
O Sicoob São Miguel, 
neste mês das 
mulheres, retrata 
a experiência de 
uma associada que 
contou com o apoio 
da cooperativa para 
realizar um sonho 
e se tornar um 
exemplo de mulher 
empreendedora

O Oeste e Extremo-
Oeste concentram 
o maior número de 
novos leitos de UTI 
pactuados, com o 
total de 96 unidades. 
Em relação a leitos 
clínicos, são 282 em 
20 municípios da 
região. No Extremo-
Oeste são 86 novos 
leitos
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Região registra novas mortes trágicas
de jovens no trânsito 

Vereadores pedem uso de verba para 
ampliação do programa Juro Zero
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Comitê mantém toque de recolher no 
município e endurece medidas restritivas
Entre as novas medidas estão a proibição do comércio ambulante por pessoas não residentes no município e a 

limitação do acesso aos estabelecimentos comerciais a até dois integrantes da mesma família 
Rádio Integração

OBRAS COMEÇARÃO 
EM SÃO JOSÉ DO CEDRO

A empresa Torc Engenharia, responsável pela execução das obras de revitalização da BR-163 na região, emitiu uma nota sobre o início 
dos trabalhos ainda neste mês. A primeira frente de trabalho será a conclusão do elevado de São José do Cedro Página 06
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Lula livre? Do STF

BOCA NO TROMBONE

Numa dura reação, governadores e os presidentes da Câ-
mara e Senado cobram do governo federal um cronogra-

ma confiável de vacinação em massa. A dimensão humana 
da nossa tragédia é imensa. Mas nosso debate político é 
dominado por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre o que fez a Lava Jato, especialmente o ex-juiz Sergio 
Moro.

Lula não disputou as eleições de 2018 por decisão da jus-
tiça. Por decisão da justiça, poderá disputar as de 2022.

O judiciário levou três anos para descobrir que Lula foi 
julgado por um juiz, Sergio Moro, que não tinha competência 
para julgá-lo. O judiciário está há dois anos tentando decidir 
se esse juiz foi imparcial ou não.

É o judiciário dizendo para a sociedade: “no Brasil a justi-
ça tarda, pois é falha”. E não se sabe o que vale.

O ministro Edson Fachin, do STF, anulou na segunda-fei-
ra. 8, em decisão monocrática, todas as condenações do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Fachin julgou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, origem 
da Operação Lava Jato, não era o órgão competente para jul-
gar as ações que envolvem Lula. A decisão inclui os casos do 
triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto 
Lula e doações à instituição. Com esse movimento, Lula se 
torna elegível novamente. A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) anunciou que recorrerá da decisão. A decisão de 
Fachin responde a um pedido de habeas corpus da defesa de 
Lula feito em novembro de 2020. 

De acordo com nota enviada pelo gabinete do ministro, 
apesar de a competência da vara de Curitiba já ter sido levan-
tada anteriormente, “esta é a primeira vez que o argumento 
reúne condições processuais de ser examinado, diante do 
aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supre-
mo Tribunal Federal”.

O argumento já havia sido utilizado pela defesa de outros 
envolvidos da Lava Jato e em outros recursos da defesa de 
Lula. Fachin levou em conta decisões anteriores do plenário 
do STF, que reduziram o alcance da 13ª Vara Federal.

Fachin determina que os processos que haviam sido jul-
gados por Curitiba sejam remetidos à Justiça Federal do Dis-

trito Federal, local onde teriam sido cometidos os crimes de 
que Lula é acusado. A Segunda Turma da Corte ainda deve 
analisar o caso, depois de a PGR anunciar que irá recorrer da 
decisão monocrática. Não há data prevista para essa apre-
ciação.

A Segunda Turma do Supremo é formada pelo ministro 
Gilmar Mendes, que a preside, e pelos ministros Ricardo 
Lewandowski, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Kassio Nunes 
Marques.

Caso a decisão de Fachin se mantenha, os processos reco-
meçam do zero. Caberá à Justiça Federal do Distrito Federal 
decidir se os autos dos processos do triplex do Guarujá, do 
sítio em Atibaia e do Instituto Lula devem ser validados ou 
reaproveitados.

Então, considerando os trâmites lentos da justiça, Lula 
será candidato em 2022 e irá se submeter ao julgamento do 
povo, que, segundo o presidente Jair Messias Bolsonaro, é 
soberano. Quem viver verá!

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

O povo supremo irá julgar por meio do voto

ADMIRÁVEL 
MUNDO NOVO

Prof. Dra Arceloni 
Neusa Volpato

Coordenadora do 
Mestrado Profissional 
em Práticas 
Transculturais
Presidente da 
Associação latino-
americana de ciência e 
tecnologia - ALAC

Há um filme antigo chamado E o ventou levou ... Por aca-
so foi o primeiro filme que assisti a noite. Devo ter vivi-

do muitas emoções com essa ida ao cinema na sessão no-
turna, levada pelos meus pais, ainda muito jovem, era uma 
menina. Mas era um filme épico, um longa metragem, não 
era qualquer filme. Sou capaz de dizer que estava com uma 
blusa rosa de tricô que havia sido feita pela minha irmã, se 
a memória não me trair tamanho a quantidade de anos que 
tem entre esta ida ao cinema e hoje, lá em Curitibanos no 
então Cine Teatro Ópera. Voltemos ao filme, dois protago-
nistas fortes Reth Butler e Scarlet O´Hara, vividos por Clark 
Gable, um galã hollywoodiano da época e Vivien Leigh, a 
história de uma mulher que aparentemente perde tudo em 
uma guerra sangrenta. Uma das cenas que me marcou e 
que se mantem vivida na minha memória é aquela em que, 
diante da necessidade, transforma uma cortina de veludo 
vermelho em um vestido. E temos também a memorável 
frase dita por Scarlet, quando tudo parecia absolutamente 
perdido: tomorrow is another day (amanhã é outro dia)!

É disso que se trata, esperança! Ação! 
O que Scarlet nos ensina é exatamente que nada está 

acabado e que sempre temos algo a fazer. Trata-se de como 
olhamos para o copo, meio cheio ou meio vazio? O copo é o 
mesmo e também é a quantidade de água contida no copo. 
Como olhamos para ele vai determinar a nossa ação, a nossa 
qualidade de vida.

Sem dúvidas este ano nos mobilizou e nos provocou. Um 
inimigo planetário comum que nos levou a recriar o nosso 
convívio social com familiares e amigos, que mudou a nossa 
forma de trabalhar e de consumir, que mudou a forma como 
damos aula e como estudamos. Um ano que não deixou pedra 
sobre pedra. Um ano em que dor e sofrimento foram palavras 
e sentimentos constantes. Todavia, vamos olhar para o copo 
meio cheio, porque toda a mudança de paradigma as quais ti-
vemos que nos adequar, que estamos vivendo, nos ensinaram 
e nos fortaleceram, e nos fizeram avançar como humanidade. 
Nós precisávamos de alguns avanços como os que vivemos, na 
educação por exemplo, era mister incorporar ferramentas e 
plataformas digitais a realidade das instituições educativas. As 
mudanças não são fáceis de implementar, o conforto e a segu-
rança de deixar como está sempre parece mais sedutor. Mas, a 
mudança chegou bruscamente, não fomos consultados, mas, 
no geral nos trouxe muitos aspectos bons. Agora precisamos 
aperfeiçoar estes processos. Vamos transformar nossas corti-
nas em vestidos e seguimos na vida, porque amanhã é outro 
dia, com estrelinhas verdes, estrelinhas da esperança sempre 
brilhando. Afinal, somos nós que estamos aqui, e temos um 
mundo admirável para viver, se eu puder compartilhar o título 
de Aldoux Huxley de um de seus romances. 

Contato com a autora: prof.arceloni.volpato@unifacvest.edu.br
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São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereado-
res retoma a partir de 

agora as sessões de forma 
virtual. A medida conside-
ra a situação de exceção 
provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus e o 
agravamento da situação 
nas últimas semanas, bem 
como a necessidade de 
manter o distanciamento 
social. Com isso, as sessões 
da Câmara acontecerão 
por videoconferência. A 
transmissão das sessões 
continuará ocorrendo pe-
las redes sociais da Câma-
ra (Facebook e Youtube) e 

pela Rádio Peperi.
A sessão de terça-feira 

ocorreu no horário nor-
mal, às 19h. pela manhã, os 
vereadores realizaram um 
treinamento no plenário 
da Câmara com as ferra-
mentas que possibilitam a 
sessão por videoconferên-
cia e a votação eletrônica. 
Em 2020, a Câmara adotou 
a sessão remota por cerca 
de seis meses.

Outras medidas toma-
das pela Câmara estão a 
adoção de trabalho remo-
to para parte dos servi-
dores, visando reduzir a 
circulação de pessoas nas 
dependências da Câmara, 

a limitação de pessoas na 
sede da Câmara, de forma 
a evitar aglomerações; a 
suspensão de eventos co-

letivos nas dependências 
da Câmara que não sejam 
diretamente relacionados 
às atividades legislativas.

Estado

O presidente da As-
sembleia Legislativa 

(Alesc), Mauro De Nadal, 
criticou o que ele consi-
dera como abandono do 
Extremo-Oeste pelo go-
verndo do Estado há mais 
de 10 anos. Para De Nadal,  
as rodovias estaduais da 
região receberam atenção 
devida no governo de Luiz 
Henrque da Silveira, que 
deixou o cargo em 2010.

De acordo com o presi-
dente, os oito anos do go-
verno Raimundo Colombo 
e mais de 50% do mandato 
de Carlos Moisés possuem 
como marca o descaso 
com o Extremo-Oeste. Ele 
avalia ainda como descon-
sideração do governo fe-

deral o baixo investimento 
feito em Santa Catarina e 
lembra que o Estado ocupa 
a sexta colocação em arre-
cadação, porém, na devo-
lução de recursos Santa 
Catarina aparece em 25º 
lugar.

Para o parlamentar, 
este cálculo precisa mudar 
e o Estado deve ser mais 
valorizado pelo que pro-
duz ao Brasil. O presidente 
da Alesc elogiou o fato do 
governo catarinense ter 
equilibrado as finanças 
com aumento de produção 
e ajustes fiscais proporcio-
nando sobra de recursos. 
No entanto, para ele, não 
aparece em forma de in-
vestimentos na região. 

De Nadal disse que os 
projetos para investimen-

tos nas rodovias estadu-
ais tramitam em paços 
de tartaruga. Ele lembrou 
que ainda está em fase de 
licitação o projeto para 
recuperação da SC-163 de 

São Miguel do Oeste à Ita-
piranga, mas dissxe que 
será apenas algo paliativo 
como tem ocorrido nos 
últimos anos com opera-
çãões tapa-buracos. 

Câmara retoma sessões por videoconferência 

De Nadal critica abandono da região pelos governos

Vereadores realizaram treinamento de sessão por 
videoconferência nesta terça

Deputado Mauro De Nadal, presidente
da Assembleia Legislativa

Ascom/Câmara

Divulgação

São Miguel do Oeste

Os vereadores Car-
los Roberto Agosti-

ni (MDB), Cris Zanatta 
(PSDB), Gilmar Baldissera 
(PP), Maria Tereza Capra 
(PT) e Valnir Scharnoski 
(PL) apresentaram uma 
indicação solicitando à 
administração municipal 
que amplie o programa 
Juro Zero para subsídios 
de instituições financeiras 
e cooperativas de crédito 
às empresas de pequeno 
porte, microempresas, 

microempreendedores 
individuais e agricultores 
afetados econômica e fi-
nanceiramente pela pan-
demia da covid-19. A indi-
cação foi apresentada em 
sessão realizada terça-fei-
ra 09.

Os vereadores citam 
os pincipais impactos do 
novo Coronavírus na eco-
nomia, como a queda de 
4,1% no PIB em 2020, e 
ressaltam que o municí-
pio abriga mais de duas 
mil empresas, nas quais 
os efeitos estão sendo de-

vastadores. 
“Considerando que 

o município recebeu R$ 
9,3 milhões para ações 
de combate à pandemia 
e que o valor gasto até 
o momento indica uma 
sobra de R$ 6,4 milhões, 
propomos que parte deste 
valor seja destinado como 
auxílio à linha de crédito 
com juro zero, para aten-
der especialmente em-
presas de pequeno porte, 
microempresas, microem-
preendedores individuais 
e agricultores, reconhe-

cidamente os mais afeta-
dos”, sugerem os autores.

Os proponentes ain-
da indicam o prazo de 
48 meses para devolu-
ção, dos quais 12 meses 
de carência. “Os limites 
de financiamento pode-
rão ser entre R$ 5 mil a 
R$ 10 mil, ponderando o 
porte e capacidade de pa-
gamento do proponente”, 
acrescentam os autores. A 
indicação será enviada ao 
prefeito e à secretária de 
Desenvolvimento Susten-
tável.

Vereadores pedem uso de 
verba para ampliação do 

programa Juro Zero 
Vereadores citam sobra de recursos recebidos para combate ao 

Coronavírus que poderiam ser usados para subsidiar empréstimos 

Estado

Para auxiliar no combate ao novo Coronavírus, um 
projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa 

de Santa Catarina (Alesc) permite que o Estado isente 
de imposto a compra e a importação de vacinas contra 
a Covid-19.  Segundo o autor da proposta, deputado Mil-
ton Hobus (PSD), o objetivo é criar um mecanismo que 
torne legal a isenção para importações e operações tan-
to do imunizante quanto dos insumos destinados à sua 
fabricação.

Na semana passada, foi aprovada no Congresso Na-
cional lei que permite ao setor privado adquirir a vacina 
com a contrapartida de doar 50% ao poder público, sen-
do a outra metade utilizada de forma gratuita. Municí-
pios e Estados também debatem a compra de doses além 
das enviadas pelo governo federal.

Em fevereiro, o Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz) autorizou Estados e o Distrito Federal a 
conceder a isenção, cabendo aos governos criar meca-
nismos para possibilitar a redução da carga tributária. 
“É importante que SC tenha esse instrumento legal para, 
se possível, os municípios possam comprar e adiantar o 
processo de vacinação”, acrescenta Hobus.

São Miguel do Oeste

O vereador Vagner Passos (PSL) apresentou indicação 
legislativa na qual solicita uma nova avaliação para 

confecção de novo laudo de insalubridade para os pro-
fissionais de saúde do município de São Miguel do Oeste. 
“Nada mais justo. O mínimo que podemos fazer a estes 
profissionais é elaborar um novo laudo para que se pa-
gue em grau máximo de insalubridade a estes profissio-
nais”, salienta. Passos ressalta que os profissionais da 
saúde são os que estão na linha de frente no combate e 
tratamento de pacientes diagnosticados com Covid -19. 

Segundo o vereador, esses profissionais estão com 
esgotamento físico e psicológico e já há diversos casos 
de contaminações de trabalhadores da saúde pelo novo 
Coronavírus. “Todos eles estão permanentemente em 
risco constante”, reconhece Passos. Neste caso, Vagner 
Passos salienta que o adicional de insalubridade não co-
bre o dano a que o trabalhador venha suportar em caso 
de contaminação ou infecção, mas compensa e ameniza 
um possível dano. 

Projeto de lei permite 
isenção de imposto 

na compra de vacina 

Passos pede nova avaliação 
do laudo de insalubridade 

Deputado Milton Hobus

Divulgação
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São Miguel do Oeste

A administração muni-
cipal de São Miguel do 

Oeste prorrogou o prazo 

de vencimento da Taxa de 
Licença para Localização 
e Permanência (Taxa do 
Alvará de Funcionamento) 
para amanhã, sexta-feira 

12. Inicialmente, estava 
marcado para o dia 26 de 
fevereiro. A medida foi 
tomada tendo em vista 
que ocorreram problemas 

técnicos no sistema de tri-
butos do município, o que 
implicou no cancelamento 
dos boletos lançados e não 
pagos deste documento.

Vencimento da Taxa de Alvará vence amanhã 

Região

Nos últimos dias, já fo-
ram pactuados 546 

novos leitos clínicos e 313 
leitos de UTI em hospi-
tais e unidades de saúde 
catarinenses.  Santa Ca-
tarina tinha 546 leitos de 
UTI adulto dedicados ao 
Coronavírus no início da 
pandemia, número que já 
foi praticamente triplicado 
neste período de enfrenta-
mento à doença. 

O Oeste e Extremo-O-
este concentram o maior 
número de novos leitos de 
UTI pactuados, com o total 
de 96 unidades. Em rela-
ção a leitos clínicos, são 
282 em 20 municípios da 
região. Há ainda o esforço 
adicional de contratação 

de leitos na rede privada 
catarinense. Nos últimos 
dias já foi confirmada a 
contratação de 20 leitos de 
UTI.

Também há uma for-
ça-tarefa para envio de 
novos equipamentos para 
unidades hospitalares e 
de pronto-atendimento 
de todo o Estado. Apenas 
neste fim de semana, a 
Secretaria de Estado da 
Saúde já enviou 55 mo-
nitores multiparâmetros, 
28 ventiladores de trans-
porte e 38 ventiladores 
pulmonar estático. Os 
aparelhos são fundamen-
tais para o atendimento 
aos pacientes em estado 
grave da Covid-19, que 
precisam de ventilação 
mecânica.

Extremo-Oeste terá 86 novos 
leitos de UTI para Covid-19

Também há uma força-tarefa para envio de novos equipamentos 
para unidades hospitalares e de pronto-atendimento

Oeste e Extremo-Oeste concentram o maior número 
de novos leitos de UTI pactuados

Secom/SC

Estado

O governo de Santa Catarina começou a distribuir 
ontem, quarta-feira, 10,  o novo lote de vacinas 

contra a Covid-19. O Estado recebeu  86,4 mil doses 
da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório Sinovac. Os imunizantes 
chegaram ao aeroporto de Florianópolis em um voo 
comercial por volta de 8h30 e foram encaminhados 
em seguida para a Central Estadual de Rede de Frio da 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São 
José, na Grande Florianópolis. 

“A chegada desse novo lote de vacinas reforça nos-
so alinhamento com o Ministério da Saúde para garan-
tir a imunização dos catarinenses. Como temos feito 
desde o início, nossas equipes estão preparadas para 
redistribuir estas doses rapidamente aos municípios”, 
afirmou o governador Carlos Moisés.

Como já ocorreu nas outras remessas da Corona-
vac, o governo fará a distribuição apenas de metade 
das vacinas recebidas, um total de 43,2 mil, para a 
aplicação da primeira dose, conforme recomendação 
do Ministério da Saúde (MS). A outra metade ficará ar-
mazenada para garantir a aplicação da segunda dose, 
em um intervalo de duas a quatro semanas. 

Essa nova remessa será encaminhada aos 295 mu-
nicípios catarinenses para dar continuidade à vacina-
ção dos trabalhadores da saúde e idosos com 75 anos 
ou mais. Com relação aos demais grupos prioritários 
que já iniciaram a vacinação (indígenas, por exemplo), 
todo o quantitativo de doses necessárias para vacinar 
a população destes grupos já foi enviado. 

Segundo o diretor da Dive, João Augusto Brancher 
Fuck, é necessário que os municípios intensifiquem 
o trabalho de imunização, aplicando rapidamente to-
das as doses recebidas. “O recebimento de mais doses 
da vacina contra a Covid-19 é importante para que o 
Estado siga a vacinação dos grupos prioritários elen-
cados para esse momento. Além disso, os municípios 
devem organizar estratégias para que, a partir do re-
cebimento das doses, iniciem a vacinação das pesso-
as”, afirmou. 

SC recebe 86,4 mil 
doses da Coronavac e 

inicia distribuição

Lote chegou ontem em Florianópolis

Secom/SC

Estado

A maioria do comércio 
catarinense está oti-

mista para a Páscoa deste 
ano. Levantamento reali-
zado pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Santa Catari-
na (FCDL/SC) aponta que 
40,9% dos entrevistados 
acreditam que as vendas 
para a data serão superio-
res às registradas no mes-
mo período do ano passa-
do. Outros 32,2% avaliam 

que deve ser igual.
“O cenário ainda é de-

safiador por conta da pan-
demia, mas com o fluxo 
da vacinação aumentan-
do cada vez mais, cresce 
também a esperança de, 
aos poucos, retomarmos 
a normalidade. E temos 
quase um mês antes da 
Páscoa, que neste ano será 
celebrada no início de 
abril”, avalia o presidente 
da FCDL/SC, Ivan Roberto 
Tauffer.

Mesmo com os impac-

tos da pandemia, 42,2% 
dos entrevistados que 
apontam aumento na data 
avaliam que o crescimento 
do volume de vendas será 
de até 3%, não consideran-
do nesta estimativa uma 
eventual situação de lock-
down. O levantamento da 
FCDL/SC foi realizado com 
400 empresas associadas 
que atuam no varejo em 
20 cidades com maior po-
tencial de consumo.

Também foi identifi-
cado que 56,1% disseram 

que não haverá aumento 
no estoque, 37% estão 
programando alguma 
promoção e 32,6% esti-
mam um tíquete médio 
entre R$ 51 e R$ 100. So-
bre o meio de pagamento, 
49,6%, apontaram o car-
tão de crédito e 20% o cre-
diário. E quanto à forma 
de atendimento, 54,3% 
estão operando tanto de 
forma física quanto on-
line, 44,3% somente em 
loja física e 1,3% apenas 
online.

Comércio de SC projeta aumento de vendas para a Páscoa

NOVOS LEITOS

Dionísio Cerqueira – 10 leitos
Guaraciaba – 10 leitos
Iporã do Oeste – 10 leitos
Maondaí – 20 leitos

Palma Sola – 10 leitos
Guarujá do Sul – 06 leitos
Campo Erê – 02 leitos
São José do Cedro – 08 leitos
São Miguel do Oeste – 10 leitos
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Guaraciaba

Uma equipe da administração municipal de Guaracia-
ba esteve reunida na manhã dec sexta-feira, 05, para 

adotar novas medidas em relação à propagação da Co-
vid-19. Uma das novidades levantadas na reunião foi so-
bre um estudo para a colocação de pulseiras indicativas 
nas pessoas consideradas positivas e nos demais que ne-
cessitam obrigatoriamente realizar o isolamento social. 

O prefeito Vandecir Dorigon ressalta que essa medi-
da serviria para inibir o isolamento social, uma vez que 
os comércios não poderão deixar adentrar em seus esta-
belecimentos aqueles que estejam utilizando a fitinha e 
também às pessoas poderão denunciar caso vejam essas 
pessoas circulando.  

Outra medida é de que, em caso de necessidade de 
consulta e o paciente estiver com a pulseira, a equipe 
tanto da triagem quanto do Hospital São Lucas poderá 
dar encaminhamento com mais facilidade, uma vez que 
já poderá identificar que trata-se de um paciente positi-
vo ou suspeito. De acordo com o prefeito, a administra-
ção está fazendo uma consulta jurídica para ver as ques-
tões legais da medida.

Prefeitura estuda a colocação de 
pulseiras de identificação em infectados 

São Miguel do Oeste

O Comitê de Crise do Co-
ronavírus de São Miguel 

do Oeste, em reunião na 
tarde de segunda-feira, 08,  
sugeriu manter a restrição 
da circulação de pessoas 
entre as 22h e 05h, bem 
como a abertura de estabe-
lecimentos comerciais das 
22h às 06h. Outras medidas 
também foram sugeridas 
à administração municipal 
e oficializadas por meio do 
Decreto 9.498/2021, publi-
cado terça-feira, 09, e com 
vigência até o dia 23 de 
março.

Entre as novas medi-
das, estão a proibição do 
comércio ambulante por 
pessoas não residentes no 
município e a limitação do 
acesso aos estabelecimen-
tos comerciais a até dois 

integrantes do mesmo nú-
cleo familiar, com 50% da 
capacidade de lotação e dis-
tanciamento mínimo entre 
pessoas de 1,5 metro, tanto 
na parte interna quanto na 
externa.

Os proprietários de lote-
amentos cujas obras ainda 
não estejam concluídas ou 
que não tiverem sido entre-
gues ao município deverão 
bloquear seus acessos, sob 
risco de também serem res-
ponsabilizados no caso de 
aglomerações nestes locais.

Permanece vedada a 
comercialização de bebidas 
alcoólicas para consumo no 
local ou em qualquer estabe-
lecimento comercial. O con-
sumo segue proibido, ainda, 
em áreas, logradouros, vias 
públicas e loteamentos, em 
qualquer horário.

Em condomínios, a uti-

lização de áreas de lazer 
também fica suspensa, sal-
vo por pessoas do mesmo 
núcleo familiar que sejam 
domiciliadas no local. Nas 
suas piscinas, a utilização é 
vedada para lazer e recrea-
ção, ressalvado para fins de 
atividades físicas ou treinos 
individuais.

A realização de ativida-

des religiosas em templos 
e igrejas pode ocorrer com 
até 25% da capacidade de 
ocupação. As demais me-
didas sanitárias seguem 
vigentes e, em caso de de-
cretos ou portarias mais 
restritivas serem impostas 
pelo Estado, estas passarão 
a vigorar de forma automá-
tica.

Comitê mantém toque de 
recolher no município

Entre as novas medidas, estão a proibição do comércio ambulante por pessoas não 
residentes no município e a limitação do acesso aos estabelecimentos comerciais a até dois 

integrantes da mesma família 

Comitê de Crise se reuniu segunda-feira para
avaliar o cenário da pandemia

Ascom/P-SMO

Descanso

O governo de Descanso assinou uma carta de intenções 
elaborada pela Federação Catarinense de Municípios 

(Fecam para compra de 2.287 doses vacinas Sputnik V. De 
acordo com o prefeito Sadi Bonamigo, o objetivo é imu-
nizar mais pessoas. “Se houver a possibilidade de os go-
vernos municipais adquirirem vacinas utilizando recur-
sos próprios, já estamos garantindo por meio da carta de 
intenção, a compra de doses da Sputnik V para acelerar 
o processo de imunização em nosso município”, destaca.

Bonamigo esclarece que a coordenação e a negociação 
para a aquisição das vacinas estão sendo realizada pela Fe-
cam, em parceria com as associações de municípios de todo 
o Estado. “Esperamos ansiosos que as negociações sejam 
de fato efetivadas, considerando a realidade devastadora 
que vivemos hoje, com o número de casos aumentando a 
cada dia, muitos óbitos sendo registrados e hospitais lota-
dos, com filas de espera. Atravessamos a pior fase da pan-
demia e as vacinas são uma esperança para que a gente 
possa imunizar nossa população o quanto antes”, finaliza.

Administração assina carta de 
intenções para aquisição de vacinas 

A Sputnik V é uma vacina russa e deve ser aplicada em duas 
doses para a imunização completa

Estado

A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou os da-

dos da Matriz de Risco Po-
tencial em relação ao novo 
Coronavírus. Pela terceira 
semana consecutiva, todas 
as regiões do Estado se en-
contram em nível gravís-
simo. Das 16 regiões, seis 
receberam nota máxima 
em todos os quesitos ana-
lisados: Xanxerê, Extremo 
Oeste, Médio Vale do Rio 
Itajaí, Meio-Oeste, Foz do 
Rio Itajaí e Alto Uruguai Ca-
tarinense. 

A região Oeste, que havia 
obtido a classificação mais 
elevada em todos os índices 
por duas semanas seguidas, 

desta vez reduziu índices de 
transmissibilidade. Desde a 
criação do Centro Integrado 
de Operações em Saúde, o 
governo do Estado reforçou 
ainda mais a atuação na re-
gião.  A Secretaria da Saúde 
pactuou a abertura de 518 
leitos clínicos e 268 leitos 
de UTI nos últimos 30 dias. 
Destes, 266 leitos clínicos e 
86 de terapia intensiva es-
tão em unidades hospitala-
res do Oeste e Meio-Oeste 
catarinense.

Desde o início da gestão 
da pandemia, Santa Cata-
rina ampliou de 546 para 
mais de 1,5 mil leitos de UTI 
ativos no Estado. Santa Ca-
tarina ultrapassou a marca 
dos 700 mil casos.  

Estado tem todas as regiões classificadas no risco gravíssimo 
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Região

A empresa Torc Enge-
nharia, responsável 

pela execução das obras 
de revitalização da BR-
163 na região, emitiu 
uma nota sobre o início 
dos trabalhos ainda neste 
mês. A primeira frente de 
trabalho será a conclusão 
do elevado de São José do 
Cedro. Segundo a nota, até 
o final de março os esfor-
ços serão concentrados 
na mobilização de equipa-
mentos, estruturação do 
canteiro de obras e contra-
tação de colaboradores. 

A empresa cita que a 
conclusão do viaduto em 
São José do Cedro é uma 
demanda prioritária da re-
gião e que obra promoverá 
maior segurança e fluidez 
ao trecho. Segundo a Torc, 
esse tipo de estrutura evi-
ta que veículos cruzem as 

faixas da rodovia em ma-
nobras de entrada e saída 
de acessos, eliminando um 
dos maiores riscos de coli-
são.

De acordo com a em-
presa, os trabalhos no 
elevado de São José do 
Cedro devem ser finali-
zados até o final de 2021. 
A Torc também destacou 
que adota uma política 
que prioriza a contratação 
de moradores das cidades 
onde atua, o que melhora 
a integração com a comu-
nidade e contribui para 
desenvolvimento socioe-
conômico da região. Além 
disso, a empresa também 
dá preferência aos forne-
cedores locais na aqui-
sição de suprimentos e 
serviços. Apenas nesta 
primeira frente de traba-
lho de São José do Cedro, 
projeta-se a contratação 
de 30 colaboradores.

Empresa calcula finalizar obras da 163 
em São José do Cedro no fim de 2021

Até o final de março os esforços serão concentrados na mobilização de 
equipamentos, estruturação do canteiro de obras e contratação de colaboradores 

A primeira frente de trabalho será a conclusão
do elevado de São José do Cedro

Divulgação

Estado

A Epagri lançou edital de leilão on-line de bens móveis 
inservíveis, do qual fazem parte carros, barco, suca-

tas de veículos e de equipamentos eletrônicos, dentre 
outros. Os lances serão abertos nesta quarta-feira, 10, no 
site do leiloeiro oficial e a sessão pública de fechamento 
dos lotes vai ocorrer a partir das 10h do dia 06 de abril 
de 2021.

Os lotes poderão ser visitados entre os dias 24 e 31 
de março, mediante horário agendado, com o objetivo 
de evitar aglomeração e atender às medidas sanitárias 
impostas pela pandemia de Covid-19. Os contatos para 
agendamento e os locais de visitação constam no edital.

Podem participar do leilão cidadãos e empresas que 
não trabalhem ou atuem em companhias que prestam 
serviços para a Epagri. Já nos lotes de sucata são libera-
das a participar apenas as empresas com cadastro junto 
aos órgãos competentes, conforme edital.

Ao todo serão leiloados 95 lotes, avaliados inicial-
mente em R$ 430 mil. A Epagri espera melhorar essa 
arrecadação, já que os veículos estão em bom estado de 
conservação. O valor arrecadado será destinado princi-
palmente para a renovação da frota da Empresa, que é 
fundamental para a realização das atividades de exten-
são rural e de pesquisa agropecuária.

Epagri realiza leilão de 
veículos e equipamentos

Serão leiloados veículos e equipamentos

Secom/SC

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES VALE DO RIO DAS ANTAS - 
COOPER VALE 

CNPJ nº. 19.354.057/0001-17 

NIRE 42400024122 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

O diretor presidente da Cooperativa dos Transportadores Vale do Rio das Antas - 
COOPER VALE, Adriano dos Santos, com sede na Rua Willy Barth, nº. 5321, sala 201, 
Bairro São Sebastião, na cidade de São Miguel do Oeste/SC, CEP 89.900-000, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o estatuto social convoca os senhores associados, para 
reunirem-se em assembleia geral ordinária  e extraordinária a ser realizada no dia 31 de 
março de 2021, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre 
no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira 
convocação: às 17:00hs, com presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 
02) em segunda convocação: às 18:00hs, com presença de metade e mais um do total de 
associados; 03) em terceira e última convocação: às 19:00hs, com a presença mínima de 
10 associados, para deliberarem sobre as seguintes ordem do dia:  

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  

a) Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo o relatório de gestão, o 
Demonstrativo das Contas de Resultado, Demonstrativo do Relatório de Caixa, e o 
Parecer do Conselho Fiscal; 

b) Eleição dos membros do conselho fiscal para o mandato 2021 a 2022; 

c) Eleição dos membros do conselho administrativo para mandado 2021 a 2025 

c) Outros assuntos de interesse desta assembleia. 

      

 

São Miguel do Oeste /SC, 08 de março de 2020 

. 

__________________________________ 
ADRIANO DOS SANTOS 

Presidente  
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Estado

Um dos setores mais 
afetados pela pande-

mia do novo Coronavírus 
em Santa Catarina, o de 
serviços, fechou janeiro 
com alta de 3,7% em volu-
me frente ao mesmo mês 
de 2020. O desempenho 
do Estado foi bem acima 
da média nacional (-4,7%) 
e o melhor da região Sul, 
já que Paraná (-9,2%) e 
Rio Grande do Sul (-9,1%) 
apresentaram queda. Os 
dados foram divulgados 
terça-feira, 09, na Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE.

Os dados positivos da 
variação mensal de ja-
neiro em Santa Catarina 
foram puxados, princi-
palmente, pelos serviços 
profissionais, administra-
tivos e complementares 
(31,1%); informação e co-
municação (8,7%); trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 
(0,8%), outros serviços 

(0,8%). A única queda foi 
nos prestados às famílias 
(-22,5%).

Quando comparado 
com dezembro de 2020, 
Santa Catarina também 
avançou 2% no setor de 
serviços. É o melhor re-

sultado catarinense des-
de setembro e superior 
ao crescimento nacional, 
de 0,6%. Já em relação 
ao indicador de receita 
nominal, o acréscimo do 
Estado foi de 1,2%, ter-
ceiro maior resultado do 

país.
Já no acumulado de 12 

meses, o setor de serviços 
catarinense apresentou 
queda de 3,7%. No país, a 
baixa nessa comparação 
foi ainda maior, alcançan-
do queda de 8,3%.

SC cresce acima da média nacional e 
tem alta de 3,7% no setor de serviços
É o melhor resultado catarinense desde setembro e superior 

ao crescimento nacional, de 0,6%

Transportes foi um dos setores que cresceu 

Divulgação
Romelândia

O município de Romelân-
dia deve receber neste 

ano mais de R$ 1 milhão 
em emendas parlamenta-
res vindas dos deputados 
estaduais, segundo cácula 
do prefeito Juarez Furtado. 
Ele esteve nas últimas se-
manas na capital do Estado 
e retornou satisfeito com 
os recursos já confirmados. 
De acordo com ele, a via-
gem serviu para conversar 
com deputados de vários 
partidos, além de se reunir com alguns secretários do go-
verno estadual. Conforme Furtado, essa ação só foi possí-
vel graças a união dos partidos políticos de Romelândia 
na busca de recursos diversos para o município.

Segundo o prefeito, Romelândia já tem confirmado ao 
menos oito emendas parlamentares e a expectativa é que 
os recursos sejam liberados até a metade deste ano. Entre 
os disponíveis, ele citou R$ 500 mil para investir em es-
tradas e obras diversas, R$ 100 mil destinados para a área 
industrial e outros R$ 100 mil para a construção de uma 
quadra de esportes. Furtado destacou ainda que outros 
R$ 100 mil serão para a Apae e R$ 320 mil para o setor da 
Saúde de Romelândia. O prefeito ressaltou que, ao todo, 
já estão confirmados para o município R$ 1.270.000,00.

Além dos recursos já confirmados o prefeito de Ro-
melândia já deixou encaminhado diversos pedidos para 
outras ações que devem ser realizadas ao longo dos pró-
ximos anos. 

Município já tem 
confirmados mais de 

R$ 1 milhão em emendas 

Prefeito Juarez Furtado

Wh3 Comunicação
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SERÁ QUE A CULPA É SÓ DOS GOVERNANTES?

Geralmente o que mais reclama da situa-
ção - seja qual for - é o mesmo que pre-

fere a bodega à leitura. Mas há outros casos: O 
jovem que prioriza as redes sociais e desdenha 
a universidade.

Também há quem reserva o final de semana 
para as baladas - e ebriedades - e ironiza quem 
estudando em casa fica. Ainda tem o adepto ao 
ócio e ojeriza a lida.  

Muitos são os exemplos. Mas o mais preocupan-
te é que, pelo que se observa, a tendência é piorar. 

AOS QUE SÓ FALAM DE SI

Pessoas, por mais qualificadas que sejam, 
que praticamente só falam delas, são de-

sagradáveis. E tem muita gente por aí que tem 
esse defeito. 

Mas, por outro lado, em alguns casos, é uma 
forma de ‘camuflagem’. Os sagazes percebem. 

E nesta questão menciono Nietzsche: “Fa-
lar muito de si mesmo pode ser também um 
modo de se esconder”. 

COISAS QUE NÃO FUNCIONAM 

-Lockdown 
- Impressora

- Cabeça de jornalista filiado a partido político
- Terapia de casal 
- Namoro à - longa - distância 
- Relacionamento da Anita
- Partido Novo
- Homem feminista

NÃO É DA SUA CONTA

Sobre tratamento preventivo, precoce, tar-
dio ou nenhum, eu só tenho uma coisa a 

dizer: Não é da conta de ninguém. Nem do go-
verno, nem do vizinho, nem do parente, nem 
do amigo.

FALAR O QUE SE PENSA

Devemos ser livres para ofender, tanto 
quanto somos para elogiar. Ofensas pro-

feridas com o mesmo rigor que se produz um 
elogio, são declarações de amor à liberdade de 
expressão e à justiça.

Qual a pessoa que pode ser contra a liber-
dade de expressão e a justiça? Somente aquela 
que merece ser ofendida.

BIG BROTHER

Ano que vem - e há de vir - o Big Brother 
Brasil completa inacreditáveis 20 anos. 

Vinte anos, duas décadas, 1/5 de século, 1/4 de 
transas embaixo do edredom.

Depois desse tempo todo, fico meio admira-
do com as pessoas que ainda têm saco de con-
templar - na TV - o dia a dia inútil de criaturas 
pouco atraentes e nada produtivas. Mas não 
condeno quem assiste, não. É entretenimento 
“que chama”, né?

E, sendo bem franco, eu atualmente - acho 
que - até gostaria de conseguir acompanhar 
o programa, só para melhor observar aqueles 
animais lacradores ameaçados de extinção. 

Fiuks, por exemplo, só crescem no cativeiro, 
em ambientes especialmente projetados para 
atender todas as suas muitas frescuras. Femi-
ninas, idem. Expostos ao ar puro e às opiniões 
das ruas, não duram meia horinha.

Sério: se eu conseguisse, estaria grudado 
na tela, analisando o último habitat do planeta 
que permite a sobrevivência segura - e a convi-
vência dissimulada - de tantos espécimes insu-
portavelmente chatos.

Infelizmente, porém, não dá para mim.

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

Essa e Milena Arcari Ribeiro. A foto dela foi publicada 
na semana passada, porém com o nome trocado. Então 

divulgamos novamente. A bela é formada em Direito e possui 
duas pós-graduação: Direito Penal e Processo Penal. Todos 

cursados na Unoesc  

Bruna Brunetto 
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O PODER DO SILÊNCIO 

Feliz daquele que detém a habilidade de 
‘falar’ em “silêncio”. Em determinadas si-

tuações os calados dizem muito mais dos que 
discursam fervorosamente. 

E aqui cito o filósofo holandês Baruch Spiro-
za: “Se os homens tivessem no silêncio a mes-
ma capacidade que têm no falar, o mundo 
seria muito melhor”.

VÁ! 

Não racionalize o amor.
Não cometa o mesmo erro que eu.

Eu te peço, por favor!
Eu fiquei à deriva, à beira, sem transpor.
Agora meus dias são cinzas, ficaram sem cor.
Se o teu coração sentir, desde a primeira vez, 

que é amor, vá sem medo seja para onde for.
*Mais uma poesia da minha amiga de Por-

to Alegre, a advogada Angélica Menegas.

O MOTIVO DE DESCUMPRIREM LEIS

O hábito dos brasileiros descumprirem as 
leis é diretamente proporcional ao cos-

tume dos políticos de criarem leis impossíveis 
de serem cumpridas. 

Legisladores imorais criam cidadãos ilegais.

QUANDO O POLÍTICO MUDA DE IDEIA 

Se o político muda de ideia, não porque 
estava errado mas por conveniência, tor-

nando-se o oposto do que era, não é de se es-
tranhar que mude com ele a patuleia.

Ideias são abstrações muitas vezes inatin-
gíveis para o povão ou para os fracos de espí-
rito. O ídolo não. O ídolo está ali, em carne e 
osso, tão palpável que se torna difícil deixá-lo 
na mão.

CADA UM NO SEU QUADRADO

Quando ouço um roqueiro falar sobre po-
lítica, tenho vontade de responder para a 

criatura: - Meu filho: concentre-se em manter 
sua fender afinada, capriche nos solos e cante 
bonitinho. 

Depois que acabar o show mantenha a bo-
quinha bem fechada, por favor. 

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Nunca critique a sua esposa por ter come-
tido algum erro. Se ela fosse perfeita ja-

mais teria escolhido você. 

O SOM

“Erga-se e tome o poder da vida. Eles não 
irão nos forçar. Eles irão parar de nos hu-

milhar. Eles não irão nos controlar. Nós seremos 
vitoriosos”. Parte da letra ‘Uprising’ - Muse. 

Débora Pedroso 

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 11 de março 2011. 

Tomara que nesta edição do Motocão não 
aconteçam fiascos como aquele, do ano 

passado, de busca e apreensão de uma moto 
super potente. Só que o proprietário também é 
potente em não pagar dívidas. Os comentários 
são que o caso realmente aconteceu e o sujeito 
é chegado em comprar e não pagar.

‘DESPACHO’

1- Procuro exu desgarrado, visto pela úl-
tima vez no Centro da Mãe Joana. Após 

beber umas e outras, o exu cismou que era 
uma pomba-gira e saiu desmunhecando pelo 
terreiro. ‘Espécime raro’. É o primeiro caso 
de mudança de sexo no além. A quem en-
contrá-lo, fazer um despacho via Sedex, com 
selo, lacre, duas velas pretas e uma garrafa 
de cachaça.

2 - Centro Orixá Café com Leite procura 
por entidade morena, baixa, de cabelos lisos 
e olhos castanhos. Presume-se que pese cerca 
de 80 gramas, fora o ectoplasma. A entidade 
foi vista por um médium, atravessando para 
o lado de lá. Quem souber do paradeiro da 
mesma, favor avisar pelo fone 89273092888
888376282202048733339 ou por uma alma 
que esteja vagando, sem nada o que fazer.

COROLÁRIO

Um bandido nunca é ‘do bem’. A tese de 
“estupra, mas não mata” é uma falácia gi-

gantesca. Não se enganem sobre isso. 
Para uma sociedade mais justa, tem que ne-

gar o status de ‘vítima’ - tanto para uma vítima 
incidental (um evento não define uma existên-
cia) quanto a um perpetrador (uma escolha 
tem que ter sua responsabilização).

‘NECESSITADOS’

Desde quando a mendicância pode ser 
considerada um “trabalho honesto”? 

Nada tenho contra necessitados. Mas, no 
caso de vagabundos que estão na situação por 
desejarem não fazer esforço, a atividade é ape-
nas - e tão somente - um ABUSO da boa vonta-
de ou da credulidade do doador. 

É BEM ISSO 

No Brasil basta fazer uma novela na Glo-
bo, ficar famoso com uma única música, 

apresentar um telejornal ou mesmo participar 
do fútil Big Brother para o sujeito achar que 
se “santificou” e, assim, de imediato, passou a 
ser referência para falar de caráter, de ética, de 
honestidade e até de como os outros devem se 
comportar. 

E ainda, tendo como ouvinte seu público 
intelectualmente debilitado, sai criticando 
pessoas, instituições e decisões políticas e go-
vernamentais como tivesse se tornado o para-
digma do exemplo e da sabedoria. 

O incauto mal consegue enxergar que, na 
verdade, sua fama é instrumento de manobra 
para uma mídia que o está usando para mani-
pular grande parte da população, que como ele 
“enxerga” pouco, inteligentemente pouco.
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Chamada Pública nº 1/2021
Objeto: Aquisição de alimentos de agricultores familiares, por meio 
da modalidade de compra Institucional do Programa de Aquisição 
de Alimentos. O Edital está disponível no site http://mds.gov.br/
compra-da-agricultura-familiar, ou no endereço Rua Willy Barth, nº 67, 
Progresso, São Miguel do Oeste-SC, nos dias de expediente, na 
segunda-feira a sexta-feira das 08h30min as 12h e das 13h30min as 
16h30min. Entrega dos Envelopes: até 25/03/2021 às 10h00min.

RODRIGO KLUGE VILLANI – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado

AVISO DE LICITAÇÃO

14º REGIMENTO 
DE CAVALARIA 
MECANIZADO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

São Miguel do Oeste

Incentivando o empre-
endedorismo, dentre 

eles o feminino, o Sicoob 
São Miguel, neste mês 
das mulheres, retrata a 
experiência de uma as-
sociada que contou com 
o apoio da cooperativa 
para realizar um sonho e 
se tornar um exemplo de 
mulher empreendedora. 
Associada ao Sicoob São 
Miguel há cerca de um 
ano e meio, Kely Gregory 
efetuou um financiamen-
to na cooperativa através 
da linha de crédito Em-
preender, para realizar 
o sonho de ter o próprio 
negócio na área que de-
cidiu investir: a Odonto-
logia. “Essa linha vai me 
ajudar porque eu tenho 
um propósito diferente, 
que é trazer mais saúde a 
nossa sociedade de uma 
maneira que São Miguel 
do Oeste ainda não viu”, 
destaca.

Kely explica que seu 
objetivo é oferecer uma 
clínica onde haja aten-
dimento odontológico e 
médico, além da realiza-
ção exames de sangue. 
Assim, quando o paciente 
entrar na clínica, é aten-
dido de todas as formas 
que realmente precisa.

Através da sua expe-
riência, a dentista indica 
a cooperativa para todas 
as mulheres que possuem 
um sonho e querem con-
cretizá-lo. Segundo ela, o 
Sicoob foi muito parceiro 
e ofereceu todo o suporte 
necessário para que seu 
sonho de empreender se 
tornasse realidade. “Bus-
quei eles justamente por 
essa abertura de presti-
giar novos empreende-
dores e ajudar realmente 
a sociedade a seguir por 
um caminho diferente do 
que estamos hoje”, ressal-
ta ela.

Conforme explica a 
agente de atendimento 

do Sicoob São Miguel, 
Nair Pivetta, a linha Em-
preender do Sicoob auxi-
lia quem está começando 
seu próprio negócio, seja 
pessoa física ou jurídi-
ca. “Essa linha engloba 
vários segmentos, como 

de saúde, estética e ali-
mentação e possui prazo 
estendido para pagamen-
to, propiciando que por 
meio dos resultados do 
seu negócio o empreen-
dedor possa ir quitando 
as parcelas”, explica.

Associada realiza sonho de 
empreender com o apoio do Sicoob 

Por intermédio de um financiamento pela linha Empreender, a 
associada Kely Gregory realizou o sonho de oferecer uma clínica 

diferenciada para a região

Kely Gregory (D) indica a cooperativa para todas as mulheres 
que possuem um sonho e querem concretizá-lo

Ascom Sicoob

São Miguel do Oeste

A CDL de São Miguel do Oeste começou esta semana uma 
campanha aberta à comunidade e associados que visa ar-

recadar recursos financeiros e alimentos para o Hospital Re-
gional Terezinha Gaio Basso. Conversando com os dirigentes 
do Hospital Regional percebeu-se que ainda a situação não é 
de extrema falta dos itens, porém, com as doações a adminis-
tração pode alocar seus recursos em outras frentes mais ur-
gentes e tão importantes quanto. 

Na semana passada, a CDL já fez uma ação isolada e con-
tribuiu com 100 fardos de água mineral que serão destinados 
aos pacientes de Covid-19. Agora, a entidade mobiliza a socie-
dade para que aqueles que desejarem contribuir com o Hospi-
tal Regional tenham um canal aberto para fazer suas doações.

Como o hospital necessita de itens básicos para o funcio-
namento e tratamento dos pacientes, a CDL abriu duas contas 
bancárias para que as pessoas possam doar valores monetá-
rios. Esse recurso, ao final, será utilizado para a compra de di-
versos itens que, em conjunto com o Hospital Regional, serão 
relacionados conforme a demanda atual.

Em relação aos alimentos que são utilizados para a alimen-
tação dos pacientes e colaboradores no hospital, a proposta é 
disponibilizar um ponto de coleta na CDL e juntamente com 
algumas empresas supermercadistas, a coleta dentro do su-
permercado. A campanha se estenderá até o dia 03 de abril.

CDL lança campanha solidária 
em prol do Hospital Regional 
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Horóscopo
Semanal

Sonhar e olhar para frente é fundamental para 
descobrir o que deseja, ariano. Isso inclui a neces-
sidade urgente de aprender a planejar e focar em 
ferramentas eficientes para que você possa rea-
lizar os seus grandes sonhos. È hora de manter a 
mente aberta, mas sem perder o foco.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

É hora de dar um passo além nas questões 
ligadas a estudos e trabalho, libriano. A co-
municação está super em alta nesta semana 
ótima para contatos, conversas, atividades in-
telectuais, reuniões, apresentações e negocia-
ções. Todo tipo de estudo é bem vindo.

Foco em fazer as mudanças que tanto deseja, tau-
rino, sem deixar de valorizar e cuidar do que já 
tem. Valorize seu potencial, seus recursos, e per-
ceba o quanto as coisas podem estar mais no seu 
controle do que você está percebendo. Todos os 
recursos estão aí. Saiba utilizá-los.

É importante manter o foco nos assutos de 
trabalho e dar passos seguros na direção do 
que planeja, escorpiano. Mas não perca opor-
tundiades que possam surgir pelo caminho. 
Assuntos financeiros pedem especial atenção 
e podem trazer novidades.

Um momento de energia em alta, geminiano, 
ótimo para realizar seus sonhos e metas. Um 
momento importante em termos de parcerias e 
relações, mas que pede cuidado para não falar 
demais sobre suas coisas mais íntimas. É um mo-
mento de grandes ideias e atitudes.

Não tenha medo de entrar em contato com suas 
emoções, sagitariano, e valorizar e acolher 
o que você sente. Talvez você até esteja mais 
sensível, emotivo e percebendo tudo mais cla-
ramente. Cuidado com brigas e discussões, es-
pecialmente nas relações afetivas.

Um momento de inquietação, canceriano, mas óti-
mo para resolver pendencias, coisas antigas e ques-
tões do passado. Um momento favorável para orga-
nizar melhor a sua rotina, buscar mais qualidade 
de vida e formas mais eficientes de dar conta das 
coisas práticas do dia a dia.

Um momento bom para organizar melhor as coi-
sas da rotina, capricorniano, revendo horários 
de forma que tudo fique mais saudável e confor-
tável pra você. Podem ser dias de mais saudosis-
mo e sensibilidade, de mais apego emocional e 
vontade de estar junto de quem você ama.

É um momento importante para entender o que 
você quer e pode fazer, leonino. Um céu favorável 
para a busca de prazer, para inicios e mudanças 
nas relações e para utilizar ainda mais a sua cria-
tividade. É hora de ter atitude frente aos seus pro-
jetos e fazer acontecer.

Um bom momento para definir estrategias e 
correr atrás dos seus sonhos, aquariano. Os as-
suntos que envolvem grupos, amigos, equipes e 
outras pessoas em geral estão favorecidos. Óti-
mo para fazer reunião, negociar, compartilhar 
ou aprender alguma coisa junto.

Cuidar das coisas da casa e da familia é importan-
te até para que o seu trabalho possa fluir, virginia-
no. Talvez, inclusive, você tenha até mais vontade 
de ficar em casa e vale a pena respeitar. Mas os 
assuntos de trabalho estão bombando e trazendo 
novos ventos de boas mudanças.

Um bom momento para cuidar de forma mais ati-
va das coisas da casa e da familia, pisciano. Mas 
sem deixar de colocar energia no trabalho, já que 
o céu desses dias favorece as questões profisionais 
oferecendo mais clareza e visibilidade para mos-
trar o seu melhor.

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

Região

A Cooperativa Central 
Aurora Alimentos dis-

tribuiu a 35.214 empre-
gados 2,5 salários corres-
pondentes ao Programa 
de Participação nos Re-
sultados (PPR) de 2020. 
Somados aos 12 salários 
mensais mais o 13º pagos 
durante o ano, a remune-
ração do quadro funcio-
nal da Aurora totalizou 
15,5 salários no período. 
Em São Miguel do Oeste. 
O percentual de partici-
pação  nos lucros foi de 
2,7%. 

Aqueles que não traba-
lharam na integralidade do 
período (12 meses) rece-
beram de PPR o valor cor-
respondente ao tempo em 

que estiveram disponíveis 
para trabalhar. O benefício 
é proporcional a participa-
ção de cada um na cons-
trução do resultado anual.  
“As metas pactuadas foram 
cumpridas e a Aurora teve 
um desempenho muito 
bom em 2020”, justifica o 
presidente Neivor Canton. 
Acentua que essa distri-
buição de resultados aos 
colaboradores representa 
um significativo aporte de 
dinheiro na economia re-
gional.

No ano passado, para 
atender às demandas de 
aumento da produção, a 
Cooperativa Central am-
pliou em 16% o quadro 
de recursos humanos que 
fechou o ano com 35.244 
empregados diretos, ou 

seja, foram criados quase 
cinco mil novos postos de 
trabalho.

A Aurora despendeu 
R$ 259 milhões no plano 
de benefícios a esses tra-
balhadores, o que inclui 

plano de saúde, transpor-
te, prêmio assiduidade, 
alimentação, previdência 
privada, prêmio tempo de 
serviço, auxílio creche e 
assistência odontológica, 
dentre outros. 

Trabalhadores da Aurora recebem 
2,5 salários nos resultados de 2020

O benefício é proporcional a participação de cada 
um na construção do resultado anual

Neivor Canton, presidente da Aurora

Divulgação

São Miguel do Oeste

As acadêmicas de Psico-
logia da Unoesc Jozie-

li Thedesco e Alessandra 
Hentges socializaram com 
os seus colegas de turma co-
nhecimentos e experiências 
adquiridos no intercâmbio 
na Colômbia. A atividade foi 
realizada durante a aula de 
Tanatologia e Cuidados Pa-
liativos. Segundo a profes-
sora Verena Augustin Hoch, 
os acadêmicos estão estu-
dando o significado da mor-
te em diferentes culturas. 

“Eles conseguiram, de 
forma bastante interativa, 
trocar experiências, conhe-
cer aspectos de uma cultura 
diferente, fazer comparati-
vos e avançar em nossas re-
flexões realizadas durante 
as aulas. Foi uma noite in-

teressante, pois contribuiu 
para a aprendizagem e pos-
sibilitou uma discussão co-
letiva”, ressalta a professora.

A aula também contou 
com a participação da aca-
dêmica de Comunicação 
Social e Periodismo da Co-
lômbia, Karen Cifuentes. 
“O tema inicial era ‘Como 
lidamos com as perdas’, mas 
a troca foi tão intensa, que 
foram abordados outros as-
suntos”, observa a acadêmi-
ca Jozieli Thedesco. 

Jozieli Thedesco e Ales-
sandra Hentges embarca-
ram para a Colômbia no dia 
30 de dezembro de 2020. 
Elas estão morando na ci-
dade de Ibagué com uma 
família acolhedora colom-
biana. As acadêmicas con-
tam que Ibagué é conheci-
da como a cidade musical 

da Colômbia, devido à sua 
tradição, seu conservatório 
de música e suas festas tra-
dicionais.

As acadêmicas partici-
param do projeto Voluntá-
rio Global da Aiesec. Elas 
relatam que desenvolve-
ram atividades com crian-
ças, mulheres e idosos em 

cinco comunidades de Iba-
gué. Durante as atividades, 
trabalharam com os colom-
bianos o autoconhecimen-
to, a autonomia, a autoes-
tima e a importância do 
trabalho em equipe. Além 
disso, levaram a cultura 
brasileira para as comuni-
dades. 

Acadêmicas em intercâmbio na Colômbia 
socializam conhecimentos e experiências 

Acadêmicas socializaram experiências durante a disciplina de 
Tanatologia e Cuidados Paliativos

Ascom/Unoesc
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Sicoob Seguradora cresceu 63%
Apesar de um ano atípi-

co por causa da pandemia, 
o Sicoob Seguradora con-
quistou bons resultados 
em 2020 e segue crescen-
do sua atuação em todo 
o país. De acordo com 
balanço anual, os ativos 
totais alcançaram R$ 850 
milhões, uma alta de 63% 
com relação aos R$ 521 

milhões do ano anterior. 
Já o lucro líquido teve au-
mento de 9,8%, chegando 
a R$ 56 milhões em 2020.

Entre 1º de janeiro 
de 2021 e 9 de março, o 
Estado de Santa Catari-
na registrou pelo menos 
2.797 óbitos decorrentes 
da Covid-19. Isso significa 
uma morte a cada 35,8 
minutos. As autoridades de 
saúde ainda tentam com-
preender os motivos da 
explosão de óbitos, mas a 
hipótese principal é de que 
a variante P1 do Corona-
vírus circulou livremente 
entre janeiro e fevereiro. 
Com isso, o Estado bateu 
recordes de mortes em 
um único dia (108 em 9 de 
março) e de casos ativos 
(39.017 em 6 de março). 
Para piorar, Santa Catarina 
iniciou a semana com mais 
de 350 pacientes à espera 
de um leito de UTI. 

"Essa alta transmissi-
bilidade é muito similar a 
um padrão epidemiológico 
identificado na região 
Norte do país no início 
do ano e coincidiu com a 
identificação de uma nova 
variante, uma variante 

brasileira chamada P1 cuja 
característica principal é 
a alta transmissibilidade", 
disse o superintendente 
de Vigilância em Saúde 
da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), Eduardo 
Macário. Segundo ele, as 
pessoas identificadas com a 
variante apresentam carga 
viral mais alta nas vias aé-
reas superiores em relação 
ao vírus original, o que faz 
com que se dissipe mais 
facilmente numa tosse ou 
espirro, por exemplo.

Recentemente a SES in-
tensificou os esforços para 
identificar a ocorrência de 
variantes do Coronavírus. 

No início de março, o Esta-
do já tinha a confirmação 
de oito casos importados, 
ou seja, pessoas que via-
jaram ou tiveram contato 
com alguém que visitou 
outros estados. No último 
dia 4 houve a confirmação 
de casos autóctones, com 
contaminação dentro 
de Santa Catarina. Ofi-
cialmente, são 17 casos 
confirmados da P1. 

A chegada da varian-
te pode ter provocado 
aumento da letalidade. Em 
2020, a taxa foi de 1,07% 
no Estado, a menor do 
país. No acumulado de 
2021, subiu para 1,45%. 

RCN - 617 | rcnonline.com.brredecatarinensedenoticias
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Educar, inovar e proteger 
a saúde do trabalhador e 
as indústrias catarinenses.

Superação 

FIESC, CIESC, 
SESI, SENAI e IEL 

ABERTURA DE MERCADOAA
   A Companhia de Gás de 
Santa Catarina (SCGÁS) 
está com duas chamadas 
públicas abertas para 
compra de gás natural. A 
intenção é substituir parte 
do fornecimento que hoje 
é dominado pela Petrobras 
e suplementar a oferta, 

que está pressionada pela 
alta do consumo. Além 
do uso industrial, que está 
em crescimento, também 
há o avanço do número 
de automóveis movidos 
a GNV, que ganharam 
mercado pela economia 
em relação à gasolina. 

SC tem um óbito por Covid 
a cada 35 minutos em 2021
Alta nas mortes é atribuída à nova variante do Coronavírus que tem circulado no Estado
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Mais faturamento no comércio  
  Pesquisa da Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo 
SC (Fecomércio/SC) 
mostrou que a volta às 
aulas aqueceu o setor em 
fevereiro. As vendas de 
materiais escolares fez o faturamento ser 31,4% maior na 
comparação com outros meses do ano, principalmente 
para lojas de departamento, magazines e multicoisas. 

Apesar disso, a Secretaria 
vê outro problema. "Não 
é que os casos são mais 
graves e letais, mas tem um 
número maior de casos 
ativos, mais pessoas procu-
rando o serviço de saúde. 
[...] No ano passado tive-
mos um grande número 
de casos em todo o Estado, 
mas não na mesma velo-
cidade e intensidade que 
estamos vivendo agora", 
disse Macário. 

Segundo ele, há vários 
registros de doentes mais 
jovens e com registro de 
presença em festas e aglo-
merações. Foi com base 
nessas informações que o 
Estado resolveu decretar 
medidas restritivas nas 
madrugadas e finais de 
semana e não ao comércio 
em geral. A eficácia dos de-
cretos, segundo membros 
do governo, só será sentida 
nas próximas semanas.
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Policiais precisam registrar em 
áudio e vídeo a entrada 

em residências

A 6ª turma do STJ, em julgamento, decidiu que o ingres-
so de policiais em residência de suspeito deve ser feito 

com declaração assinada pela pessoa que autorizou, indi-
cando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Além 
disso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e 
preservada tal prova enquanto durar o processo.

O colegiado fixou o prazo de um ano para que os Esta-
dos façam o aparelhamento e treinamento das policias e 
demais providências necessárias para adaptação às diretri-
zes da decisão.

No caso, policiais de São Paulo alegaram que obtiveram 
autorização do morador para entrar em sua residência e, 
no local, encontraram cerca de 100 gramas de maconha. O 
morador, apesar de alegar que era apenas usuário da subs-
tância, foi condenado por tráfico de drogas. Em sustentação 
pela Defensoria Pública de SP, Rafael Muneratti ressaltou 
que para evitar questionamentos e correr o risco de ter as 
diligências impugnadas e provas anuladas, os ingressos em 
domicílios têm sido justificados não mais pelo flagrante de 
crime permanente, mas pelo consentimento da entrada da 
polícia pelo indivíduo.

“Não é crível que diante da autoridade policial e até 
mesmo ciente de que pode ser incriminado, alguém, de li-
vre e espontânea vontade, permita o ingresso de policiais 
em sua residência para busca e apreensão de elementos 
de crime. Obviamente, esse consentimento, se de fato exis-
tente, não é livre e nem espontâneo como o previsto pela 
Constituição.”

A procuradora-Geral Raquel Dodge enfatizou que MPF opi-
na e pede pela procedência integral do pedido de habeas corpus 
de absolvição do paciente, pois a prova contra ele é ilícita.

Segundo o ministro, o primeiro estado se refere a uma 
categoria de pessoas que, por sua localização residencial, 
estado social econômico e cor, estão imunes a algumas 
ações estatais que só valem e se aplicam para uma parcela 
significativa da população, que “está desprotegida”. 

Para o ministro, não diz respeito só ao suspeito em si, 
mas a seus pais e filhos, pois há parentes que moram na 
residência que são igualmente atingidos, como o suspeito, 
pela ação do Estado. “Não é possível mais aceitar que resi-
dências sejam devassadas simplesmente por uma denúncia 
anônima. Muitas vezes se cria uma versão para legitimar o 
ingresso ao domicílio. A efetiva execução da diligência não 
é documentada.” Schietti considerou fundamental fixar li-
mites da ação estatal, “não para favorecer o crime, mas para 
favorecer a cidadania”.

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

São José do Cedro

Ao longo da semana pas-
sada, a Secretaria de 

Obras de São José do Cedro 
esteve em diversas comuni-
dade para realizar melho-
rias nas estradas rurais. O 
secretário Jair Postay men-
ciona o patrolamento e o 
cascalhamento feitos na es-
trada geral que liga das co-
munidades de Santo Isidoro 
até a Linha Santo Antônio. 
O trabalho foi realizado até 
a divisa com o município de 
Guaraciaba.

 Ele explica que também 
houve troca de tubos nas 

proximidades das proprie-
dades das famílias Uliana e 
Parisotto onde havia alguns 
problemas para escoamento 
da água da chuva. Segundo 
o secretário, outro serviço 
iniciado foi o cascalhamento 
na Linha Tigre, no entanto, 
devido a chuva, o trabalho 
foi suspenso ao longo da se-
mana e será retomado nesta 
segunda-feira, 08.

 A equipe esteve ainda 
na região das comunidade 
de São Germano e Linha Es-
perança para patrolamento 
e compactação das pedras. 
Logo após as frentes de 
trabalho se mobilizaram 

na britagem na linha Ro-
sângeles sentido Linha São 
Roque. Postay lembra que o 
trabalho feito com as britas 

é mais resistente, no entan-
to, depende de umidade do 
solo para que as pedras não 
fiquem soltas.

Secretaria mobiliza servidores para reparo de 
estradas no final de semana

Máquinas efetuaram serviços em diversas partes do interior

Ascom/Cedro

Estado

O governador Carlos Moi-
sés se reuniu ontem, 

quarta-feira, 10, com pre-
feitos e autoridades para 
avaliar e estabelecer medi-
das para o enfrentamento 
da pandemia. Um novo de-
creto com regras vigentes 
para os próximos dias foi 
publicado ainda ontem.

Carlos Moisés enalteceu 
a importância do diálogo e 
reafirmou que a imprevi-
sibilidade da evolução da 
pandemia exige avaliações 
e tomadas de decisões pra-
ticamente diárias e concla-
mou a união de todos para 
a superação dos obstáculos 
que se apresentam. 

O chefe do Executivo 
estadual destacou a me-

dida que impõe restrição 
ao consumo de bebidas al-
coólicas, a partir das 21h, 
nos dias de semana, para 
consumo no local da venda. 
O objetivo é conter aglome-
rações e também evitar aci-
dentes de trânsito e outras 
ocorrências que acabam 
sobrecarregando o sistema 
de saúde.

O secretário de Estado 
da Saúde, André Motta Ri-
beiro, destacou a importân-
cia do trabalho coordenado 
do governo com os municí-
pios para garantir a aplica-
ção das vacinas e também 
fazer a previsão de insu-
mos fundamentais para o 
atendimento aos pacien-
tes. “ A vacina é o produto 
mais requisitado no mundo 
hoje, mas estamos atuando 

junto ao Ministério da Saú-
de para agilizar o envio de 
doses. É fundamental que 
estejamos alinhados para 
garantir a atenção aos cata-
rinenses”, afirma.

Participaram da reu-
nião prefeitos das 21 
maiores cidades, de 20 as-

sociações de municípios, 
secretários de Estado e o 
presidente da Assembleia 
Legislativa de Santa Cata-
rina, deputado Mauro de 
Nadal. A moderação do 
debate foi conduzida pelo 
chefe da Casa Civil, Eron 
Giordani.

Governo estende lockdown nos 
finais de semana e impõe lei seca

O chefe do Executivo estadual destacou a medida que impõe restrição ao 
consumo de bebidas alcoólicas, a partir das 21h nos dias de semana

Governador Carlos Moisés se reuniu virtualmente com prefeitos

Secom/SC
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Descanso

A Secretaria de Agricultura de Descanso iniciou a 
entrega de sementes de pastagem de inverno para 

produtores rurais. A aquisição deve ser feita por meio 
do programa Bônus Fiscal. “Esse é um programa de in-
centivo, no qual cada produtor recebe de acordo com a 
sua faixa de movimento econômico, sendo que os valo-
res podem chegar até R$ 1.000,00. Com isso, o agricultor 
pode ser beneficiado com horas/máquina, sementes de 
pastagens e outros serviços, conforme desejar”, explica o 
secretário de Agricultura, Robson Zappani.

De acordo com Zappani as sementes disponíveis 
para serem adquiridas pelo bônus, são aveia preta, aveia 
branca, azevém e nabo forrageiro. “O agricultor interes-
sado deve fazer sua solicitação na Secretaria de Agricul-
tura e efetuar a escolha das empresas credenciadas para 
retirada das sementes”, informa.

“O Governo Municipal realiza diversas ações voltadas 
para a agricultura como a entrega de sementes, por meio 
do programa Bônus Fiscal. Essa ação incentiva e fortalece 
o homem do campo, contribuindo para o desenvolvimen-
to da agricultura do nosso município. Pedimos para que 
todos continuem destacando suas notas, para que possam 
ser ainda mais beneficiados”, destaca o secretário.

Secretaria de Agricultura 
entrega sementes de 
pastagem de inverno

Secretário de Agricultura, Robson Zappani

Ascom/P-Descanso

São Miguel do Oeste

A Secretaria de Espor-
te e Cultura prestou 

segunda-feira, 08, uma 
homenagem a três leito-
ras, frequentadoras mais 
assíduas da Biblioteca 
Municipal José de Alencar. 
A homenagem, segundo a 
secretária adjunta de Cul-
tura, Islona Medeiros, fez 
alusão ao Dia Internacio-
nal da Mulher, comemora-
do segunda-feira, 08.

A escolha das mulheres 
teve o apoio da bibliote-
cária Lucilene Faccio, que 
buscou o nome das três 
leitoras que, mensalmen-
te, visitam a Biblioteca 
para a retirada de livros 
do acervo municipal. Na-
dil Morigi é usuária da Bi-
blioteca desde 1980, Gla-
dis Mendes desde 2009 e 

Anila Parecy desde 2001. 
Islona destacou que foi 

um momento de emoção 
e reconhecimento a estas 

leitoras que são exemplos 
para outras mulheres.

Cultura presta homenagem a três 
leitoras assíduas da Biblioteca 

A homenagem fez alusão ao Dia Internacional da Mulher, 
comemorado segunda-feira

Anila Parecy, Gládis Mendes e Nadil Morigi foram as leitoras homenageadas

Ascom/P-SMO
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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

Região

O Grupo Especial de 
Combate às Organiza-

ções Criminosas (Gaeco) 
de São Miguel do Oeste e 
a Polícia Militar do Para-
ná prenderam na semana 
passada uma mulher de 

33 anos. suspeita de ser 
uma liderança feminina do 
crime organizado em San-
ta Catarina. Desde o final 
de fevereiro, o Gaeco vem 
monitorando os passos da 
mulher que, durante as in-
vestigações, chegou a resi-
dir em São Miguel do Oeste. 

Ela é uma das princi-
pais lideranças de uma 
facção criminosa, respon-
sável pelo maior número 
de ingresso de mulheres 
dentro da facção. Um dos 
objetivos dela era realizar 
a expansão de integrantes 
da organização criminosa 

em São Miguel do Oeste, 
além de impulsionar o trá-
fico de drogas na região Ex-
tremo-Oeste. A mulher, de 
33 anos de idade, foi presa 
pelos policiais militares de 
Guarapuava (PR) e levada 
para a Cadeia Pública do 
município.

Presa líder feminina de facção criminosa que residia em São Miguel do Oeste

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

Região

Um jovem morreu após 
sofrer uma queda de 

moto na tarde de domingo, 
07, na Rua Willy Barthm, 
em São Miguel do Oeste. 
Gabriel de Lima, 19 anos, 
conduzia uma moto Kawa-
zaki Z400 quando perdeu o 
controle da direção e caiu 
com a cabeça sobre o meio 
fio. O rapaz foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros 
e encaminhado ao Hospi-
tal Regional Terezinha Gaio 
Basso.

Conforme socorritas 
do Corpo de Bombeiros, a 
vítima estava inconsciente 
e com os sinais vitais instá-
veis. O jovem apresentava 
grande hemorragia na boca 
com suspeita de fratura na 
face e suspeita de trauma-
tismo craniano, além de es-
coriações nos braços e per-

nas. Apesar de ser levado 
para o hospital, não resistiu 
aos ferimentos.

Na SC-386, no interior 
de Mondai, motociclis-
ta Alessandro Schneider, 
18 anos, morreu em um 
acidente no final da tarde 
de sábado, 06. De acordo 
com a Polícia Rodoviária 
Estadual, o condutor de 
uma moto CB 250 perdeu 

o controle da direção, saiu 
da pista e colidiu contra o 
cercado de uma residência. 
O acidente aconteceu por 
volta das 17h30, na Linha 
Lajú. 

Já em Dionísio Cerquei-
ra, pai e filha morreram em 
uma colisão entre um auto-
móvel Corolla e uma carre-
ta, quinta-feira, 04, na BR-
163. A colisão aconteceu 

por volta das 15h30, nas 
proximidades a Associação 
dos Motoristas. Ana Cláui-
da Camargo, 29 anos, ficou 
presa entre as ferragens e 
morreu na hora por poli-
traumatismo.. O passagei-
ro do carro, Eci Camargo, 
57 anos, pai da motorista, 
também sofreu múltiplas 
fraturas e morreu ao dar 
entrada no hospital. 

Região registra novas 
mortes trágicas no trânsito

Em São Miguel do Oeste, Jovem de 19 anos morreu ao perder 
o controle da moto e cair na Willy Barth

Queda de moto na Willy Barth matou Gabriel de Lima

Marcos de Linha/Portal Peperi

Tunápolis

A Polícia Civil de Tuná-
polis concluiu o inqué-

rito que apura a prática de 
delitos de abigeato ocorri-
dos na cidade nos meses 
de janeiro e fevereiro des-

te ano. Durante a investi-
gação, foi constatado que 
no porta malas do veículo 
conduzido pelo suspeito 
foi localizada uma bacia 
com sangue e uma faca 
suja de sangue. Na oportu-
nidade, o condutor foi au-

tuado em flagrante delito 
pelo crime de receptação, 
uma vez que o veículo era 
objeto de furto da cidade 
de Bombinhas, no litoral 
de SC.

A Polícia identificou 
uma tentativa de abigeato 

no dia 02 de fevereiro, na 
Linha Pitangueira, e um 
abigeato consumado no 
mesmo dia, em Linha São 
José, ambas comunidade 
do interior de Tunápolis. A 
polícia indiciou o suspeito 
pela prática dos delitos.

Polícia indica suspeito da prática de abigeato
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