
A Unoesc lança este 
semestre três novos 
cursos técnicos: 
Enfermagem, 
Estética e Vendas. 
Os cursos, que 
estão com 
inscrições abertas, 
serão oferecidos 
na modalidade 
presencial e 
noturno

Um incêndio de 
grandes proporções 
consumiu três casas 
na noite de sábado, 
13, em Belmonte, 
por volta das 19h, 
na Rua Pinheiro 
Machado, em um 
local conhecido 
como “baixada”. 
O incêndio foi 
criminoso
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Jair Bolsonaro e 
COVID 19 - Herói ou vilão?

BOCA NO TROMBONE

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) tem 

procurado firmar-se como 
uma espécie de “super-
-herói” populista durante 
a pandemia de coronaví-
rus, afirma estudo feito 
por dois pesquisadores 
da UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais). 
O trabalho foi apresenta-
do no início deste mês na 
conferência Associação 
Mundial de Pesquisa em 
Opinião Pública (Wapor), 
realizada por videoconfe-
rência na Espanha. Foram 
analisados 12 discursos 
do presidente entre março 
e agosto de 2020.

Os pesquisadores Aline Burni e Eduardo Tamaki de-
senvolveram uma metodologia para avaliar como políti-
cos populistas atuaram durante a crise sanitária interna-
cional causada pela covid-19. Dois desses critérios são a 
“criação de inimigos” e a “ampliação da crise”. 

Na opinião de Aline Burni, Bolsonaro não chegou a 
amplificar a crise sanitária na pandemia, mas enfatizou 
o estrago econômico causado pela doença. “É como se 
as estratégias de confinamento e de precaução, tomadas 
pelos governadores e prefeitos, tivessem criado outro 
problema. E esse problema foi enfatizado pelo Bolso-
naro como sendo o desemprego”, disse a pesquisadora, 
doutora em ciência política. 

Aline integra a rede de pesquisa de líderes políticos 
da UFMG (Pex Network) e atua no Instituto Alemão de 
Desenvolvimento (GDI), em Bonn, na Alemanha. Segun-
do Aline, a “ideia de super-herói tem dois elementos”. 

De um lado, Bolsonaro se apresenta como alguém 
com “qualidades excepcionais” e como “o melhor 
líder para a população”, inclusive lembrando o epi-
sódio da facada que sofreu e uma suposta “missão 
de salvar as pessoas”. Por outro lado, esse “super-he-
rói” se importa e compreende as pessoas comuns do 
povo. Aline diz que o presidente “se coloca ao lado do 
homem comum, como se fosse o único que entendes-
se a população comum, diferente das elites políticas 
tradicionais”. 

Para Eduardo Tamaki, o auxílio-emergencial, que au-

mentou a popularidade Bolsonaro, ajudou o presidente 
a enfrentar a crise política que se esperava. “Funcionou 
como uma das medidas que o governo tomou para salvar 
as pessoas”, disse o pesquisador. Ele atua no Centro de 
Comportamento Político (Cecomp) da UFMG, onde inte-
gra a equipe do Team Populism, que reúne acadêmicos 
de todo o mundo.

“Durante a pandemia, Bolsonaro começou a enfatizar 
essa imagem de pertencer ao povo. Dizia que sabia que a 
economia ia ficar mal, que tentou fazer algo, mas que os 
governadores iam contra. Ele pintou o quadro de que só 
ele entende o povo”. (Eduardo Tamaki, pesquisador)

Além de alvo da análise feita por Tamaki e Aline es-
pecificamente para o período de pandemia, Bolsonaro é 
uma das dezenas de líderes mundiais que têm seus dis-
cursos avaliados sistematicamente por outro grupo de 
mais de 80 pesquisadores, o Team Populism. Nela, man-
tém uma média de 0,5, ou seja, já atingindo o nível de 
líder populista. 

Segundo os pesquisadores, ser populista não signifi-
ca, necessariamente, um líder carismático ou popular. E 
não está relacionado se a pessoa é de esquerda, centro 
ou de direita. Para um político ou um discurso ser con-
siderado populista, é preciso valorizar o contato direto 
com povo acima das instituições. O populista também 
enfatiza uma disputa entre “nós” e “eles” e costuma fazer 
uma crítica às “elites”. Os pesquisadores do Team Popu-
lism consideram o populismo um risco para as democra-
cias no mundo. Quem viver, verá.

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Educação Sob Nova 
Perspectiva

Professora Drª Soeli 
Staub Zembruski 

Professora da EEBNSS 
– Maravilha - SC e do 
Mestrado em Práticas 
Transculturais da 
UNIFACVEST Lages – SC

Os recentes acontecimentos no campo da educação, 
apesar de difíceis, trazem uma nova perspectiva so-

bre o assunto. Há muito, discutimos a ressignificação 
dos conteúdos e metodologias empregados em nossas 
escolas. As coisas não iam bem e isso se refletia em 
baixos índices de avaliações nacionais e internacionais 
como o IDEB e o PISA.  Salvo exceções pontuais, a edu-
cação brasileira apresentava a urgente necessidade de 
renovação.

Assim como outros setores de nossa sociedade, a 
educação se vê obrigada a mudanças para enfrentar 
os tempos difíceis que se apresentam, especialmente 
no que se refere à pandemia da COVID-19. E, também 
como outras áreas, busca alternativas, se reinventa 
e mexe com pilares que pareciam difíceis de mudar. 
Ocorre agora uma necessidade de reprogramação do 
currículo, é preciso escolher prioridades de ensino e 
também renovar o método. Tais mudanças são extre-
mamente desconfortáveis pelo modo como se impu-
seram, com urgência, em meio a um estado de ânimo 
abalado pelos acontecimentos pandêmicos. Enfim, as 
condições estão sendo sofridas.

No entanto, otimista como sou, percebo que tudo isso 
nos leva a reconstruções necessárias no campo da edu-
cação. É o momento ideal para a desconstrução de com-
portamentos engessados. São desafios que nos levarão 
a novas práticas.  Nunca antes em um espaço tão curto 
de tempo, foram inseridas novas estratégias de ensino, 
modificados procedimentos e formas de garantir a conti-
nuidade do processo educativo. Essa tem sido uma busca 
heroica dos profissionais e das organizações de ensino.

Há tropeços e acertos nessa caminhada, é certo. 
Mas, não foi assim ao longo de toda a trajetória huma-
na? Muito do que se criou e se instalou no último ano e 
que aparece agora em 2021, também precisa de aper-
feiçoamento e renovação. No entanto, o movimento da 
reavaliação, da sensibilização de educandos, famílias, 
educadores e organizações a respeito do papel priori-
tário da educação em nossas vidas se apresenta como 
gatilho para a valorização e investimento, quer seja fi-
nanceiro, em se tratando das organizações, ou de tem-
po e valorização por parte dos que se sentiram priva-
dos do acesso ao conhecimento e de todos os benefícios 
inerentes ao ambiente educativo.

De todo modo, aprendemos a olhar para tudo isso 
de forma diferente e, certamente, esse novo olhar trará 
novas perspectivas para a educação, em todos os sen-
tidos.



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 18/03/2021 - Edição 1052 03www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM POLÍTICA

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores aprovou uma moção de 
apelo de autoria de Vanirto Conrad (PDT), Marli 

da Rosa (PSD), Vagner Passos (PSL), Ravier Centena-
ro (PSD), Paulo Drumm (PSD), Elói Bortolotti (PSD) 
e José Xavier (PSD), que solicita a implantação de 
um hemocentro regional ou um núcleo de coletas de 
sangue em São Miguel do Oeste, a fim de facilitar as 
doações de sangue. Os vereadores justificam que o 
município é polo regional que conta com um hospital 
público regional e dois hospitais particulares. 

“Havendo um hemocentro ou um centro de cole-
tas no município, haverá mais facilidade para que a 
população da região faça a doação de sangue, propor-
cionando, com isso, um número maior de doações”, 
ressaltam os autores. Eles ainda sugerem que este he-
mocentro seja instalado no Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso ou na Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA).

Os vereadores lembram que a coleta realizada pelo 
Hemocentro de Chapecó em São Miguel do Oeste é 
feita apenas algumas vezes por ano. “Muitas vezes as 
pessoas que gostariam de doar sangue não têm dis-
ponibilidade de comparecer no dia agendado”, acres-
centam, ressaltando ainda que em momento de pan-
demia o deslocamento a Chapecó para doação está 
inviabilizado, em razão do grande número de casos 
de Covid-19. A moção foi aprovada por unanimidade e 
subscrita pelos demais vereadores. A moção será en-
viada à diretora geral do Hemosc, Maria Daniela Péri-
co Colombo.

Vereadores cobram 
implantação de 

hemocentro regional ou 
núcleo de coleta de sangue 

São Miguel do Oeste

O vereador, Vagner 
Passos (PSL) encami-

nhou pedido para que o 
governo do Estado, jun-
tamente com a Justiça Fe-
deral, busque no Conse-
lho Regional de Medicina 

(CRM) a autorização para 
contratação de médicos 
sem revalida para atuar 
de forma emergencial du-
rante a pandemia da Co-
vid-19 em Santa Catarina.

O vereador menciona 
que o momento em que 
o Estado vive em relação 

à pandemia da Covid-19 
pede medidas extremas 
para combater e aten-
der aos pacientes diag-
nosticados com o vírus. 
“Desta forma, a exemplo 
do município de Chape-
có que buscou a autori-
zação para contratação, 

pedimos para que o go-
verno também autorize 
a contratação dos médi-
cos, sejam brasileiros ou 
estrangeiros formados 
no exterior, que ainda 
não tenham a revalidação 
pelo Conselho da classe 
no Brasil”, explica. 

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereado-
res de São Miguel do 

Oeste devolveu R$ 250 
mil aos cofres do muni-
cípio na semana passa-
da. O valor é referente 
às economias do Poder 
Legislativo nos meses de 
janeiro e fevereiro deste 
ano. A devolução ocorreu 
na tarde de quinta-feira, 
11, no gabinete do pre-
feito Wilson Trevisan. O 
ato simbólico de repasse 
dos recursos contou com 
a presença do prefeito, do 
vice-prefeito Edenilson 
Zanardi, do presidente da 
Câmara, Vanirto Conrad, 
e de outros vereadores. 
Trevisan informou que 

o valor será incorpora-
do ao caixa do município 

para serem utilizados em 
ações do dia-a-dia, con-

forme a necessidade da 
administração.

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade 
o Projeto de Lei 33/2021, de autoria do Executivo, 

que autoriza a alteração do Plano Plurianual (PPA), da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orça-
mentária (LOA) através da abertura de um crédito adi-
cional suplementar na importância de R$ 2,1 milhões. 
O objetivo é reforçar dotações orçamentárias que se 
evidenciaram insuficientes quando das suas execuções 
no transcorrer do exercício financeiro. Conforme a jus-
tificativa do projeto, é necessário reforçar dotações 
orçamentárias por ocasião de credenciamentos de exa-
mes e consultas especializadas.

Vereador encaminha pedido para
contratação de médicos sem revalida 

Câmara devolve R$ 250 mil à prefeitura

Aprovada abertura
de crédito suplementar

de R$ 2,1 milhões

Ato simbólico foi realizado no gabinete do prefeito, quinta-feira

Ascom/Câmara

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
aprovou em primei-

ro turno terça-feira, 16, o 
Projeto de Lei 12/2021, de 
autoria do Poder Executivo, 
que altera trechos da Lei nº 
6.684/2012, que dispõe so-
bre o serviço de mototáxi no 
município de São Miguel do 
Oeste. A nova redação alte-
ra trecho de artigo que tra-
ta das condições mínimas 
para os veículos destinados 
à prestação do serviço, mu-
dando o tempo de fabrica-
ção de no máximo oito para 
no máximo 15 anos. 

Outra alteração é na ta-
bela de preços, em que a 
nova redação prevê os valo-
res de corrida mínima a R$ 
8,00, corrida centro-bairro 
ou bairro-centro a R$ 8,00, 
corrida acima de 8 km a 
R$ 10,00, corrida fora do 
município em estrada não 
pavimentada a R$ 1,00 por 
km rodado e corrida fora do 
município em estrada pavi-
mentada a R$ 0,70 por km 
rodado. O projeto foi apro-
vado em sessão por video-

conferência.
OUTROS PROJETOS
Outra matéria apro-

vada foi o Projeto de Lei 
22/2021, de autoria do Po-
der Executivo, que autoriza 
o chefe do Executivo Muni-
cipal a firmar contrato de 
cessão de uso de bem móvel 
com o Consórcio Intermu-
nicipal de Desenvolvimento 
Regional (Conder). O bem a 
ser cedido de forma gratuita 
é um drone com câmera de 

12 MP 4K, marca DJI, adqui-
rido com recursos do Fundo 
Municipal de Reconstitui-
ção dos Bens Lesados. O 
bem cedido se destina aos 
serviços de fiscalizações 
para emissão de parecer de 
licenciamento ambiental. 
A cessão será pelo prazo 
de cinco anos, podendo ser 
prorrogado.

Também foi aprovado 
em primeiro turno o Proje-
to de Lei 32/2021, de auto-

ria do Poder Executivo, que 
autoriza o Município de São 
Miguel do Oeste a receber 
em doação bens móveis 
do Estado de Santa Catari-
na. Os bens doados são um 
distribuidor de adubo orgâ-
nico líquido, dois tratores 
agrícolas, um distribuidor 
de adubo e calcário, uma 
colhedora de forragens (en-
siladeira), uma plantadeira 
quatro linhas e uma grade 
aradora. 

Projeto altera lei sobre serviços 
de mototáxi e prevê novos valores 

Motos usadas no serviço passam no máximo de oito para 15 anos de fabricação

Projeto de lei foi aprovado na sessão de terça-feira

Ascom/Câmara

Descanso

Os vereadores de Descanso encaminharam um ante-
projeto ao Executivo para aquisição de vacinas con-

tra Covid-19, autorizando a prefeitura a comprar os imu-
nizantes. A autoria do anteprojeto é da líder do governo, 
Marise Giombelli e dos vereadores Mateus Bolsoni, e 
Paulo Burin. 

De acordo com a presidente da Câmara, Odete Nora, 
todos os integrantes da Casa têm a intenção de que a ma-
téria seja transformada em projeto de lei para ser votado 
com o máximo de urgência. O anteprojeto foi levado para 
as comissões, que já aprovaram. Como a Câmara não tem 
competência legal para apresentar esse tipo de projeto, os 
vereadores levaram a proposta para o Executivo, que deve 
encaminhar o projeto a ser votado pelos vereadores.

Câmara faz anteprojeto 
autorizando compra

de vacinas
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São Miguel do Oeste

A administração muni-
cipal de São Miguel do 

Oeste entregou na tarde 
desta segunda-feira, 15, 
nove termos de incenti-
vo para empreendedores 
rurais de São Miguel do 
Oeste, que, juntos, devem 
investir cerca de R$ 36,8 
milhões no município, ge-
rando 95 empregos dire-
tos e incrementando o mo-
vimento econômico local.

O incentivo ocorrerá 
por meio da cedência de 
horas/máquina aos em-
preendimentos. Cada in-
vestidor receberá até 200 
horas. No total, o municí-
pio fornecerá 1.270 horas, 

com um investimento de 
R$ 218 mil, viabilizados 
pelo programa Agora é 
Crescer, instituído pela 
administração ainda em 
2019. Neste ano, o progra-
ma foi adaptado, aumen-
tando o limite desta moda-
lidade de apoio.

Os empreendimentos 
beneficiados estão ligados 
às atividades de avicultura, 
suinocultura e laticínios. O 
prefeito, Wilson Trevisan 
parabenizou os empreen-
dedores pela atitude de 
acreditar e investir em São 
Miguel do Oeste, mesmo 
em um momento de di-
ficuldades como o atual. 
“Precisamos ser confian-
tes, levar nossos sonhos e 

projetos adiante, e vocês 
são um grande exemplo 
para todos. A administra-

ção municipal sempre será 
parceira de iniciativas as-
sim”, salientou o prefeito.

Município entrega incentivo para 
empreendedores rurais

Empreendimentos somarão mais de R$ 36 milhões em investimentos, gerando cerca de 95 
empregos diretos nas áreas a avicultura, suinocultura e laticínios

Termos de incentivo foram entregues
segunda-feira na prefeitura

Ascom/P-SMO

Região

Foi realizado sexta-feira, 12, por meio de um encontro on-
-line, o lançamento da “Plataforma de inovação das ins-

tituições comunitárias do Estado de Santa Catarina” (PIIC), 
ferramenta de consulta e integração entre as universidades 
do Sistema Acafe e os agentes de inovação presentes em 
Santa Catarina e que foi coordenada pela Unoesc.

Participaram do evento o reitor da Unoesc, também 
presidente da Acafe, professor Aristides Cimadon, de-
mais representantes da universidade, reitores das uni-
versidades ligadas à Acafe, o presidente da Fapesc, além 
de representantes da comunidade em geral e ligados 
ao projeto. Durante o encontro, foram apresentados 
os principais resultados do processo de diagnóstico da 
criação da plataforma, realizado em 2020.

Para a criação da plataforma, foi realizado um diag-
nóstico mapeando as 16 Instituições Comunitárias de 
Educação Superior no Estado de SC associadas à Acafe. 
Também foram apontados destaques referentes às per-
cepções do setor público e privado, e as oportunidades a 
partir destas observações. 

Agora, a plataforma será hospedada no servidor e en-
trará em fase de testes. Após isso, será alimentada com 
informações fornecidas por todas as instituições. Os 
dados serão geridos e fomentarão ações envolvendo os 
agentes públicos e privados envolvidos no projeto.

O projeto para a criação da plataforma foi coordena-
do pela Unoesc e custeado pelo valor de R$ 450 mil reais, 
disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações.

Apresentada Plataforma 
de Inovação coordenada 

pela Unoesc

Um dos momentos de interação durante o encontro on-line

Ascom/Unoesc

São Miguel do Oeste

O título de capitalização 
Realiza continua pre-

miando diversos associados 
do Sicoob São Miguel. Desta 
vez, o contemplado foi Omar 
Menin, associado de São Mi-
guel do Oeste há 8 anos, que 
recebeu uma premiação no 
valor de R$ 20,8 mil. “Veio 
em um bom momento. Além 
de fazer uma aplicação do di-
nheiro pelo produto Realiza, 
rendeu um prêmio extra, o 
qual nos ajuda bastante”, co-
menta o associado.  

Menin é comerciante e 
trabalha com a Aliança Mó-
veis, empreendimento que 
começou com um financia-

mento no Sicoob. Recente-
mente, com o objetivo de 
crescer no mercado e gerar 
mais empregos, a empresa 
migrou para a fabricação de 
móveis projetados, além dos 
móveis padronizado com os 
quais já trabalhava. 

O cheque simbólico foi 
entregue pelo atendente do 
Sicoob, Reginaldo Stoffel, que 
aproveitou a oportunidade 
e agradeceu o associado por 
acreditar na cooperativa e 
no título de capitalização. “É 
muito gratificante para nós 
fazer uma entrega desse va-
lor para o nosso associado. 
Com certeza ele vai fazer 
bom proveito desse prêmio”, 
completa Stoffel. 

O Realiza é um título de 
capitalização onde o associa-
do guarda um valor mensal-
mente e que será resgatado 
ao final do plano escolhido, 
acrescido de correções pela 

TR. A partir disso, o associa-
do concorre a prêmios se-
manais, mensais, trimestrais 
e semestrais, fazendo com 
quem o valor da capitalização 
se multiplique neste período. 

Associado é premiado com mais de R$ 20 mil 

Omar Menin (E) recebeu o cheque simbólico de R$ 20,8 mil, 
valor ganho com o título de capitalização

Ascom/Sicoob
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País

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra 

a Influenza, o vírus da 
gripe, começa no dia 12 
de abril e vai até 9 de ju-
lho. O público alvo é es-
timado em 79,7 milhões 
de brasileiros e a meta 
do Ministério da Saúde é 
vacinar pelo menos 90% 
dos grupos prioritários, 
que serão distribuídos 
em três etapas, de forma 
escalonada. Neste ano, 
a vacinação vai começar 

por crianças, gestantes, 
puérperas, povos indíge-
nas e trabalhadores da 
saúde. Depois, será a vez 
dos idosos e dos profes-
sores.

A campanha de vaci-
nação contra a gripe vai 
coincidir com a imuniza-
ção contra a Covid-19. O 
Ministério da Saúde não 
recomenda a aplicação 
das duas vacinas simulta-
neamente, devido à falta 
de estudos sobre a co-
administração dos imu-
nizantes, e a orientação 

é priorizar a vacinação 
contra o novo coronaví-
rus.

O governo federal re-
comenda que as pessoas 
que fazem parte do grupo 
prioritário tomem pri-
meiro a vacina contra a 
Covid-19 e depois a vaci-
na contra a gripe, respei-
tando um intervalo míni-
mo de 14 dias entre elas.

O ministério diz que a 
imunização contra a gripe 
é extremamente impor-
tante para a proteção dos 
grupos mais vulneráveis 

às complicações e óbitos 
decorrentes da doença, 
por isso deve ser mantida 
apesar de todos os desa-
fios frente à circulação do 
novo coronavírus.

Segundo a pasta, a 
imunização contra a gri-
pe vai prevenir o surgi-
mento de complicações 
decorrentes da doença, 
óbitos, internações e a 
sobrecarga nos serviços 
de saúde, além de reduzir 
os sintomas que podem 
ser confundidos com os 
da Covid-19.

Campanha nacional de vacinação 
contra gripe começa em abril

Estado

O comércio varejista ampliado de Santa Catarina come-
çou 2021 com crescimento de 0,4%, na comparação 

com o mesmo período do ano anterior. Um desempenho 
melhor que a média nacional (-2,9%) e entre os estados 
do Sul do país, em que Rio Grande do Sul (-9,2%) e Pa-
raná também registraram queda (-2%). Os dados foram 
divulgados sexta-feira, 12, pelo IBGE, na Pesquisa Men-
sal do Comércio (PMC).

O crescimento, na comparação com janeiro de 2020, 
foi impulsionado pelos segmentos de materiais de cons-
trução (13,0%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos de perfumaria e cosméticos (10,1%), hipermerca-
dos e supermercados (4,9%), móveis e eletrodomésticos 
(1,0%), e tecidos, vestuário e calçados (0,7%).

Frente ao mês anterior, dezembro de 2020, na série 
com ajuste sazonal, o estado catarinense apresentou re-
tração de 0,4%, enquanto o Brasil recuou 2,1%.  Já na 
variação acumulada de 12 meses, Santa Catarina se des-
taca com alta de 2,4%. Em receita nominal, o comércio 
varejista ampliado cresceu 0,3% em janeiro, frente ao 
mês anterior, 10,2% na comparação com o mesmo mês 
de 2020 e 7,4% em 12 meses.

Comércio varejista de SC cresce 
acima da média nacional em janeiro

São Miguel do Oeste

Os resultados das medidas 
preventivas e restritivas 

implementadas em São Mi-
guel do Oeste no início deste 
mês de março para o enfren-
tamento da pandemia, têm 
se revelado positivos. No dia 
1º deste mês, o número de 
casos diários de Covid-19 
chegou a 58, enquanto o to-
tal de casos ativos estava em 
391. No dia 02, entrou em 
vigor um decreto municipal 
com novo regramento de ati-
vidades. Segunda-feira, 15, o 
número de casos diários foi 
de 27 e o total de casos ati-
vos baixou para 190, uma 
diminuição de 51,5%.

Entre as medidas adotas 
pelo município nesta pri-
meira quinzena de março 
estão a proibição da circula-
ção de pessoas entre às 22h 
e 05h e a venda de bebidas 
alcoólicas para consumo no 
local em qualquer horário, 
além da responsabilização 
de proprietários de lotea-
mentos sem residências, 
pelo bloqueio dos acessos, a 
fim de evitar aglomerações. 

Também foi proibido o con-
sumo de bebidas alcoólicas 
em qualquer espaço públi-
co.

Em reunião extraordi-
nária realizada na tarde de 
terça-feira, 16, o Comitê de 
Crise avaliou positivamente 
as medidas e deliberou pela 
prosseguimento o decreto 
estadual, o qual permite a 

venda de bebidas alcoólicas 
para consumo no local das 
06 às 21h, mantendo as de-
mais restrições.

O Comitê avalia que os 
estabelecimentos comer-
ciais, de uma forma geral, 
estão cumprindo as me-
didas restritivas, mas que 
é necessário fechar ainda 
mais o cerco contra aque-

les que, porventura, não as 
cumpram. Por este motivo, 
a Polícia Militar irá inten-
sificar ainda mais as fisca-
lizações. Estabelecimentos 
que forem flagrados em 
situação irregular, a partir 
de agora, serão interditados 
por uma semana, e, em caso 
de reincidência, terão seus 
alvarás cassados.

Medidas restritivas implantadas 
têm resultados positivos

Número de casos ativos de Covid-19 diminuiu 51,5% em 15 dias, de forma que o Comitê de 
Crise optou por permitir, com restrições, atividades como a venda de bebidas alcoólicas

São José do Cedro 

A prefeitura de São José do Cedro repassou o valor de R$ 
80 mil para que a Associação Beneficente Hospitalar Ce-

dro possa custear os oito leitos de enfermaria para pessoas 
em tratamento da Covid-19. O total do repasse será de R$ 
120 mil, sendo os outros R$ 40 mil repassados pela prefeitu-
ra de Princesa, que também firmou parceria com a entidade.

O prefeito João de Andrade lembrou que na semana 
passada houve uma reunião com a diretoria da instituição 
hospitalar sobre a parceria. Ele pontua que a administração 
entende a importância em ter os leitos oferecidos no hospi-
tal local devido a taxa de ocupação do Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, que até então absorvia toda demanda 
de pacientes em tratamento do novo Coronavírus.

Andrade destaca que a equipe da Secretaria da Saúde 
vem prestando um excelente trabalho em todas as áreas, 
no entanto, o hospital é muito importante para casos de ur-
gência e emergência, além desde suporte atual que só foi 
possível devido a parceria com as duas prefeituras. 

Administração repassa 
recursos para garantir leitos 

Parceria foi acertada em reunião na semana passada

Ascom/P-Cedro
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Região

O deputado estadual 
Fabiano da Luz (PT) 

esteve em cinco municí-
pios do Oeste catarinense 
para fazer o repasse de 
R$ 950 mil quinta, 11, e 
sexta-feira, 12. Os valores 
das emendas impositivas 
garantidos no orçamento 
estadual de 2021 são des-
tinados para as áreas de 
infraestrutura e educação 
e beneficiam as cidades de 
Nova Erechim, Nova Itabe-
raba, Águas Frias, Sul Bra-
sil e São Miguel do Oeste.  

Fabiano da Luz iniciou 
o roteiro das visitas em 
Nova Erechim, onde entre-
gou R$ 300 mil ao prefeito 
Ditcho Ferla, na manhã de 
quinta-feira,  na sede do 
Executivo. Em Nova Itabe-
raba, o deputado garantiu 
o valor de R$ 100 mil des-
tinados ao calçamento de 
ruas do interior do muni-
cípio. Já o município de Sul 
Brasil recebeu R$ 200 mil 
para a construção de um 
barracão industrial.

Na sexta-feira, o depu-

tado visitou São Miguel do 
Oeste e repassou R$ 150 
mil para construção de cal-
çadas. A verba foi entregue 
ao prefeito Wilson Trevisan, 
no gabinete da prefeitura. 

Ainda em São Miguel 
do Oeste, Fabiano da Luz 
fez uma visita à sede do 
Jornal Imagem. Na oca-
sião, o diretor Euclides 
Staub entregou ao depu-
tado um projeto de subsí-

dio oficial para confecção 
de aproximadamente 400 
exemplares em braile do 
livro “Povoamento e Colo-
nização”. Os livros seriam 
para distribuição gratuita 
em Apae’s de todo o Esta-
do e em outras entidades 
que cuidam de deficientes 
visuais. Fabiano da Luz 
prometeu apoio ao projeto 
junto à Assembleia Legis-
lativa.    

Deputado repassa R$ 950 mil 
para municípios do Oeste

Em São Miguel do Oeste, Fabiano da Luz entregou emenda de R$ 150 mil e 
recebeu pedido de subsídio para livros em braile em visita ao Jornal Imagem

Deputado Fabiano (D) visitou o jornal Imagem e se 
comprometeu em viabilizar livros em braile

Divulgação
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Edemar Fronchetti - Presidente
Gunder Leo Berwanger - Vice-presidente
Juliano Romancini  -  Secretário
Lucimar José dos Santos - Conselheiro de Administração
Darci Antonio Schneider - Conselheiro de Administração
Jussara Nunes Dalvit -  Conselheira de Administração
Volmir Kennedy Anater - Conselheiro de Administração
Lauredir Luiz Brustolin - Conselheiro de Administração
Gilmar Antonio Moretto - Conselheiro de Administração

CONSELHO FISCAL 

Elisabete Regina Dalmagro Herbert - Conselheira Fiscal Efetiva
Claudiomir José Della Flora -  Conselheiro Fiscal Efetivo
Jair Vicente Tomazi -  Conselheiro Fiscal Efetivo
Celeste Bisutti -  Conselheiro Fiscal Suplente
Simone Maria Smanhotto Rigo - Conselheira Fiscal Suplente
Haribert Egon Schwegler - Conselheiro Fiscal Suplente

GERAL

Descanso

Com o objetivo de discutir e definir estratégias para re-
solver a situação dos pórticos e terrenos localizados 

na área industrial, integrantes do Conselho Municipal 
de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Descanso 
participaram de uma reunião on-line segunda-feira, 16.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econô-
mico, Paulo Lauxen, o Conselho optou em passar a pro-
priedade para as empresas interessadas e vencedoras 
do edital, após um período de concessão de uso. Lauxen 
ressalta que o edital será construído em conjunto com o 
Conselho. “Perante todas as informações e deliberações 
do Conselho iremos criar um edital claro e transparente, 
com todos os pré-requisitos para que empresas interes-
sadas possam se instalar na área industrial e dessa for-
ma, resolvermos essa questão que se arrasta há anos”, 
finaliza.

Conselho Municipal de 
Turismo participa de 

reunião on-line

O Conselho decidiu pela criação de um edital público de 
concessão de uso dos pórticos e terrenos

Ascom/P-Descanso

São Miguel do Oeste

O Sicoob São Miguel rea-
lizou Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária 
na semana passada, trans-
mitida de maneira virtual. 
Essa foi a primeira assem-
bleia da cooperativa nesse 
formato, na qual os delega-
dos participaram a distân-
cia, mantendo a interação 
e representando os interes-
ses dos demais associados.

Durante a assembleia, 
também foram realizadas as 
eleições para o Conselho de 
Administração e Conselho 
Fiscal. O atual presidente do 
Sicoob São Miguel, Edemar 
Fronchetti, foi reeleito até 

2025. A vice-presidência 
ficou com Gunder Leo Be-
rwanger e Juliano Romanci-
ni foi eleito como secretário. 

A apresentação da pres-
tação de contas, balanço do 
exercício e demonstração 
de sobras ficou a cargo do 
diretor operacional e sócio 
fundador do Sicoob São Mi-
guel, Jaimir José Balbinot, 
que evidenciou os resulta-
dos expressivos da coope-
rativa apesar do cenário de 
2020.

O Sicoob São Miguel en-
cerrou o exercício com R$ 
1,9 bilhão em ativos, tendo 
um crescimento de 40% 
frente ao exercício anterior.  
Os depósitos cresceram 

46%, atingindo a marca de 
R$ 1,4 bilhão, No crédito, o 
Sicoob São Miguel atingiu 
a histórica marca de R$ 1,3 
bilhão, com 41% de cres-
cimento da carteira sobre 
o exercício anterior. As so-
bras brutas do ano foram 
de aproximadamente R$ 47 
milhões, um crescimento de 
7%.

Segundo Edemar Fron-
chetti, o ano foi desafiador, 
mas com a clareza de um 
propósito e coragem para 
enfrentar as adversidades, 
foi possível atender os as-
sociados dentro de suas 
necessidades e ainda con-
quistar resultados marcan-
tes. “Mesmo em meio a um 

cenário confuso e difícil, o 
Sicoob São Miguel cumpre 
seu propósito, atento às di-
ficuldades e demandas da 
sociedade”, destaca.

Edemar Fronchetti reeleito na 
presidência do Sicoob São Miguel 

Cooperativa de crédito encerrou o exercício com R$ 1,9 bilhão em ativos, tendo um 
crescimento de 40% frente ao exercício anterior

Edemar Fronchetti
foi reeleito para a 
gestão 2021-2025

Ascom/Sicoob
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ADEPTOS DA SOLIDÃO

Há pessoas que apreciam a solidão. Prefe-
rem viver só. Não querem saber de com-

promissos, namoro sério, casamento e filhos. 
Gostam de estarem sozinhos. Admiram o 

anonimato. Não são estranhos nem misterio-
sos. Diferentes, quem sabe, por uma opção, im-
posta pela sociedade, como incomum.

A propósito: A escritora e jornalista, Clarice Lis-
pector, morreu em dezembro de 1977, aos 57 anos 
de idade, mas até hoje uma de suas frases norteia 
os pensamentos e atitudes de muitos que conside-
ram a solidão a melhor companhia: “Minha força 
está na solidão. Não tenho medo nem de chu-
vas tempestivas nem de grandes ventanias sol-
tas, pois eu também sou o escuro da noite”.

POBREZA NÃO É SINÔNIMO 
DE HONESTIDADE

A grande maioria das pessoas pensa que ludi-
briar é exclusividade dos ricos. Minha gente: 

há muitos pobres que praticam os mais diversos ti-
pos de ilicitudes. Incluindo crimes rebuscados que 
nem gente graduada e instruída saberia elaborar.  

O fato de não desfrutarem de uma condição fi-
nanceira confortável não significa que são idôneos 
e honestos.  

É BEM ASSIM MESMO

Os casamentos, noivados e namoros são pas-
sageiros, mas as visitas ao perfil são eternas.

VERDADES

-Corrupção é ambidestra, de esquerda e 
direita.

- O mundo não é linear.
- A felicidade é um projeto de classe média.
- Faça, pois se você não fizer, em breve só 

restará o silêncio.
- A cabeça que encontra a solução, é a mes-

ma que elabora o problema.
- Mudar é muito difícil, mas não mudar é fatal.

DEBATER É MAIS PROVEITOSO E 
INTELIGENTE QUE OFENDER III 

Consola-me que as manifestações elogio-
sas são disparadas superiores as críticas 

– a grande maioria feita de maneira maldosa ou 
pelo simples prazer de falar mal, sem consis-
tência. 

 E os elogios são proferidos por gente de 
todo tipo. Desde entregador de jornal até es-
plendoroso juiz de Direito aposentado – reco-
nhecido em todo o Brasil pela sua exímia   pos-
tura enquanto exerceu a magistratura.  

Valoro todos da mesma maneira. Sempre agi 
assim.  Descriminação é uma palavra inexisten-
te no dicionário que norteia minha vida. Assim 
como falar pelas costas e escrever o que vai de 
e não ao encontro à minha personalidade.

DEBATER É MAIS PROVEITOSO E 
INTELIGENTE QUE OFENDER I 

Eu tenho a minha opinião sobre os fatos. 
Desde outubro de 2000 mantenho uma 

coluna - que a partir de 2009 passou a ser de 
duas páginas. São mais de 20 anos. 

Por expressar o que penso, não raro, sou ta-
xado de, entre outros “adjetivos”, arrogante, or-
gulhoso, preconceituoso e insocial. Em alguns 
casos partem para a baixaria com insultos e até 
palavras de baixo calão.   

  Essas pessoas preferem, em vez de critica-
rem/confrontarem a minha opinião com as de-
las, me ofender.  

DEBATER É MAIS PROVEITOSO E 
INTELIGENTE QUE OFENDER II 

Mas, pensando bem, quem é o defeituoso 
nessa história: Eu - que escrevo o que 

penso e sempre assinei o que proferi -, ou esses 
que, covardemente, atingem-me com pedras e 
pauladas?   

Ninguém é obrigado a aceitar o que defen-
do e, muito menos, ler o que escrevo. Não sou 
o dono da razão. Jamais serei. Podem divergir.  
Mas que a racionalidade e o respeito sejam so-
beranos. De muitos debates sadios de ideias 
contrarias surgem outras melhores. 

Sempre disse que todos são livres para dis-
cordar de meus comentários. Principalmente 
quando há erro. Penso que é de grande impor-
tância comentar - educadamente e argumenta-
tiva - com aquele que falhou para que não repi-
ta o equívoco.  

Apontar onde julgam que errei. Sou huma-
no e, portanto, estou sujeito ao deslize.  Porém, 
use a cabeça e não o fígado. Mesmo que o fíga-
do de algumas pessoas pense melhor do que o 
cérebro.

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Juliana Guimarães

Magali Gaspari 



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 18/03/2021 - Edição 1052 09www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM

NEM A MORTE A RECONHECEU 

Mulher, com aproximadamente 40 anos de 
idade, chega na UTI, entre a vida e a mor-

te. Quando a morte esbarra nela, ela pergunta? 
Eu morri? - Ainda não. Você morrerá daqui a 

51 anos, oito meses, nove dias e 16 horas.  
Ao voltar a si, resolveu ficar no hospital e fez 

uma lipoaspiração, plástica nos seios, rosto, na-
riz, barriga, além de tirar as ruguinhas para ficar 
linda e maravilhosa.  

Após alguns dias, ao atravessar a rua, foi atro-
pelada. Morreu na hora. 

Ao se encontrar, novamente, com a morte, ela 
exclama irritada: Puxa, você me disse que eu tinha 
mais 51 anos de vida. Por que eu morri depois de 
toda aquela despesa com cirurgias plásticas? 

A morte, então, olhando-a diretamente nos 
olhos, responde: CRIAAAAAAATURA DO CÉU, EU 
NÃO LHE RECONHECI. 

LIBERDADE É AUSÊNCIA DE COERÇÃO
(mas pense bem)

Você tem a liberdade de saltar no precipício e 
tentar voar como um passarinho, só não pode 

empurrar alguém para ver se sua ideia dá certo.
Lembre-se que voar como um passarinho é um di-

reito que a sua liberdade lhe assegura. Porém, não es-
queça que você sofrerá as consequências de querer 
voar como um passarinho sendo um ser humano.

O PODER DO AMOR

O amor nunca falha. E a vida não falhará en-
quanto houver amor. Seja qual for sua cren-

ça, ou sua fé, busque primeiro o amor. Ele está aqui, 
existindo agora, neste momento. 

O pior destino que um homem pode ter é viver e 
morrer sozinho, sem amar e sem ser amado. O po-
der da vontade não transforma o homem. O tempo 
não transforma o homem. O amor transforma.

ISSO MESMO

O politicamente correto é um circo onde o 
grupo que se veste e se porta como pa-

lhaço luta para impedir o outro grupo de rir.

HAJA PACIÊNCIA

Deus, até que seja chegada a minha hora, 
dai-me forças para suportar paciente-

mente viver em um mundo que está em total 
desacordo com Vossa lei sem que eu sinta essa 
vontade quase incontrolável de explodir tudo.

FINALIDADE DA PRISÃO

Prisão não tem o objetivo de punir ou edu-
car. Isso pode ser algo acessório, uma 

consequência não intencional. 
Cadeia tem o objetivo de tirar de circulação 

gente violenta, criminosos que atentam contra a 
vida, integridade física e patrimônio das pessoas.

GUERRAS

Nós já estamos em uma guerra de informação, 
uma guerra cibernética, uma guerra biológi-

ca, uma guerra financeira e uma guerra climática.
Suas definições de “guerra” precisam ser 

atualizadas.

ANALISANDO BEM

Por que os governadores do País gostam 
tanto de bloqueios econômicos mesmo 

que não funcionam?  
Porque é a forma de covardes e oportunistas de 

atuar. Rejeitar lockdowns exigiria a coragem que 
eles não têm, ao passo que impor um bloqueio é po-
pular na mídia e também oportuno porque grande 
parte dos custos é arcada pelo governo federal nas 
formas de ajuda emergencial. 

PARA O BOM ENTENDEDOR 

Rapaz, Deus não te colocou aqui pra que ele fi-
casse derrotando seus inimigos e cuidando de 

você enquanto você só reclama e se acha o suprassu-
mo das galáxias.

Ele nos colocou aqui para sermos forjados na DOR 
e no SOFRIMENTO em direção à salvação, que é um 
processo mais ou menos análogo à transformação que 
a alta temperatura e pressão realizam no carvão, trans-
formando-o em um diamante (ou consumindo-o a pó).

Vamos lá, ‘Zé Cruzadinha’. Para de chorar na in-
ternet, larga essa porcaria de videogame e PAGA 5O 
FLEXÕES AGORA, recruta. Ou então, PEDE PRA SAIR.

‘PANIS ET CIRCENSES’

Algumas decisões neste país - não somen-
te no aspecto jurídico - no meu entendi-

mento, mais parecem um prêmio ao criminoso 
do que verdadeiramente uma punição. 

Há regalias para uns e não para outros, ape-
sar de terem cometido o mesmo crime. 

Chego a pensar que a política romana do 
“pão e circo”para o povo” ainda irá sobreviver 
por um bom tempo. 

PENSO ASSIM

O funk é a trilha sonora do inferno e o ser-
tanejo universitário nunca chega à gra-

duação.

SE SOUBER ME AVISE

Eu gostaria de tirar uma dúvida “socioan-
tropológica”: Quem foi o sem noção que 

começou com esse negócio de ‘cheirosa’? (ou 
cheiroza, ou cheroza, ou xerosa).

Pensando bem, acho que foi o mesmo retar-
dado que criou o termo ‘cremosa’.

PENSE NISSO

É oportuno lembrar que todas as grandes 
tragédias da história aconteceram com as 

melhores intenções baseadas nas piores análises.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Em briga de saci qualquer chute é uma vo-
adora. 

O SOM

“Nunca imaginei as distâncias que teria 
que percorrer. ‘Todos os cantos mais 

escuros de um sentido que desconhecia’. No fun-
do do coração do lugar onde a simpatia reinava 
tenho de encontrar meu destino”. Parte da letra 
de ‘24 Hours’ - Joy Division.

Luana Massmann 

Marilúcia Silva

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 18 de março de 2011.

Algumas pessoas reclamam do método que 
a empresa responsável pelo recolhimento 

de lixo nos bairros utiliza. É que o caminhão pas-
sa a cada três dias para recolhê-lo. Nesse meio 
tempo, um gari da empresa recolhe o lixo das ca-
sas e empresas e o coloca num local baldio. 

O problema, além do mau cheiro e aspecto, é 
que gatos, cachorros, ratos e raposas espalham 
a sujeira pelas ruas. E quando chove a situação 
complica ainda mais.
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Itapiranga

O Centro Universitário 
Uceff possui vagas para 

a terceira turma do Curso 
de Graduação em Língua 
Alemã. Segundo a coorde-
nadora de extensão da Uce-
ff, Nathalia Berger Werlang, 
as aulas serão aos sábados, 
a partir do dia 27. Nathalia 
observa que ainda depen-
de do cenário da pandemia 
e os decretos em vigor, pois 
as aulas serão no modelo 
presencial. A coordenado-
ra explica que o curso terá 

um total de 96 horas, com 
término em dezembro em 
um total de nove meses de 
atividades.

Curso de idioma alemão 
terá inscrição gratuita. Ape-
nas terão custos a apostila 
e aulas. A coordenadora de 
extensão da Uceff, Nathalia 
Berger Werlang, diz que é 
grande o interesse, incluin-
do lista de espera de alunos 
que buscaram informações 
já no ano passado.

Nathalia informa tam-
bém que a Uceff tem novas 
oportunidades de cursos 

de graduação e pós gradua-
ção em todas as modalida-
des de ensino, presencial, 
semi e a distância. Ela cita 
Reprodução e Nutrição de 

Bovinos e Gestão de Pes-
soas. Também estão sendo 
ampliadas as opções no 
polo de São Miguel do Oes-
te.

Uceff terá nova turma do curso 
básico de língua alemã

O curso terá um total de 96 horas, com término em dezembro
em um total de nove meses de atividades

Guaraciaba

O município de Guaraciaba possui três atletas inte-
grando a base da equipe da Chapecoense. Os ex-atle-

tas do Departamento Municipal de Esportes do Municí-
pio, Bernardo Müller, Gabriel Primaz e Francini Picinin 
vão defender a camisa do Verdão do Oeste na base em 
2021.  

Os atletas Bernardo e Gabriel estão no Sub-13 da 
Chapecoense desde 2019, já a atleta Francini está em 
Chapecó desde o início do último ano defendendo a ca-
misa da Female, equipe de futsal. Neste ano, a Female e a 
Chapecoense fecharam uma parceria. Em virtude disso, 
para 2021 a atleta foi convidada a defender também a 
camisa do Verdão, mas desta vez no futebol de campo.  

Município tem três atletas 
na base da Chapecoense 

Bernardo Müller, Gabriel Primaz e Francini Picinin vão 
defender a equipe em 2021

Ascom/P-Guaraciaba
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Horóscopo
Semanal

O novo ciclo abre caminhos internos para você, 
ariano. É hora de buscar autoconhecimento, mais 
contato com a espiritualidade e a capacidade de 
saber ouvir e esperar. O momento pede reflexão 
para organizar os milhões de pensamentos que po-
dem vir com força total. As decisões devem seguir 
também sua intuição.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Uma fase para organziar a rotina e a vida, libria-
no. Aproviete o aumento da sensibildiade para 
entender o que está sentindo e o que quer da sua 
vida. Opte por rotinas mais saudáveis e momentos 
mais prazerosos. Ouvir música ou exercitar seus 
dons artísticos pode ajudar a encontrar saídas 
mais criativas para os problemas.

Um momento importante para refletir sobre gru-
pos e amigos, taurino. Você pode se sentir mais 
sensível e intuitivo e vale a pena ouvir o que está 
além da razão. O clima é de mais profundidade 
e você pode se sentir com mais conexão com as 
pessoas de quem gosta. Também pode se inspirar 
para transformar sonhos em realidade.

Divirta-se mais, escorpiano. Deixe a vida fluir. 
Não controle tanto o rumo das coisas. Não deci-
da com tanta antecipação. Assuntos ligados aos 
amores e afetos e aos filhos são destaque e pedem 
mais atenção ,sensibilidade e cuidados. Um mo-
mento bom para repensar os momentos de prazer 
e incluir coisas divertidas em sua rotina.

Os assuntos de trabalho são os mais importantes 
neste momento, geminiano. Você pode se sentir 
mais envolvido com as questões da sua carreira, 
mais inspirado com novas ideias e morrendo de 
vontade de conquistar o sucesso. Pode realizar 
sonhos profissionais, ter mais visibilidade e boas 
notícias. Aproveite a fase de mais fluidez.

Cuide mais de perto dos assuntos da casa e da 
familia, sagitariano. O período é de mais sen-
sibilidade, conversas profundas e inspirado-
ras, especialmente com amigos mais próximos, 
amores e familiares, enfim, com as pessoas com 
quem você tem mais intimidade. Encontre tem-
po para descansar e diminua o ritmo.

Um momento para pensar no futuro e voltar a so-
nhar, canceriano. Pense nas viagens que ainda quer 
fazer, nos cursos que deseja se inscrever, nos assun-
tos nos quais quer se aprofundar... E vá anotando 
cronogramas e metas para que possa realizar os 
seus sonhos mais profundos. A arte é uma boa dica 
para viver melhor esse momento.

Um ótimo momento para sentar e conversar, 
capricorniano. As conversas tendem a ser inspi-
radoras e cheias de insights e ideias fantásticas. 
Use mais a sua criatividade e não tenha medo de 
se posicionar. Você pode inspitar muita gente. O 
céu do momento é instigante e você pode iniciar 
coisas bem interessantes.

Um ótimo período para fazer mudanças, leonino. 
É importante ouvir a intuição, escutar seu coração 
e estar aberto ao diálogo verdadeiro em todas as 
relações. Talvez seja preciso tocar nos assuntos 
mais delicados e repensar a forma como você cria 
intimidade. Sonhar com o futuro junto e planejar é 
fundamental nas relações.

É importante ter certeza dos seus valores, aqua-
riano. Pense em cuidar mais de perto do que é 
mais importante para você e para sua vida. Você 
pode investir mais em seus sonhos e começar 
coisas novas a partir daí. Use mais a sua intuição 
para escolher suas prioridades.

Um período para fortalecer vínculos, virginiano, 
e pensar no futuro das suas relações e parcerias. 
O clima é de mais sensibilidade e afeto no amor e 
nos relacionamentos familiares ou amorosos. Nas 
parcerias profissionais, é preciso saber ouvir. Sua 
intuição nunca esteve tão forte, saiba escutá-la.

Use e abuse da inspiração e da criatividade, pis-
ciano. O céu do momento é de inicio de ciclos e 
novos caminhos para você, que pode transformar 
sonhos em realidade. Saiba se ouvir e se comuni-
car e inspire as pessoas que estão à sua volta. É 
um momento produtivo e profundo pra você.

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

A Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Pisci-

cultura, junto com a Epagri 
e Associação dos Piscicul-
tores, divulgou segunda-
-feira, 15, o cronograma 
para comercialização de 
peixe a partir de amanhã, 
sexta-feira, 19. Conforme 
o secretário de Agricultu-
ra, Antônio Orso, o crono-
grama foi definido em en-
contro na última semana 
e seis produtores estarão 
vendendo pescado no pe-
ríodo que antecede e du-
rante a Semana Santa. Três 
deles irão comercializar na 

propriedade e três na Fei-
ra Livre Municipal.

Orso reforça que em 
todos os locais, tanto nas 
propriedades como na Fei-
ra Livre Municipal, serão 
respeitadas as medidas de 
prevenção da pandemia 
do Coronavírus, com o uso 
de máscara, álcool em gel, 
fluxo de veículos em ‘drive 
thru’ (nas propriedades ru-
rais), contenção para isola-
mento e distanciamento.

Segundo o presidente 
da Associação dos Pisci-
cultores de São Miguel 
do Oeste, Benício Herbes, 
a expectativa é positiva, 
apesar das mais diversas 

situações que acabaram 
impactando as proprieda-
des. Segundo ele, a forte 
estiagem enfrentada pelos 
produtores foi prejudicial 

para o setor e muitos tive-
ram que fazer o descarte 
de emergência e realiza-
ram a comercialização an-
tes do previsto. 

Venda de peixes para a Semana 
Santa terá cronograma especial

Em virtude da pandemia, a venda de pescado no pavilhão da 
Feira Livre e em propriedades rurais, seguirá uma série de cuidados 

CRONOGRAMA

Paulo Schmitz - propriedade Linha Santa Catarina - 19 e 20 de 
março - das 8h às 18h

Egon Bauermann - propriedade Linha Barra do Guamerim - 
27 de março - das 8h às 18h

Jairo Izé Junior - propriedade Bairro São Gotardo - todos os 
dias até a Sexta-Feira Santa - das 8h às 18h;

Adilson Moss - Feira Livre Municipal - 31 de março e 1° de 
abril - das 8h às 18h

Miguel Lauermann - Feira Livre Municipal - 31 de março e 1º 
de abril - das 8h às 18h;

Agostinho Lauermann - Feira Livre Municipal - 31 de março e 
1º de abril - das 8h às 18h

Descanso

A Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos ini-

ciou ainda em janeiro a 
pavimentação com pedras 
irregulares das ruas Ve-
reador Francisco Antônio 
Briedis, Padre Francisco 
Massure e XV de Dezem-
bro, na área industrial. A 
obra terá investimento 
de aproximadamente R$ 
278.596,23 de recursos 
próprios da prefeitura e 
deverá ser finalizada até 
abril deste ano.

Outra pavimentação 
em andamento é da Rua 

Pedro Erlo, na Linha Cru-
zinhas, que terá investi-
mento de R$ 198.153,45 
mil de recursos próprios. 
Já as ruas João Lemos e 
Rui Barbosa estão pra-
ticamente concluídas, 
faltando apenas a colo-
cação das placas, plantio 
de árvores e grama. Am-
bas foram realizadas em 
parceria com os morado-
res e terão investimento 
por parte do município 
de aproximadamente R$ 
151 mil. 

Conforme o prefeito, 
Sadi Bonamigo, as obras 
irão oportunizar melhor 

qualidade de vida. “Te-
mos o compromisso de 
cuidar do dinheiro pú-
blico, dinheiro que vem 
dos impostos que nosso 
povo trabalhador paga, 

e investir para melhorar, 
cada vez mais, a qualida-
de de vida dos descan-
senses e das pessoas que 
escolheram nosso muni-
cípio para viver”, destaca.

Duas obras de calçamento estão em andamento

Ruas da área industrial devem ser finalizadas em abril

Ascom/P-Descanso
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Em 15 dias, apenas 20 leitos de UTI contratados 
Lançado em 2 de março, 

o edital do governo do 
Estado para compra de 
vagas em leitos de UTI 
na rede privada de saúde 
conseguiu apenas 20 
unidades até agora. Todas 
em Florianópolis. Segundo 
a Secretaria  de Estado da 
Administração, mesmo 
com o Executivo disposto 
a pagar o dobro da tabela 
SUS por uma diária - cerca 
de R$ 3,2 mil - não há 
ofertas. A resposta dos 
hospitais privados é de 

que não há vagas disponí-
veis para cessão ao poder 
público. O governo lançou 
mais dois editais para 
tentar encontrar novos 

participantes e o processo 
continua aberto. O volume 
contratado representa 
cerca de 5% da demanda 
reprimida de leitos.

Em meio ao caos no 
sistema de saúde nos três 
primeiros meses de 2021, 
Santa Catarina apresenta 
bons números no cenário 
econômico. Um dos mais 
recentes é a taxa de desocu-
pação, medida pelo IBGE, 
que caiu de 6,6% para 
5,3% no último trimestre 
de 2020. Com a queda, o 
número de desocupados 
no Estado passou de 242 
mil para 196 mil, redução 
de 19%.

Os dados mostram 
ainda que o crescimento 
do emprego foi acompa-
nhado do crescimento da 
informalidade. O volu-
me de funcionários sem 

carteira assinada avançou 
no período (+49 mil) na 
comparação com os que 
têm carteira assinada (-21 
mil). Além disso, a massa 
de trabalhadores por conta 
própria bateu recorde: 868 
mil, o maior número da 
história. No rendimento, 

também houve pontos 
positivos, diz o IBGE. Os 
ganhos recebidos pelo 
catarinense no último 
trimestre de 2020 foram de 
R$ 2.786, levemente supe-
rior aos R$ 2.769 de antes 
da pandemia.

O bom momento do 

mercado de trabalho 
é refletido no setor de 
comércio e serviços: 67,7% 
dos empresários da área 
pretendem aumentar o 
quadro de funcionários 
nos próximos meses. Na 
contramão, 32,2% cogi-
tam reduzir o número de 
empregados. Isso porque 
a maioria (86,9%) acredita 
que a economia brasileira 
vai melhorar um pouco 
ou muito no futuro; 13,1% 
prevê piora leve ou grave. 
Os dados, apurados pela 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
de SC (Fecomércio/SC), 
apontam também que a 
confiança do empresário 

do setor permanece em 
alta: marcou 119,5 pontos, 
na escala de 0 a 200. "As 
condições econômicas me-
lhoraram porque a geração 
de emprego foi grande. 
Isso conseguiu, de certa 
forma, promover renda", 
disse o economista da 
entidade, Leonardo Regis. 
Apesar disso, ele alerta que 
o avanço da pandemia e 
a suspensão de atividades 
devem trazer efeitos nega-
tivos e incertezas.

Na indústria, o destaque 
foi o aumento na produção 
de 10,1% em janeiro de 
2021 na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, de acordo com o 

IBGE. "Isso mostra uma 
recuperação importante 
depois das quedas no ano 
passado e um desempe-
nho muito importante da 
indústria como um todo, e 
em particular da indústria 
exportadora", disse o dire-
tor de Inovação e Compe-
titividade da Federação das 
Indústrias de SC (Fiesc), 
José Eduardo Fiates. A 
entidade aponta ainda 
que, em fevereiro, o índice 
de intenção de investir na 
indústria chegou ao maior 
patamar dos últimos cinco 
anos para o mês: 73 pon-
tos, na escala de 0 a 100, o 
que reflete otimismo com 
o futuro do setor. 

RCN - 618 | rcnonline.com.br
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Quase 100 mil imunizados
Subiu para 98.714 o número de catarinenses que já 

receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. 
Destes, 68,6 mil são profissionais de saúde, 25,8 mil ido-
sos, 3,7 mil indígenas e 337 deficientes institucionaliza-
dos. O volume representa 21,3% da população prioritária 
para esta fase de vacinação. Os lotes que já chegaram são 
suficientes para atender todos os idosos acima de 80 anos.
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Economia de Santa Catarina inicia 2021 
com confiança e expectativa em alta 
Índices de desempenho econômico de fevereiro mostram dados positivos, mas restrições e aumento de casos ameaçam retomada

Governo estuda aditivo emergencial de oxigênio
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) recomen-
dou na semana passada 
um aditivo de 50% ao 
contrato de fornecimento 
de oxigênio para a rede 
estadual de saúde. Os 
documentos da pasta 
indicam que o acréscimo 
é necessário devido ao 

alto consumo provocado 
pela lotação das UTIs. O 
pedido foi expedido no 
último dia 10. Inicialmen-
te, a orientação de origem 
no gabinete do titular da 
SES, André Motta Ribeiro, 
indicava a necessidade de 
ampliar o atual contrato 
em 25%, mas os técnicos 

da pasta pediram no início 
de março que o percentual 
fosse maior, de 50%. Se-
gundo parecer da Consul-
toria Jurídica da Secreta-
ria, 25% "não atenderá às 
necessidades das unidades 
hospitalares diante da de-
manda crescente". A pasta 
segue em negociação. 
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Multa por desobedecer a 
distanciamento social no Oeste 

auxilia tratamento de infectados

As multas aplicadas a partir de termos circunstancia-
dos instaurados para apurar desrespeito às regras 

de distanciamento social - capaz de facilitar a propaga-
ção da Covid-19 -, na comarca de Chapecó, são destina-
das à Conta Convênio de Doações Covid-19, de titulari-
dade da Secretaria Municipal da Saúde, para auxílio no 
tratamento dos infectados.

Dados do Juizado Especial Criminal daquela comar-
ca apontam que, desde o início da pandemia, de março 
de 2020 até o momento, foram registrados mais de 260 
processos que envolveram infrações de violação da me-
dida sanitária ou contravenção penal de perturbação do 
sossego público.

De acordo com o juiz Giuseppe Batisttotti Bellani, 
titular do Juizado Especial Criminal, as audiências para 
julgar esses casos são realizadas virtualmente, poucos 
dias após a ocorrência do fato. “A agilidade adotada é, 
justamente, para que não haja a sensação de impunida-
de. Nesses casos, preferencialmente, são aplicadas mul-
tas pecuniárias aos infratores”, destacou o magistrado.

Quando o pagamento das multas é efetivado, o proce-
dimento é arquivado. Em caso de ausência de pagamen-
to, cabe ao Ministério Público o oferecimento da denún-
cia, evoluindo para ação penal em que haverá a instrução 
processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório 
do réu.

Fonte: tjsc.jus.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

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

Anderson | (49) 9.9964-4837
Linha Nereu Ramos, interior, 

São Miguel do Oeste
(proximidades Latitude Eventos)

Região

A Unoesc lança este se-
mestre 3 novos cursos 

técnicos: Enfermagem, Es-
tética e Vendas. Os cursos, 
que estão com inscrições 
abertas, serão oferecidos 
na modalidade presencial 
e noturno. O Curso de En-
fermagem proporcionará 
conhecimentos técnicos-
-científicos, que vão garan-
tir condições para o profis-
sional atuar na observação, 
reconhecimento, descrição 
de sinais e sintomas, execu-
tando ações de tratamento 
simples, pautado nos prin-
cípios e diretrizes do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
O curso será ofertado na 
Unoesc Joaçaba e Unoesc 
São Miguel do Oeste e terá 
duração de dois anos.

O curso Técnico em Es-
tética é destinado às pesso-
as que queiram ingressar 
em uma das áreas que mais 
crescem em nível mundial. 
O técnico em estética pode-
rá trabalhar de forma autô-
noma, em salas e clínicas 
de estética, Spa’s e salões 
de beleza, oferecendo ser-
viços de revitalização facial 
e corporal de forma manu-
al ou com o uso de equipa-
mentos estéticos. O curso 
de Estética tem duração de 
um ano e meio e será ofer-
tado na Unoesc São Miguel 
do Oeste.

Já o Técnico em Vendas 
formado na Unoesc é pre-
parado para atuar em em-
presas públicas e privadas 
que comercializem produ-
tos e serviços. Essa forma-
ção proporciona a rápida 

colocação do profissional 
formado no mercado de 
trabalho. O curso de Técni-
co em Vendas terá duração 
de um ano e será oferecido 
na Unoesc Xanxerê.

Para a pró-reitora aca-
dêmica da Unoesc, profes-
sora, Lindamir Gadler, os 
cursos técnicos são uma 

resposta da Unoesc diante 
das demandas e necessi-
dades levantadas na re-
gião e um caminho rápido 
com baixo investimento 
para adquirir conhecimen-
tos específicos e com isso é 
a oportunidade para quali-
ficação e inserção imedia-
ta no mercado de trabalho.

Unoesc lança cursos técnicos de 
Enfermagem, Estética e Vendas

A Unoesc São Miguel do Oeste terá Curso de Enfermagem e Curso Técnico em Estética

Alunos terão aulas em diversos laboratórios 

Ascom/Unoesc

São Miguel do Oeste

Mais de 50 veículos e 
centenas de pessoas, 

segundo cálculo dos orga-
nizadores, participaram 
na tarde de domingo, 14, 
em São Miguel do Oeste, de 
uma carreata em apoio ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
organizada por um grupo 
de empresários e profis-
sionais liberais da cidade. 
O ato teve início na Praça 
Walnir Bottaro Daniel e se-
guiu pelas principais ruas 
da cidade, até o trevo de 
acesso, na Willy Barth. Os 
manifestantes pararam em 
frente ao quartel do 14º 
RCMec e entoaram o Hino 

Nacional.
O empresário Victório 

Bolfe, um dos organiza-
dores da ação, disse que 
o que motivou a realiza-
ção da carreta em São 
Miguel do Oeste foi uma 
mobilização nacional, mo-
tivada  pela liberdade de 
imprensa, liberdade para 
que empresários abram 
seus comércios, mas prin-
cipalmente para que o 
presidente Jair Bolsonaro 
possa governar com sua 
equipe de ministros, tendo 
em vista que hoje, segundo 
Bolfe, há muita demanda 
contra o Presidente.

Em outras partes de 
Santa Catarina também 

houve manifestações, 
como Florianópolis, Join-
ville, Chapecó e Balneá-
rio Camboriú. Em alguns 
municípios manifestantes 
também se reuniram em 

frente a batalhões do Exér-
cito para pedir interven-
ção militar. Os motoristas 
circularam pelas cidades 
com buzinas e bandeiras 
do Brasil. 

Apoiadores de Bolsonaro promovem carreata 

O ato teve início na Praça Walnir Bottaro Daniel e seguiu pelas 
principais ruas da cidade

Wh3 Comunicação
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São Miguel do Oeste

A Secretaria Municipal 
de Urbanismo sus-

pendeu a realização de 
serviços não essenciais. 
A medida, segundo o se-
cretário Jeferson Dias, é 
necessária em virtude 
do afastamento de ser-
vidores efetivos e cola-
boradores terceirizados, 
que são considerados 
integrantes de grupos 
de risco para a Covid-19.

Entre os trabalhos 
interrompidos estão as 
podas de árvores, coleta 
e trituração de galhos, 
e algumas manutenções 

de espaços públicos. 
Outros serviços, como 
coleta de lixo, continu-
am normalmente. Jefer-
son Dias pede a compre-
ensão da população, e 
ressalta que, assim que 
os serviços puderem 
ser retomados, um novo 
cronograma de recolha 
de galhos será divulga-
do.

O secretário infor-
ma que, desde que este 
programa foi implemen-
tado pelo Município, em 
parceria com a Epagri, 
foram recolhidas cerca 
de 45 cargas de mate-
rial triturado, que fo-

ram destinadas a agri-
cultores do município, 
hortas comunitárias e 
demais espaços que uti-
lizam este subproduto 
como adubo orgânico. 
“Em pouco mais de dois 
meses, realizamos um 
trabalho que levaria 
nove meses no formato 
tradicional”, destaca.

MEIO-AMBIENTE
Na mesma linha de 

ações com cunho am-
biental, o secretário 
destaca o trabalho de 
recolha de sofás descar-
tados irregularmente 
em todo o município. 
Somente nestes primei-

ros meses do ano, cerca 
de 100 unidades foram 
recolhidas e tiveram 
uma destinação ade-
quada. Vários colchões 
tiveram o mesmo trata-
mento.

Em fevereiro, o Muni-
cípio também renovou o 
contrato com a Acomar 
por mais dois anos, ga-
rantindo a continuida-
de de um trabalho que 
vem dando ganhos em 
sustentabilidade para 
São Miguel do Oeste e 
gerando renda para cer-
ca de 20 famílias, que 
tiram o seu sustento da 
reciclagem.

Urbanismo suspende
serviços não essenciais

Medida foi adotada em virtude do afastamento de colaboradores 
integrantes de grupos de risco para covid-19. Entre os serviços 

suspensos está a recolha e trituração de galhos

São José do Cedro

O secretário da Administração de São José do Cedro, Edi-
milson Dalmagro, esteve na manhã de segunda-feira, 

15, vistoriando a obra de pavimentação com pedras irre-
gulares na Linha Novo Sarandi. O grupo contou ainda com 
a presença do engenheiro da prefeitura, Mariel Perin, se-
cretária de Planejamento, Kelly Figueiró, do vereador Júlio 
Rubin e do representante da comunidade Adelmo Rubin.

Conforme o secretário, no local foi feito o calçamento 
de uma via, mas, no entanto, a empresa que venceu a li-
citação perdeu o prazo e não concluiu o serviço. Faltam 
alguns ajustes com a correção das pedras, aterro lateral 
para evitar a queda dos meios-fios, colocação dos chapis-
cos de rejunte e a compactação. Também será solicitada a 
retirada das pedras que ficaram na margem da estrada, no 
terreno dos moradores. 

A empreiteira não recebeu pela obra e agora será noti-
ficada para executar as melhorias. Dalmagro lembra que o 
contrato previa dois meses para execução da obra, no en-
tanto, houve prorrogação do prazo por uma oportunidade 
e este prazo venceu sem que houvesse pedido de aditivo. 
O pagamento será proporcional ao trabalho executado.

Administração vistoria 
obra inacabada no interior

Obra ficou inacabada e deverá ser retomada

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

São Miguel do Oeste

A Polícia Civil investiga a 
morte de um homem 

cujo corpo foi encontrado 
na manhã de terça-feira, 16, 
no Bairro Estrela, em São 
Miguel do Oeste. Maurivan 

Stanguerlin, de 48 anos, foi 
localizado aos fundos de uma 
residência da Rua Cristóvão 
Colombo, sem os sinais vitais. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, Maurivan e 
um irmão teriam discutido 
na noite anterior. O irmão 

informou aos policiais que 
foi agredido por Maurivan. 
O homem foi orientado a 
sair do local para acalmar os 
ânimos e passou a noite com 
uma irmã e o pai na cidade 
de Paraíso. Ambos moravam 
na mesma residência, no 

Bairro Estrela.
Na manhã desta terça, a 

irmã de Maurivan foi até a 
casa e o encontrou nos fun-
dos do imóvel, sem vida. O 
corpo foi encaminhado ao 
IML de São Miguel do Oeste 
para necropsia.

Bandeirante

Uma mulher de 40 anos do 
interior de Bandeiran-

te caiu no “Golpe do Amor” 
e perdeu R$ 28 mil para os 
estelionatários. O primeiro 
contato do estelionatário 
com a vítima, foi por um 
perfil em uma rede social. O 
golpista contou que morava 
em Londres, capital da In-
glaterra, e que se interessou 
pela mulher pois estava em 
busca de uma esposa. 

Alguns dias se passa-

ram e, segundo o escritório 
de advocacia que respon-
de ppor ela, eles passaram 
a trocar mensagens pelo 
WhatsApp. Em determinado 
momento, o homem pediu o 
endereço da vítima alegando 
que enviaria jóias e outros 
presentes caros. 

Em 15 de fevereiro, a 
mulher recebeu uma ligação 
de uma “empresa” infor-
mando que havia um pacote 
a ser entregue a ela, mas que 
precisava depositar R$ 3 mil 
para quitar as taxas do servi-

ço. A vítima fez a transferên-
cia do valor para uma conta 
bancária informada no tele-
fonema, sem desconfiar que 
se tratava de um golpe.

Mais tarde, depois de ter 
feito o depósito do primeiro 
valor, a “empresa” fez um 
novo contato com a mulher. 
Desta vez, o golpista alegou 
que, devido ao alto valor da 
encomenda, ela precisaria 
fazer um seguro da entrega 
e depositar mais R$ 9,5 mil. 

A empresa voltou a li-
gar para a mulher seis dias 

depois. Desta vez, disseram 
que o departamento de lo-
gística havia constatado 
milhões de cédulas estran-
geiras, por isso ela precisava 
depositar R$ 15,5 mil para 
um certificado de prevenção 
de lavagem de dinheiro. A 
mulher, então, foi até a Caixa 
Econômica Federal e deposi-
tou R$ 10 mil e depois foi até 
o Bradesco e transferiu o va-
lor de R$ 5,5 mil. Só depois 
ela percebeu que foi vítima 
de um golpe e procurou por 
ajuda. 

Mulher perde R$ 28 mil no “Golpe do Amor”

Homem encontrado morto em fundos de residência

Belmonte

Um incêndio de grandes 
proporções consumiu 

três casas na noite de sábado, 
13, em Belmonte, por volta 
das 19h, na Rua Pinheiro Ma-
chado, em um local conhecido 
como “baixada”. As causas do 
incêndio estão sendo investi-
gadas, mas teria sido provoca-
do por um homem que se de-
sentendeu com uma mulher. 
O suspeito utilizou gasolina 
para iniciar as chamas que ra-
pidamente se alastraram para 
residências vizinhas. 

Após o crime o acusado 

empreendeu fuga e não foi 
mais localizado. Pelo menos 
15 pessoas ficaram desa-
lojadas. Conforme o Corpo 
de Bombeiros,  na chegada 
dos soldados três imóveis já 
estavam tomados pelas cha-
mas e ficaram destruídos. 
Outras duas casas foram 
parcialmente atingidas pelo 
fogo, que foi contido pelas 
equipes de socorro. Não 
houve feridos.

A prefeitura de Belmon-
te informou que a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social está empenhada para 
providenciar abrigo e ali-

mentação aos moradores 
atingidos e lançou uma cam-

panha de arrecadação de do-
nativos às vítimas.

Incêndio consome três casas
e deixa 15 desabrigados
Incêndio teria sido provocado por um homem que usou 

gasolina e ateou fogo em uma das casas

Incênio se alastrou rapidamente e deixcou
três residências destruídas

Divulgação
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