Meryl 

Streep é melhor atriz/co-

média por Julie & Julia 

Christoph Waltz (Bastardos 

Inglórios) é, merecidamen-

te, melhor coadjuvante 

Sensação: Mo’Nique 

(Preciosa) foi escolhida 

melhor atriz coadjuvante

Mad Men, que trata do 

mundo da publicidade nos 

anos 1950, faturou pelo ter-

ceiro ano o Globo de Ouro 

de melhor série dramática 

Sensação da temporada de 

séries nos Estados Uni-

dos, Glee levou o Globo de 

Ouro de melhor comédia 

ou musical

Michael Haneke e o prêmio 

de melhor fi lme estrangei-

ro por A Fita Branca

Avatar é um belo delírio visual

Avatar chega hoje ao Cine 
Queluz, de Canoinhas, 

ocupando o posto de terceira 
maior bilheteria da história.
O fi lme não é exatamente origi-
nal. Há até denúncias de plágio 
circulando pela 
internet. O ro-
teiro tem clichês 
clássicos como 
o da superação, 
retratado em 
Jake Sully (Sam 
Worthington), 
ex-fuzileiro 
paraplégico que 
vê na morte do 
irmão a grande 
oportunidade 
de mostrar que 
ainda está vivo. 
Ele vai participar de uma mis-
são em Pandora, planeta que 
os humanos tentam explorar, 
claro, tirando o máximo de 
proveito. Jake tomará o co-
mando do corpo de um avatar, 
replicante dos nativos azul, de 
rabo e três metros de altura. A 

missão dele é se aproximar dos 
habitantes do planeta, já que o 
primeiro contato não foi dos 
mais amistosos.
A grande estrela de Avatar são 
os efeitos visuais inovadores 

e inebiantes. James 
Cameron torrou meio 
bilhão de dólares 
para contar uma 
história fantástica que 
aborda temas bem 
atuais como a relação 
homem/natureza 
e a obsessão do ser 
humano por dominar 
o que bem entender.
É um fi lme bonito, 
emocionante, que por 
mais fantasioso que 

seja, faz pensar sobre o 
que estamos fazendo.
É fantasia, mas quando enfi m 
descobrirmos vida inteligente 
fora da Terra, é imaginável que 
o contato seja exatamente igual.

Serviço: Cine Queluz, estreia 

hoje, às 18h (mais na página 29)

Entre as séries, Mad Men e Glee levaram os prêmios principais

!
Apoiar os pés na poltro-

na da frente no cinema, 

além de incomodar o 

vizinho, demonstra falta 

de educação.
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23/01 - Gustavo Rafael de Lorena
23/01 - Iziane Maria Bileski
23/01 - Alois Randing
23/01 - Mari Terezinha Artner
24/01 - Martha Hoinaski Painter
24/01 - Luzia de Arruda
24/01 - Claudio Simm
24/01 - Jaciara de Lima
24/01 - Leonardo da Silveira
24/01 - Anildo Luis Ferreira
25/01 - Luis Eduardo Szczerbowski
25/01 - Luciano Fonseca
25/01 - Karine Oliskovicz Milcheski
26/01 - Alessandra Alves
26/01 - Thaís Cornelsen
26/01 - Inês Marchiniack Bernardo
26/01 - Lucieli Siems
26/01 - Willian Waldmann
27/01 - Laudivina Pereira Mendes
28/01 - Artur Guimarães Júnior
28/01 - Florentino Claudir Sucheck
28/01 - Ester Grosscopf
28/01 - Joao Iloir Alves dos Santos

u Aniversariantes

EnfOque

Ontem Vitória Batista Ribeiro rece-

beu os parabéns pelos seus quatro 

aninhos. Seus pais, Antônio e Eliane, 

suas irmãs, seus avós, Marli e José, 

sua madrinha, Claudia, e seus tios 

desejam muita felicidade!

Sabrina Gonçalves Schupel comemo-

rou 15 anos na terça-feira, 19. Seus 

pais, Valdir e Damaris, seu irmão, 

Eduardo, e as suas amigas a parabe-

nizam pela data!

Na terça-feira, 19, Michelle Benân-

cio completou idade nova. Seus pais, 

Gerson e Quitéria, e seus irmãos, 

desejam felicidades, sucesso e que 

Deus a proteja sempre! Parabéns!

André de Campos, professor dos 

cursos de engenharia da UnC – Ca-

noinhas, foi aprovado com  louvor no 

Mestrado em Engenharia e Tecnolo-

gia Espaciais no Instituto de Pesqui-

sas Espaciais (INPE). Seus alunos o 

parabenizam pela conquista!

Heloísa Helena Pangratz aniver-

sariou na terça-feira, 19. Seus 

familiares desejam muita saúde, paz 

e felicidade. Parabéns!

Lucieli Siems aniversaria na terça-

feira, 26. Seus familiares desejam 

muitas realizações no próximo ano. 

Parabéns!

Daniel Ribeiro completa idade 

nova no domingo, 24. Sua família 

e seu fi lho, Bruno, desejam muitas 

felicidades!.

Na quarta-feira, 20, Celi e José 

Anselmo comemoraram 42 anos de 

casados. O casal tem três fi lhos e 

dois netos. Toda a família parabeniza 

pela data!

Jessica Mayara Alves comemora 

mais um aniversário no domingo, 

24. Seus pais, Josnei e Nega, e seus 

irmãos, Lucas e Bruna, desejam 

muitas felicidades!

Danielle e Rodrigo Küchler co-

memoraram no domingo, 17, seu 

primeiro ano de casamento e ontem 

Danielle comemorou idade nova. 

Parabéns!

Isabela Cristine Karvat completa 

hoje seu 1.° aninho, para alegria do 

papai, Jonas, da mamãe, Silmara, e 

do irmão, Eduardo. Muitas felicida-

des para a garotinha!

A princesinha Carla S. Grosskopf, na 

segunda-feira, 25, completa quatro 

anos. O papai, Régenis, e a mamãe, 

Sônia, desejam que você sempre 

contagie a todos com seu sorriso 

encantador. Feliz aniversário!

Clarisse e Anderson se casam 

amanhã, na Igreja Matriz de Três 

Barras. Suas famílias desejam muita 

felicidade aos noivos!

Rondinelli Polak Walter (na foto ao 

lado do sobrinho, Marco Antônio) 

comemorou idade nova, ontem. 

Parabéns!

Ontem Terezinha Iarrocheski Santos 

comemorou 70 anos. Seus fi lhos, 

esposo, genro, noras e netos desejam 

muita felicidade. Parabéns!

Eduardo Luiz Packer e Tatyana Gogo-

la Linkowski se uniram em matrimô-

nio no sábado, 16, na Igreja Matriz de 

Três Barras. Ao jovem casal a família 

deseja felicidade infi nita!
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Hoje a nutricio-

nista Marian-

gela Mussi e 

o engenheiro 

agrônomo Dor-

celio Crestani 

Junior se unem 

em matrimônio 

na Igreja Matriz 

Cristo Rei e 

recepcionam 

seus convidados 

na sede social 

do Canoinhas 

Tênis Clube!

Enlace

- MARI TEREZINHA ARTNER comple-
ta idade nova amanhã. Para ela, dese-
jos de felicidades de seus familiares!

- EVELIN MAIRA BUENO comemorou 
15 anos em 8 de janeiro. Os parabéns 
são de seus avós, Nelson e Francisca, 
e de seu tio, Ederson.

- Na terça-feira, 19, o terapeuta natu-
rista CLÁUDIO HENRIQUE MATHIAS 
comemorou aniversário. Ele é colunista 
do CN, e recebe votos de felicidades 
de toda a equipe. Parabéns!

- FERNANDO DE ANDRADE MAR 
aniversaria hoje. Seus pais e seus 
avós lhe desejam tudo de bom. Para-

béns!
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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

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.

TROCO uma casa com 120m², toda mu-
rada, localizada no Alto do Mussi, Três 
Barras, por uma na cidade de Lages-SC. 
Fone: 8815-0455 ou 3623-4274.

VENDE-SE terreno com 86.000m², na 
rua Wendelin Metzger, de frente para 
o asfalto, em Marcílio Dias, a 1km do 
centro. Fone: 9986-5491.

VENDE-SE uma casa de alvenaria para 
retirar do local com 40m². Valor à combi-
nar. Fone: 3622-5373.

VENDE-SE uma casa mista de 70m². 
Valor: R$ 25 mil. Fone: 8404-3460.

VENDE-SE uma chácara na Fartura, 
com casa de 252m² e terreno com 
7.000m², com tanque. Valor: R$ 120 mil. 
Fone: 3622-0784.

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

VENDE-SE 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 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.

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.

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, próx.  
a Rigesa Florestal. Fone: 3623-1394.

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.

ALUGA-SE casa na rua Adolfo Schick, 
211, próx. Samuka Mat. de Construção. 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem 
e lavanderia. Fone: 3622-1607, com Célio.

VENDE-SE ou ALUGA-SE sobrado com 
161 m², com 3 qtos, 2 salas, sacada, 
copa, cozinha, garagem, portão/porta 
eletrônicos, churrasqueira, lavanderia, 
terreno com 525 m², localizado na rua 
Severo de Andrade, 320 - ou pelos 
fones 9103-0807/9115-6401. Aceita-se 
carro no negócio ou casa no litoral.

VENDE-SE uma chácara na localidade 
de Rio Pretinho com uma área de 6 
alqueires, ligado a BR-280. Aceita-se 
proposta. Fone: 9126-9133.

PROCURO casa para comprar no Cam-
po d’Água Verde. Pago até R$ 58 mil. 
Fone: 8873-6143.

VENDE-SE uma casa no Campo – Lote-
amento Zaniolo. Valor: R$ 25 mil. Aceito 
carro de menor valor no negócio. Fone: 
9155-2015.

CAMINHÕES

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. 

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

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

FAÇO transporte escolar. Fone: 
3622-1242 ou 9985-0989, rua Gustavo 
Brandes, nº 444, Jardim Esperança, 
com Miguel Zorek.

COMPRA-SE cercadinho para bebê 
e cadeirinha de bebê para carro, para 
menino. Fone: 9167-2692.

ACEITA-SE encomendas de acolchoa-
dos de lã de carneiro. Fone: 3622-7229.

VENDE-SE DVD automotivo portátil, 
com USB, cartão de memória, TV e 
bluetooh. Fone: 3623-1635.

VENDE-SE 6 janelas de ferro com vidros e 
grades de proteção. Tratar: 3627-2198  ou na 
rua Germano Raab, 411, em Marcílio Dias.

ALUGA-SE casa com 2 quartos, 
próximo a UnC. Valor: R$ 370. Fone: 
9171-5264 ou 3622-6683.  

ALUGA-SE apartamento mobiliado a 
700m da universidade, com quarto, sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro, varanda e 
garagem. Fone: 3622-2429.

ALUGA-SE casa na Rua Nereu Ramos, 
90, Industrial 1. Valor: R$ 300. Fone: 
9133-4998.

VENDE-SE casa de alvenaria na locali-
dade do Parado, com área para plantio, 
total de 1 alqueire. Valor: R$ 100 mil. 
Fone: 9171-5264 ou 3622-6683. 

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

um terreno na av.  Abraão Mussi, 
s/n.º, medindo 400m², de frente para o 
asfalto, do lado da Metal Forte no valor 
de R$ 15,5 mil. Fone: 3622-8549 ou 
9655-5377, com Gilmar.

VENDE-SE ou TROCA-SE uma casa de 
alvenaria com 170m² no Parado, terreno 
de 1 alqueire, próprio para chácara, com 
erva-mate plantada e água. Troca-se por 
imóvel em Canoinhas ou vende-se por R$ 
140 mil. Fone: 3622-3423 ou 3622-2108.

VENDE-SE casa de alvenaria nova, me-
dindo 82m², no bairro Boa Vista, com 3 
quartos, sala, cozinha, banheiro, abrigo 
para carro e lavanderia. Valor: R$ 72 mil. 
Fone: 3622-5157.

VENDO terreno com ótima vista para 
a cidade, na rua João Tomachitz, com 
425m². Barbada: só R$ 39 mil. Fone: 
8815-7015.

VENDE-SE terreno com 480m², com 
casa de alvenaria de 102 m², na rua 
Gustavo Brandes, 385. Valor: R$ 65 mil. 
Fone: 9171-5264 ou 3622-6683. 

Publicação de classifi cados somente 
até às 18 horas de terça-feira. 
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VEÍCULOS

MOTOS

VENDO Golf 1.6, 2001 – prata, ar, dire-
ção, trio elétrico. Valor: R$ 24 mil. Fone: 
9923-0015 ou 3622-3392 c/ Marcelo.

VENDE-SE 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 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 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.

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.

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 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 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 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 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.

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 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, 
modelo 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.

VENDE-SE Honda Twister 250, ano 
2005, vermelha, seminova, com 
35.000km. Aceito carro ou moto de 
menor valor. Fone: 3622-6606 ou 9603-
7622, com Eraldo.

VENDE-SE Corsa Classic 2008, com 
30 mil km, trio elétrico, ar quente, único 
dono, impecável. Valor: R$ 23,8 mil. 
Fone: 9147-0733 ou 3627-2474.

VENDE-SE Siena 2000, 1.0, vermelho, 
4 portas, vidro elétrico. Valor: R$ 14 mil. 
Fone: 3622-7229 ou 9601-7030.

VENDE-SE Gol 2006, 4 portas, cinza, 
ar quente, desembaçador, ótimo estado. 
Valor: R$ 22,5 mil. Fone: 3623-0889 ou 
9933-8054, com Pedro.

VENDE-SE uma Pampa azul clara, ano 
91, em ótimo estado, motor 1.8. Valor: 
R$ 9 mil. Fone: 3622-5276.

VENDE-SE Kadet GL, gasolina, 1.8, 
com vidro e trava elétrica, ar quente, 
limpador e desembaçador. Valor: R$ 8,8 
mil. Fone: 9147-0733 ou 3627-2474.

VENDE-SE Uno 89 2P Branco. Valor 
R$ 6,5 mil. Fone: 9941-0959.

VENDE-SE Van, ano 96. Aceito carro 
de menor valor. Fone: 9128-1265, Caio.

VENDE-SE Ranger 99/00 - cabine 
dupla, 3° dono, emplacada, rodas 
esportivas, direção, trava, ar quente, ar 
cond, toda revisada. Ótimo carro, vale a 
pena conferir. Aceita-se carro de menor 
valor. Fone: 9103-0807.

VENDE-SE moto Suzuki 750, ano 94. 
Fone: 9105-4304.

COMPRA-SE  Uno ou Gol, do ano 94 a 
98. Pago à vista. Fone: 3624-0288 ou 
9924-2131.

VENDE-SE rodas aro 13 de Astra GSI, 
4 pneus novos. Valor a combinar. Fone: 
8418-4696.

VENDE-SE Eco Sport XLT, ano 2005, 
completa, impecável. Valor: R$ 35 mil. 
Fone: 3623-0409 ou 9172-6047.
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FUNERÁRIA SÃO JOSÉ
:: 14/01: Lídia Oliveira Silva 

– 63 anos
:: 17/01: Elvira Pereira Koch 

– 92 anos

FUNERÁRIA MÃO AMIGA
:: 13/01: José Savinski 

– 67 anos
:: 14/01: Rosalina Conceição 

Gomes – 32 anos
:: 14/01: José Leopoldo da 

Costa – 59 anos
:: 15/01: Tiago Joel Gonçalves 

de Freitas – 17 anos
:: 17/01: Alexandre Kotelack 

– 69 anos
:: 17/01: Pedro Borek 

– 79 anos
:: 18/01: José Pedro Martins 

de Oliveira – 51 anos
:: 18/01: Walter Antônio 

Teixeira da Silva – 49 anos

> Para publicar obituário de 
um ente querido, ligue para 

(47) 3622-1571 ou 
envie e-mail para 

cnorte@newage.com.br

 OBITUÁRIO +

primentos nos associamos com 
muitos votos de felicidades.

Nicolau Furtado
Decorrerá dia 26 o aniver-

sário natalício do sr. Nicolau 
Furtado, exemplar funcionário 
dos Correios e Telégrafos desta 
cidade. Homem probo, sua vida 
tem sido pautada no caminho 
da honestidade e de direito.

Falecimento
Foi sepultado ontem nesta 

cidade o venerando cidadão sr. 
Luiz Doerlitz, aqui residente 
há longos anos, tendo sido 
dos primeiros moradores de 
Canoinhas. À família Doerlitz 
apresentamos sinceros pê-
sames.

PUBLICADO EM 23 DE 
JANEIRO DE 1960

MANTIDA A GRAFIA ORIGINAL

á 50 anosH MEMÓRIA

Colocada a Pedra 
Fundamental do 
Elite Tenis Club
Em presença de autoridades, 

associados e grande número de 
pessoas foi no dia 6 do corrente, co-
locada a pedra fundamental da nova 
sede social do Elite Tenis Club, nos 
altos da rua Senador Felipe Schmidt. 
Foi oferecido pela Diretoria do Club, 
aos presentes, um aperitivo. Falou 
na ocasião o sr. Francisco Rafael 
Di Lascio, dizendo da signifi cação 
do acontecimento social citadino e 
exaltando iniciativa da Diretoria do 
Club em dotar Canoinhas de mais 
um centro recreativo à altura do seu 
desenvolvimento. Agradecendo, o 
dr. Rivadavia Ribas Corrêa, atual 
presidente do Elite, disse que ao 
tomar a iniciativa, sabia que seria 
com grande sacrifício construída 
a sede e esperava que todos os 
membros da Diretoria, o ajudassem 
nessa difícil empreitada.

Ainda pelo dr. Rivadavia, foi 
colocado no alicerce um exemplar 
deste jornal, edição do dia 24 de 
dezembro, moedas antigas e ou-
tras doações, dentro de um vidro 
hemerticamente fechado, para que 
no futuro, Canoinhas se recorde 
dos primeiros impulsionadores da 
magestosa sede social do Elite 
Tenis Club.

Felicitamos ao dr. Rivadavia 
Ribas Corrêa, dinâmico presidente 
e aos seus companheiros de Dire-
toria, pela notável iniciativa que vem 
tomar em benefício do desenvolvi-
mento social da nossa urbs.

Basílio Humenhuk
Defl uirá dia 26 o aniversário do 

nosso particular amigo e exemplar 
vereador da UDN, Basílio Hume-
nhuk, descendente de tradicional 
família canoinhense. Conhecido em 
todo o município, será no dia de seu 
natalício muito cumprimentado por 
seus inúmeros amigos, a cujos cum-

Estudantes de Canoinhas participam de um desfi le cívico na rua Major Vieira, diante da praça Lauro Müller. 

Percebe-se a rua ainda sem pavimentação. Todas as edifi cações que aparecem na imagem já foram demo-

lidas. O destaque é para o “Salão Schindler” (à esquerda, com varanda), de Maximilian “Max” Schindler, 

que entre os anos 1918 e 1930 foi um dos mais importantes pontos de encontro da socidade local, reunindo 

principalmente os de origem germânica. A foto e as informações são do historiador Fernando Tokarski. 

+ JOSÉ LEOPOLDO DA COSTA, 
60 ANOS: Nascido em São Francisco 

do Sul-SC, veio para Três Barras há 

37 anos. Trabalhou por 15 anos como 

mecânico da empresa Rigesa. Dois anos 

depois de se fi xar em Três Barras, conhe-

ceu Isabel, com quem casou e teve cinco 

fi lhos – um homem e quatro mulheres 

(duas já falecidas). A fi lha mais nova está 

de casamento marcado para este ano.

Ao se aposentar na Rigesa, José 
Leopoldo não se conformou em 
fi car em casa. Foi trabalhar em uma 
empresa que presta serviços para a  
Mili S.A..

No dia 14/01, José Leopoldo 
teve um Acidente Vascular Cere-
bral (AVC), seguido de um enfarte 
fulminante. Morreu ao dar entrada 
no Pronto Atendimento Municipal. 
“Ele era saudável, alegre, adorava 
brincar com as pessoas”, conta a 
esposa Isabel.

José Leopoldo tinha dois netos. 
Um morava em Joinville e o outro em 
Três Barras. O mais próximo adorava 
tanto o avô que chegou a fi car doente 
de tristeza ao saber de sua morte.

+ ELVIRA PEREIRA KOCH, 
92 ANOS: Nascida em Joinville-
SC, veio para Bela Vista do Toldo 
aos cinco anos de idade. Aos 18 
anos perdeu o pai que tanto amava 
e com quem aprendeu a trabalhar na 
lavoura. Aos 22 anos se casou com 
Leopoldo Koch com quem teve 
quatro fi lhos: Lourdes, Valdemar, 
Celso e Roseli. Os dois homens já 
falecidos.

Depois de casada, trocou a en-
xada pelo comércio do marido, que 
vendia de tudo um pouco. Hoje, o 
comércio ainda existe e é tocado por 
uma nora de Elvira.

Elvira perdeu o marido há 34 anos 
e nunca mais se casou. Apesar de sofrer 
de diabetes era muito ativa. Até quatro 
anos atrás participava de grupos de 
terceira idade. Dez dias antes de falecer 
andava com pouca difi culdade.

Depois de adoecer foi inter-
nada no dia 16/01 e faleceu no dia 
seguinte no Hospital Santa Cruz, 
de Canoinhas, por conta de várias 
complicações.

Elvira tinha 13 netos e 13 
bisnetos, dos quais tinha grande 
orgulho.
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Programação Fim de semana

*Os eventos poderão sofrer alterações

TRÊS BARRAS 

EM FESTA
Praça de alimentação, brinquedos e festa com segurança, em 
frente ao terminal rodoviário. Confi ra a programação:

CHANNEL
Quando? Amanhã
O que? Private Vibe

Cine Pop Dance
Quando? Amanhã
O que? Balada 100 por Hora

Salão de Molas, Major Vieira
Quando? Amanhã
O que? Tchê Sarandeio, bailão do 
2.º Rodeio do Piquete Esteio da 
Tradição

SBO
Quando? Domingo
O que? Chiquito e Bordoneio

V12 MUSIC BAR
Quando? Amanhã
O que? Mixture, a Festa de Todos 
os Ritmos

CLUBE VILA NOVA, Mafra
Quando? Domingo
O que? Grupo Minuano

CENTRO CULTURAL 25 DE 
JULHO, Porto União
Quando? Domingo
O que? Coração Gaúcho

COMUNIDADE QUE CELEBRA 
FESTA DO PADROEIRO
Quando? Domingo
Onde? Em Santa Leocádia, em Ca-
noinhas: Festa de São Sebastião

PRÓXIMOS EVENTOS

:: 29/01 – Parada Sertaneja, no V12 
Music Bar
:: 30/01 – Os Monarcas, no Centro 
de Eventos Estação, em São Ma-
teus do Sul
:: 06/02 – Los Tribunes, no Cine 
Pop Dance
:: 07/02 – Ivonir Machado e os 
Novos Garotos, na SBO
:: 07/02 – Show nacional com Luan 
Santana, 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 Interes-
tadual do CTG Bela Vista: Sexta-feira: 
laçada em dupla (prêmio: 1 moto 0km)  
e baile com João Luiz Correa e Grupo 
Campeirismo, Sábado: Vaca gorda 
(prêmio: 1 moto 0km) e baile com 
Grupo Candieiro. Domingo: baile com 
Marcio Correia e Iberê Martins + Gru-
po Limite Zero. A entrada no parque 
será de R$ 3 e dará direito a concorrer 
a uma moto. Haverá também o 1.º 
Encontro Estadual de Cultura Tropeira 
e Tradicionalismo.
:: 14/02 – Grupo Farrancho na Fes-
ta da Costela, no pavilhão da Igreja 
da Divisa, em São Mateus do Sul
:: 14/02 – Pode Pegá – Coração 
Gaúcho, na SBO
:: 15/02 – Show nacional com De 
Já Vu, na SBO

AMANHÃ:

- A partir da 13 horas começa o 4º Moto Pla-
nalto, com Os intocáveis. Poderão participar 
motos de todas as cilindradas, com a presença 
de vários motociclistas de todo o Estado.
- Show de bandas locais durante toda a tarde
- Show com Só Zerinho
- Sorteio de brindes
- Bênção para os motociclistas

DOMINGO:

- Missa campal às 9 horas
- Fogos de artifício 
- Feira de artesanato, 2.º Encontro do Fusca e 
início das atividades esportivas com o Torneio 
de Futebol de Areia – Troféu Cidade de Três 
Barras

- Reinício das atividades às 13 horas
-Premiação das equipes
- Encerramento com os shows de Odailson 
Mello e da dupla Regy e Nando, às 20 horas.

ESPAÇO em frente ao museu abrigará shows

A
rq
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VAGAS 
FEMININAS:

- AGENTE DE NEGÓCIOS: Ensi-
no Médio, cart AB.
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: 
formação em Administração ou 
Contábeis.
- 2 BABÁS com experiência.
- 2 EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS com experiência para traba-
lhar no centro de Canoinhas.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência. Bairro Jardim 
Esperança.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
com experiência. Bairro Tricolim.
- EMPREGADA DOMÉSTICA: 
residir em São Paulo, com expe-
riência.
- EMPREGADA DOMÉSTICA 
para pernoitar, com experiência.
- RECEPCIONISTA, com Ensino 
Médio.
- SERVIÇOS GERAIS (diarista).
- VENDEDORA com experiência.

Vagas disponíveis na Job Cen-
ter Recursos Humanos, rua 
Major Vieira, 837, centro, próxi-
mo do ginásio da AABB. Fone: 
3622-5645

VAGAS PARA 
AMBOS OS SEXOS:

- GERENTE: horário de trabalho 
das 14 às 23 horas, com Ensino 
Superior.
- VENDEDOR EXTERNO com 
experiência na área de produtos 
químicos.

Vagas disponíveis na Job 
Center Recursos Humanos, 
rua Major Vieira, 837, centro, 
próximo do ginásio da AABB. 
Fone: 3622-5645

VAGAS 
MASCULINAS:

- ALINHADOR com experiência.
- AÇOUGUEIRO com experiência.
- COBRADOR.
- COBRADOR/VENDEDOR com 
experiência.
- ELETRICISTA AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba-
SC.
- GARÇOM com experiência, horá-
rio: das 16h30min à meia-noite.
- MECÂNICO AUTOMOTIVO com 
experiência, para Massaranduba-
SC.
- MECÂNICO DE MOTOS com 
experiência.
- MECÂNICO INDUSTRIAL com 
experiência.
- REPOSITOR com experiência.
- SERVIÇOS GERAIS: horário das 
10 às 13 horas e das 14 às 19h.
- SERVIÇOS GERAIS para área de 
hoteleira, para São Paulo, salário 
+/- R$ 850, alimentação e moradia 
livre.
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA/
VENDEDOR com Ensino Médio.
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO com experiência.
- VIGILANTE com experiência.
- VENDEDOR EXTERNO com expe-
riência para a área de bebidas.

Vagas disponíveis na Job Center 
Recursos Humanos, rua Major Viei-
ra, 837, centro, próximo do ginásio 
da AABB. Fone: 3622-5645

> CONCURSOS

SANTA CATARINA

l IMETRO - Instituto de Metro-
logia de Santa Catarina
Prazo: até 10 de fevereiro
Cargos: vários
Vagas: 101
Salário: até R$ 1530,00
Escolaridade: 2.º e 3.º graus
Taxa de inscrição: R$ 80 para Nível 
Superior e R$ 60 para Nível Médio/

Técnico

Inscrições:  através do site 
www.fa% pa.org/concurso

REGIÃO SUL

l ECT - Correios
Prazo: até hoje
Cargos: vários
Vagas: 1037
Salário: até R$ 706,48 para 
carteiro e operador de triagem e 

transbordo e para atendente co-

mercial, e cargos de Nível Superior 

até R$ 3.431,06

Escolaridade: Superior e Ensino 
Médio

Taxa de inscrição: R$ 60 para 
cargos de Nível Superior e R$ 30 

ou R$ 35 para Nível Médio

Inscrições: através do site 
www.correios.com.br/concursos

l Eletrosul – Centrais Elétricas 
S.A
Prazo: até 31 de janeiro
Cargos: engenheiros e geólogo
Vagas: 9
Salário: até R$ 4.931,34
Escolaridade: Superior
Taxa de inscrição: R$ 123,28
Inscrições:  através do site 
www.fa% pa.org/concurso

PRECISA-SE

PROCURO emprego de diarista em 
Major Vieira, possuo experiência. Fone: 
3655-1239, com Maristela.

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: 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL: Com curso técnico 
completo na área elétrica.

ELETRICISTA INSTALADOR IN-
DUSTRIAL: Com ensino fundamental 
completo (8.ª série). Experiência na 
função e curso de NR10 com certifi -
cado. Disponibilidade para viagens. A 
empresa oferece salário compatível, 
refeição, transporte e moradia.

AJUDANTE DE ELETRICISTA: Com 
Ensino Fundamental completo (8.ª 
série). Experiência na função. Dispo-
nibilidade para viagens. A empresa 
oferece salário compatível, refeição, 
transporte e moradia.

VENDEDOR EXTERNO (TELEFO-
NIA): Com Ensino Médio completo. 
Possuir veículo próprio. Salário fi xo 
+ comissão.

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

VENDEDOR EXTERNO: Para venda 
de sorvetes e picolés.

VENDEDORA: Com CNH e disponibi-
lidade para viagens. A empresa oferece 
salário fi xo + comissão e ajuda de custo.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

MECÂNICO AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

ALINHADOR AUTOMOTIVO: Com 
experiência.

AUX. DE DEPARTAMENTO PESSO-
AL: Com experiência na função. Pos-
suir conhecimento em informática.

PROJETISTA: Com faculdade de 
Design concluída ou cursando. Para 
trabalhar com projetos para cozinha.

MECÂNICO DE COLHEITADEIRA: 
Com experiência.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Com 
Ensino Médio completo, conhecimento 
em informática. Desejável experiência 
em fi nanciamento na área agrícola.

Interessados entrar em contato pelo 
fone: 3622-0500, ou comparecer na  
rua Francisco de Paula Pereira, 250 
– 1.º andar munido dos documentos 
pessoais e carteira de trabalho, na 
RH Brasil.

Três Barras 
abre seleção 
para área 
da saúde
São 12 vagas para médicos e nove para outras funções

Gracieli Polak
CANOINHAS

Muitas oportunidades esperam 
pelos profissionais de saúde 
de Três Barras neste início de 
ano. Desde quarta-feira, 20, a 
prefeitura está com inscrições 
abertas para a contratação de 
12 profissionais para atuação 
temporária na Secretaria de 
Saúde do município.
De acordo com edital publica-
do pelo órgão, são nove vagas 
para médicos, em diferentes 
especialidades: dois pediatras, 
dois obstetras e uma vaga para 
os especialistas em radiologia, 
urologia, ortopedia e cardio-
logia. Há também mais três 
vagas: duas para agente co-
munitário na localidade de São 
João dos Cavalheiros e outra 
para auxiliar de enfermagem, 
também em São João.
Segundo a secretária de Saúde 
do município, Raquel Cunha 

Vieira, as vagas são para su-
prir as necessidades da pasta 
e compor o quadro de funcio-
nários do setor para 2010. “As 
inscrições para todos os cargos 
são gratuitas e devem ser reali-
zadas na sede da Secretaria até 
terça-feira, 2 de fevereiro, das 
13h30 até às 17 horas.

MAIS VAGAS

De acordo com a secretá-
ria, outro processo seletivo, 
lançado na semana passada, 
também está com inscrições 
abertas para profissionais da 
saúde: três médicos para atuar 
na equipe do Programa Saúde 
da Família (PSF), três agentes 
comunitários de saúde, um 
técnico em enfermagem e um 
nutricionista. Para os interes-
sados em concorrer a estas 
vagas, as inscrições também 
são gratuitas e devem ser rea-
lizadas na secretaria até sexta-
feira, 29.

PRECISA-SE de pessoas para tra-
balhar com produção de mala direta 
impressa, ambos os sexos, acima de 
18 anos, sem experiência, ganhos por 
produção + mais ajuda de custos. Inte-
ressados ligar: (47) 9953-7497 ou (47) 
9902-0465 com  Angela.

EMPREGOS

CONQUISTE SUA 
INDEPENDÊNCIA 

FINANCEIRA
Estamos recrutando 
pessoas, ambos os 

sexos, sem experiência, 
acima de 18 anos, inte-
ressados em trabalhar 

com produção de malas 
diretas de correspon-

dências. Ganhos de R$ 
200 mediante pequena 
produção. Trabalho feito 
em casa nas horas livres 
via Correio ou internet. 

Interessados devem en-
viar carta + dois selos de 
R$ 1 para: DJONATHAN 
– Jaraguá do Sul, Caixa 
Postal 107, CEP 89.251-
970 para receber infor-
mações gratuitamente.

PRECISA-SE de manicure, pedicure, 
depiladora e cabeleireira com experiência 
em química. Tratar pelo fone: 3622-8254.
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CAMA DE GATO - GLOBO - 18 h

TEMPOS MODERNOS - GLOBO VIVER A VIDA - GLOBO - 20h50min PODER PARALELO - RECORD

HOJE – Irmã Andréia não consegue con-
vencer Sofi a a contar a verdade sobre a 
paternidade de Pedro. Nuno vai ao banco 
depois de receber uma carta em nome de 
seu avô e fi ca intrigado com as retiradas 
mensais supostamente feitas por ele. Jair 
e Antônio ameaçam não depor contra 

Alcino se Verônica 
não ajudá-los a 
fugir depois do 

ju lgamento. 
Severo pede 
uma licença 
e  d i z  que 
va i  mo ra r 
na casa de 
r e p o u s o . 
Ernestina e 

Péricles con-
tam a Bené que 

ele é adotado. 

RESUMO DAS

Novelas HOJE – Marcos não acre-
dita que o filho que 
Dora está esperando 
seja dele. Ivan fala 
com Rafaela sobre 
Luciana e ela fi ca com 
pena da fi lha de Mar-
cos. Tereza e Luciana 
veem Helena e Osmar 
caminhando no calçadão. 
Osmar insinua para Helena que ela está 
em dúvida de seu amor por Marcos. Marcos 
beija Dora. Helena chega em casa e Dora 
pede para falar com ela. Dora diz a Soraia 
que vai esperar seu fi lho nascer para saber 
quem é o pai. Garcia pergunta a Chicão se 
Lucas continua rondando o restaurante. 
Jorge deixa Suzana furiosa ao sugerir que 
Paixão vá em seu lugar à semana de arqui-
tetura. Ariane dá alta para Marta. Leo e Lívia 
chegam ao hospital. Marta fala para Ariane 
que Igor ficou interessado nela. Ariane 
afi rma a Miguel que ele está apaixonado. 
Carlos combina de se encontrar com Betina 
no apartamento dele. 

A EMISSORA NÃO DIVULGOU 
O CAPÍTULO DE HOJE

HOJE – Portinho escapa do atentado 
que Albano armou para ele. Lavínnia vai 
almoçar com Valvênio e se irrita com suas 
confusões. Hélia recusa o cargo de admi-
nistradora do edifício. Thaís deixa o celular 
de Lindomar no consultório de Lavínnia. 
Leal decide que Faustaço será o novo sín-
dico do Titã. Gaulês sonha com a delegada 
Bicalho. Albano planeja se vingar de Leal e 
Deodora o apoia. Zeca não consegue falar 
com Nara e se desespera. Leal encontra 
Mouro morto. 

AMANHÃ – Iolanda tenta esconder que 
Joca está no reformatório, mas Miranda 
percebe que há algo errado com o neto. 
Lavínnia se desentende com Valvênio. 
Goretti organiza uma recepção para come-
morar a excelente crítica feita por Políbio 
sobre sua exposição. Nelinha revela ao 
pai que está apaixonada por Zeca. Zeca 
consegue falar com Nara. Nara já está no 
Brasil e segue as ordens de Albano para 
enganar Zeca. Leal decide enterrar Mouro 
e Albano descobre sua farsa. 

A FELICIDADE É UMA DIREÇÃO, NÃO UM LUGAR

N
essa refl exão estou me referindo a grandes 
indústrias e pequenas empresas. A preo-
cupação em ambas são as mesmas: por 

herança ou por sociedade. A preocupação em uma 
indústria ou em uma empresa não é só dos donos 
e sim dos empregados e dezenas de famílias que 
dependem de ambas. Talvez posso ajudar nessa 
história. Um certo homem era dono de uma próspe-
ra indústria no centro da cidade. Devido ao acúmulo 
de problemas e desafi os, ele vivia tenso, nervoso, 
angustiado. Mas num belo dia despertou em seu 
coração no dia do aniversário de seu fi el secretário 
particular, seu patrão fez-lhe um convite. Hoje você 
janta comigo, certo? O convidado secretário conhe-
ceu, então, o belo sítio do patrão nas proximidades 
da cidade. Ao chegarem no sítio a dois metros da 
porta de entrada da residência, o patrão colocou a 
mão direita, por alguns segundos, num ramo verde 
que se alongava sobre sua cabeça. Já dentro de 
casa o convidado secretário fi cou perplexo: seu pa-
trão era outra pessoa. Afável, sorridente, brincalhão. 

Atencioso com a esposa e as crianças. Um milagre 
estava acontecendo, visivelmente. Terminada a 
festa e o jantar, quase meia-noite o patrão levou 
seu secretário para casa. Mas seu secretário ao 
entrar no carro por via de dúvidas dirigiu-se ao 
patrão: “Posso fazer-lhe uma pergunta? Por que 
o senhor fi cou segurando aquele ramo, logo que 
chegamos aqui?” Resposta: “A justiça só fl oresce 
num terreno antes trabalhado pela caridade, nesse 
ramo penduro sempre meus problemas da fábrica, 
as preocupações do dia. Na medida do possível, 
busco preservar a família – esposa e fi lhos dos dis-
sabores de minha vida profi ssional. Problemas? Eu 
tenho, tu tens, ele tem, todos nós os temos. Também 
os santos tiveram os seus. E, não raro, bem gran-
des. Os desafi os de nosso cotidiano são castigo, 
tragédia ou maldição? Não! São normalidades! São 
o pão nosso de cada dia”. Resposta do convidado: 
“Não fracassaste! Adquiriste experiência. Avante. 
Obrigado pelo convite e a festa”.
Paz e bem.

Libra (23/9 a 22/10)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Aquário (21/1 a 19/2)

Viva o amor, libriano. Você tende a estar 
mais afetivo e atraindo o amor e os cui-
dados das pessoas. Período de sorte no 
amor. Suas emoções estão mais evidentes 

e fi ca mais fácil perceber algumas questões familiares. Por 
sinal, é hora de fazer uma boa revisão em relação a forma 
como vive suas relações na família, mudando o que for 
preciso. Romantismo e amor em alta.

Cuide de seus bens, sagitariano. Vale a 
pena colocar ordem nos assuntos materiais 
e fi nanceiros e organizar melhor as suas 
coisas. Bons tempos no que diz respeito a 

família e assuntos domésticos. É hora de planejar uma mu-
dança ou pequena reforma na casa, ainda que seja apenas 
um plano distante por enquanto. Sensação geral de paz e 
otimismo. Bom momento para planejar.

Hora de diminuir a sociabilidade, aquaria-
no. Pelo menos um pouco. O momento 
pede mais introspecção e que você 
dedique mais tempo no contato com suas 

questões internas, com os sentimentos, os sonhos e o 
mundo interior. Assuntos espirituais em alta. Bom momento 
para meditar e fazer trabalhos de auto conhecimento. Isso 
gera sensação maior de paz e alegria.

Assuntos familiares tendem a melhorar e 
problemas pessoais tendem a ser resol-
vidos, escorpirano. É um bom momento 
para assinar contratos e resolver assuntos 

burocráticos, mas desde que previamente planejados. 
Um bom momento também para mudar de opinião e fazer 
contatos. Ligue para pessoas com quem não fala há algum 
tempo que pode receber boas notícias.

Os astros pedem uma mudança em sua 
postura pessoal, capricorniano. Preste 
atenção em como tem agido e como tem 
se colocado e faça pequenas mudanças 

de postura e comportamento. Concentre-se em melhorar 
sua comunicação e se mostre mais claramente. Bom mo-
mento para fazer contatos e divulgar-se. O momento pede 
refl exão e revisão.

Peixes (22/2 a 20/3)

Expansividade em vista, pisciano. Começa 
um período de sorte e proteção que irá du-
rar um bom tempo. Saia na frente e pense 
alto. Sonhe e planeje formas de conquistar 

o que quer. Tende a haver alguma mudança no que diz 
respeito a suas amizades, com novas pessoas por perto e 
alterações nas relações atuais. Pode surgir uma proposta 
bem interessante vinda de um amigo.

Áries (21/3 a 20/4)

Touro (21/4 a 20/5)

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Câncer (21/6 a 21/7)

Leão (22/7 a 22/8)

Virgem (23/8 a 22/9)

Começa um longo período ideal para 
dedicar-se aos assuntos espirituais, 
ariano. Durante esta semana vale a pena 
pensar profundamente em seus desejos 

e o que pretende em seu futuro. Fique atento a assuntos 
profi ssionais que tendem a ser retomados, incluindo antigos 
contatos que podem ser refeitos. Só não se esqueça de 
dedicar algum tempo para os prazeres da vida.

A vontade do momento é fazer mudanças, 
geminiano. Mas é importante fazer uma 
boa avaliação a respeito do que quer e 
aguardar o momento certo. Lembre-se de 

não sair por aí contanto seus planos, pois é fundamental 
estruturar tudo dentro de você antes de se expor. Início de 
uma fase profi ssional positiva, de ascensão e reconheci-
mento. Prepare-se para isso.

Hora de colocar em prática as mudanças 
que vêm planejando nos últimos tempos, 
leonino. Inove, seja fl exível e esteja aberto 
para convites e propostas, especialmente 

quando o assunto é trabalho. Deixe tempo livre em sua 
rotina pois algumas propostas podem surgir. Seu charme 
está em alta e você tende a atrair a atenção das pessoas. 
Sensação de conquistas e concretizações.

Início de uma fase de mudanças, taurino. 
A ideia deste período é que você se torne 
um pouco mais fl exível e abra as portas 
para as novidades. Seus ideais tendem 

a te chamar para a ação, fazendo com que tome atitudes 
concretas na luta pelo que quer. Vale a pena inovar no 
ambiente de trabalho e fi car aberto a novas amizades, 
que tendem a surgir nos próximos meses.

Aguarde mudanças em suas relações, 
canceriano. Você tende a ver o outro com 
um novo olhar e vale a pena fazer isso 
conscientemente. Você pode ver no outro 

aquilo que até agora estava oculto, o que garante mais 
certeza de seus sentimentos e projetos comuns. Hora de 
rever sua rotina afetiva e apostar as fi chas em seus sonhos. 
Momento de planejar viagens a dois.

Algumas questões afetivas podem passar 
por mudanças, virginiano. Fique atento a 
retomada de relações e mudanças na for-
ma de conduzir sua relação atual. Alguns 

desejos tendem a fi car mais evidentes, com a percepção 
do que gosta e do que quer fazer para se agradar mais. 
Hora de tocar a vida em frente atendendo essas vontades 
que surgem em você neste momento.

Horóscopo

CN
BOLO GELADO DE LARANJA

INGREDIENTES
Massa:

. 3 ovos

. 4 colheres (sopa) de açúcar

. 4  colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

. Suco de 5 laranjas

Recheio:

. 2 caixas de fl ã sabor baunilha

Cobertura:

. 4 claras

. 8 colheres (sopa) de açúcar

. 2 colheres (chá) de baunilha

. Frutas frescas para decorar

MODO DE PREPARO: Massa: bata os ovos com 
o açúcar na batedeira. Acrescente a farinha de 
trigo e bata mais. Retire da batedeira e junte o 

fermento mexendo lentamente. Despeje em uma 
assadeira e asse em forno médio até que, en-
fi ando um palito, ele saia limpo. Retire do forno e 
regue com o suco de laranja o bolo ainda quente. 
Reserve. Recheio: prepare o fl ã de acordo com 
as instruções da embalagem. Despeje sobre o 
bolo e deixe esfriar. Cobertura: bata as claras em 
neve, acrescente o açúcar e a baunilha e bata até 
formar um merengue. Decore o bolo frio com o 
merengue e as frutas frescas e leve à geladeira 
por 3 horas. Sirva gelado.

| Preparo: de 30 a 45 minutos        | Rendimento: 10 porções        | Calorias: 237 por porção

HOJE – Cristiana 
fi ca admirada com 
os comentários 
d e  B e r n a r -
do, mas foge 
quando e le 
se aproxima. 
Cristiana conta 
para Valentina o 
que Bernardo lhe 
falou e ela percebe o 
interesse da amiga. Tânia e Letícia ouvem 
Serjão marcando de almoçar com Thales. 
Livramento conta para os alunos que o autor 
da sabotagem no desfi le foi descoberto. Cris-
tiana fala desanimada com Victor que não tem 
dinheiro para comprar uma bola para fazer a 
fi sioterapia em casa. Bia conta para as meni-
nas que foi Beto quem sabotou o desfi le. 

MALHAÇÃO - GLOBO - 17h30min
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