
O prefeito Wilson 
Trevisan assinou a 
ordem de serviço 
para asfaltamento 
do acesso à Linha 
Fátima. Serão 2,3 
quilômetros de asfalto 
e um investimento 
de R$ 2.222.278,60, 
resultado de convênio 
com o Estado

Duas das três 
famílias de Belmonte 
que perderam suas 
casas e pertences 
em um incêndio já 
foram realocadas e 
receberam donativos, 
utensílios e móveis, 
numa pronta ação
do governo
municipal
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Cadeia no Brasil é pra PPP

BOCA NO TROMBONE

Mas como é possível que tal movimento esteja tendo su-
cesso? Como tem sido possível tamanha inversão de va-

lores? Como entender que méritos tão gigantescos estejam 
sendo tão ostensivamente distorcidos? Como compreender 
que algumas pessoas de bem tenham ido do louvor e grati-
dão à Lava Jato, passando pela dúvida e desconfiança, e, por 
fim, manifestando desapreço e desprezo pela operação?

A compreensão total passará necessariamente por uma 
recordação desses méritos, nunca suficientemente elogia-
dos. O contraste entre a grandeza da realidade e a pequenez 
da versão que está se propagando facilita essa compreensão. 
Mas isso fica para um outro momento. Por ora, basta recor-
dar que o que torna a Lava Jato tão notável não é somente 
a dimensão do escândalo que ela enfrentou, mas o fato de 
finalmente se romper um ciclo de impunidade que levou 
operações anteriores a naufragar, terminando em nulidade 
ou prescrição. 

Isso seria impossível sem as pessoas certas, empenhadas 
em combater a corrupção, nos locais certos, no momento 
certo e fazendo a coisa certa, não uma ou duas vezes, mas 
milhares de vezes, durante dias, meses e anos, o que foi reco-
nhecido até mesmo internacionalmente, dado o volume de 
colaborações realizadas com autoridades estrangeiras, ates-
tando a seriedade do trabalho.

E como se consegue desmontar um esquema de corrup-
ção tão intrincado, envolvendo gente tão poderosa? Como se 
consegue levar tantos para a cadeia, quando a impunidade 
sempre foi a regra neste país? Em seu lamentável voto pela 
suspeição do ex-juiz Sergio Moro, o ministro do STF Gilmar 
Mendes disse que “não se combate o crime cometendo cri-
mes”, afirmando (pois o ministro foi muito além da simples 
insinuação) que teriam sido cometidas ilegalidades ao longo 
desses sete anos desde que a Lava Jato foi deflagrada. A ope-
ração certamente trouxe novidades ao cenário do combate 
à corrupção no Brasil, tanto do ponto de vista legal – a Lava 
Jato foi a primeira operação a usar amplamente a delação 
premiada, objeto de lei sancionada em 2013 por Dilma Rou-
sseff – quanto do ponto de vista de estratégias.

E haverá quem pense ser humanamente impossível com-
bater o crime de colarinho branco sem cruzar, ao menos um 
pouco, a linha que separa a legalidade da ilegalidade, para 
que os agentes da lei tenham alguma chance contra quem 
tudo pode ao não se julgar limitado pelas regras do jogo. Mas 
aqui temos de lançar um enfático “não” a quem quer imputar 
esses comportamentos à Lava Jato, seja aos procuradores ou 
policiais que realizaram as investigações, seja aos juízes que 
julgaram os casos da operação.

Aos adversários da Lava Jato, assim, restavam algumas 
poucas possibilidades se quisessem promover uma inversão 
de valores. Uma delas era fazer da mera opinião, da mera 
preferência, o critério para se decidir o que é abusivo ou 
mesmo ilegal. Os descontentes com determinada estratégia 
adotada pela força-tarefa, ou com alguma atitude dos magis-
trados que julgaram os réus da operação, não se limitam a 
demonstrar sua discordância reconhecendo que se está no 
campo das escolhas legítimas; eles desejavam e desejam im-
por a ideia de que aquilo que criticam na Lava Jato é imoral, 
“abusivo”, “excessivo” ou até mesmo contrário à lei.

Recorde-se, por exemplo, a crítica de Gilmar Mendes à 
proximidade entre a Lava Jato e a imprensa, que é apenas 
uma das dimensões da estratégia da operação em relação à 
opinião pública. Não nos referimos, obviamente, a vazamen-
tos de informações – que a lei e os códigos internos do Minis-
tério Público e da magistratura já vedam e que precisam ser 
diligentemente investigados –, mas à presença midiática fre-
quente de alguns dos responsáveis pela operação, bem como 

às entrevistas coletivas concedidas a cada fase da Lava Jato.
A opção pela publicidade total dos atos da operação 

chamou a atenção por ser praticamente inédita, mas é 
completamente lícita dentro daquilo que se permite aos 
responsáveis pela investigação. O que os críticos chamam 
de “espetacularização” ou de “personalismo” é, na verdade, 
a intenção de manter a sociedade informada a respeito de 
cada passo da operação e sobre o funcionamento do enor-
me esquema de corrupção então desvendado. Esses críticos 
teriam de responder: onde está a irregularidade? Que lei ou 
código interno proíbe a força-tarefa de se comunicar com a 
sociedade da forma escolhida pela Lava Jato? Desde quando 
a transparência passou a ser um mal a combater?

Compreendemos quem, nestes casos, julgue ser melhor 
a ação mais discreta, que se dá exclusivamente nos autos, 
mas a opção contrária jamais – insista-se, jamais – poderia 
ser considerada ilegal, ou abusiva, ou excessiva; ambas são 
legítimas, e a escolha pode ser pautada por questões estra-
tégicas. No caso, além da convicção de que era importante 
prestar contas aos brasileiros, a Lava Jato também intuiu que 
deveria conquistar o maior apoio popular possível, já ante-
cipando os movimentos que ocorreriam para desmontar a 
operação, assim como ocorrera na Itália da Operação Mãos 
Limpas.

Em resumo, qualquer adjetivo mais brando que “he-
roico” para descrever o trabalho da Lava Jato não lhe faria 
justiça. Procuradores, policiais e juízes gastaram até sete 
anos de suas vidas dedicados à missão de puxar até o úl-
timo fio de um complexo novelo de corrupção, apesar das 
inúmeras forças que tentaram dificultar-lhes ao máximo 
esta tarefa. Usaram com inteligência todas as armas que 
a lei lhes facultava e tiveram diante de si escolhas difíceis 
naquilo em que havia margem para várias interpretações 
e linhas de atuação. E é justamente por terem funcionado, 
por terem rompido o ciclo clássico da impunidade, com 
resultados incomensuravelmente benéficos para o país, 
que essas escolhas e estratégias estão sob fogo cerrado 
no palco da opinião pública e nos tribunais, como se fos-
sem elas mais escandalosas que o esquema desvendado. 
Primeiro transforma-se o acerto em erro, em “abuso”, 
em “excesso”, para depois avaliar-se o todo pela parte e, 
por fim, aplicar-se o golpe de misericórdia sobre proce-
dimentos, dificultando-os ou proibindo-os, e sobre as re-
putações daqueles que tanto fizeram pelo país. Defender 
o legado da Lava Jato, é crucial para que o Brasil siga so-
nhando com o fim da impunidade daqueles que insistem 
em sangrar o país em nome do próprio bem-estar ou de 
projetos de poder que rouba os mais de 200 milhões de 
brasileiros.

Em resumo, cadeia no Brasil foi realmente feita para 
PPP, Puta, Pobre e Preto.

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

APRENDIZAGENS INTENSAS E 
CONTÍNUAS: VIDA QUE SEGUE!

Prof Dra Arceloni 
Neusa Volpato

Coordenadora do 
Mestrado em Práticas 
Transculturais da 
Unifacvest   

Falamos em novo normal. O que será isso? Certamente 
não é o que vivíamos no início de março de 2020, outra 

realidade certamente. E que não voltaremos a ter inclusive 
por que não desejamos mais aquela vida. Fomos forçados a 
atuar com novos paradigmas. Vivemos mudanças abruptas, 
desenvolvemos novos hábitos e novas rotinas de trabalho. 
Aprendemos a aprender continuamente, cotidianamente, e 
desenvolvemos estratégias para estas novas aprendizagens. 

Sim, agora temos certeza do que Alvim Tofler declarou no 
seu livro A Terceira Onda lançado em 1980: uma borboleta 
bate as asas nos estados unidos e temos um tufão na África, 
em uma tradução livre. Sim, está tudo integrado, as frontei-
ras são políticas, para fins de organização de nações e povos. 
As informações e o conhecimento rodam o planeta. Também 
construímos novos sentidos para a liquidez de Zygmunt 
Bauman, percebemos a água escorrendo e ganhando novas 
formas com as adequações que temos que fazer na caminha-
da. Os amores e os tempos são líquidos! E finalmente tam-
bém chegamos à incerteza de Edgar Moran, a complexidade 
posta e estalada, certamente, tempos, certezas incertas!

E olhamos para a nossa formação, o diploma na parede 
garantindo que somos Bacharéis e Licenciados, Mestres e 
Doutores, que estamos aptos ao mundo do trabalho. Só que 
não. Certamente o diploma tem muito valor, passar pelo 
mundo acadêmico, construir uma formação é fundamental, 
o rito da universidade nos ensina a organização e a meto-
dologia da construção do conhecimento, como aprender a 
aprender, que vai aflorar a principal ferramenta destes tem-
pos em que o talento humano é o que tem mais valia no mer-
cado de trabalho.  

Os novos tempos, estes tempos, o aqui e agora, exige a 
flexibilidade do profissional para a aprendizagem contínua, 
para a qual utilizamos o termo Long Life Learning. Precisa-
mos ser flexíveis inclusive para desaprender, uma grande 
qualidade, considerando as mudanças contínuas que temos, 
precisamos continuamente trocar de mochilas, é preciso de-
saprender, se livrar do conhecimento que não vale mais, para 
agregar o conhecimento novo. 

Muitas habilidades e competências, que também podemos 
chamar de skills, são necessárias atualmente. É preciso saber 
atuar em equipes, time multidisciplinares, cada um com o seu 
papel somando no grupo. Para isso é precisa saber ouvir muito, 
entender, compreender o outro, apropriar-se do que ele quer de 
fato comunicar, para então falar e agregar a sua informação e 
ter um resultado para o time: competência da comunicação. É 
preciso saber mais do que a sua língua nativa, o mundo está in-
tegrado, precisamos falar a língua do outro, naturalmente aqui 
chegam as diferentes culturas, é preciso acatar e transitar com 
respeito e equidade pelo multiculturalismo. 

E olhar com bastante carinho para o empreendedorismo, 
empreender aqui aplicado a gestão de sua carreira, que vai 
desde a organização de sua bancada de trabalho, até o voo 
da águia. E neste voo é necessário investigar, criar e inovar! 
Uma última dica, leia mais sobre este assunto, não pare aqui. 
Vá em busca de saber mais!

Manifestação a favor da Lava Jato, em 2015: ofensiva contra a 
operação se desenrola nos tribunais, no Congresso e na imprensa



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 25/03/2021 - Edição 1053 03www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM POLÍTICA

Estado 

A Comissão de Finanças e Tributação apresentou, na 
manhã de ontem, quarta-feira, 24, parecer favorável 

ao Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1/2021, de auto-
ria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que visa 
prorrogar até 30 de junho deste ano o estado de calami-
dade pública em Santa Catarina decorrente da pandemia 
de Covid-19.

Na exposição de argumentos que acompanha o pro-
jeto, a Mesa Diretora declara que a medida é necessária 
em face do recrudescimento da doença e da “gravíssima 
situação sanitária enfrentada em todas as regiões do Es-
tado, com implicação direta nas contas públicas.”

Em seu parecer, favorável à matéria, o deputado Sil-
vio Dreveck (PP) destacou que a medida tornará mais 
flexível a obrigação do Estado no que se refere ao atin-
gimento dos resultados fiscais previstos nas diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 (Lei 
17.996, de 2 de novembro de 2020) e nas limitações de 
empenho previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar 101, de 2000).

O deputado Bruno Souza (Novo) apresentou voto 
contrário ao projeto, afirmando não haver necessidade 
para tal. “Não há nenhum pedido do governo para esta 
prorrogação, visto que o governo está tendo recordes de 
arrecadação”, alega.

Em resposta, o deputado Marcos Vieira (PSDB), que 
preside a Comissão de Finanças, destacou que o governo 
também já emitiu um decreto para prorrogar o estado de 
calamidade pública e que a iniciativa produz resultados 
não só para as finanças estaduais, mas também para ou-
tras áreas, como a da saúde.

Finanças acata PL que 
prorroga estado de 
calamidade pública

São Miguel do Oeste

Os vereadores Cris Zanat-
ta (PSDB), Maria Tereza 

Capra (PT), Gilmar Baldis-
sera (PP) e Valnir Schar-
noski (PL) apresentaram 
uma indicação solicitando 
ao Executivo que viabilize 
a criação de um hospital de 
campanha ou estrutura se-
melhante para atendimento 
exclusivo de doentes com 
Covid-19 em São Miguel do 
Oeste. 

Os autores citam que 
São Miguel do Oeste já teve 
3.759 casos diagnosticados, 
está com 160 pessoas com 
o vírus ativo e já teve 30 
óbitos em razão da doença 
e que, apesar de mais de 
3.500 casos recuperados, 
o quadro é de desespero e 
aflição. 

Segundo os vereadores, 
o Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso, referência 

regional para atendimento 
de casos de Covid-19, está 
com sua estrutura de aten-
dimento absolutamente 
colapsada. “Não há leitos 
de UTI disponíveis e mui-
tos pacientes atendidos nas 
UPAs são encaminhados no-
vamente para casa por falta 
de alternativas de atendi-
mento. O esgotamento da 
capacidade de atender é 
ratificado pelos relatos das 
pessoas que buscam atendi-
mento e até mesmo do reco-
nhecimento tácito da admi-
nistração daquele hospital”, 
relatam os vereadores.

Os autores da moção 
ainda sugerem o uso de 
recursos recebidos do Go-
verno Federal para enfren-
tamento da Covid-19. “É 
esperado que São Miguel 
do Oeste receba mais de 
R$ 4 milhões para ações 
de combate à pandemia. 
Solicitamos que o Executi-

vo Municipal e o Comitê de 
Crise mobilizem as diversas 
entidades que certamente 

aceitarão somar esforços 
para vencermos essa guer-
ra”, afirmam os vereadores.

Vereadores sugerem criação de 
hospital de campanha 

Cris Zanatta foi uma das vereadoras a assinar a indicação

Deputado Marcos Vieira (PSDB), que preside
a Comissão de Finanças

Divulgação

Divulgação

Estado

Está confirmada para 
amanhã, sexta-feira, 26, 

a sessão do Tribunal Es-
pecial de Julgamento para 
análise e votação do relató-
rio sobre a denúncia contra 
o governador Carlos Moisés 
da Silva (PSL), no pedido de 
impeachment referente ao 
caso dos respiradores. Em 
virtude do agravamento da 
pandemia da Covid-19, o de-
sembargador Ricardo Roes-
ler, presidente do tribunal, 
determinou segunda-feira, 
22, que a sessão seja reali-
zada com a participação dos 
julgadores exclusivamente 
por teleconferência.

De acordo com despa-
cho de Roesler, publicado 
no Diário Oficial da Assem-
bleia de segunda-feira, a 
realização da sessão on-line 
respeita o Decreto Estadual 
1.218/2021, de 19 de mar-

ço, que veda a realização de 
eventos com aglomeração. 
A transmissão da sessão 
está mantida.

“Ainda que fosse dese-
jável a realização de uma 
solenidade aberta, híbrida, 
quer pela importância do 
ato, quer pela democrati-
zação daquele espaço que 
o julgamento representa, 
segundo as autoridades sa-
nitárias não há protocolo 
que assegure a integridade 
em ambientes herméticos 
para realização de um ato 
com tamanha magnitude”, 
escreveu o magistrado.

Na sessão, que começa-
rá a partir das 9 horas, os 
dez membros do tribunal, 
composto por cinco depu-
tados e cinco desembarga-
dores, vão discutir e votar 
o parecer da relatora, a de-
sembargadora Rosane Wol-
ff. No parecer, a magistrada 
recomendará o acatamento 

ou o arquivamento da de-
núncia contra o governador.

O tribunal apura a par-
ticipação do chefe do Poder 
Executivo na compra dos 
200 respiradores artificiais 
junto à Veigamed, com pa-
gamento antecipado de R$ 
33 milhões, em março do 
ano passado. Os equipa-
mentos nunca foram entre-
gues e o Estado ainda não 
recuperou o montante pago 

à empresa.
Caso o parecer da de-

sembargadora recomende 
a aceitação da denúncia e 
seja aprovado pela maioria 
simples dos julgadores (ao 
menos seis votos favorá-
veis), Moisés será afastado 
temporariamente do cargo 
e seu julgamento terá sequ-
ência. Em qualquer outro 
cenário, a denúncia será ar-
quivada e o caso, encerrado.

Sessão para votação do relatório 
do impeachment será virtual

O tribunal apura amanhã a participação do chefe do Poder Executivo na compra dos 200 
respiradores artificiais junto à Veigamed, com pagamento antecipado de R$ 33 milhões, 

em março do ano passado

Assim como vem acontecendo na maioria das votações, a 
sessão será feita de forma remota

Ascom/Alesc
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São José do Cedro

Tiveram inicío segun-
da-feira as obras de 

revitalização e adequação 
da BR-163, no trecho de 
acesso a São José do Cedro. 
Algumas máquinas deram 
início aos trabalhos. O pla-
no da empresa Torc é de 
entregar o primeiro trecho 
da obra revitalizada ainda 
neste ano. Objetivo é rea-
lizar os primeiros 4 km de 
revitalização, contemplan-
do 2 km em direção a Gua-
raciaba/São Miguel do Oes-
te, e os outros 2 km sentido 
Guarujá do Sul/Dionísio 
Cerqueira.

Segundo o superinten-
dente estadual do Dnit, 
Ronaldo Carioni, em entre-

vista para a Rádio Cedro, 
no mês passado o custo 
para estas primeiras obras 
é de aproximadamente R$ 
40 milhões. A revitalização 
da rodovia irá acontecer 
em cinco etapas e a rodo-
via será pavimentada com 
concreto.

As obras serão concen-
tradas no elevado de acesso 
a São José do Cedro, com 
trabalhos de drenagens. Em 
função da falta de mão de 
obra regional, a empresa 
irá deslocar 24 funcionários 
nos próximos dias para in-
tensificar as obras e outras 
máquinas também chega-
rão já nos próximos dias.

O reinício das obras 
havia sido anunciado pelo 
ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, 
durante a cerimônia de as-
sinatura da ordem de ser-
viço do empreendimento, 
que tem investimento ini-
cial estimado em R$ 210 
milhões e prazo de execu-
ção de três anos.

“A gente sabe da impor-
tância desta rodovia para o 
setor produtivo, o quanto 
ela é demandada. É uma 
rodovia que está em condi-
ções ruins, mas que agora 
vai receber investimentos”, 
disse o ministro.

Empresa dá início às obras de 
revitalização da BR-163
As obras estão concentradas no elevado de acesso 
a São José do Cedro, com trabalhos de drenagens

Máquinas começaram a trabalhar no trecho segunda-feira

Portal Peperi

Belmonte

A Secretaria de Transportes e Obras do município de 
Belmonte iniciou esta semana com uma frente de 

trabalho nas linhas vicinais e acessos às propriedades 
rurais na linha Bela União. O foco é a limpeza, alarga-
mento e cascalhamento dessas estradas, que estavam 
em degradante estado de manutenção e trafegabilidade.

A ação, que deve levar cerca de 15 dias, está centrada 
na parte Oeste da comunidade, no ponto de acesso às fa-
mílias Radke, Fischer, Gavioli e Zucchi. Segundo o secre-
tário de Obras, Lenoir Kosloski, a equipe está fazendo a 
reabertura da estrada, com a remoção de vegetação que 
havia invadido o espaço de rolagem, depois passa para 
o alargamento, cascalhamento e ajuste da drenagem. “O 
trecho estava bastante degradado devido a falta de ma-
nutenção. Com esse trabalho, daremos melhores condi-
ções de trafegabilidade e segurança aos produtores ru-
rais e demais usuários da via”, disse o secretário.

Conforme o prefeito, Jair Giumbelli, esse tipo de tra-
balho será realizado em todo município. “É um trabalho 
primordial que garante um bom acesso ao interior e às 
propriedades rurais do município, facilitando o escoa-
mento da produção, gerando conforto e segurança para 
que usa as vias”, ressalta o prefeito.

Transportes e obras 
trabalham no melhoramento 

das vias do interior

A ação deve levar cerca de 15 dias

Ascom/P-Belmonte

São Miguel do Oeste

Desde que começou a 
funcionar em novem-

bro do ano passado até o 
final de fevereiro, o PIX, 
novo meio de pagamen-
to eletrônico criado pelo 
Banco Central, gerou uma 
economia superior a R$ 
1,5 milhão aos associados 
do Sicoob São Miguel. 

De acordo com o ge-
rente da agência digital do 
Sicoob São Miguel, Mar-
co Aurelio Kich, somente 
nestes primeiros meses 
de funcionamento, a coo-
perativa registrou aproxi-
madamente 220 mil tran-
sações financeiras, destas, 
cerca de 50% foram trans-
ferências de recursos de 
outras instituições para 
contas de associados na 
cooperativa, realizadas 

por meio da nova funcio-
nalidade. 

O empreendedor e as-
sociado Anhan Freitas Wa-
szak, proprietário da rede 
de barbearias 19 Barbers, 
de São Miguel do Oeste, 
conta como a nova funcio-
nalidade trouxe agilidade 
no ‘checkout’ dos clientes, 
sendo totalmente aderen-
te ao seu modelo de negó-
cio. “O Pix é uma proposta 
muito semelhante com a 
que temos na barbearia, 
que é a questão de agili-
dade, praticidade. Temos 
as placas com o QR Code, o 
cliente simplesmente aces-
sa o aplicativo, faz a leitura 
e já efetua o pagamento do 
serviço que está realizan-
do”, comenta Anhan.

Além da praticidade, 
ele também destaca a 
economia que o Pix trou-

xe ao seu negócio, o que, 
segundo ele, gerou uma 
surpresa positiva, pois 
pensava que a aceitação 
ao novo modelo de paga-
mento demoraria a acon-
tecer. “Mais de 25% dos 
nossos clientes fazem o 
pagamento através do 
Pix, o que é um percentu-
al muito bom de pessoas 

que estão utilizando esse 
serviço”, acrescenta.

Marco orienta que os 
associados que ainda não 
usufruem deste benefí-
cio podem ter acesso por 
meio do cadastro da cha-
ve Pix diretamente nos 
canais digitais como o 
App Sicoob ou o Internet 
Banking. 

PIX gera economia superior a R$ 1,5 milhão
aos associados do Sicoob 

O empreendedor e associado Anhan Freitas Waszak, conta 
como a nova funcionalidade trouxe agilidade

Ascom/Sicoob
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São Miguel do Oeste

O município de São Mi-
guel do Oeste passou a 

seguir desde ontem, quar-
ta-feira, 24, todas as medi-
das definidas pelo governo 
do Estado no que tange as 
normas e restrições para 
o enfrentamento à pande-
mia de Covid-19. O último 
decreto neste sentido emi-
tido pela prefeitura per-
deu sua vigência devido às 
últimas medidas estadu-
ais serem mais restritivas 

que as municipais. Assim, 
optou-se em seguir esta 
linha.

Na tarde de terça-fei-
ra, 23, a administração 
chegou a se reunir com 
representantes da CDL, 
ocasião em que discutiu 
um a edição de um novo 
decreto municipal adian-
tando para as 08h o ho-
rário de permissão para 
abertura do comércio de 
rua, que até então, por 
imposição estadual, era 
às 10h. Entretanto, o mais 

recente decreto do Estado, 
publicado ainda na noite 
de terça, já contemplou 
esta demanda, estipulando 
que o funcionamento des-
tes estabelecimentos pode 
ocorrer das 08h às 20h.

Também valem as ou-
tras medidas pontuadas 
no decreto estadual, como 
a restrição de duas pesso-
as por família em super-
mercados, com ocupação 
de 50% da capacidade, e 
a proibição da prática de 
modalidades esportivas 

coletivas de cunho recre-
ativo, competições e afins, 
com ou sem contato direto.

MAIS MORTES  
A Vigilância Epidemio-

lógica anunciou terça-feira 
a ocorrência de mais dois 
óbitos. Os pacientes são 
um homem de 90 anos, 
que tinha cormobidades, 
e outro homem com ida-
de entre 75 e 80 anos. Até 
ontem, 32 pessoas de |São 
Miguel do Oeste morreram 
vítimas da Covid-19. 

Município seguirá decretos estaduais 
no enfrentamento à Covid-19

Publicação de novo decreto municipal tornou-se desnecessária em virtude de as últimas 
normas estaduais tornarem-se mais restritivas que as locais

Bandeirante

Os moradores da cida-
de de Bandeirante já 

podem realizar a retira-
da dos carnês do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano referente ao ano de 
2021. Segundo o secretá-
rio de Administração, Eder 

Marcon, os contribuintes 
podem procurar o setor 
de tributos da prefeitura 
em horário de expediente 
para terem acesso aos bo-
letos. Outra opção para ter 
acesso ao IPTU é pelo site 
do município.

Os contribuintes de 
Bandeirante poderão fa-

zer o pagamento do IPTU 
deste ano em cota única 
ou de forma parcelada. 
Aqueles que realizarem o 
pagamento em cota úni-
ca terão desconto de 10% 
com vencimento para o dia 
31 deste mês. Já no mo-
delo parcelado, as datas 
de vencimento são para 

12 de abril, 10 de maio e 
10 de junho, porém, sem 
qualquer tipo de descon-
to. Bandeirante possui mil 
130 lotes, dos quais 129 
são isentos de pagamento. 
Mais de 500 pessoas já re-
alizaram a retirada do car-
nê deste ano.

Carnês do IPTU já está à disposição
São Miguel do Oeste

A servidora pública municipal aposentada da prefeitu-
ra de São Miguel do Oeste Paula Martins foi uma das 

vítimas da Covid-19. Com 54 anos de idade, ela morreu 
domingo, 21, em Florianópolis, onde estava internada 
em estado grave por complicações causadas pelo Coro-
navírus. 

Paula trabalhou por mais de 30 anos na prefeitura de 
São Miguel do Oeste. Após sua aposentadoria, em 2020, 
mudou-se para a capital do Estado. Ela deixa uma filha, 
demais familiares e um grande círculo de amigos e co-
legas. O prefeito Wilson Trevisan lamentou a perda por 
intermédio das redes sociais da prefeitura. 

Funcionária pública 
aposentada foi mais uma 

vítima da Covid-19

Paula Martins tinha 54 anos e residia em Florianópolis

Divulgação

Paraíso

O município de Paraíso 
implantou um cen-

tro de triagem para Co-
vid-19. A iniciativa partiu 
após a equipe verificar a 
necessidade de estar di-
vidindo os pacientes com 
suspeita de Covid das de-
mais pessoas que acabam 
procurando a unidade de 
saúde do município.

Conforme o secretário 
de Saúde, Valdecir Mene-
gais, o centro de triagem 
foi instalado no Centro de 
Multiplo Uso e vai funcio-
nar sempre no período 
da manhã. Segundo Me-
negais, o local já foi equi-
pado e uma equipe está 
atuando para atender 
os pacientes com sinto-

mas do Coronavírus. Ele 
afirmou que com a cria-
ção do centro de triagem 
para Covid-19, a Secreta-
ria de Saúde poderá dar 
uma atenção maior para 
as pessoas que possuem 
sintomas do coronavírus.

Ele reforçou que é 
de extrema importância 
que os moradores que 
possuem sintomas não 
procurem os postos de 
saúde, mas o centro de 
triagem pela parte da ma-
nhã. Menegais destacou 
que dúvidas devem ser 
sanadas através do tele-
fone da secretaria.

O secretário de Saú-
de  informou ainda que 
a Secretaria está reali-
zando os procedimentos 
legais para a implantação 

do atendimento 24 horas 
no município. Ele disse 
que a prefeitura realizou 
uma chamada pública e 
uma organização social 
acabou se inscrevendo. 

Menegais explicou que o 
próximo passo é realizar 
a verificação da docu-
mentação e após implan-
tar o serviço no municí-
pio.

Município de Paraíso implanta centro de triagem para Covid-19

Secretário da Saúde, Valdecir Menegais

Divulgação
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São Miguel do Oeste

O Laboratório de Micro-
biologia da Unoesc 

continua realizando um 
trabalho intenso de orien-
tação e conscientização na 
comunidade com o objeti-
vo de melhorar a qualidade 
da água da região, especial-
mente durante as come-
morações do Dia Mundial 
da Água, que transcorreu 
segunda-feira, 22. 

Segundo a professora e 
doutora em Microbiologia 
Agrícola e do Meio Am-
biente, Eliandra Rossi, no 
ano de 2020 o Laboratório 
registrou um aumento de 
amostras impróprias para 
o consumo. Esse percen-
tual subiu de 28,42% para 
35,48%. “Percebemos que, 
em função da estiagem, 
muitas pessoas reativa-
ram poços, que estavam, 
na maioria das vezes, des-
protegidos”, explica a pro-
fessora. 

Entretanto, a região 
Extremo-Oeste apresen-
tou grandes avanços na 
qualidade da água em 
quase duas décadas. Em 
2003, quando o Labora-
tório de Microbiologia da 
Unoesc iniciou as suas ati-
vidades, o percentual de 
amostras impróprias para 
o consumo humano era 
de 81,04%. A diminuição 
desse número foi possí-
vel graças ao trabalho de 
conscientização e orienta-
ção com a comunidade, re-
alizado pela Unoesc, com o 
apoio de diversas entida-
des do município. 

A professora Eliandra 
destaca a importância de 
fazer a análise de água 
das residências a cada seis 
meses. “As contaminações 
não são vistas a olho ‘nu’ e, 
por vezes, a água pode se 
tornar um veículo de vá-
rias doenças gastrointes-
tinais, tais como: amebía-
se, giardíase, ascaridíase, 

salmonelose, rotavirose, 
hepatite A, gastrite, cólera, 
entre outras”, alerta a pro-
fessora. 

Uma parcela da popu-
lação que nunca realizou 
a análise, por falta de in-
formações ou condições fi-
nanceiras, é envolvida nos 
projetos de pesquisa da 
Universidade. “Na maioria 
desses casos, observamos 
70% a 90% de amostras 
impróprias para o consu-
mo. Nesses locais, 80% a 

90% da população acre-
dita que consome água de 
ótima qualidade, pois não 
apresenta alterações na 
cor, odor e gosto”, detalha 
Eliandra. 

 Desde 2003, o La-
boratório de Microbiologia 
da Unoesc São Miguel do 
Oeste realizou em torno de 
13,4 mil análises, por meio 
da prestação de serviços, e 
cerca de 2 mil provenien-
tes de projetos de pesqui-
sa. 

Região apresentou grandes 
avanços na qualidade da água 
Em 2003, quando o Laboratório de Microbiologia da Unoesc iniciou 

as suas atividades, o percentual de amostras impróprias para o 
consumo humano era de 81,04%

Laboratório de Microbiologia realizou em
torno de 13,4 mil análises

Ascom/Unoesc

Guaraciaba

A administração municipal de Guaraciaba firmou se-
gunda-feira, 22, um termo de fomento com a Asso-

ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Na 
ocasião estiveram presentes a secretária de Assistência 
Social e gestora da parceria, Ana Paula Reichert, e a pre-
sidente da Associação, Elisabeth Grando.  

O projeto Serviço de Proteção Social Básica no Domi-
cílio para Pessoa com Deficiência, Idosos e suas Famílias, 
receberá da administração, através do Fundo Municipal 
de Assistência Social, o valor de R$ 26 mil para o ano de 
2021. Além do termo de fomento, o município de Guara-
ciaba repassa o valor de R$ 10 mil por mês para à Apae, 
através do Fundo Municipal de Saúde. 

Assinado termo de 
fomento com a Apae 

Termo foi assinado segunda-feira, na prefeitura

Ascom/P-Guaraciaba
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São Miguel do Oeste

O prefeito de São Miguel 
do Oeste, Wilson Tre-

visan, assinou na noite de 
quarta-feira, 17, em ato 
realizado no Salão Nobre 
da prefeitura, a ordem de 
serviço para asfaltamento 
do acesso à Linha Fátima. 
Serão 2,3 quilômetros de 
asfalto e um investimento 
de R$ 2.222.278,60, garan-
tidos por meio de convênio 
com o governo do Estado. 

A cerimônia teve a pre-
sença, além de moradores 
da comunidade benefi-
ciada, dvereador Vagner 
Passos, que represetou o 
governo estadual. Passos 
lembra que esteve por 
mais de uma oportunidade 
na Capital em contato com 
o secretário de Infraestru-
tura, Thiago Vieira. E com 
o governador Carlos Moi-
sés da Silva, onde pessoal-
mente entregou projeto e 
pedido para asfaltamento 
à Linha Fátima, bem como 
demais comunidades que 
devem ser contempladas 
posteriormente. 

De acordo com Tre-
visan, a obra simboliza o 
marco de um novo projeto 
de desenvolvimento para o 
município, que irá propor-
cionar maior melhor quali-
dade de vida à população, 
promovendo conforto e 
segurança aos usuários e 
maior facilidade no escoa-
mento da produção.

Nos próximos meses, 
também deve ter início 
o asfaltamento das vias 
que levam às comunida-
des de Sete de Setembro 
e Caxias. “Somente nestas 
três obras, o investimento 
será superior a R$ 10 mi-
lhões”, destaca o prefeito. 
No decorrer dos próximos 
quatro anos, outras locali-

dades também serão con-
templadas.

O vice-prefeito, Edenil-
son Zanardi, salienta que o 
projeto de asfalto no inte-
rior representa uma maior 
possibilidade de cresci-
mento horizontal da cida-
de, com boas perspectivas 
de desenvolvimento social, 
econômico e turístico.

Trevisan assina ordem de serviço 
para asfaltamento à  Linha Fátima

Investimento será superior a R$ 2,2 milhões e o prefeito anunciou
que outras comunidades também serão contempladas

Orde de serviço foi assinada na semana passada

Ascom/P-SMO

Descanso

O município de recebeu na semana passada, por meio 
do programa “Transporte de Água Limpa” da Defesa 

Civil Estadual, quatro caixas de água de cinco mil litros 
cada. As caixas fazem parte dos kits destinados ao trans-
porte de água para situações de emergências, que foram 
recebidos em fevereiro. 

Conforme o coordenador municipal da Defesa Civil, 
Guiliann Pedron, os equipamentos chegaram em boa 
hora. “Com o nível baixo de chuvas, já temos indícios que 
podemos enfrentar novamente uma estiagem. Felizmen-
te, com os kits estaremos mais preparados para realizar 
um atendimento ainda mais rápido às famílias que ne-
cessitarem de água para o consumo humano”, destaca.

Cada kit é composto por reservatório de água, moto-
bomba, mangueira para sucção, mangueira para condu-
ção e cintas para amarração, sendo que o sistema será 
instalado em caminhões caçambas da prefeitura para o 
transporte de água quando necessário.

Município recebe 
reservatórios de água 

da Defesa Civil Estadual

Os kits serão implantados em caminhões caçamba da 
prefeitura quando necessário

Ascom/P-Descanso
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“SABEM TUDO”

Lendo as postagens e respostas nas redes 
sociais, concluo que o internauta brasi-

leiro entende de legislação processual penal, 
passando pelos sistemas eleitorais mundiais, o 
bioma do Cerrado, até à eficácia de vacinas.

Tem que respeitar!

DEZ COISAS REALMENTE CHATAS:

1- Conversa de enólogo 
2- Conversa de ateu 

3- Conversa de bebedor de IPA, APA, etc
4- Conversa de recém investidor da bolsa
5- Conversa de petista enrustido
6- Conversa sóbrio com bêbado
7- Conversa no elevador 
8- Conversa de ex fumante
9- Conversa de ostentação
10- Conversa com quem acha que entende 

de tudo 

PENSO ASSIM

Não acredito e para mim é inaceitável 
qualquer manifestação para defesa da 

igualdade de direitos e melhores condições de 
vida que DEFENDA A VIOLÊNCIA.

Dizer que não existe outro meio é estupida-
mente falta de inteligência. No século passado, 
sem a existência das redes sociais, Mahatma 
Gandhi liderou campanhas nacionais para vá-
rias causas sociais e levou à independência da 
Índia usando e defendo movimentos não vio-
lentos.

O RESULTADO ESTÁ AÍ 

A falta de consciência do povo (com raras 
exceções), que curtiu Carnaval, não se 

cuidou, aliado as aglomerações, faz com que 
apenas estamos colhendo o que foi plantado.

TRISTE VERDADE I 

O Brasil tem uma das maiores florestas 
tropicais, um dos maiores lençóis aquí-

feros, uma das maiores matrizes de energia re-
novável do mundo. 

Infelizmente, porém, as pessoas vão morrer 
sem ar porque o oxigênio que elas necessitam 
precisa ser encanado ou entubado através de 
processos que exigem a ação humana.

FUNK (ou melhor: lixo)

Eu sempre tive muito nojo de funk. Nojo, 
saca? Desde pequeno, desde a época em 

que eu era - ainda mais - idiota - do que sou hoje.
Não é questão de caretice ou vã pretensão 

de santidade. Claro que não! Funk realmente 
me incomoda, e olha que já ouvi - e ouço - mui-
ta música ruim.

Mas aturar o batidão tribal que embala toda 
sorte de pobrezas de pensamento está além 
das minhas forças.

A VERDADEIRA MULHER AMARGA

Pior tipo de mulher mal resolvida não é a 
solteirona.  Engana-se quem pensa assim. 

O máximo no amargor está com aquela mulher 
casada e infeliz que quer muito trair o marido 
e não consegue. 

Sério, tem mulher casada por aí ‘atirando 
pra todo lado’ e não acertando em nada.

Com todo o respeito ao amargor da solteiro-
na, mas esta nunca atingirá o grau de insatisfa-
ção com a vida que só uma mulher mal casada 
– e sem conseguir amante - consegue ter.

TRISTE VERDADE II

Não adianta a natureza ser pródiga se os 
seres humanos são incapazes de trans-

formá-la em riqueza palpável para um deter-
minado fim que transforme um necessitado em 
beneficiário.

Quando a liberdade é tolhida, tudo aquilo 
que dela depende será escasso, inclusive a vida 
que cederá espaço para a morte.

CRÍTICAS A GOVERNANTES

Desde quando criticar é se opor? Só um 
alienado servil não critica quando seu 

governo erra. Seja lá quem está no poder. Criti-
car não é uma obrigação. É um direito. 

O governante que não aceita crítica é um 
tirano. O governado que não critica quando o 
governante está errado é um tolo. 

Calar perante erros do governante mostra 
apenas que ele é fraco ao ponto de não poder 
ser criticado que é capaz de cair. Fraco é o indi-
víduo que coloca o governante acima da verda-
de e da justiça.

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Patrícia Oliveira

Amanda Menegotto 
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“ALGUMAS MULHERES”

Para aquela mulher que chega a uma festa 
esnobando as demais com o artifício de 

seu corpo e vestido praticamente transparen-
te e, consequentemente, apelativo, um recado: 
Beleza por si só não vale grande coisa e, ade-
mais, não dura pra sempre. 

Tem mulher que sabe a sorte que tem de não 
ser bela. Assim, quando um homem simpatizar 
com ela, já sabe que é por outra razão. 

Uma mulher é realmente bela pelas virtudes 
que ostenta. Fascinante é a mulher que zela 
pela virtude quanto zela pela beleza do corpo. 

O sinônimo de vulgaridade não é mulher. 
Aliás, vulgaridade “compra” olhares, não res-
peito. 

E, pra fechar, cito a célebre frase da canto-
ra francesa de ópera, dita ainda no século XIX, 
Sophie Arnould: “As mulheres dão-se a Deus 
quando o diabo já não quer nada com elas”. 

O ESFORÇO QUE COMPENSA

Se analisarmos o cotidiano de vários em-
presários e profissionais liberais – dos 

mais variados segmentos – bem sucedidos, de 
São Miguel, perceberemos que trabalham mais 
do que oito horas por dia.

Além disso, quando necessário, esquecem o 
final de semana e feriados. Sem esquecer que, 
por meio de cursos e congressos, buscam cons-
tantemente o aperfeiçoamento.

REPUGNANTES

Eles existem e agem em todo lugar.  E são 
muitos. São aqueles seres ardilosos que 

trapaceiam. Logram. Enganam os menos ins-
truídos. E alguns ainda gabam-se. Gracejam.

Vocês até podem ser cortejados por lambe-
-botas interesseiros e invejados por gente da 
mesma espécie. Porém, para a grande maioria, 
que percebe e comenta, não passam de vermes.

E digno é quem tem piedade de ludibriado-
res desse tipo, pois vocês são “fungos” e valem 
milhões de vezes menos que uma pessoa que 
sequer tem um barraco e um colchão para pas-
sar à noite. Sem contar que um dia pagarão. 
Nesta ou na próxima vida.

...O POVO FALA POR QUALQUER COISA MESMO 

A mulher não pode nem pegar 30 caras 
por mês que o povo já fala mal.

PATETAS

Gosto dos “varzeanos que querem ser in-
gleses” de São Miguel. E muita gente tam-

bém os apreciam. É que eles proporcionam di-
versão. E rir é bom. 

Suas atitudes “tocantes” realmente tocam 
(o ridículo). E esta questão de “pretender ser 
o que não se é e nunca foi” abrange todas as 
idades. E classes sociais.

PERSONALIDADES E JULGAMENTOS

Não existem personalidades iguais. Pode 
haver incontáveis semelhanças, mas 

idênticas não. As pessoas populares sempre 
são admiradas. Todo mundo gosta. Agraciadas 
belo dom da simpatia, têm inúmeras amizades 
– ao contrário dos não simpáticos. Há, ainda, 
os reservados – que julgo ser uma qualidade – 
que, erroneamente, geralmente são rotulados 
de presunçosos. 

A questão é que a grande maioria tem aver-
são aos tidos por orgulhosos por julgarem que 
são arrogantes e de índoles má. Em alguns ca-
sos pode até ter sentido. Mas, tenham certeza, 
que tem muita gente de ‘pouco sorriso’ mais 
benevolente e de melhor caráter do que vários 
simpáticos que, inclusive, talvez não são pesso-
as agradáveis, mas, sim, falsas. Isso sim é defei-
to. E um dos piores.

OPINIÕES DIVIDIDAS

Ainda há muitas dúvidas sobre o compor-
tamento do vírus maldito. No entanto, 

existe uma certeza indiscutível a respeito do 
assunto: se tivéssemos seguido à risca o isola-
mento teorizado por especialistas, estaríamos 
- quase todos - mortos. Simplesmente porque 
sem trabalho não tem comida, e sem comida 
não tem vida. 

Que eu saiba, o corpo humano ainda precisa 
de proteínas e carboidratos. Sol e lives de ser-
tanejos não são substituições viáveis.

EM TEMPO: Algumas pessoas, todas com o 
salário em dia, ficam extremamente ofendidas, 
bravas mesmo, com essa verdade trivial.

SADOMASOQUISMO

Em São Miguel, a exemplo de todas as cida-
des do mesmo porte, comentam de tudo. 

Inclusive que há certos homens e mulheres que 
buscam prazer sexual na dor.   

Nunca foi minha praia. Mas não condeno os 
adeptos. Até por que isso pode ser um trans-
torno. Quem sabe não tenha cura, mas exista 
tratamento.

NÃO CONFUNDA

-Injúria racial: atinge uma única pessoa. 
Prescritível. 

-Racismo: atinge genericamente. Imprescri-
tível. 

IRMÃOS SÃO RESPONSÁVEIS PELO IRMÃO 
HIPOSSUFICIENTE

Mudou algo no Código Civil ou os irmãos 
continuam sendo devedores de alimen-

tos de forma complementar ao outro irmão? 
E se continua, a eles também não é devido 

o dever de cuidado, zelo, orientação ao irmão 
hipossuficiente?

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Quer aprender a falar em público? Lição 
número um: tenha o que dizer. 

O SOM

“Olho para a montanha. À espera de um 
trem. E isso ainda continua acontecen-

do. Esperando meu destino. Aprendendo com as 
minhas incapacidades”. Parte da letra de ‘Dri-
ving Towards The Daylight’ - Joe Bonamassa. 

Rebeca Mallnski 

Luana Massmann

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 25 de março de 2011.

Apesar de ainda estarmos distantes, o de-
putado estadual, Maurício Eskudlark, dis-

se que há uma orientação da direção estadual 
do PSD para que o partido tenha candidatos a 
prefeito, vice e vereadores na maioria dos muni-
cípios do Estado do próximo ano. Infelizmente.

Em São Miguel, Eskudlark destaca os nomes 
de Wilson Trevisan, Alexandre Spessatto e Lí-
rio Dalmina para concorrer ao Executivo.
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Descanso

O governo municipal de Descanso adotou o Sistema 
FTD de ensino a fim de melhorar o índice de apren-

dizagem dos alunos que estão matriculados nas uni-
dades escolares municipais de Descanso. Conforme o 
secretário de Educação, Maicon Rosin, uma comissão 
de professores analisou o material de diversas editoras 
para identificar os conteúdos que mais se encaixam nas 
necessidades dos alunos, sendo escolhida a Editora FTD.

O FTD Sistema de Ensino oferece um conjunto espe-
cífico de soluções. que são adequados à realidade e à ne-
cessidade do aluno com diversas atividades e recursos 
digitais complementares. A Editora também realizará 
avaliações e simulados que serão aplicados junto aos 
alunos e dará aos professores consultoria educacional e 
em gestão pública. Além disso, os alunos e professores 
poderão acessar a Plataforma Digital FTD para auxiliar 
ainda mais nos conteúdos”, destaca Rosin.

O investimento no sistema será de aproximadamente 
R$ 82 mil e contempla todos os alunos do 4º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental. Além disso, os professores se-
rão contemplados com kits, apostilas e outros materiais 
para auxiliar no ensino.

Educação adota 
Sistema FTD de ensino 

Material já está sendo distribuído aos alunos

Ascom/P-Descanso

Estado

O último dia do verão foi 
em 19 de março no he-

misfério Sul, que este ano 
foi um pouco mais frio 
que o normal devido à in-
fluência do fenômeno La 
Niña, inclusive com regis-
tros de geada nas regiões 
mais altas do Planalto Sul 
catarinense. O fenômeno 
ainda persiste no outono 
e será o responsável pela 
chegada antecipada do 
frio. Segundo a meteoro-
logista da Epagri/Ciram, 
Gilsânia Cruz, a previsão é 
de temperatura abaixo da 
média nos meses de abril 
e maio.

O La Niña é um fenô-
meno global que causa 
resfriamento das águas do 
Pacífico e gera uma série 
de mudanças nos padrões 
de chuva e de tempera-
tura em todo o planeta. 
Gilsânia explica que neste 
verão ele favoreceu a che-
gada de massas de ar frio 
com intensidade modera-

da e chuva mais frequente 
no início da estação em 
Santa Catarina, fatores 
que refletiram em tempe-
ratura mais baixa durante 
o dia. 

Massas de ar frio mais 
intensas devem chegar em 

Santa Catarina em abril e 
maio, com formação de 
geada ampla em diferen-
tes regiões do Estado. De 
acordo com a meteoro-
logista da Epagri/Ciram, 
Laura Rodrigues, no outo-
no de 2021 está prevista 

a chegada de massas de 
ar frio mais intensas em 
Santa Catarina em abril 
e maio, com formação de 
geada ampla em diferen-
tes regiões do Estado, re-
sultando em temperatura 
abaixo da média. 

La Niña deixa verão mais ameno 
e antecipa a chegada do frio 

Massas de ar frio mais intensas devem chegar em Santa Catarina em 
abril e maio, com formação de geada ampla em diferentes regiões

Tempo frio já deve começar no Outono, neste mês e maio

Divulgação
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Horóscopo
Semanal

Uma semana bastante dinâmica e produ-
tiva para você, ariano. Foco e determina-
ção são seus aliados, em dias que favore-
cem inícios e trazem oportunidades.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um bom momento para pensar em seus 
parceiros, libriano, e em como melhorar 
seus relacionamentos. Você pode ter óti-
mos momentos na companhia de outras 
pessoas.

Pense a longo prazo, taurino, e ouse so-
nhar. Então sente e planeje o passo a 
passo para alcançar suas metas e resul-
tados. Um bom momento para os estu-
dos.

Um momento interessante para orga-
nizar a rotina, escorpiano, de forma 
que ela fique mais feliz e prazerosa. O 
céu traz oportunidades ed trabalho pra 
você.

Criatividade é sua maior aliada, gemi-
niano, numa semana que favorece o 
novo e traz grandes oportunidades pro-
fissionais. Mas cuidado para não agir 
por impulso.

Um bom momento para estar com 
quem você gosta, sagitariano. E se di-
vertir. Bons ventos sopram em sua vida 
afetiva, aproveite.

Foco nas parcerias e relações, canceirano, 
que elas podem ajudar em tudo que você 
precisa. Mas fica de olho nas oportunida-
des profissionais que a vida pode te trazer.

Um bom momento nos assuntos familia-
res, capricorniano. Com boas conversas 
e entendimento. O céu também oferece 
oportunidades para cuidar da sua casa.

Aproveite esse momento para dar anda-
mento aos seus grandes sonhos e proje-
tos, leonino. E foco no que de fato é essen-
cial em sua vida.

Um bom momento em termos de comu-
nicação, aquariano. Isso indica uma 
fase favorável para reuniões, encontros, 
negócios.

Um ótimo momento para mudanças, vir-
giniano. E conte com as parcerias para 
isso. Uma semana de foco nos relaciona-
mentos. Mas cuidado com as discussões 
por bobagem.

Um momento inspirador, pisciano, cheio 
de insights. Você vai saber o que fazer 
em cada momento e ocasião, aproveite. 
Sua comunicação também tende a fluir 
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

São Miguel do Oeste

Duas das três famí-
lias de Belmonte que 

perderam suas casas e 
pertences em um incên-
dio no dia 13 de março 
já foram realocadas e re-
ceberam donativos, uten-
sílios e móveis. Nove das 
15 pessoas desabrigadas 
foram beneficiadas. As 
locações das residências 
são custeadas pelo gover-
no municipal, através do 
aluguel social. 

A prefeitura, ainda 
através da Secretaria de 
Assistência Social e Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social (Cras), faz 
todo o acompanhamento 
e monitoramento. A ter-
ceira família que perdeu 
tudo com o fogo deve se 
mudar para uma terceira 
casa nesta semana.

Na última sexta-feira 
(19), o prefeito Jair Gium-
belli, acompanhado da 
primeira dama, Adriane 
Giumbelli, e da coordena-
dora do Cras, Sandra Fio-

ri, visitaram as famílias. 
Na oportunidade, eles 
conversaram sobre as 
necessidades que ainda 
as afetam e sobre como 
será o encaminhamento 
do poder público na rea-
dequação do terreno para 
a construção das novas 
casas. 

Ainda nesta semana, o 

Setor de Obras deve efe-
tuar a limpeza do local 
onde estavam as residên-
cias. “Desde a noite do 
incêndio, a administração 
está fazendo tudo que é 
de seu alcance para auxi-
liar essas famílias. Graças 
ao apoio da comunidade 
elas já receberam tudo 
que é necessário para 

recomeçar”, disse o pre-
feito.

Uma campanha en-
campada pela Secreta-
ria Social, com apoio do 
Lions Clube, para arreca-
dação de recursos finan-
ceiros, ainda está aberta. 
Os valores serão aplica-
dos na compra de mate-
riais de construção.

Famílias que perderam casa em 
incêndio já estão reinstaladas 
Elas foram realocadas em casas alugadas pelo poder público. 

Doações reestabeleceram móveis, utensílios e roupas

Comitiva da prefeitura liderada pelo prefeito Jair Giumbelli visitou as famílias atingidas

Ascom/P-Belmonte

São Miguel do Oeste

A Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Pisci-

cultura registrou na manhã 
de sexta-feira, 19, o início 
da venda de peixes para a 
Semana Santa no municí-
pio. O diretor de Agricultu-
ra, Alfredo Spier, e a exten-
sionista da Epagri, Leonilda 
Villani, acompanharam o 
primeiro dia de comercia-
lização na propriedade de 
Paulo Schmitz, na Linha 

Santa Catarina.
O cronograma espe-

cial que será realizado até 
a Sexta-feira Santa, tanto 
nas propriedades como 
na Feira Livre Municipal, 
respeitará as medidas de 
prevenção da pandemia 
do Coronavírus, com o uso 
de máscara, álcool em gel, 
fluxo de veículos em ‘drive 
thru’ (nas propriedades 
rurais), contenção para 
isolamento e distancia-
mento.

Inicia a venda de peixes para a Semana Santa  

Propriedade de Paulo Schmitz, na Linha Santa Catarina, é um 
dos locais que estão comercializando o peixe

Ascom/P-SMO
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R$ 250 milhões   
para BRs 
 Já estão em tramitação na 
Assembleia Legislativa de 
SC (Alesc) os projetos de 
lei de origem do governo 
do Estado que pedem 
autorização do Legislativo 
para a liberação de R$ 
250 milhões dos cofres 
estaduais a fim de 
impulsionar obras federais 
de infraestrutura. A oferta 
de recursos, anunciada no 
mês passado, corresponde 
a R$ 200 milhões para 
apoio às obras da BR-470, 
no Vale do Itajaí, e mais 
R$ 50 milhões para a 
restauração da BR-163, no 
Extremo-Oeste. O aceno 
com recursos estaduais 
para obras federais é um 
gesto do governo para 
tirar os projetos do papel 
e garantir infraestrutura 
para a economia 
catarinense.

Desde a explosão de 
casos de Covid-19 com a 
chegada da variante P1 
do novo Coronavírus, 
no início de fevereiro, o 
governo do Estado já abriu 
pelo menos 139 leitos 
adultos de UTI em todas as 
regiões de Santa Catarina. 
A estrutura do sistema 
público de saúde passou de 
1.240 leitos de UTI adultos 
em janeiro para 1.379 nesta 
semana, menos de 60 dias 
depois. A medida faz parte 
do mutirão promovido 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) para expan-
dir do atendimento de 
saúde e amplia o trabalho 
feito em 2020, quando o 
governo dobrou o número 
de leitos de UTI.

Além disso, o Executivo 
organizou dois centros 
integrados de ações de 
combate à Covid, um no 

Oeste e outro na Grande 
Florianópolis. "É determi-
nação do governador Moi-
sés que todas as secretarias 
se envolvam de forma 
muito firme para tentarem 
trazer oferta de segurança 
em saúde para a população 
catarinense", disse o titular 
da SES, André Motta 
Ribeiro. Segundo ele, a 
detecção de problemas 
regionalizados otimiza o 
enfrentamento à doença. 

Combinado com a 

abertura de novos leitos, 
as restrições nas madru-
gadas e finais de semana e 
o aumento da fiscalização 
das medidas restritivas 
apresentam resultados 
positivos. Na última terça-
-feira (23), o Estado regis-
trou 31.928 casos ativos da 
Covid-19, o menor número 
em 14 dias. Na compara-
ção com o pico de doentes 
ativos, que ultrapassou 
40 mil em 6 de março, a 
queda é de 20,1%.

Outra ação que tem 
contribuído no combate à 
pandemia é a aceleração da 
vacinação. Na semana pas-
sada o governo anunciou 
que não reservaria mais os 
imunizantes para segunda 
dose porque o cronograma 
do Ministério da Saúde 
prevê envios mais frequen-
tes. Assim, o Estado está 
liberando 100% dos lotes e 
pedindo celeridade às pre-
feituras. “A gente propôs 
aos municípios a realização 
desta grande ação de vaci-
nação e ficamos muito feli-
zes com o retorno positivo. 
Vimos equipes por todo 
o Estado empenhadas em 
vacinar o maior número de 
pessoas possível”, ressaltou 
o diretor da Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica 
(Dive), João Fuck. Até aqui, 
foram mais de 515 mil 
doses aplicadas no Estado.

RCN - 619 | rcnonline.com.brredecatarinensedenoticias

FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

Campanha da FIESC incentiva 
permanência do IR em SC

contribuinte apenas indica onde alocar o valor 
devido, fortalecendo projetos sociais da pró-
pria comunidade. Além disso, é possível acom-
panhar de perto a aplicação dos recursos. 

Por meio do Fundo Social, é possível con-
ferir projetos recomendados. Acesse o site e 
saiba mais sobre esta iniciativa: www.fundoso-
cial.sesisc.org.br.

Para apoiar projetos sociais voltados à pre-
servação da infância e adolescência e também 
à saúde do idoso, a Federação das Indústrias 
de Santa Catarina (FIESC) realiza campanha 
que incentiva a doação a estas iniciativas do 
imposto de renda devido. A ação integra a 
agenda do Fundo Social, programa articulado 
pela entidade com o objetivo de promover a 
cultura do uso dos incentivos fiscais no estado. 

Ao declarar o imposto de renda de forma 
completa, pessoas físicas podem destinar até 
6% do imposto de renda devido a projetos 
sociais, sendo 3% do IRPF para o Fundo da 
Infância e Adolescência e 3% do IRPF para o 
Fundo do Idoso. É uma transferência de recur-
sos que não onera o imposto de renda, pois o 

AGRO 
   Com queda na  
produtividade de cerca 
de 7%, a produção de 
soja em Santa Catarina 
deve ser de 2,26 milhões 
de toneladas na safra 
20/21, segundo dados 
da Epagri. A estimativa 
do órgão é de que a 
estiagem em 2020 e o 
excesso de chuvas em 
2021 tenha reduzido a 
produção do grão em 
155 mil toneladas. Ao 
contrário da produção, 
o preço segue em alta, 
cotado acima de R$ 170 
a saca de 60 kg. A nova 
alta do dólar e a falta 
de estoque mundial do 
grão valorizam o preço 
neste fim de março. 

Governo de SC abriu 139 
leitos de UTI desde janeiro
Com restrições e fiscalização, número de casos ativos de Covid-19 caiu 20,1% no Estado

Recuperação da renda II
O dado demonstra a 

retomada da renda para os 
cerca de 3,47 milhões de 
catarinenses ocupados no pe-
ríodo, após a abertura quase 
total das atividades econô-
micas nos últimos três meses 
de 2020. Apesar disso, a massa de rendimentos ainda é 
menor em comparação com o período pré-pandemia. O 
último trimestre de 2019, por exemplo, somou R$ 10,2 
bilhões, ou seja, perda de R$ 828 milhões em 12 meses.  

Recuperação da renda I
A PNAD trimestral, do IBGE, divulgada na semana 

passada, mostrou que o catarinense recuperou parte da 
renda perdida em meio à pandemia. Os dados da pesqui-
sa apontam que a massa de rendimento de todos os tra-
balhos efetivamente recebidos pulou de R$ 8,85 bilhões 
para R$ 9,42 bilhões do penúltimo para o último trimes-
tre de 2020. O ganho é de 6,4%, ou R$ 568 milhões.

MAURICIO VIEIRA/SECOM

Contactless em 
alta no Sicoob 
 Mesmo com o 
lançamento do Pix e sua 
popularização, outra 
ferramenta de pagamentos 
teve grande destaque no 
Sicoob em 2020. Trata-
se do contactless, os 
famosos pagamentos por 
aproximação, em que o 
usuário não precisa inserir 
o cartão na maquininha 
para concluir suas 
compras. De acordo com 
dados levantados pela 
cooperativa financeira, 
ao longo do ano passado 
foram quase 6 milhões 
de pagamentos nas 
funções crédito e débito, 
totalizando R$ 300 
milhões movimentados 
via contactless. Um 
expressivo aumento de 
mais de 1.500% em relação 
a 2019.

DIVULGAÇÃO

MAURICIO VIEIRA/SECOM
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Atraso em parcelas de carro 
financiado na pandemia autoriza 

ação de busca e apreensão

A 4ª Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de San-
ta Catarina (TJSC), em matéria sob a relatoria do de-

sembargador José Carlos Carstens Kohler, negou o pedido 
de um comerciário para anular o mandado de busca e 
apreensão de seu veículo, no Vale do Itajaí. Seu principal 
argumento para explicar a inadimplência contratual que 
levou seu caso à Justiça foi a pandemia do coronavírus 
e seus reflexos econômicos. Para o colegiado, contudo, 
a excepcionalidade trazida pela Covid-19 não autoriza a 
falta de pagamento e tampouco impede a regular busca e 
apreensão do bem.

Em julho de 2020, já em meio à crise sanitária imposta 
pelo novo coronavírus, o autor da ação adquiriu um veí-
culo financiado. Com o inadimplemento das parcelas, a fi-
nanceira ajuizou ação de busca e apreensão com tutela de 
urgência. O juízo de 1º grau deferiu a busca e apreensão e 
deu o prazo de cinco dias para a quitação total da dívida.

Irresignado com a decisão, o homem recorreu ao TJSC. 
Pleiteou a concessão da justiça gratuita e a extinção do fei-
to por conta da pandemia do coronavírus, com a caracte-
rização de caso fortuito ou força maior. Também defendeu 
que a notificação entregue a terceiro é ilegal e reclamou 
da abusividade das tarifas contratuais.

O recurso foi parcialmente deferido apenas para 
conceder a justiça gratuita ao comerciário. “Vale dizer, 
a pandemia já estava instaurada ao tempo da assinatu-
ra do contrato e, mesmo diante de um notório cenário 
econômico instável, o réu optou por assumir o financia-
mento do veículo, sendo incongruente que agora ventile 
que a falta de estabilidade socioeconômica a que atual-
mente está submetido é fator preponderante para o ina-
dimplemento contratual e a impossibilidade de busca e 
apreensão do veículo”, anotou o relator em seu voto. A 
decisão foi unânime (Agravo de Instrumento n. 5046552-
94.2020.8.24.0000/SC).

Fonte: tjsc.jus.br180 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)

Descanso

A Secretaria de Saúde de 
Descanso confirmou 

sexta-feira, 19, o primeiro 
caso de dengue contraído 
no município neste ano. De 
acordo com o secretário de 
Saúde, Cleber Rech, após o 
paciente apresentar sinto-
mas suspeitos da Dengue, 
a equipe de epidemiologia 
verificou o local e proxi-
midades onde o paciente 
reside e eliminou pontos 
com acúmulo de água.

Segunda-feira, 22, às 
17h, foi realizada aplica-
ção de fumacê no local e 
arredores. nas ruas Hum-
berto de Campos, Pereus, 
Rui Barbosa, Ubirajara, 
20 de março, João Gomer-

cindo Agostini e Pedro 
Lorenski. O objetivo é foi 
eliminar o mosquito dessa 
área para que outras pes-
soas não sejam contami-
nadas”, destaca.

De acordo com a co-
ordenadora da Vigilância 
Epidemiológica de Des-
canso, Carlise Wagner, ci-
dade já registou 34 focos 
do mosquito Aedes Aegyp-
ti neste ano. “Já estamos 
em alerta e precisamos 
da ajuda da população 
no combate ao mosquito. 
Para isso, elimine qual-
quer local que acumule 
água parada, mantenha 
calhas limpas e niveladas 
e caixas d’água bem ve-
dadas, evite o acumulo de 
lixo no quintal e coloque 

areia nos pratinhos de flo-
res. Essas ações são sim-

ples, mas fazem toda a di-
ferença”, finaliza.

Município registra primeiro 
caso de Dengue do ano 

De acordo com Vigilância Epidemiológica, cidade já registou 
34 focos do mosquito Aedes Aegypti neste ano
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São Miguel do Oeste

O Horto Medicinal da prefeitura de São Miguel do Oeste foi 
o cenário escolhido para um recente encontro de profis-

sionais que têm buscado levar mais saúde e qualidade de vida 
à população do município. A intenção do encontro, segundo a 
técnica agrícola e coordenadora das hortas comunitárias e do 
horto medicinal, Kelin Bedin, foi fazer uma seleção das plantas 
mais utilizadas para que se faça o plantio em maior quantida-
de, e que as mesmas futuramente sejam manipuladas, através 
do projeto Farmácia Viva, que está em implantação. 

A agricultora terapeuta, Ilani Toigo, que trabalha com o tu-
rismo rural num horto de mais de 500 espécies catalogadas 
no município de Caibi, foi chamada para participar deste dia 
de conversa e contribuir na identificação das plantas. “A meu 
ver, este horto de São Miguel tem tudo para dar certo, pois 
percebo que os envolvidos já realizam um trabalho junto às 
escolas, com as crianças nesta linha dos fitoterápicos”, destaca.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Piscicultura, An-
tônio Orso, disse que foi um momento importante em que 
estiveram reunidos conhecimentos de várias áreas através 
dos profissionais. “Precisamos trabalhar para buscar e opor-
tunizar o equilíbrio integral do ser humano e seu bem estar”.

O encontro foi organizado por Kelin, e teve ainda a par-
ticipação da extensionista social da Epagri, Leonilda Villani, 
do enfermeiro da Secretaria da Saúde, Júlio Vian, da bióloga e 
Mestre em Biologia Vegetal, Luciana Gnigler, e da farmacêuti-
ca da secretaria de Saúde, Camila Lorencett.

São Miguel do Oeste

Diante do agravamento dos casos de Covid-19 em todo Es-
tado e com a proximidade de um novo feriado, a Câmara 

de Dirigentes Lojistas de São Miguel do Oeste lança a partir 
dessa semana uma campanha de conscientização para que a 
população não viaje no feriado prolongado de Páscoa. 

“Sabemos que os números têm diminuído após as medi-
das mais restritivas e não podemos passar por um novo sur-
to de casos em nossa região, por isso, nesse momento mo-
bilizamos toda a população para que fiquem em casa nesse 
feriado”, enfatiza a presidente da CDL, Gleice Koop.

A campanha visa sensibilizar a comunidade para evitar 
festas, viagens, aglomerações de qualquer natureza, princi-
palmente porque o momento exige maiores cuidados e cons-
cientização que enquanto a imunização não ocorrer em toda 
a população, os casos não vão diminuir. 

Profissionais identificam 
plantas do horto medicinal 

CDL lança campanha de 
conscientização para Páscoa

A intenção foi fazer uma seleção das plantas mais utilizadas

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

A Secretaria de Assis-
tência Social, junto 

com o 14º Regimento 
de Cavalaria Mecaniza-
do (RCMec) retomaram 
segunda-feira, 22, as 
atividades do programa 
Pelotão Mirim “Peque-
nos Lanceiros do Ponche 
Verde”. O programa, que 
completa 30 anos em 
São Miguel do Oeste, é 
ofertado para crianças e 
adolescente, com idade 
entre 10 e 14 anos, que 
estão em situação de vul-
nerabilidade social e ins-
critas no Cadastro Único. 

Os atos de retomada 
das atividades aconte-
ceram na manhã e na 
tarde nas dependências 
do Exército, na presença 

do comandante tenente-
-coronel Rodrigo Kluge 
Vilani, das secretárias 
de Assistência Social, 
Andreia Rebelato, e de 
Educação, Sisse Velozo, 
dos profissionais que 
atuarão junto ao Pelo-
tão Mirim neste ano, de 
servidores municipais 
e colaboradores do 14º 
RCMec.

As turmas são aten-
didas no contraturno 
escolar com 15 vagas 
em cada turno, totali-
zando 30 vagas, que in-
cluem também meninas 
no turno da tarde. O co-
mandante Rodrigo Kluge 
Vilani deu as boas vin-
das aos alunos e afirmou 
que o programa volta de 
forma segura, com um 
plano de retomada que 

prevê as medidas sa-
nitárias, respeitando o 
distanciamento social e 
priorizando o uso de ál-
cool gel, da máscara e hi-

gienização do ambiente 
durante todo o período 
em que as atividades são 
desenvolvidas, com 50% 
da capacidade. 

Retomadas as atividades
do Pelotão Mirim 

Os atos de retomada das atividades aconteceram na manhã
e na tarde nas dependências do 14º RCMec

Retomada do programa aconteceu
segunda-feira, no 14º RCMec

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

São Miguel do Oeste

Eduarda Seibert, 28 
anos, morreu no Hos-

pital Regional para onde 
foi levada após ser atro-
pelada na BR-163, na noi-
te deste sábado, 20, em 
Linha Bela Vista das Flo-

res, no interior de São Mi-
guel do Oeste. O acidente 
ocorreu entre a Laticínios 
Terra Viva e o Posto Bela 
Vista, pouco antes das 
20h.

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, a víti-
ma foi socorrida em es-

tado grave e em parada 
cardiorrespiratória. Se-
gundo a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), a ví-
tima foi atingida por um 
Prisma, com placas de Pa-
raíso e o condutor não se 
feriu. A vítima deixa um 
filho de 1 ano.

São Miguel do Oeste

O comandante geral 
da Polícia Militar de 

Santa Catarina editou 
sexta-feira, 19, o ato nº 
329, que nomeou o te-
nente-coronel Jailson 
Aurélio Franzen para o 

cargo de comandante 
interino da 9ª Região de 
Polícia Militar de Fron-
teira, com sede em São 
Miguel do Oeste.

O policial militar 
permanece no comando 
do 11º Batalhão de Polí-
cia Militar de Fronteira 

e acumulará a função 
de comandante regio-
nal até que se defina a 
situação com a nomea-
ção de um comandante 
titular para a região ou 
a nomeação de um novo 
comandante para o Ba-
talhão.

Mulher morre no Hospital Regional após ser atropelada 

Jailson Aurélio Franzen assume a 9ª Região de
Polícia Militar de Fronteira

Eduarda Seibert não resistiu 
aos ferimentos e morreu

Tenente-coronel Jailson 
Aurélio Franzen

Divulgação

Divulgação

Guarujá do Sul

O jovem Victor Vieira Lo-
pes, 18 anos, morreu 

baleado no início da ma-
drugada de domingo, 21, 
na BR-163, em Guarujá do 
Sul. Quando conduzia uma 
moto Honda CG-150 Titan, 
com placas de São José do 
Cedro. Ele foi atingido por 
quatro disparos de arma 
de fogo, nas proximidades 
da Cerealista Francisco. 
Conforme uma testemu-
nha, que também foi bale-
ada, os disparos partiram 

do interior de um veículo 
Gol, de cor escura.

Rafael Rodrigo Herkert, 
de 18 anos, informou à 
polícia que na região do 
acesso à Gruta de Guaru-
já do Sul o carro suspei-
to passou a segui-los e a 
atirar em suas direções. 
Eles estavam em motos 
diferentes. Rafael pilotava 
uma Honda NXR 150 Bros, 
de Dionísio Cerqueira. 
Momentos antes do crime 
Victor e Rafael haviam ido 
à casa de duas amigas em 
Dionísio Cerqueira e em 

Guarujá do Sul, porém, não 
as localizaram.

Após atingir as vítimas 
o veículo empreendeu fuga 
e não foi mais localizado. 
Até o momento não há sus-
peitos. O Corpo de Bom-
beiros foi ao local e pres-
tou os primeiros socorros, 
no entanto, Victor já estava 
sem os sinais vitais. Rafael 
foi baleado na região da 
face e encaminhado ao 
Hospital Cedrense e pos-
teriormente transferido ao 
Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste.

Jovem morre com quatro tiros 
quando pilotava moto na BR-163
Outro motociclista também foi ferido pelos disparos feitos por um 

homem em um automóvel Gol, que fugiu do local

Victor Vieira Lopes
morreu no local

Divulgação
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