
O diplomado do 
curso de Medicina 
Veterinária da Unoesc 
Gustavo Pandolfo 
foi aprovado em 1º 
lugar para cursar o 
Programa de Pós-
graduação em Ciência 
Animal na Udesc, na 
cidade de Lages 

Entidades empresriais 
de São José do 
Cedro Guarujá do 
Sul e Princesa estão 
pedindo o uso de 
tratamento precoce 
com  ivermectina, 
azitromicina e 
hidroxicloroquina 
contra a Covid-19
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E AGORA, VAI?
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou ontem a ordem de serviço para a retomada das 

obras na BR-163, que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira Página 07
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A pandemia arrasa a 
economia de 2020

BOCA NO TROMBONE

O PIB (Produto Inter-
no Bruto) brasileiro 

registrou queda de 4,1% 
em 2020, na comparação 
com 2019, afetado pela 
pandemia do coronavírus. 
É o maior recuo anual da 
série iniciada em 1996. 
Essa queda interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou 
alta de 4,6%

No quarto trimestre, 
o PIB apresentou alta de 
3,2% na comparação com 
trimestre anterior, mas 
registrou queda de 1,1% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2019.

Em valores correntes, o PIB, que é soma dos bens e 
serviços finais produzidos no país, totalizou R$ 7,4 tri-
lhões no ano passado. O PIB per capita (por habitante) 
alcançou R$ 35.172 em 2020, recuo recorde de 4,8% 
em relação a 2019.

“O resultado é efeito da pandemia de covid-19, 
quando diversas atividades econômicas foram parcial 
ou totalmente paralisadas para controle da dissemina-
ção do vírus. Mesmo quando começou a flexibilização 
do distanciamento social, muitas pessoas permanece-
ram receosas de consumir, principalmente os serviços 
que podem provocar aglomeração” (Rebeca Palis, coor-
denadora de Contas Nacionais do IBGE).

Responsáveis por 95% da economia nacional, os se-
tores de serviços e a indústria tiveram quedas impor-
tantes em 2020. Por outro lado, a agropecuária cresceu.

O ano de 2020 foi marcado pela crise de coronaví-
rus. Em março, com a primeira onda do vírus, a maioria 
dos estados e municípios determinaram o fechamento 
do comércio e dos serviços não essenciais na tentativa 
de achatar a curva de casos e óbitos. As medidas cau-
saram pouco impacto no PIB do primeiro trimestre do 

ano, que teve queda de 1,5%, e afetaram em cheio o 
indicador no segundo trimestre, com uma queda his-
tórica de 9,7%. A economia chegou a apresentar sinais 
de melhora no terceiro trimestre, com alta de 7,7%, im-
pulsionada pelo relaxamento de algumas medidas de 
restrição, mas desacelerou nos últimos meses com a 
chegada da segunda onda.

A expectativa do mercado financeiro é de que 
o PIB brasileiro tenha crescimento de 3,29% em 
2021, de acordo com o último Boletim Focus divul-
gado pelo Banco Central na segunda-feira (1º). A 
projeção está em linha com a do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, que afirmou ontem que pre-
vê que a economia do país avance entre 3% e 3,5% 
neste ano. A previsão feita por Guedes, em entre-
vista à rádio Jovem Pan, é mais moderada do que 
em declarações anteriores. No final de janeiro, em 
videoconferência com investidores, o ministro disse 
que a economia poderia crescer até 5% neste ano 
se o Executivo e o Legislativo parassem de “jogar 
pedra um no outro”. 

Pararam, agora vai?

O saber e as caixas-pretas

Eduard Marquardt

Professor do 
Mestrado em Práticas 
Transculturais 
(UniFacvest/ Lages)

Há um ensaio de 1983, A filosofia da caixa-preta, em 
que Vilém Flusser estuda o estatuto da imagem no 

século XX como um dispositivo que reconfigura o pensa-
mento na sociedade pós-industrial. Grosso modo, na pas-
sagem da imagem tradicional (em que o agente humano 
transfere a imagem nele processada para uma superfície) 
à imagem técnica (em que o agente passa a comandar 
o aparelho processador da imagem) emerge um vão no 
qual o saber se esconde. Para Flusser, na sociedade pós-
-industrial já não é preciso conhecer o processo pelo qual 
uma imagem ou um bem são gerados, porque se trata de 
um saber especializado que pouco ou em nada auxiliaria 
na tarefa. Basta ao condutor saber utilizar o aparelho, ati-
vá-lo em seu input e desligá-lo em seu output. O saber que 
fica entre essas duas ações se esconde dentro daquilo que 
Flusser passará a chamar “caixa-preta”. 

À função desse saber ocultado, César Aira dedicará 
um ensaio, “A utilidade da arte”, que podemos aproximar 
do argumento de Flusser. A partir de um testemunho de 
sua juventude, quando vivia em Coronel Pringles, Aira 
lembra de certas figuras que se gabavam por desmon-
tar aparelhos até o último parafuso, fossem máquinas ou 
carros, e voltar a montá-los, por necessidade ou passa-
tempo. Talvez a escassez de especialistas, àquela época, 
propiciasse a disposição desses bricoleurs de bairro, cujo 
procedimento atuava como uma espécie de descoberta, 
de desarticulação do objeto para enfim conhecê-lo. Com 
o passar do século XX e a mudança das tecnologias, esse 
saber foi pouco a pouco relegado, deslocando-se para o 
uso, ou seja, sabem-se quais os procedimentos para uti-
lizar a máquina e realizar a tarefa a que se propõe, mas 
do processo interno, pelo qual o bem é gerado, o que se 
tem é apenas mistério, cujo segredo se torna uma agência 
de postos de emprego para especialistas de toda natureza. 
Haveria, segundo Aira, um perfil contemporâneo desses 
bricoleurs na figura dos meninos que tudo sabem sobre 
computadores; a diferença, entretanto, estaria no fato de 
que sabem tudo sobre o funcionamento do uso, não sobre 
os meandros que fazem com que a máquina funcione. A 
utilização dos artefatos, hoje, arremata Aira, se dá como 
se fossem todos caixas-pretas (in/out), sem que tenha-
mos qualquer conhecimento do que acontece entre esses 
dois polos. Em suma, poder fazer, hoje, não significa saber 
como se faz, porque há um abismo entre causas e efeitos. 

O problema, entretanto, é maior. A ideia da caixa-preta 
se estende e invade tudo: não se trata apenas da relação 
com aparelhos elétricos, porque a sociedade inteira tor-
nou-se uma caixa-preta: a economia, os deslocamentos 
populacionais, os fluxos de informação. Há uma cegueira 
generalizada, diz Aira, e só se acertam os prognósticos por 
casualidade. Os mundos se sobrepõem, alguns padecem, e 
a inteligência, um instrumento de adaptação, pouco ou de 
nada serve para um mundo que deixou de existir. 

Vale encarar a leitura do ensaio de Flusser, que dispõe 
de traduções nas editoras Relume Dumará e Anna Blume.

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Com pandemia, PIB do Brasil cai 4,1% em 2020, pior queda em 24 anos
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São Miguel do Oeste

Atendendo convocação da Câmara de Vereadores, a 
secretária municipal de Saúde, Geni Girelli, e o coor-

denador do Comitê de Crise da Covid-19, Maurício Pia-
centini, participaram da sessão ordinária de terça-feira, 
02, para falar de ações de combate ao coronavírus em 
São Miguel do Oeste.

Entre outros assuntos, Maurício Piacentini afirmou 
que atualmente não há previsão de lockdown, mas sim 
de medidas restritivas mais duras. Ele disse que pode 
haver algumas medidas mais restritivas, principalmente 
em setores em que a fiscalização identifica taxa de des-
cumprimento às medidas sanitárias mais elevadas”. “Não 
há perspectiva de lockdown, mas pode acontecer. Semana 
que vem a perspectiva pode ser outra”, ressaltou.

Brasília

A bancada de deputados e senadores catarinenses de-
cidiu dividir os cerca de R$ 200 milhões da emenda 

coletiva ao orçamento da União de 2021 em 19 cotas, 
uma para cada deputado e senador. Os parlamentares 
vão decidir a destinação de cada cota, desde que seja em 
áreas estruturantes, como a BR-163. 

O valor que já está no orçamento da União para a ro-
dovia é de R$ 16 milhões. Como a Lei Orçamentária de 
2021 ainda será votada pelo Congresso, esse valor pode 
aumentar. 

O senador Jorginho Mello (PL) anunciou uma nova 
data para início efetivo das obras na BR-163. Ele disse 
que se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
de Freitas, para discutir o assunto. O senador disz que a 
obra já deveria ter começado e que essa é urgentíssima, 
não só para a região, mas para o estado de Santa Catari-
na. Segundo o senador, o ministro tem a intenção de vir à 
região para conhecer de perto esse problema e garantir 
o início das obras. 

Enquanto isso, o governador Carlos Moisés confir-
mou que Santa Catarina vai destinar 50 milhões do or-
çamento estadual para auxiliar na retomada das obras 
na BR-163. Agora, o governo estadual precisa fazer um 
convenio com a União e aprovar um projeto de lei sobre 
o assunto, suplementando o orçamento. A projeto ainda 
precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa.

Na Câmara, coodenador de comitê 
diz que não há previsão de lockdown

Bancada catarinense 
pode encaminhar 

emendas para a BR-163 

São Miguel do Oeste

O vereador Vagner Pas-
sos protocolou ontem, 

quarta-feira, 03, indicação 
que solicita avaliação para 
confecção de novo lau-
do de insalubridade para 
os profissionais de saúde 
do município. O vereador 
menciona que os profis-
sionais são aqueles que 
estão na linha de frente no 
combate e tratamento de 
pacientes diagnosticados 
com a Covid-19. 

Vagner Passos salienta 
que o adicional de insalu-
bridade não cobre o dano 
que o trabalhador venha 
suportar em caso de con-
taminação ou infecção, 
mas compensa e ameniza 
um possível dano. Por es-
ses motivos, Passos busca 
junto ao Executivo que seja 
realizada uma nova avalia-
ção para que os profissio-
nais de saúde recebam o 
pagamento do adicional 
de insalubridade em grau 
máximo. 

São Miguel do Oeste

O vereador Valnir Schar-
noski (PL) se desen-

tendeu com a presidência 
da Câmara terça-feira, 02, 
que era presidida por Ra-
vier Centenaro (PSD), e 
abandonou a sessão acu-
sando a mesa diretoria 
de ditadura. Na sessão, a 
secretária de Saúde, Geni 
Gireli, e o coordenador 

do Comitê de Crise da Co-
vid-19, Maurício Piacenti-
ni, respondiam a questio-
namentos.

Quando fazia pergun-
tas, Scharnoski foi adver-
tido pelo presidente da 
mesa sobre o tempo. O ve-
reador naõ gostou e disse 
que se não pudesse falar 
na sessão então se retira-
va, abandonando o plená-
rio.  

Vereador quer reavaliação do laudo de insalubridade 
dos profissionais de saúde 

Vereador abandona sessão e chama 
mesa diretora de ditadora

Vereador Vagner Passos

Vereador Valnir Scharnoski

Secretária da Saúde, Geni Girelli, e o coordenador 
do Comitê da Crise, Maurício Piacentini, participaram 

da sessão de terça-feira

Senador Jorginho Mello

Divulgação

Cristian Lösch / Portal Peperi

Ascom/Câmara

Divulgação

Estado 

O desembargador Ricar-
do Roesler, presidente 

do Tribunal Especial de 
Julgamento, marcou para 
26 de março, uma sexta-
-feira, a sessão para aná-
lise e votação do relatório 
sobre a denúncia contra o 
governador Carlos Moisés 
da Silva (PSL), no pedido 
de impeachment referente 
ao caso dos respiradores. 
O despacho com a defini-
ção da data foi publicado 
na edição desta sexta-fei-
ra, 26, do Diário Oficial da 
Assembleia.

Na sessão, que deve 
ser realizada no Plenário 
Deputado Osni Régis, na 
Assembleia Legislativa, a 
partir das 9h, os dez mem-
bros do tribunal, compos-
to por cinco deputados e 
cinco desembargadores, 
vão discutir e votar o pa-
recer da relatora, a desem-
bargadora Rosane Wolff. 
No parecer, a magistrada 

recomendará o acatamen-
to ou o arquivamento da 
denúncia contra o gover-
nador.

Caso o documento re-
comende a aceitação da 
denúncia e seja aprovado 
pela maioria simples dos 
julgadores (ao menos seis 
votos favoráveis), Moisés 
será afastado temporaria-
mente do cargo e seu jul-
gamento terá sequência. 
Em qualquer outro cená-
rio, a denúncia será arqui-
vada e o caso encerrado.

No despacho, Roesler 
negou o pedido de arqui-
vamento do caso, apresen-
tado por oito dos 16 subs-
critores da representação 
que resultou no pedido 
de impeachment contra o 
governador. Caso o arqui-
vamento fosse negado, os 
subscritores solicitaram 
a exclusão deles da repre-
sentação, o que foi acatado 
pelo desembargador.

O Tribunal Especial de 
Julgamento analisa o se-

gundo pedido de impeach-
ment de Carlos Moisés au-
torizado pela Assembleia 
Legislativa. O tribunal 
apura a participação do 
chefe do Poder Executivo 
na compra dos 200 respi-
radores artificiais junto à 
Veigamed, com pagamento 
antecipado de R$ 33 mi-
lhões, em março do ano 
passado. Os equipamentos 
nunca foram entregues e 
o Estado ainda não recu-
perou o montante pago à 
empresa.

No ano passado, Moi-
sés respondeu a um pri-
meiro pedido de impeach-
ment, referente ao reajuste 
salarial que resultou na 
equiparação salarial dos 
procuradores do Estado 
com os procuradores da 
Alesc. A denúncia foi aca-
tada pelo tribunal especial 
e o governador foi afasta-
do por um mês do cargo. 
No julgamento, Moisés foi 
inocentado e retornou ao 
comando do Estado.

Relatório do impeachment dos 
respiradores será votado dia 26 

Caso o documento recomende a aceitação da denúncia 
e seja aprovado pela maioria simples dos julgadores, Moisés será 

afastado temporariamente do cargo

Relatório da desembargadora Rosane Wolff será
votado na sessão do dia 26 de março

Divulgação
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São José do Cedro

A administração de São 
José do Cedro está fa-

zendo credenciamento 
para compra de doses de 
vacina com recursos pró-
prios. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) e a Câmara 
dos Deputados autoriza-
ram estados e municípios 
a comprarem diretamente 
a vacina, caso o governo 
federal deixe de cumprir 
o Plano Nacional de Imu-
nização, faltando apenas a 
aprovação do Senado.   

Conforme o prefeito 
João de Andrade, ainda 
não há confirmação se a 
compra será possível, mas, 

a equipe vem fazendo o 
possível para conseguir 
ampliar a cobertura vaci-
nal. O prefeito revela que 
estão sendo feitas econo-
mias e a administração 
possui os recursos neces-
sários. No credenciamento 
através da Ameosc foram 
solicitadas, inicialmente, 
3.858 doses, com valor de 
aproximadamente R$ 209 
mil. A prefeitura tem outra 
negociação paralela junto 
com municípios do Vale do 
Itajaí para agilizar a com-
pra.  
SÃO MIGUEL DO OESTE 

Já o prefeito de São Mi-
guel do Oeste, Wilson Tre-
visan, anunciou que a pre-

feitura tem recursos para 
adquirir 40 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19, 
em um vídeo divulgado 
quinta-feira, 25 nas redes 
sociais oficiais do municí-

pio. Trevisan garantiu que 
o município já dispõe dos 
recursos financeiros ne-
cessários e está preparado 
para adquirir até 40 mil 
doses da vacina. 

Administração faz credenciamento para 
compra direta de vacinas 

Prefeito João de Andrade

Divulgação

Belmonte

O prefeito de Belmonte, Jair Giumbelli assinou um 
novo decreto de medidas restritivas para enfrenta-

mento da pandemia no município. O documento entrou 
em vigor segunda-feira, 1º, e traz medidas mais enérgi-
cas para reduzir a circulação de pessoas. 

O decreto proíbe a circulação das pessoas em vias pú-
blicas entre 22h e 6h. O cidadão que não respeitar o to-
que de recolher e qualquer outra restrições prevista no 
decreto pode ser multado em R$ 250. Somente poderão 
sair de casa no período para ir ou voltar do trabalho, por 
problema de saúde ou outra extrema necessidade.

Bares e choperias não podem atender ao público e 
templos e igrejas não poderão receber os fiéis. O trans-
porte coletivo também foi suspenso. Bancos e coopera-
tivas de crédito também não poderão atender e as casas 
lotéricas funcionarão somente com atendimento indivi-
dual. O comércio em geral poderá funcionar, desde que 
com capacidade reduzida a 25%.

O documento foi elaborado em parceria com o Comi-
tê de Gerenciamento de Crise e prevê, entre outros pon-
tos, a proibição de aulas presenciais e o cancelamento 
de atividades esportiva e coletivas. Os atendimentos pre-
senciais na prefeitura também estão sauspensos.

Prefeito decreta toque de 
recolher no município

São Miguel do Oeste

O município de São Mi-
guel do Oeste publicou 

terça-feira, 02, o Decreto 
9.493/2021, que adota no-
vas estratégias de enfrenta-
mento à pandemia de Co-
vid-19, de hoje até às 23h 
de amanhã, sexta-feira, 05, 
quando passa a valer o lo-
ckdown de fim de semana 
instituído pelo Estado. En-
tre as novas regras, estão a 
limitação de acesso aos es-
tabelecimentos comerciais 
a um integrante por mem-
bro do núcleo familiar, com 
o devido distanciamento e 
mantendo os limites de lo-
tação definidos pelo decre-
to estadual. 

A circulação de pessoas 
fica restrita entre as 22h e 
05h. O funcionamento dos 
estabelecimentos, inclu-
sive bares, restaurantes e 
lanchonetes, também fica 
impedido das 22h às 06h. A 
venda de bebidas alcoólicas 
para consumo no local está 
vetada em qualquer perío-
do, assim como o seu con-
sumo em espaços públicos.

Os serviços delivery 
continuam permitidos. As 
demais normas estabele-
cidas no decreto anterior 
também seguem contem-
pladas. Já no fim de sema-
na, das 23h de sexta-feira, 
até às 06h de segunda 08, 
o que vale é o decreto es-
tadual, por ser mais restri-

tivo, permitindo somente 
as atividades consideradas 
essenciais.

O Comitê de Crise 
avaliou, esta semana, a 
retomada das aulas pre-
senciais na rede pública 
e privada e, diante da in-
formação repassada por 
representantes dos órgãos 
fiscalizadores, de que ne-
nhum descumprimento 
das medidas sanitárias foi 
flagrado na primeira se-
mana, aprovou a continui-
dade deste formato.

MAIS MORTES
São Miguel do Oeste, 

por meio da Vigilância Epi-
demiológica e Comitê de 
Crise da Covid-19, infor-
mou mais dois óbitos de 

pacientes com a doença. O 
primeiro deles aconteceu 
na noite de terça-feira, 02. 
A paciente era uma mu-
lher residente no municí-
pio, com idade entre 80 e 
85 anos, que estava inter-
nada no Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso, com 
registro de comorbidades.

O segundo ocorreu na 
manhã de ontem, quarta-
-feira, 03. O paciente era 
um homem, com idade 
entre 60 e 65 anos, que 
também estava internado 
na unidade hospitalar, com 
registro de comorbidades. 
O número total de óbitos 
por covid-19 de pacientes 
residentes em São Miguel 
do Oeste chega a 27.

Município limita abertura de 
estabelecimentos e circulação 

de pessoas até às 22h
Venda de bebidas alcoólicas para consumo no

local também está vetada em qualquer horário

São Miguel do Oeste

O prefeito Wilson Trevisan ampliou o número de in-
tegrantes do Comitê de Crise do Coronavírus. Em 

decreto publicado sexta-feira, 26, foram nomeados três 
novos integrantes e o órgão passa a contar com 20 mem-
bros a partir de agora. Os novos integrantes do comitê 
são representantes da Câmara de Vereadores, do Con-
selho Municipal da Saúde e do Conselho das Entidades 
Empresariais. Eles já participaram da reunião do Comitê 
de Crise do Coronavírus na sexta-feira.

Comitê de Crise do 
Coronavírus é ampliado

Representantes da Câmara de Vereadores, do Conselho 
Municipal da Saúde e do Conselho das Entidades Empresariais 

passam a fazer parte

Ascom/P-SMO
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São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
aprovou em primei-

ro turno, terça-feira, 02, o 
Projeto de Lei 29/2021, de 
autoria do Poder Executi-
vo, encaminhado ao Legis-
lativo ainda em regime de 
urgência. O projeto auto-
riza o chefe do Executivo 
Municipal a ceder médicos, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, auxiliar de en-
fermagem e fisioterapeutas 
ao Hospital Regional Tere-

zinha Gaio Basso, para o en-
frentamento à pandemia da 
Covid-19.

O texto ainda prevê que 
a despesa com os profis-
sionais cedidos ficará sob 
responsabilidade do muni-
cípio, e que a autorização 
terá vigência enquanto per-
durar o estado de emergên-
cia ou calamidade pública 
decorrente da pandemia 
da covid-19 no Estado. O 
município pode requisitar 
o retorno do profissional a 
qualquer tempo.

“É de conhecimento 
público que atualmente o 
Regional vem trabalhando 
com as UTI’s acima de sua 
capacidade máxima e que 
que faltam leitos de UTI’s 
em todo o Estado. Assim, 
com o intuito de dar apoio 
ao Estado, por meio do Hos-
pital Regional, necessário se 
faz a cessão de profissionais 
da área de saúde, limitada 
à capacidade de pessoal e 
financeira do município”, 
justifica o prefeito Wilson 
Trevisan no projeto.

Câmara autoriza Executivo a ceder 
profissionais ao Hospital Regional

Câmara votou o projeto em regime de urgência

Ascom/Câmara

São Miguel do Oeste

A direção e médicos 
do Hospital Regional 

Teresinha Gaio Basso 
concederam terça-feira, 
02, entrevista coletiva 
aos meios de comuni-
cação da região, com 
objetivo de prestar es-
clarecimentos acerca da 
situação do Covid-19. De 
acordo com o diretor ge-
ral, Rodrigo Lopes, a re-
gião do grande Oeste é a 
que mais tem pacientes 
aguardando por leitos 
de UTI, com cerca de 140 
pessoas.

O diretor relatou que 
na segunda-feira, 1º, o 
Hospital Regional emi-
tiu um comunicado ao 
Estado, alertando sobre 
a ocupação de 100% da 
capacidade de leitos e 
atendimento. “Temos 25 
leitos de UTI Covid e 10 
leitos de UTI geral, to-

dos estão lotados. Atual-
mente, não conseguimos 
atender nenhum pacien-
te, seja qual for a patolo-
gia”, explicou.

Além disso, 15 pacien-
tes aguardavam vaga em 
leito de UTI e 80% dessas 
pessoas são do Extremo 
Oeste. Desses 15 pacien-
tes, 10 estão entubados. 
De acordo com a direção 
do Hospital, eles estão re-
cebendo atendimento mé-
dico e atenção necessária 
para manutenção da situ-
ação, até estar disponível 
uma vaga.

O diretor registra que, 
desde o início da pande-
mia, 403 pacientes foram 
internados com Covid-19 
na enfermaria do Hos-
pital Regional em São 
Miguel do Oeste. Destes, 
231 pacientes estiveram 
na UTI e 131 foram a óbi-
to. “Cerca de 60% dos pa-
cientes que chega a UTI, 

acaba vindo a óbito”. Cha-
ma atenção o aumento 
dos números neste ano. 
Em 2020 foram 80 óbitos 
e, em 2021, somente em 
dois meses já somam 60 
mortes.

O diretor afirmou ain-
da que o Hospital Regional 
não sofre com falta de in-
sumos como oxigênio, en-
tretanto, o consumo está 
muito alto e o controle é 
feito de forma diária.

Não há mais leitos disponíveis 
no Hospital Regional

Direção afirma que não há como atender nenhum 
paciente, seja qual for a patologia

Rodrigo Lopes diz que cerca de 60% dos pacientes que chega a 
UTI, acaba vindo a óbito

Marcos de Lima/Portal Peperi

São Miguel do Oeste

O secretário adjunto de Saúde, Alexandre Fagundes, 
esteve em São Miguel do Oeste e se reuniu com a di-

reção do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, com a 
secretária municipal de Saúde, Geni Girelli, e com a ge-
rente regional de Saúde, Andreia Lopes. Eles analisaram 
a situação da pandemia e a lotação do Regional. 

A Secretaria Estadual de Saúde está discutindo a 
possibilidade de instalar eitos de UTI-Covid nos dois 
hospitais particulares de São Miguel do Oeste. Os dois 
hospitais foram vistoriados e, neste momento, o Estado 
aguarda o envio de uma proposta formal do Hospital São 
Miguel e do Hospital Casa Vitta para definição. 

A secretária municipal de Saúde, Geni Girelli, disse 
que o papel do município foi fazer a consulta aos dois 
hospitais e colocá-los em contato com o Estado”. O Esta-
do já fez a vistoria no Hospital Casa Vitta no sábado à tar-
de e o espaço para a instalação de 10 leitos de UTI-Covid 
já foi pré-definido. O Casa Vitta também pode abrir cinco 
leitos de retaguarda para os pacientes da doença.

O Hospital São Miguel também confirmou que está 
em negociação com o Estado para a abertura de 10 leitos 
de UTI-Covid e a negociação com o Estado deve avançar 
durante a semana.

Secretaria estuda instalação 
de leitos de UTI nos hospitais 

privados locais
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Região

A mobilização de pre-
feitos e empresários 

catarinenses e gaúchos 
para a construção de uma 
ponte sobre o Rio Uruguai 
já definiu os próximos 
passos do movimento. De 
acordo com o vice-presi-
dente regional da Federa-
ção das Associações Co-
merciais e Industriais de 
Santa Catarina (Facisc), 
Maikel Frey, a primeira 
atividade foi reorganizar 
os prefeitos da Ameosc, 
no Extremo-Oeste de San-
ta Catarina e da Amucelei-
ro, associação de prefeitos 
da região celeiro do Rio 
Grande do Sul. 

No mês passado, o gru-
po montou uma comissão 
de trabalho que deve se 
reunir, ainda em março, 
com o senador catarinen-

se Jorginho Mello. O próxi-
mo passo é sensibilizar a 
classe política e começar 
a discutir questões mais 
técnicas, como os proje-
tos e o orçamento para a 
ponte. O objetivo é a cons-
trução de uma estrutura 
ligando Itapiranga à Barra 
do Guarita, no Rio Grande 
do Sul.

De acordo com Maikel 
Frey, a nova ponte sobre o 
Rio Uruguai poderia tor-
nar a região um importan-
te corredor de passagem 
para cargas e produtos, 
além de facilitar a ligação 
entre os dois estados. Ele 
destacou que a pauta é 
antiga, mas está ganhan-
do força com a articulação 
de prefeitos, empresários 
e entidades. 

As duas regiões envol-
vidas no projeto tem um 
PIB de cerca de R$ 10 bi-

lhões, 18 mil empresas e 
cerca de 70 mil empregos 
formais. Ele disse que a 
ponte é fundamental para 
desenvolver o Extremo-O-
este catarinense e o Noro-

este do Rio Grande do Sul. 
O empresário citou que a 
ponte sobre o rio Uruguai 
tem uma potencialidade 
gigante para fazer a região 
crescer.

Construção de ponte sobre o Rio 
Uruguai começa a ganhar força
Já foi montada uma comissão de trabalho que deve se reunir, 
ainda em março, com o senador catarinense Jorginho Mello

Maikel Frey, vice-presidente regional da Facisc

Divulgação

São José do Cedro

A administração de São José do Cedro esteve reunida 
na manhã de segunda-feira, 1º, com a diretoria da 

Associação Beneficente Hospitalar Cedro, servidores da 
Secretaria da Saúde, além do prefeito de Princesa, Edil-
son Volkweis, e gestores do seu município.

Conforme o prefeito João Luiz de Andrade, o obje-
tivo da reunião foi formalizar uma parceria para que o 
hospital possa disponibilizar leitos de enfermaria para 
pacientes com a Covid 19. A instituição busca agora a ha-
bilitação para o serviço. O convênio prevê o repasse de 
R$ 120.000 para três meses, objetivando a ativação de 
oito leitos na unidade.

O repasse de R$ 80 mil será feito pela prefeitura de 
São José do Cedro e outros R$ 40 mil serão provenientes 
da Prefeitura de Princesa. Durante o encontro a diretora 
do Hospital Cedro, Mônica Canton de Toledo, e o presi-
dente da entidade, Pedro Toigo, lembraram que os valo-
res repassados pelo SUS não são suficientes para pagar a 
equipe, medicamentos e outros procedimentos.

Hospital busca habilitação de leitos 
para pacientes com Covid-19

Reunião foi realizada segunda-feira na prefeitura

Ascom/Cedro
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Região

O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes 

de Freitas, assinou no final 
da manhã de ontem, quar-
ta-feira 03, a ordem de ser-
viço para a retomada das 
obras na BR-163, que liga 
São Miguel do Oeste a Dio-
nísio Cerqueira. A assina-
tura estava prevista para 
o dia 08 de março, quando 
ele estaria em Santa Cata-
rina para participar do ato 
inaugural da iluminação 
da ponte Anita Garibaldi, 
em Laguna, no Sul do Es-
tado.

Às 11h de ontem, Tar-
císio esteve reunido com 
o senador Jorginho Mello 
e demais representantes 
da bancada federal catari-
nense. Durante o encontro 
foram tratados de diversos 
assuntos relacionados às 

rodovias federais de Santa 
Catarina e assinada a or-
dem de serviço das obras 
na BR-163.

Agora, com a auto-
rização oficial da reto-
mada dos serviços, a ex-
pectativa é que a partir 
da segunda quinzena de 
março as equipes estejam 
trabalhando em São José 
do Cedro. No momento, 
a Torc Engenharia, ven-
cedora da licitação, tra-
balha na mobilização de 
máquinas, equipamentos 
e trabalhadores, para a 
montagem dos cantei-
ros de obras, locação de 
obras e demais ações pre-
liminares.

A primeira etapa do 
reinicio dos serviços prevê 
a construção de vias late-
rais desde a comunidade 
de Linha Esquina Derru-
bada, no acesso à Unoesc, 

até o Parque Industrial de 
Guarujá do Sul. A ideia é 
concluir a construção das 
vias paralelas para que, 
no futuro, sejam utilizadas 
para conduzir o tráfego de 
veículos enquanto inter-
venções ocorrem no via-
duto no acesso à São José 
do Cedro.

 “Esta era uma obra 
muito aguardado por 

quem vive e trabalha na 
região do Extremo-oeste 
de Santa Catarina. Eu por 
várias vezes levei o pedido 
ao ministério e agora o mi-
nistro Tarcísio nos atende. 
É uma obra que vai trazer, 
além de maior desenvolvi-
mento econômico para o 
estado, mais segurança à 
população”, disse o sena-
dor Jorginho Mello.

Ministro da Infraestrutura 
assina ordem de serviço de 

adequação da BR-163
A expectativa é que a partir da segunda quinzena de março as 

equipes estejam trabalhando em São José do Cedro

Assinatura ocorreu na manhã de ontem, em reunião com a 
bancada catarinense

Divulgação

Região

A Unoesc anunciou que para os cursos de Graduação 
presenciais, as aulas teóricas permanecerão de for-

ma remota, com retorno programado a partir de 29 de 
março. Inicialmente, as aulas teóricas presenciais esta-
vam programadas para retornarem segunda-feira, 1º. As 
aulas práticas de laboratórios e estágios permanecem de 
forma presencial organizadas de acordo com cada curso, 
especialmente os da área de saúde.

“Seguimos atentamente as orientações e o plano de 
contingência que a Unoesc tem em cada município de 
atuação e assim vamos monitorando e também tomando 
as decisões necessárias que o momento exige, destaca a 
Pró-reitora acadêmica da Unoesc, professora Lindamir  
Secchi Gadler.

A pró-reitora orientou ainda, que a comunidade fique 
atenta aos diversos canais de comunicação da Unoesc. 
Os estudantes e professores serão devidamente comu-
nicados e as atividades presenciais, seguirão todos os 
protocolos que estão previstos, tanto no plano de contin-
gência, bem como, todas as determinações e orientações 
municipais e estaduais para o momento.

Unoesc prossegue 
com aulas remotas e 
reagenda o retorno
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TATUAGEM DA ANITTA

Há mais dignidade no vídeo em que a Anit-
ta está fazendo uma tatuagem no botão 

do que nas declarações covardes dos falsos de-
fensores da ordem social.

Aliás, segundo a cantora, as imagens são ve-
lhas e a tattoo já até precisou de retoques.

Devia estar borrada, do mesmo jeitinho que 
a democracia se encontra, mas não me pergun-
te o porquê. Pode dar cadeia.

O BRASIL NÃO É UMA TRAGÉDIA

Estamos em uma situação bem difícil, em 
todo o mundo. Mas diferente de alguns 

outros países, em igual situação, a imprensa 
brasileira, todos os dias, só noticia desânimo e 
desespero. 

Não há um só dia sequer de notícia de entu-
siasmo e encorajamento, de notícia de elevação 
espiritual e de reforço psicológico e emocional. 

Assistir os noticiários no Brasil é ter a sen-
sação que vivemos em um país destroçado e no 
fundo do poço, em um país que não terá pro-
gresso e onde seu povo será eternamente infe-
liz, só que não. 

É claro que nem tudo são flores, mas o inte-
resse em “vender” o mal e a infelicidade rende 
mai. É o sensacionalismo macabro. Problemas 
e enfrentamento de preocupações e até tris-
tezas individuais e coletivas temos em todo o 
mundo, mas não se pode daí definir um país 
como um todo. 

O Brasil não é uma tragédia e seu povo não é 
miserável, infeliz e à beira da morte.

PARA REFLETIR

Ponha em prática algo que preencha sua 
vida com entusiasmo. Abra a porta do seu 

interior para que o encorajamento possa nele 
se abrigar. 

Não se acumule de informações negativas, 
de desespero e de desânimo. 

Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao 
entusiasmo faz enrugar a alma.

PERDOAR OU PEDIR PERDÃO  

O que é mais importante: Perdoar ou pedir 
perdão?

Não importa saber qual das duas coisas é mais 
importante, ambas são exemplos de sabedoria. 

Quem perdoa mostra que ainda existe genero-
sidade e grandeza de espírito. Quem pede perdão 
demonstra um modo sublime de se erguer e um 
arrependimento de dignidade e renovação pessoal. 

Não se pode perdoar sem esquecer às mágo-
as e não se pode pedir perdão sem lembrar as 
ofensas. O fraco jamais perdoa ou pede perdão. 
Perdoar e pedir perdão é característica do forte.

SOB COERÇÃO I 

São aqueles que os reacionários chamam 
de irresponsáveis que provam que a liber-

dade é necessária para que se saiba quem é e 
quem não é responsável? 

Se alguém agir irresponsavelmente das duas 
uma: ou ele seguiu comandos contra os quais 
seria um ato de auto sacrifício ou impôs a ter-
ceiros um sacrifício do qual ele está injusta-
mente procurando escapar. 

SOB COERÇÃO II

Não podemos colocar os dois casos no 
mesmo saco tratando um ato onde não 

há escolha e outro onde há como se fossem a 
mesma coisa. 

Obviamente, quando alguém age sem que 
respeitassem a sua liberdade de escolha, não 
há liberdade envolvida, mas coerção. Logo, não 
há responsabilidade do agente. 

SOB COERÇÃO III

Alguém ser obrigado a agir de um modo de 
forma que se não o fizer o custo será mui-

to alto equivale a proibir alguém de agir de todo. 
Quem age ou quem não age sob coerção não 

é responsável por nada. Somente é responsável 
por alguma coisa que agiu no exercício pleno da 
sua liberdade a partir das suas próprias escolhas.

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

 “20 anos comentando
o que merece 
ser opinado”
- Outubro de 2000 
- Outubro de 2020

Roger
Brunetto

Aline Maicon Kolberg

Luana Kannenberg
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SE ME FAÇO ENTENDER

Deixar que os fatos da experiência falem é 
muito mais difícil do que ‘escrever bem’. 

Para isto basta dominar os instrumentos 
usuais da linguagem pública. 

Para aquilo, é preciso inventar uma lingua-
gem capaz de dizer o que nunca foi dito antes.

RACIOCÍNIO  

Quanto mais poderoso o Estado se torna, 
mais ferozes ficam as eleições. Quando o 

Estado é pequeno e tem pouco poder, a política 
não é muito importante e as eleições decorrem 
sem problemas porque não há muito em jogo.  

Com o crescimento do Estado, a política tor-
na-se mais importante e, portanto, o resultado 
das eleições também.  

Quanto maior o Estado, mais a sociedade está 
dividida. A crescente politização como resulta-
do do crescimento do Estado leva a nação ine-
xoravelmente a mais agitação e, finalmente, ao 
colapso da sociedade. 

O primeiro passo para a paz doméstica é a 
redução do tamanho e do poder do Estado.

DECORO PARLAMENTAR

Para mim, decoro parlamentar é o sujeito 
eleito jamais violar um direito. 

Logo, por definição, todo parlamentar é um in-
decoroso por sua própria natureza, já que vivem 
da violação do direito à propriedade dos que os 
elegeram, sem falar do direito à liberdade que 
tentam a todo momento restringir e criminalizar.OBVIEDADE

O problema não está nos “influencers”, e 
sim no tipo de influência exercida.

RESPONDA AÍ 

Na prática, a Petrobrás tem o quê de dife-
rente do monopólio na venda de gás que 

os milicianos administram nas favelas?

BALELA

Uma das superstições mais tolas de nosso 
tempo é a crença na concepção imacula-

da do conhecimento científico.

STF - Tribunal Constitucional

Não seria melhor dizer tribunal que go-
verna o Brasil? 

É o poder que disciplina às regras e condu-
ta dos outros poderes e os outros poderes não 
disciplinam às regras e condutas do STF.

A ESSAS ALTURAS...

Ficar revoltado com o STF e com a Câmara 
numa hora dessas é como ficar bravo por 

pegar a mulher na cama com um amante pela 
trigésima oitava vez.

COISAS QUE VOCÊ FARIA SE O FACEBOOK E 
O INSTAGRAM FICASSE DEZ DIAS OFF

-Lavaria a louça.
- Tomaria Rivotril na tigela do cachorro.

- Chutaria o cachorro. 
- Visitaria sua tia fofoqueira. 
- Arrumaria confusão no grupo da família do 

WhatsApp.
- Promessas.
- Colocaria em ordem as gavetas do guarda-

-roupa. 
- Compraria um livro de ‘merdha’. 
- Sentaria na porta de casa para ver os vizinhos.

LEIS (para quê?)

O Brasil conta com um dos melhores cor-
pos de leis do mundo. Se todos seguis-

sem à risca seus ditames viveríamos pratica-
mente num paraíso. 

Temos leis para os mais possíveis comporta-
mentos pessoais, porém, até parece mentira, é 
quase raro encontrar alguém com conduta ab-
solutamente legal. Burlar a lei parece ser a regra. 

Alguns se comportam como se em compe-
tição estivessem, num permanente torneio de 
“espertezas”.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Neste mundo estamos todos de passagem. 
Nem todos somos passageiros. Alguns 

são apenas bagagens.

O SOM

“Deus nos guia em nossa jornada, mas te-
nha cuidado com quem tu andas”. Parte 

da letra de ‘Stay Frosty’ - Van Halen.

Aline Maicon Kolberg

Luana Kannenberg

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 04 de fevereiro 2011. 

A Diretoria Consular do Inter, em São Mi-
guel, realiza almoço de confraternização 

para comemorar o aniversário do colorado. 
Será dia 03 de abril. Ainda não foi definido o 
local. Os ingressos, que são limitados, custa-
rão, no máximo, R$ 17. 

Os organizadores alertam que é importante 
fazer a reserva com antecedência. Contatos: 
Ênio (8437-6402); César (9105-4075); Lau-
rí (9107-6422); Juca (8402-1227); Márcio 
(8414-1977); Flávio (8406-0010) e Penoso 
(8812-3161).

PENSE NISSO 

Privatizar não significa apenas transferir 
a propriedade de empresas estatais para 

particulares. Significa também criar institui-
ções que impeçam o governo de privilegiar 
quem quer que seja. 

Para que o governo pare de dar para deter-
minados grupos privados aquilo que eles não 
obteriam sem o uso da coerção do estado, bas-
ta que o governo seja impedido de tirar da so-
ciedade aquilo que ela produz. 

Só assim a sociedade não verá mais privilegia-
dos sendo premiados com ganhos imerecidos.
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UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 80.653.975/0001-58 – NIRE 42400011497-ANS 340251

EDITAL DE CANCELAMENTO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL 

E CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

O Presidente  da  COOPERATIVA UNIMED EXTREMO OESTE,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
confere o Artigo 26º, do Estatuto Social, observando o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764/1971 e
Instrução Normativa DREI nº 81, e em especial atenção aos efeitos da Pandemia de COVID-19,
cancela o Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária anteriormente convocada para o dia
16  de  março de  2021,  publicado  no jornal  GAZETA,  do dia  19  de fevereiro  de 2021,  fls.  02  e
CONVOCA  todos  os  Cooperados  da  Cooperativa  para  participar  da  ASSEMBLEIA  GERAL
ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL a ser realizada na área de Convivência na Sede Administrativa, sito
à Rua Barão do Triunfo nº 821, Centro, São Miguel do Oeste/SC, às 17:00 horas do dia 16 de março
de 2021, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, dois terços dos Cooperados em
condições de votar; às 18:00 horas, em segunda convocação, com no mínimo a metade e mais um
dos Cooperados; ou ainda, às 19:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no
mínimo 10 (dez) Cooperados, onde será discutida a seguinte 

ORDEM DO DIA – AGO

1. Prestação de contas do Conselho de Administração, relativos ao Exercício Social encerrado em
31/12/2020, compreendendo:
a) Relatório da Administração;
b) Balanço Geral;
c) Demonstrativo das sobras/perdas apuradas;
d) Relatórios Contábeis;
e) Parecer dos Auditores Independentes;
f) Relatórios Financeiros e Gerenciais;
g) Parecer do Conselho Fiscal;
h) Recursos Próprios;
i) Ação Judicial ISS – Imposto Sobre Serviços;
j) Assessoria Jurídica;
2. Fixar o valor da subscrição de Quota-Parte de Capital para novos cooperados;
3. Constituição de Reserva para a COVID;
4. Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício;
5. Destinação dos juros aplicados, nos termos do Estatuto Social, sobre a parte integralizada do
Capital Social da conta cooperado;
6. Reavaliar e deliberar sobre mecanismos para a constituição de Margem de Solvência;
7. Reajuste do Plano de Assistência ao Cooperado – PLAC;
8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, bem como de seus respectivos suplente, para o período
de um ano (março/21 a março/22);
9. Remuneração a que terão direito os associados, pelo exercício dos cargos da Diretoria Executiva,
bem como dos cooperados pelo desprendimento de tempo nas atividades administrativas; Cédula de
Presença aos Conselhos de Administração, Ético-Técnico e Fiscal; e Diárias de Viagem a serviço da
Cooperativa;
10. Referendar o desligamento, demissão e/ou eliminação de cooperados no decorrer do exercício
de 2020;
11. Programa de Valorização do Cooperado.

ORDEM DO DIA – AGE

1. Alteração do capítulo do PLAC.

OBSERVAÇÕES:
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Horóscopo
Semanal

Cuide bem da sua rotina e também da sua saúde, 
ariano. Você pode se surpreender positivamente 
em suas relações e pode também dar o primeiro 
passo e surpreender para que a relação se movi-
mente. A comunicação está em alta, em uma sema-
na boa para fazer contatos e ter conversas. Anote 
suas ideias. E foco nos assuntos de trabalho.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Saia da rotina, libriano, Improvise, ouse, faça 
diferente para fazer diferença, Confie em você. 
Tome suas decisões baseado no que sente e 
siga o impulso de ter momentos de mais in-
trospecção, reflexão e isolamento. São bons 
dias para resolver questões afetivas e coisas 
do passado.

Cuidado com a ansiedade, taurino, que pode levar 
você a decisões impulsivas e válvulas de escape 
perigosas. O céu do momento pede prudência e 
criatividade, e que você possa contar com a aju-
da de outras pessoas sempre que necessário. São 
dias de insights importantes e conquistas pesso-
ais e profissionais.

Um ótimo momento para sentar e alinhar 
expectativas e objetivos, escorpiano. Vale 
para sua equipe de trabalho, para grupos de 
amigos ou situações amorosas ou familiares. 
O céu do momento é uma oportunidade tam-
bém de organizar as ideias e definir metas e 
prioridades.

Novos ventos sopram por aí, geminiano, com a 
chegada de Marte no signo de Gêmeos. É hora de 
dar novos passos e tomar atitudes, de seguir na 
direção do que deseja e de aproveitar as novas 
oportunidades que podem aparecer. O céu do mo-
mento é favorável e produtivo pra você. Aproveite 
bem o momento.

Um bom momento para as coisas de trabalho, 
sagitariano. Com foco e determinação, mais 
atenção aos detalhes, você tende a ter grandes 
resultados. Mas essa atenção aos detalhes é 
realmente necessária para que os projetos fun-
cionem. E não deixe de dar atenção para sua 
familia.

Um momento intenso, canceriano, com todo trans-
bordamento que a Lua Cheia costuma trazer. Mas 
pode ser uma boa oportunidade de organizar pen-
samentos e sensações, e tomar decisões mais acer-
tadas neste momento. Você pode ter boas surpresas 
e conversas inspiradoras, em dias que também favo-
recem os estudos.

Um bom momento para avaliar crenças, metas e 
ideais, capricorniano, e fazer planos para o seu 
futuro. O céu do momento é uma oportunidade 
para acalmar as coisas e tornar a sua rotina 
mais produtiva e saudável. Falando nisso, siga 
cuidando bem da sua saúde.

Um bom momento para observar atentamente o 
que tem conquistado, leonino. O céu do momento 
pede para valorizar o que já está fluindo e e cuidar 
de cada detalhe do que você quer que aconteça. O 
momento pode ser intenso, mas as oportunidades 
estão presentes e esses prometem ser dias produti-
vos pra você.

Um ótimo momento para fazer mudanças, aqua-
riano, e agora ainda mais certo do que você 
deseja. O momento é de prudência para investi-
mentos, sendo uma fase melhor para guardar do 
que para gastar seu dinheiro. O céu pode trazer 
oportunidades em termos de prazeres e relacio-
namentos.

Foco no que quer, virginiano, e mãos à obra. O céu 
do momento é intenso e produtivo, favorável, e 
cheio de novidades pra você. Crie oportunidades e 
aproveite todas que vierem até você. O momento é 
de crescimento pessoal, mais consciência das emo-
ções e foco no trabalho. Bons momentos na vida 
amorosa também.

Um ótimo momento para cuidar das suas rela-
ções , pisciano. E de definir melhor o que deseja 
para o próximo ciclo que está começando. Tenha 
foco, atenção aos detalhes, saiba o que quer e es-
colha bem as suas companhias. O momento é de 
oportunidades e portas abertas.

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 22/07

23/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 20/01

21/01 a 18/02

19/02 a 20/03

São Miguel do Oeste

O diplomado do curso de 
Medicina Veterinária 

da Unoesc Gustavo Pandol-
fo foi aprovado em 1º lugar 
para cursar o Programa de 
Pós-graduação em Ciên-
cia Animal com ênfase na 
área de Patologia Animal, 
da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), 
na cidade de Lages. Para 
ingressar no mestrado, 
Gustavo precisou ser apro-
vado em duas etapas do 
processo seletivo: entre-
vista com apresentação de 
projeto e avaliação do cur-
rículo ‘lattes’. 

Durante o processo 
seletivo, Gustavo apresen-
tou o projeto “Scrapie em 
ovinos no Estado de Santa 
Catarina: estudo retros-
pectivo e prospectivo”. Ele 
explica que o trabalho teve 
o objetivo de descrever 
os surtos de Scrapie em 
ovinos, desde 2017, em 
Santa Catarina. A Paraple-

xia Enzoótica dos ovinos, 
ou Scrapie, é uma doença 
neurodegenerativa fatal 
que afeta o sistema nervo-
so de ruminantes O estudo 
também categorizou os 
ovinos quanto ao grau de 
suscetibilidade e resistên-
cia, através de genotipa-
gem do gene PRNP.

Segundo Gustavo, o 
curso de Medicina Vete-
rinária contribuiu para a 
sua aprovação. “O curso 
abriu muitas portas para 
mim. Tive professores 
excelentes, que estavam 
sempre preocupados com 
o meu aprendizado. Além 
disso, durante a gradua-
ção, realizei projetos de 
iniciação científica, moni-
torias, estágios extracur-
riculares e obrigatórios, 
que foram extremamente 
importantes para a minha 
aprovação no processo 
seletivo”, avalia o médico 
veterinário, que também 
pretende cursar doutora-
do.

Diplomado de Medicina 
Veterinária da Unoesc é aprovado 

em 1º lugar para mestrado
Para ingressar no mestrado, Gustavo precisou ser aprovado 

em duas etapas do processo seletivo

O médico veterinário Gustavo Pandolfo cursará mestrado na 
área de Patologia Animal

Divulgação

Guaraciaba

O prefeito de Guaraciaba, 
Vandecir Dorigon e a 

Associação da Casa Fami-
liar Rural de Guaraciaba 
assinaram ontem, quarta-
-feira, 03, um termo de fo-
mento com a entidade. Na 
oportunidade, esteve pre-
sente também o vice-pre-
feito Domingos Marcon, 
a secretária de Educação, 
Sandra Gasperin, o secre-
tário de Agricultura Sérgio 
Thalheimer, o diretor da 

Casa Familiar Rural, Ar-
temio Barth, e também o 
presidente da Associação, 
Marciano Ludwig. 

Conforme a adminis-
tração, o valor do repas-
se é de R$ 115 mil e essa 
parceria tem por objetivo 
promover acesso à Ensino 
Médio Técnico em Agrope-
cuária para 29 alunos do 
município para o ano de 
2021, conforme foi apre-
sentado no plano de traba-
lho. Conforme o prefeito, 
o objetivo desse termo de 

fomento é alavancar ainda 
mais a sucessão familiar 

nas propriedades rurais 
do município. 

Administração assina termo de fomento com 
Associação da Casa Familiar Rural 

Termo foi assinado ontem na prefeitura

Ascom/P-Guaraciaba
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O BRDE é muito mais que um banco, é o parceiro 
ideal do empresário catarinense. E 2020 comprovou 
isso mais uma vez. Foi um ano desafiador, mas com 
a força e o apoio do BRDE a economia girou. E, mais 
do que contratos firmados, essa parceria contribui 
de fode forma sustentável para o desenvolvimento do 
estado, gerando oportunidades, poupando empregos 
e auxiliando muitas empresas a continuarem abertas.

Nossa parceria 
gera frutos, 
oportunidades 
e desenvolvimento.

Após avanço significati-
vo da Covid-19 em todas as 
regiões de Santa Catarina, 
a rede de saúde começa a 
se aproximar de gargalos 
como falta de leitos, de 
medicamentos e de pro-
fissionais. O aumento de 
doentes graves fez o Estado 
enviar pacientes para o 
Espírito Santo e lançar um 
edital para contratação 
de 150 leitos de UTI em 
hospitais privados. 

Isso porque a rede 
estadual dá indícios de 
ter chegado ao limite. O 
Hospital Oase, de Timbó, 
por exemplo, avisou a 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) que possui es-

trutura para mais 10 leitos 
de UTI Covid, mas faltam 
profissionais e remédios. 
Além disso, a unidade 
permaneceu com três leitos 
bloqueados temporaria-
mente para manutenção e 
informou que "o mercado 
está atrasando muito para 

fornecer materiais e insu-
mos necessários".

No restante da rede 
filantrópica não é diferen-
te. Segundo a presidente 
da Federação das Santas 
Casas, Hospitais e Entida-
des Filantrópicos (Fehosc), 
Irmã Neusa Lúcio Luiz, as 

unidades possuem estoque 
de medicamentos sufi-
cientes para os próximos 
15 dias, mas a procura au-
mentou muito. "A grande 
reclamação é a dificuldade 
de adquirir alguns sedati-
vos e a questão do valor", 
disse. Os preços estão 
em alta desde o início da 
pandemia. 

No Hospital Regional 
São Paulo, em Xanxerê, o 
Propofol, medicamento 
usado para sedação, por 
exemplo, mais do que 
dobrou de preço em um 
ano. A unidade passou de 
R$ 7,10 para R$ 18. Como 
agravante, o consumo 
mensal explodiu- (1,1 mil 

unidades para 8,5 mil). 
"Todos os itens de consu-
mo aumentaram muito 
então a gente não conse-
gue equilibrar as contas", 
acrescentou. Com isso, 
hospitais enfrentam déficit 
financeiro.

O fornecimento de oxi-
gênio é outra preocupação. 
A SES já fez dois aditivos 
ao contrato de fornecimen-
to da rede estadual e técni-
cos da pasta sugerem uma 
suplementação global ou 
uma dispensa de licitação 
para compra emergencial, 
mesmo com sobre preço.

"Temos feito alertas para 
os municípios, as unida-
des hospitalares, porque 

o momento é bem difícil 
e pode ocorrer o desa-
bastecimento de alguns 
insumos, principalmente 
os medicamentos do dito 
kit intubação", afirmou um 
técnico da SES. Segundo 
ele, o Estado tem estoque 
e poderá auxiliar outras 
unidades, caso necessário, 
mas o problema é que 
o consumo aumentou 
muito. "O estoque normal 
de alguns itens durava 15 
dias e agora em menos de 
24 horas se consume todo 
esse estoque", acrescentou. 
Para reduzir o consumo, o 
governo suspendeu cirur-
gias e consultas eletivas em 
todo o Estado. 

RCN - 616 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

Comando feminino na Adepol
A Associação dos Delegados de Polícia de SC (Adepol/

SC) elegerá nova diretoria no próximo dia 26. A cha-
pa única e de consenso tem à frente a delegada Vivian 
Selig (foto), atual secretária-geral da entidade e delegada 
regional de Tubarão, como candidata a presidente para o 
biênio 2021/2023. Esta será a segunda vez que a entidade 
será comandada por uma mulher.
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Novos 
fornecedores   

 Cinco distribuidoras de 
gás natural do Centro-
Sul do Brasil - entre elas 
a catarinense SCGÁS 
- lançaram na última 
segunda-feira (1º) uma 
chamada pública em 
conjunto para compra 
do insumo. O volume 
estimado de contratação 
é de mais de 6 milhões 
de m³/dia até 2024. 
"Queremos ampliar os 
supridores e levar gás 
natural para mais regiões 
de Santa Catarina”, disse 
o presidente da SCGÁS, 
Willian Lehmkuhl. 

COMÉRCIO SEGUROAA
   A Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de 
SC (FCDL/SC) enviou um 
ofício ao governador Carlos 
Moisés nesta semana 
reiterando os cuidados que 
o setor toma em meio à 
pandemia. "Nossos lojistas 
cumprem integralmente 
regras sanitárias rígidas, a
FCDL/SC investe 

em campanhas de 
conscientização e nosso 
segmento é sem dúvidas 
um dos que mais cumpre 
as regras sanitárias", diz 
o texto, assinado pelo 
presidente da entidade, 
Ivan Roberto Tauffer. O 
documento pede que o 
fechamento das atividades 
por 14 dias seja descartado.

Com avanço da Covid, sistema de 
saúde chega ao limite da capacidade 
Hospitais monitoram estoque de medicamentos e de oxigênio. Alto consumo e preços elevados prejudicam atendimento

Confiança da indústria I
Em fevereiro, cresceu a intenção de investir da indús-

tria no Estado, segundo dados divulgados pela Federação 
das Indústrias de SC (Fiesc). O indicador, que varia de 
0 a 100, chegou a 73 pontos, o que indica otimismo dos 
empresários. Outro índice que se manteve em alta no 
período foi a confiança do industrial, com 63,4 pontos. 

Confiança da indústria II
Os números mostram o momento de recuperação da 

economia em Santa Catarina. Além disso, exemplificam 
a discrepância com os outros estados. A média nacional 
de intenção de investir no setor foi de 58,3 pontos, e a 
confiança, de 59,5. Em ambos os indicadores o Estado 
está em patamar superior, diz o boletim da Fiesc.   
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Pequena propriedade 
rural é impenhorável 

mesmo se dada em 
garantia

A 14ª câmara Cível do TJ/PR impediu atos expropria-
tórios de pequena propriedade rural dada em ga-

rantia na cédula de crédito bancário. Para o colegiado, 
é irrelevante o fato de o bem ter sido oferecido como 
garantia fiduciária ou hipotecária, pois o imóvel é prote-
gido constitucionalmente.

“Com efeito, a garantia constitucional da preservação 
da pequena propriedade rural deve ser interpretada de 
modo mesmo a permitir que o trabalhador rural não seja 
dela alijado por inadimplência de contratos que visem fi-
nanciar o seu trabalho.”

O TJ/PR analisou recurso de cooperativa que não 
concordou com julgado de 1º grau que manteve consu-
midor na posse do imóvel, que se trata de uma pequena 
propriedade rural. Para a cooperativa, o bem imóvel foi 
dado em garantia fiduciária em cédula de crédito bancá-
rio, que por sua vez, cumpriu todas as exigências legais 
para sua efetiva validade.

Ao apreciar o caso, o desembargador Fernando Pra-
zeres, relator, salientou que é expresso tanto na CF quan-
to no CPC que pequena propriedade rural é impenhorá-
vel. O relator concluiu, ao observar as informações dos 
autos, que a propriedade é menor que quatro módulos 
fiscais, preenchendo, “desse modo, o requisito objetivo 
que o que define como pequena propriedade rural”.

Além disso, o desembargador verificou que ficou 
comprovado por meio de notas fiscais e recibos de pro-
dutor rural a comercialização de pequenas quantidades 
de soja. “Neste passo, portanto, o imóvel trata-se de pe-
quena propriedade rural, protegido constitucionalmente, 
sendo irrelevante, conforme já consignado na liminar, ter 
sido ele dado como garantia fiduciária ou hipotecária”, 
afirmou. Por fim, e por unanimidade ao voto do relator, 
a 14ª câmara Cível negou provimento ao recurso da coo-
perativa.

Fonte: migalhas.com.br

180 MESES 174 MESES

A150 150.000,00 1.004,17 502,08 1.038,79 519,40

A170 170.000,00 1.138,06 569,03 1.177,30 588,65

A200 200.000,00 1.338,89 669,44 1.385,06 692,53

A220 220.000,00 1.472,78 736,39 1.523,56 761,78

A250 250.000,00 1.673,61 836,81 1.731,32 865,66

A280 280.000,00 1.874,44 937,22 1.939,08 969,54

A300 300.000,00 2.008,33 1.004,17 2.077,59 1.038,79

Local

Administradora

 Lance Livre. Permitido embutir até 70% do lance.

7ª Assembleia

 Lance Limitado até 30%. Permitido embutir até 100% do lance.

(*) Seguro de vida obrigatório após a contemplação de 0,0597% sobre a categoria.

Taxa de administração: 20%     FR: 0,5%.
Grupo com até 999 Participantes

Data

PARCELA 100% PARCELA 50%

11/12/2020
15/12/2020

Pagamento

PARCELA 100% PARCELA 50%

GRUPO 909  -  IMÓVEIS  -  MEIA PARCELA

1 (uma) contemplação por Sorteio, quantas outras o saldo do grupo permitir no Lance Livre e 1 contemplação no Lance Limitado.

Contemplações mensais sujeitas ao saldo de caixa do grupo.

Correção anual pelo INCC - no mês base de constituição do grupo.
Assembleias e Contemplações:

PLANO CRÉDITOS

 até a contemplação

 Fone: 49 99919-7765 Lucivane

Região

Para muitos estudantes, 
a realização do sonho 

de fazer um curso superior 
só é possível se tiver ajuda 
financeira. Por isso, é im-
portante que não percam 
a oportunidade oferecida 
aos estudantes da Unoesc, 
na qual estão sendo ofe-
recidas bolsas de estudo 
de até 100%. Para concor-
rer às bolsas, é necessário 
fazer o cadastro no site 
do Uniedu até o dia 09 de 

março. 
Ao fazer o cadastro, 

o estudante fornecerá as 
informações pessoais e 
também deve anexar toda 
a documentação que com-
prova sua situação socioe-
conômica. Quem já possui 
bolsa do Uniedu também 
precisa efetuar o cadas-
tramento. São mais de três 
mil oferecidas pela aos es-
tudantes da Unoesc, que 
estão divididas entre bol-
sas de estudos, pesquisa e 
extensão. 

Uniedu oferece bolsas de até 100% para 
estudantes da Unoesc

Para concorrer às bolsas é necessário fazer
o cadastro até o dia 09 de março

Divulgação

São José do Cedro

Um grupo de empresá-
rios, representante da 

Acisc de São José do Cedro 
e Princesa, e da CDL de São 
José do Cedro, Guarujá do 
Sul e Princesa esteve na 
prefeitura na manhã de se-
gunda-feira, 1º. O objetivo 
da reunião com o prefeito 
João de Andrade, vice-pre-
feito, Elmar Hentz, e com a 
secretária de Planejamen-
to, Kelly Figueiró, foi falar 
sobre as preocupações da 
classe com as medidas res-
tritivas geradas pela pan-
demia e também oferecer 
apoio e sugestões quanto ao 
tratamento da doença.

Os empresários pediram 

que haja um diálogo com 
médicos sobre a possibili-
dade de prescrição de medi-
camentos para o tratamento 
precoce da doença quando 
houver os primeiros sinto-
mas com uso de alguns itens 
como ivermectina, azitro-
micina e hidroxicloroquina. 
Eles pedem o uso do proto-
colo previsto pelo Ministério 
da Saúde para tratamento 
precoce da Covid-19.

O prefeito destacou que 
houve vários pedidos seme-
lhantes e o município pos-
sui os remédios e também 
recursos para aquisição de 
mais, mas esclareceu que 
cada profissional médico 
tem autonomia para receitar 
os remédios que julgar ne-

cessários. 
O presidente da associa-

ção, Diogo Locatelli, sugeriu 
que houvesse uma conversa 
com os profissionais falando 
sobre esta reinvindicação. 
Ele citou um Termo de Ajus-

tamento de Conduta feito 
entre a prefeitura de Pinhal-
zinho e o Ministério Público 
determinando o tratamen-
to precoce. Ele sugeriu que 
também seja feito um acor-
do em nível local.

Empresários pedem uso
de medicamentos para 

tratamento precoce
Eles pedem tratamento precoce contra a Covid-19 com alguns medicamentos, como 

Ivermectina, Azitromicina e Hidroxicloroquina

Grupo de empresários se reuniu com o 
prefeito João de Andrade

Ascom/P-Cedro
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BARBADA!
Vende-se área nobre defronte a Igreja do 

Bairro Estrela, 4.350 m2.
Antigas instalações da Erva Mate 

Escoteiro.
Fone: 49 3621-1944 

49 9 8819-3485

QUE BARBADA!
Vendo lote rural, 3.176 m2 - com casa, 
com casa 10 X 10M e galpão 10 X 20.

Fica na BR 282, no Rio Iracema, próximo 
a PRF em Maravilha - SC.

Valor R$ 480.000,00
Fone: 49 9 8874-7197 

ou 9 9914-3213

Classificados

Anchieta

Um ação policial, que 
teve a participação de 

policiais do Paraná e de 
Santa Catarina, apreendeu 
na noite de segunda feira, 
1º, uma grande quantida-
de de drogas na rodovia 
SC-305, em Anchieta. A 
droga estava em um Cross, 

com placas de Belo Hori-
zonte (MG), que era con-
duzido por uma mulher 
de 19 anos. Depois de não 
acatar a ordem de parada, 
ela fugiu em alta velocida-
de e no trecho da rodovia 
entre Anchieta e Guaracia-
ba perdeu o controle de 
direção e capotou, espar-
ramando a droga sobre a 

pista.
O corpo de bombeiros 

de Anchieta foi chamado 
e socorreu a vítima que 
estava preso às ferragens. 
Outro veículo utilizado 
como batedor, um Logan, 
também com placas de 
Belo Horizonte, foi perse-
guido e na cidade de Cam-
po Erê foi interceptado 

pela polícia, mas, mesmo 
assim, continuou a fuga 
pelas ruas da cidade. O 
condutor e o passageiro 
abandonaram o veículo 
e fugiram a pé. Um deles, 
de 23 anos, morador de 
Caxias do Sul (RS), foi pre-
so e o carro apreendido. 
Outro envolvido conse-
guiu fugir.

Operação da polícia apreende drogas na SC-305

Paraíso

O motociclista Cleiton 
de Oliveira Dapper, 19 

anos,  morreu na noite de 
sábado, 27, em uma coli-
são contra a carroceria de 
um caminhão na BR-282, 
em Paraíso. De acordo 
com o Corpo de Bombei-
ros, o acidente ocorreu 
por volta das 23h45, na 
Linha Castelo Branco, en-
tre São Miguel do Oeste 
e Paraíso. No local, os so-
corristas encontraram o 
condutor da motocicleta 
com ferimentos graves e 
já sem vida. 

O primo da vítima 
testemunhou o acidente 

e disse que o motorista 
do caminhão envolvido 
ano acidente fugiu do lo-
cal sem prestar socorro. 
Destroços da carroceria 
ficaram espalhadas pela 
pista e devem auxiliar nas 
investigações. De acordo 
com a testemunha, ele e 
o primo trafegavam pela 
BR-282, em direção à Pa-
raíso, quando o caminhão, 
que seguia no sentido 
contrário, invadiu a pista 
na tentativa de acessar 
uma via vicinal. 

O rapaz conseguiu 
desviar a tempo e evitar a 
colisão, porém, seu primo, 
que estava em uma outra 
moto se chocou contra a 

lateral do veículo de carga 
e foi arremessado há al-
guns metros. O rapaz ain-
da tentou seguir o cami-
nhão, mas não conseguiu 
pará-lo. Após o acidente 

ele foi até a cidade de Pa-
raíso onde conseguiu ligar 
para os familiares e acio-
nar o resgate, já que no 
local da batida não havia 
sinal de telefone.

Motociclista morre após ser 
atingido por caminhão na BR-282

Primo da vítima testemunhou o acidente e disse que 
o caminhoneriro fugiu sem prestar socorro

Motocicleta foi atingida pela carroceria do
acminhão e piloto foi arremessado

Divulgação

Dionísio Cerqueira

Uma tragédia matou 
três jovens na noi-

te de quarta-feira, 24, na 
BR-163, em Dionísio Cer-
queira. Marcelo dos San-
tos Fortes, de 18 anos, e 
Marcos Antonio Hebert, de 
21, estavam em uma moto-
cicleta e Cleuvan Meireles, 
de 31 anos, dirigia um um 
automóvel Gol.

Os veículos colidiram 
de frente em uma reta, 
após uma curva. Quando 
os socorreistas chegaram, 
o condutor do Gol encon-
trava-se no interior do 
carro, morto com sinais de 
politraumatismo, fratura 
no crânio com exposição 
de massa encefálica. Já os 
ocupantes da motocicleta estavam caídos à margem da rodovia, sem vida e com sinais de politraumatismo.

Acidente trágico mata três jovens na BR-163

Marcelo dos Santos Fortes, Marcos Antonio Hebert e Cleuvan Meireles tiveram morte instantânea

Divulgação

Região

O Grupo de Atuação 
Especial de Combate 

às Organizações Crimi-
nosas (Gaeco) e as for-
ças de segurança de seis 
estados deflagraram 

quinta-feira, 25, uma 
megaoperação contra 
uma facção criminosa. 
Foram cumpridos 284 
mandados, dos quais 
142 de prisões, e 142 de 
busca e apreensão.

O Gaeco identificou 

que a facção crimino-
sa tinha como objetivo 
primordial a expansão 
da atuação no Estado de 
Santa Catarina, com foco 
na região de fronteira 
entre as cidades de São 
Miguel do Oeste, Chape-

có e Dionísio Cerqueira, 
assim como na região 
de Joinville, em razão da 
proximidade dos Portos 
de Santa Catarina e Pa-
raná. Em São Miguel do 
Oeste, pelo menos um 
suspeito foi preso. 

Região é alvo de operação contra facção criminosa

- Jogos de Búzios
- Cartas Ciganas
- Orientação Espiritual
- Abertura de Caminhos
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