
O grupo de amigos 
“Os Brabo”, formado 
por Eliel Metzdorf, 
Carlos Stumm, 
Vinicius Molina, Cesar 
Wadenphul e Ian 
Bráulio, fará neste 
domingo de Páscoa a 
distribuição de 250 
cestinhas de Páscoa 
nos bairros 
da cidade 

A prefeitura de Santa 
Helena e a Associação 
Hospitalar de 
Tunápolis assinaram 
na semana passada 
dois convênios de 
repasses de recursos. 
Isso vai permitir 
uma melhora no 
atendimento à saúde 
da população de 
Santa Helena 
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Revolução de 31 de março de 1964

BOCA NO TROMBONE

O  ministro da Defesa do Brasil, o general Walter Souza 
Braga Netto, assinou e publicou, na terça-feira, 30 de 

março, a tradicional “Ordem do Dia”, alusiva ao 31 de março 
de 1964, para ser lida em todos os quarteis e instalações 
militares brasileiras, na data de aniversário do movimento 
civil/ militar que levou os militares para o centro do poder.

No documento, o ministro afirma que “se deve cele-
brar” o que ele chamou de “Movimento de 31 de março de 
1964”, mas que é preciso considerar o contexto geopolítico 
da época.

“Eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo acon-
tecimento histórico, só podem ser compreendidos a par-
tir do contexto da época”, afirma a ordem do Dia, que, em 
outro trecho, argumenta: “As Forças Armadas acabaram 
assumindo (em março de 1964) a responsabilidade de 
pacificar o País, enfrentando os desgastes para reorgani-
zá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje des-
frutamos.”

A bem da verdade, o Exército Brasileiro jamais enver-
gonhou a Pátria. Desde a sua formação, nos Guararapes 
em 1649, até os dias de hoje, com a eleição do Capitão Jair 
Messias Bolsonaro.

Ao longo da História, atenderam aos anseios da gran-

de maioria do povo brasileiro. Combateram com extrema 
eficiência as ideologias antagônicas, como o comunismo, o 
nazismo e o fascismo. Promoveram a paz no Brasil e nas 
nações amigas.

O mesmo não podemos dizer dos opositores do Exér-
cito Brasileiro. Podemos citar a intentona comunista de 
1935, que fracassou; do avião das geladeiras, que caiu no 
Peru; do atentado na Ponte da Amizade, onde mataram o 
Sargento Camargo. A roubalheira institucionalizada por 
meio dos “anões da previdência”, do “mensalão”, do “Petro-
lão”, das refinarias, Abreu e Lima em Pernambuco, Pasade-
na nos EUA e na Bolívia do índio Evo Morales. 

E, tem mais: Porto de Mariel em Cuba dos irmãos Cas-
tro, metrô na Venezuela de Hugo Chaves e Nicolás Maduro. 
E, o mais grave, o perdão das dívidas dos países alinhados 
com a ideologia comunista. Já as dívidas dos brasileiros, 
ninguém jamais perdoou na História deste País.

Em 1964, o Exército atendeu aos anseios da sociedade. 
Hoje, Sr. Ministro, os anseios dos brasileiros são outros: não 
se acovardar diante dos corruptos que insistem em saque-
ar os cofres públicos, promover o bem estar social, político 
e econômico para todos os brasileiros.

Que Deus ilumine o nosso glorioso Exército Brasileiro.

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

A cultura digital
nas filas da Caixa

Carlos Castilho 

Professor colaborador 
do Mestrado em 
Práticas Transculturais 
- Unifacvest

A pandemia do Coronavírus empurrou a esmagado-
ra maioria das pessoas para o mundo cibernético 

atropelando nossa adaptação a uma nova cultura, cujas 
bases ainda desconhecemos.  Foi um processo extrema-
mente rápido e especialmente traumático para as pesso-
as mais pobres e mais velhas, como mostraram as enor-
mes filas para pedidos de auxílio emergencial, na Caixa 
Econômica Federal. 

Pouco mais de 200 milhões de brasileiros têm tele-
fone celular, considerado a mais popular porta de en-
trada para o mundo digital, mas pelo menos 2/3 destas 
pessoas não estavam preparadas para o choque cultural 
causado pelo preenchimento de um complexo cadastro 
digital exigido pelo governo, enfrentando uma burocra-
cia automatizada e a aguda falta de dinheiro causada Co-
vid-19.

A cultura digital surge em nossas vidas a partir da 
informação gerada por dados, fatos e eventos captados 
por nossos cinco sentidos e que dão origem a conheci-
mentos em nossas mentes. A cultura digital é um con-
ceito abstrato, mas a informação é concreta, embora a 
gente não possa agarrá-la. Apesar disto ela é cada vez 
mais complexa porque já não temos mais apenas duas 
escolhas para tudo, como por exemplo, certo ou errado, 
verdadeiro ou falso, justo ou injusto.

A gigantesca quantidade de dados publicados na in-
ternet revela dezenas, e até centenas, de versões sobre 
um mesmo fato ou evento, o que complica a formação de 
opiniões e amplia a diversidade de atitudes.  Uma prova 
disto é a nossa dificuldade para separar notícias confiá-
veis das não confiáveis.  Lidar com a avalancha de dados 
e fatos e sem certezas absolutas, passou a ser o grande 
desafio da humanidade neste ingresso na era digital.

A cultura digital é o conjunto de atitudes, regras e 
valores adotados pelas pessoas a partir da sua relação 
com o mundo que as cerca.  Este mundo chega através da 
informação captada pelos nossos cinco sentidos. Como 
estamos mergulhados em dados e fatos durante todos os 
dias, somos bombardeados por informações que recom-
binamos em nossas mentes e devolvemos na forma de 
narrativas, que são a nossa contribuição para o desen-
volvimento da cultura digital.

Isto muda muito tudo o que sabemos e fazemos hoje, 
provocando conflitos e incertezas. Muitos teóricos dizem 
que o nosso principal desafio atualmente é aprender a 
conviver com as incertezas da informação e as dúvidas 
sobre o futuro da cultura digital que estamos construin-
do, mesmo nas filas do auxílio emergencial. 

Movimento de 31 de março de 1964 deve ser celebrado, diz ministro da Defesa

Queda do avião das geladeiras recheadas de armas, munições, dinheiro e material de propaganda comunista. Do livro 
“Povoamento & Colonização”.  Pg. 34 e 35, dos irmãos Euclides e José Raul Staub
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Estado

O deputado federal Celso Maldaner começou a percor-
rer o Estado ontem, quarta-feira, 31, no intuito de 

entregar recursos de emendas parlamentares, individu-
al e de bancada da sua cota, aprovadas pelo Congresso 
Nacional através da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Maldaner explica que a prioridade do orçamento de 
2021 é a saúde. 

Os municípios das regionais de Itapiranga, Dionísio 
Cerqueira e São Miguel do Oeste serão visitados hoje,  
quinta-feira. “Neste momento de colapso na saúde por 
conta da pandemia do novo coronavírus, todos os nossos 
esforços estão concentrados em garantir saúde e segu-
rança para nossa população”, defende o deputado.

Os recursos da saúde são para fundos municipais e 
também para hospitais, garantindo o custeio de despe-
sas, assistência médica ou aquisição de materiais e me-
dicamentos por exemplo.

A segunda preferência será para fomentar o setor que 
mais cresce e coopera com o PIB, que é o setor agrícola. 
Os recursos oficializados serão para aquisição de máqui-
nas e equipamentos, pavimentação rural ou assistencia-
lismo para compra de insumos por exemplo, garantindo 
a manutenção das atividades no campo e auxiliando o 
trabalho desenvolvido pelos produtores rurais.

Maldaner começa 
roteiro para oficializar 

emendas

Descanso

Após a presidente da 
Câmara de Vereadores 

mde Descanso, Odete Ma-
ria Nora, protocolar junto 
ao gabinete o projeto de 
Lei nº 15/2021, o prefeito 
Sadi Inácio Bonamigo, jun-
tamente com os vereado-
res autores, encaminhou o 
projeto para sanção e pu-
blicação.

O projeto de lei, de 
autoria da vereadora Ma-

rise Prévide Giombellli 
(PT) e coautoria dos 
vereadores Mateus Bol-
soni (PT) e Paulo Henri-
que Burin (PT), autoriza 
o governo municipal a 
comprar vacinas e insu-
mos destinados à vaci-
nação contra a Covid-19. 
“O interesse dos verea-
dores mostra que todos 
nós estamos engajados 
na mesma luta contra o 
Coronavírus”, destacou 
Bonamigo.

Projeto que autoriza a compra de vacinas é 
encaminhado para sanção

Autores do projeto de lei estiveram presentes
no ato junto com o prefeito

Deputado federal Celso Maldaner

Ascom/P-Descanso

Divulgação

Estado

A governadora Daniela 
Reinehr recebeu por 

volta das 10h de terça-feira, 
30, na residência oficial, em 
Florianópolis, a notificação 
do Tribunal Especial de Jul-
gamento para que assuma 
interinamente o governo do 
Estado. A condição decorre 
da suspensão do exercício 
das funções do governador 
Carlos Moisés até a senten-
ça final. 

O documento foi assina-
do pelo presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembar-
gador Ricardo Roesler. Na 
sequência, às 11h, Daniela 
Reinehr assinou o Termo 
de Transmissão de Cargo 
e passou a comandar o go-
verno do Estado de Santa 
Catarina.

Essa não é a primeira 
vez que Daniela assume 
interinamente o cargo. Ela 
comandou o Estado entre 
27 de outubro e 27 de no-
vembro de 2020, após o 
primeiro afastamento de 
Carlos Moisés. O tribunal 
de julgamento afastou o en-
tão governador no caso do 
aumento salarial dos pro-
curadores do Estado. Com 

a absolvição de Moisés no 
tribunal de julgamento, ela 
retomou ao cargo de vice-
-governadora. 

Com o novo afasta-
mento, agora relacionado 
à compra dos 200 respira-
dores por R$ 33 milhões 
com pagamento adiantado, 
Daniela pode ficar no cargo 
por até 120 dias. O tribunal 
de julgamento que analisou 
o segundo pedido de impe-
achment contra o governa-
dor votou sexta-feira, 27, 
por aceitar parcialmente a 
denúncia contra ele. Assim, 
Moisés foi afastado e será 
julgado posteriormente por 
suposto crime de responsa-
bilidade. Em caso de con-
denação, ele perde o cargo 
e Daniela assume de forma 
definitiva.

A decisão foi tomada 
por seis votos a quatro pelo 
tribunal de julgamento for-
mado por desembargado-
res e deputados estaduais. 
A sessão durou mais de 14 
horas. Os cinco desembarga-
dores votaram pelo prosse-
guimento da denúncia, com 
votos contundentes contra o 
governador, apontando uma 
suposta ciência dele sobre a 
compra dos respiradores e 

omissão para evitar o paga-
mento antecipado de R$ 33 
milhões a empresa Veiga-
med. 

Dos cinco deputados, 
quatro votaram pelo arqui-
vamento da denúncia. O 
voto de Laercio Schuster, do 
PSB, foi decisivo para afastar 
o governador e determinar 
a abertura do processo que 
pode levar Carlos Moisés à 
perda definitiva do mandato.

PRIORIDADES
Daniela Reinehr afirmou 

que priorizará as ações de 
saúde durante seu período 
no comando do Estado e 
conclamou a sociedade cata-
rinense a um compromisso 
pela vida. As declarações fo-
ram dadas durante uma en-

trevista coletiva na tarde de 
terça-feira, 30, no Centro Ad-
ministrativo. Segundo a che-
fe do Executivo, o momento 
exige a união de todos os se-
tores para superar as dificul-
dades proporcionadas pela 
pandemia de Covid-19.

Daniela Reinehr também 
contou que buscará fomen-
tar o desenvolvimento eco-
nômico do Estado, mesmo 
diante dos desafios impos-
tos pelo atual momento. O 
diálogo institucional com os 
poderes também será am-
pliado. Segundo ela, todas 
as iniciativas que busquem 
o desenvolvimento de Santa 
Catarina terão voz e conta-
rão com o apoio do Governo 
do Estado.

Daniela Reinehr assume o 
governo pela segunda-vez

Governador Carlos Moisés foi afastado por 120 dias após
decisão do treibunal de julgamento 

Daniela Reinehr comandará o Estado pelos próximos 120 dias, 
até o julgamento final do impeachment de Carlos Moisés

Secom/SC
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Estado

A governadora Danie-
la Reinehr anunciou 

terça-feira, 30, os nomes 
de novos integrantes do 
primeiro escalão do go-
verno do Estado. A Casa 
Civil será ocupada por 
Gerson Luiz Schwerdt, a 
Procuradoria-Geral, pelo 
procurador de carreira 
Luiz Dagoberto Brião, a 
Secretaria de Estado da 
Saúde ficará sob o co-
mando da deputada Car-
men Zanotto (Cidadania) 
e a Secretaria de Estado 
da Infraestrutura por Le-
odegar Tiscoski.

Carmem Zanotto já 
exerceu o cargo de secre-
tária da Saúde no governo 
Luiz Henrique da Silveira. 
É considerada hoje uma 
das maiores autoridades 
no parlamento brasilei-
ro nas ações de combate 
à pandemia do Covid-19. 
Tem interlocução direta 
com os ministros e com 

as equipes que atuam na 
frente de mobilização con-
tra a doença. Enfermeira 
formada pela UFSC, tem 
uma longa trajetória nas 
áreas política, parlamen-
tar e na área da saúde.

O tenente-coronel da 
Polícia Militar Alessan-
dro Marques será o novo 
chefe da Casa Militar. Já 
a Secretaria Executiva da 
Comunicação fica a cargo 
de Miguel Bertolini.

“Estes são nomes téc-
nicos e que prontamen-
te atenderam ao nosso 
chamado, entendendo as 
dificuldades pelas quais 
estamos passando e os 
desafios que temos pela 
frente. Tenho certeza 
que essa equipe, com os 
reforços que estão che-
gando e os que permane-
cem à frente das demais 
secretarias, não medirá 
esforços para que a gente 
consiga dar uma injeção 
de ânimo e de esperança 
para o povo catarinense 

em um momento de mui-
tas incertezas”, afirmou 
Daniela Reinehr.

A governadora confir-
mou ainda a permanência 
do secretário de Estado 
da Fazenda, Paulo Eli, do 

secretário de Estado da 
Educação, Luiz Fernando 
Vampiro, e do secretário 
de Estado da Agricultura, 
da Pesca e do Desenvolvi-
mento Rural, Altair Silva, 
à frente das pastas.

Governadora anuncia novos 
secretários e mantêm outros

Deputada Carmem Zanotto assume a
Secretaria de Estado da Saúde e enfrentará a

questão da pandemia 

Carmem Zanotto assume a saúde no Estado

Divulgação

Estado

O  administrador Jean Kuhlmann (PSD), segundo su-
plente da Coligação PSD-PP-PSC, tomou posse como 

deputado estadual na tarde de terça-feira, 30. Ele per-
manecerá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
por 60 dias, durante licença por motivos particulares do 
titular do mandato, o deputado Julio Garcia (PSD).

“Sabemos o quanto é difícil ser deputado estadual, 
principalmente num momento delicado como o que es-
tamos vivendo, com pandemia e transição de governo, 
mas sabemos o quanto essa Casa é importante e o quan-
to o nosso trabalho pode fazer diferença na vida das pes-
soas, em especial das mais humildes”, disse o deputado, 
durante o discurso de posse.

Ele foi vereador em Blumenau por dois mandatos. 
Na Alesc, foi deputado por três legislaturas (2007-2011, 
2011-2015 e 2015-2019). Também ocupou a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Sustentável em 2007.

Jean Kuhlmann 
volta a ocupar uma 

cadeira na Alesc

Jean Kuhlmann ficará no cargo por 60 dias

Divulgação

POLÍTICA
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São Miguel do Oeste

A administração de São 
Miguel do Oeste en-

controu uma forma alter-
nativa de garantir a parti-
cipação da população na 
definição das principais 
demandas do município 
para os próximos anos. 
Está disponível no site ofi-
cial do município (www.
saomiguel.sc.gov.br) um 

link para consulta pública, 
acessível a toda população.

Por meio de um ques-
tionário, serão coleta-
das as informações que 
servirão de subsídio ao 
planejamento do Plano 
Plurianual (PPA) 2022-
2025, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 2022. O formulário 
ficará disponível até o dia 

09 de abril.
De acordo com o pre-

feito Wilson Trevisan, a 
intenção é qualificar cada 
vez mais os serviços ofe-
recidos pelo município, 
compreendendo os reais 
anseios e necessidades 
da população. “Criamos 
nos últimos anos os pro-
gramas ‘O Povo Fala’ e 
‘Gabinete em Movimento’, 
com o objetivo de ouvir 

as pessoas e acertar na 
escolha das prioridades. 
Conseguimos atender 
quase 100% destas de-
mandas. Esta consulta 
pública virtual foi uma 
forma que encontramos 
agora, neste momento de 
pandemia, para continu-
ar garantindo um meca-
nismo efetivo de partici-
pação da comunidade”, 
salienta Trevisan.

São Miguel do Oeste

Com a finalidade de tra-
zer mais segurança e 

conforto aos pacientes e fa-
miliares, o Hospital Regio-
nal Terezinha Gaio Basso 
idealizou o projeto “Onde 
há vida, há esperança”, des-
tinado às pessoas interna-
das pela Covid-19. O pro-
jeto visa proporcionar um 
momento de contato entre 
familiares e pacientes.

 As pessoas hospitali-
zadas pela Covid-19 pas-
sam longos períodos em 
internação e isolamento, 
sem contato físico com 
seus familiares. Uma das 
formas mais comuns de 
se comunicar com as pes-
soas próximas, quando 
internado, é pelo telefone 
por meio de ligações ou 
chamadas de vídeo. Com 
isso, foi pensado em um 
projeto que possibilita um 
momento de conversa, aos 
pacientes acordados,e de 

acolhimento, aos pacien-
tes sedados e em uso de 
ventilação mecânica. 

O projeto começou no 
Pronto Socorro e se es-
tendeu à Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI). As 
famílias dos pacientes são 

contatadas para a verifica-
ção do interesse da visita 
e realizar o agendamento. 
Há uma capacidade de vi-
sitas diárias que podem 
ser realizadas, para man-
ter a segurança de todos 
os visitantes. “As visitas e o 

acolhimento da família são 
essenciais para a recupe-
ração do paciente. Mesmo 
sedados, acabam sentindo 
a presença de um familiar”, 
complementa a gerente 
de enfermagem, Márcia 
Dreher.

Consulta pública virtual norteará 
elaboração do PPA, LDO e LOA

Hospital Regional realiza o 
Projeto “Onde há vida, há esperança” 

Formulário já está disponível no site do município e visa garantir a 
participação da população na definição das principais demandas 

Contato com os familiares são essenciais para a recuperação dos pacientes

Ascom/HRTGB

São Miguel do Oeste

O Sesi/Senai de São Miguel do Oeste entregou, no final 
da última semana, 35 computadores à Secretaria de 

Educação de São Miguel do Oeste. As máquinas eram do 
laboratório das duas entidades e estão em perfeitas con-
dições de uso. 

Os equipamentos foram entregues pelo coordenador 
de operações do Sesi/Senai São Miguel, Dyan Pablo de 
Campos, à secretária de Educação, Sisse Abdala Velozo. 
“São equipamentos que integravam nosso laboratório e 
podem ser utilizados pelo município para ações didáti-
cas”, ressaltou Campos.

Sesi/Senai repassa 35 
computadores para o município

Equipamentos foram doados à Secretaria
de Educação de São Miguel do Oeste

Ascom/Senai

Belmonte

Inaugurou sexta-feira, 26, em Belmonte, uma filial 
dos Laboratórios Hoffmann O prefeito Jair Giumbelli, 

acompanhado da primeira-dama Adriane Giumbelli e da 
secretária de Saúde, Simone Radke, prestigiou a inaugu-
ração. A unidade atenderá a convênios e particulares.

O local, que atenderá nas terças, quartas e sextas, ser-
virá como posto avançado para coleta de exames labora-
toriais, toxicológicos e de Covid-19. A proprietária, La-
rissa Hoffmann, disse que a unidade dará mais agilidade 
aos serviços prestados.

Instalada filial de 
laboratório na cidade

Prefeito Jair Giumbelli prestigiou o ato inaugural

Ascom/P-Belmonte
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Região

Os municípios afetados 
pela estiagem con-

tarão com recursos para 
prevenção e combate aos 
estragos. O governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Agricul-
tura, da Pesca e do Desen-
volvimento Rural, iniciou 
o repasse de R$ 5 milhões 
para mais de 90 cidades 
com declaração de emer-
gência ou calamidade que 
tenha sido homologada 
pelo Executivo estadual. 

Na região, foram con-
templados os municípios 
de Anchieta, Bandeirante, 
Barra Bonita, Belmonte, 
Descanso, Flor do Sertão, 
Guaraciaba, Guarujá do 
Sul, Iraceminha, Itapiran-
ga, Maravilha, Palma Sola, 
Paraíso, Princesa, Santa 
Helena, São José do Cedro, 
São Miguel do Oeste e Tu-
nápolis.     

Cada município recebe-
rá R$ 50 mil e o valor deve 
ser utilizado em ações para 
prevenção de estiagem ou 
para minimizar os prejuí-

zos deixados pela falta de 
chuva em 2020. “Até o final 
de março pretendemos 
atender todos os muni-
cípios que se enquadram 
nos critérios para o rece-
bimento do recurso. Esta é 
mais uma ação do Governo 
do Estado, que se soma a 
tantas outras, para apoiar 
o setor produtivo e reduzir 

os impactos da estiagem 
no meio rural catarinense”, 
destaca o secretário de Es-
tado da Agricultura, Altair 
Silva.

Em 2020, Santa Catari-
na enfrentou a maior estia-
gem dos últimos 15 anos e 
a falta de chuvas causou 
grandes prejuízos para 
os produtores rurais. To-

dos esses impactos foram 
amenizados por meio de 
recursos disponibilizados 
pela a Secretaria da Agri-
cultura, que criou linhas 
de crédito e, com apoio da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina 
(Alesc), assegurou R$ 43,5 
milhões para diminuir os 
prejuízos.

Governo inicia repasse de R$ 5 
milhões para afetados pela estiagem
Cada município recebe R$ 50 mil e o valor deve ser utilizado em ações para prevenção de 

estiagem ou para minimizar os prejuízos deixados pela falta de chuva em 2020

Estiagem trouixe muitos prejuízos aos municípios, especialmente na agricultura 

Divulgação

Descanso

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Descanso 
realizou na semana passada a manutenção dos can-

teiros do trevo de acesso à cidade, ruas, praças e prefei-
tura, a fim de deixar a cidade mais bonita. Conforme o se-
cretário de Obras e Serviços Urbanos, Giuvani Karlinski, 
centenas de mudas foram plantadas. 

“Aproximadamente oito mil mudas de flores foram 
plantadas nesses pontos, o que deixará esses locais colo-
ridos durante o outono e o inverno, já que nossa equipe 
plantou espécies como boca-de-leão, petúnia, cravina e 
vinca”, comenta.

Karlinski explica que nesta época do ano a demanda 
na manutenção dos canteiros é intensa. “A manutenção 
exige muito de nossa equipe, que não é numerosa, prin-
cipalmente nesta época do ano, onde o calor e a chuva 
estimulam o crescimento da vegetação em áreas públi-
cas”, explica. 

Diversos pontos da cidade 
recebem plantio de flores

Trevo de acesso à cidade recebeu o plantio de petúnias

Ascom/P-Descanso
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Belmonte

O prefeito de Belmonte, 
Jair Giumbelli, rece-

beu na última sexta-feira, 
29, o gerente Regional da 
Epagri de São Miguel do 
Oeste, Sidinei Simon, para 
o repasse de um novo ve-
ículo ao escritório munici-
pal da Empresa. A entre-
ga foi acompanhada pelo 
secretário da Agricultu-
ra, Vanderlei Soster, pelo 
presidente da Câmara de 
Vereadores, João Carlos 

de Godoy, e pelo extensio-
nista Rural da Epagri local, 
Evandro Carlos Decol.

O veículo dará, além de 
conforto e segurança aos 
servidores, mais agilidade 
ao serviço prestado aos 
agricultores do munícipio. 
A aquisição foi feita pela 
Epagri. “Essa ação reforça 
ainda mais a parceria de 
trabalho entre Epagri e mu-
nicípio”, destaca o prefei-
to. O escritório municipal 
atende junto à Secretaria 
Municipal de Agricultura.

Epagri entrega novo veículo para 
atendimento no município

A entrega foi acompanhada por autoridades do município 

Ascom/Belmonte

Estado

Os supermercados cata-
rinenses tiveram um 

aumento de 7,68% nas nes-
te início de ano, em compa-
ração ao mesmo período 
de 2020. De acordo com o 
termômetro de vendas do 
setor divulgado pela As-
sociação Catarinense dos 
Upermercados (Acats), em 
fevereiro, na comparação 
com o mesmo mês de 2020, 
o crescimento das vendas 
nos supermercados ficou 
em 5,47%. 

O presidente da Acats, 
Francisco Crestani, disse, 
em entrevista à Rádio Pe-
peri, que os números são 
excelentes e na região as 
estimativas também fica-
ram dentro da média esta-
dual. De acordo com Cres-
tani, o aumento das vendas 
nos supermercados nos 
dois primeiros meses do 
ano não foi nenhuma sur-
presa, já que o setor vem 
registrando crescimento 

mês a mês desde o ano pas-
sado.Em 2020, o volume de 
negócios dos supermerca-
dos catarinenses cresceu 
9,65% em relação a 2019. 

Apesar do começo de 
ano positivo, Crestani afir-
ma que ainda é cedo para 
fazer uma projeção para 
os próximos meses. En-
tretanto, ele projeta que 

a volta do pagamento do 
auxílio emergencial vai ter 
um impacto direto nos su-
permercados. Ele destacou 
que a meta do setor é man-
ter ou até superar o índice 
de crescimento de vendas 
registrado em 2020. 

Em relação à Páscoa, 
uma pesquisa feita pela 
Acats revela que a maioria 

dos supermercadistas está 
otimista. O levantamento 
apontou que 47% do en-
trevistados compraram 
mais chocolates do que o 
ano passado e 37% manti-
veram o mesmo tamanho 
do estoque de produtos. Os 
preços, porém, estão, em 
média, 11% maiores neste 
ano.

Supermercados comemoram um 
aumento de 7,68% nas vendas

O presidente da Acats, Francisco Crestani, estima que na região as 
estimativas também ficaram dentro da média estadual

Francisco Crestani, presidente da Acats 

Divulgação

São Miguel do Oeste

O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, mar-
cou presença quinta-feira, 25, na reunião do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável 
(Comdes), ocasião em que explanou sobre novas formas 
de incentivo que devem ser implementadas no município. 
Uma delas, segundo o prefeito, que deverá ser enviada à 
Câmara nos próximos dias, diz respeito à celebração de 
convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, para que um médico veterinário do muni-
cípio possa auxiliar agroindústrias nos processos de ins-
peção animal, agilizando a geração de emprego e renda.

Outra é referente ao incentivo a empresas do ramo da 
inovação e tecnologia, conforme conversa prévia com o 
secretário de estado do Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável, Luciano Buligon, no início da semana passada.

Durante a reunião do Conselho, também foi aprovado 
o incentivo para capacitação de mão-de-obra em curso de 
mecatrônica, com subsídio de 50% do valor pelo municí-
pio. Neste projeto, serão contemplados oito profissionais 
de diferentes empresas de São Miguel do Oeste.

Município estuda 
novas formas de 

incentivo econômico

Prefeito Wilson Trevisan participou da reunião do Comdes

Ascom/P-SMO
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MENORES E “MAIORES” INFRATORES

Seguidamente menores são detidos por co-
meterem infrações. De “menor” só a ida-

de, pois a “esperteza” é de gente grande, pois 
sabem que nada lhes acontecerá.

Entretanto, não sejamos ingênuos: por de 
trás de vários menores há “maiores”. Estes à 
Polícia precisa flagrá-los e, consequentemente, 
prendê-los. 

A LÓGICA DO BARÃO

O político, filósofo e escritor francês, Barão 
de Montesquieu, observou, ainda no sé-

culo XVIII, que “a injustiça que se faz a um é 
uma ameaça que se faz a todos”.

A ‘camuflagem’ obsta a visualização do ‘ile-
gal transvestido’ e várias injustiças passam 
incólumes. Por isso, também, muitos não per-
cebem que, sorrateiramente, poderão, obvia-
mente de forma velada, serem injustiçados.

Porém, embora raríssimos, há perspicazes 
que, além de notar várias ‘aberrações ocultas’, 
compreenderam o ‘modus operandi’ dos pra-
ticantes e, consequentemente, entenderam a 
‘lógica’ do autor da clássica obra literária ‘O Es-
pírito das Leis’. 

COISAS DE THOMAS JEFFERSON

Em matéria de estilo, nade com a corrente. 
Já em matéria de princípios, permaneça 

firme como uma pedra. 
O terceiro presidente dos EUA era fera. 

DECADÊNCIA E APARÊNCIA 

O equilíbrio que alguns e algumas fazem 
para, na aparência, não demostrar a de-

cadência é magistral. 
A escassez sobrevive à base de financiamen-

tos ‘renováveis’ e pagamentos protelados. 
Admiro os ‘equilibristas’ da decadência e 

aparência. Não é ironia. Afinal, são criativos, 
pois não deve ser fácil aparentar tudo ter sen-
do que a realidade é o oposto. 

E ainda há a árdua tarefa de buscar sem ofe-
recer.  

TEM “GENTE BOA” QUE ME FEZ SOFRER; 
TEM “GENTE BOA” QUE ME FAZ CHORAR I

Envaidecer-se de ter feito grandes coisas 
já não é lá muito bonito, afinal o homem 

inteligente sabe que é apenas instrumento da 
vontade Divina, no máximo co-autor, e não au-
tor exclusivo de sua história.

Agora, a vaidade por ter conquistado miga-
lhas, e ainda por cima tendo que corromper seu 
caráter, negando a verdade e torcendo os fatos 
para encaixá-los em narrativas falsas, essa é 
absolutamente terrível.

TEM “GENTE BOA” QUE ME FEZ SOFRER; 
TEM “GENTE BOA” QUE ME FAZ CHORAR II

Principalmente quando mata no germe talen-
tos que poderiam realizar muito mais se se-

guissem firmes na missão e deixassem Deus agir 
mais do que seus egos no controle do processo.

O semeador segue jogando as melhores semen-
tes, mas nem todos os solos são dignos delas.

De que esses coitados se envaidecem, meu Deus?

FICA A DICA

Gostaria de lembrar que discutir com eti-
quetas e slogans não substitui argumen-

tos e fatos.

LIBERDADE INDIVIDUAL 

Ninguém deveria ser obrigado a viver fan-
tasias alheias.  Muito menos fazer parte 

delas quando elas servem a experimentos sociais 
no qual se perde o poder sobre a própria vida.

Seja em nome da saúde ou da economia, a 
liberdade individual é um bem insubstituível. 

Toda tentativa de substituí-la por alguma 
forma de dirigismo, tem como premissa que a 
própria vida em liberdade é um mal que preci-
sa ser corrigido.

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Ana Luisa Fortes

Amanda Menegotto 
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SENSACIONALISTAS 

Tapei propositalmente nome e foto da 
jornalista por um motivo muito simples: 

gente assim não merece ibope.
Gente egoísta, covarde e hipócrita, que fica 

trancada dentro de casa apontando o dedo re-
criminador para quem está nas ruas, suportan-
do todo o peso do mundo nos ombros.

Gente disposta a afundar o país e destruir a 
vida de dezenas de milhões de pessoas, pura e 
simplesmente por asquerosos motivos políti-
cos. Gente pequena.

E, enquanto baba ódio no teclado do Ma-
cBook, ainda tem a inacreditável audácia de 
falar sobre amor.

Isso é gente?

ESCOLHA

Há uma escolha óbvia: Acompanhar a co-
bertura jornalística da pandemia ou per-

manecer são.

COISAS QUE UM HOMEM NÃO DEVE TER

-Bermuda rosa
- Óculos roxo

- Tênis abóbora
- Cueca vermelha
- Medinho do escuro
- Livro de autoajuda
- Coque samurai (você não é japonês)
- Nécessaire
- Um Ps8 só pra ele

NA AUDIÇÃO

-Um homem para outro: Você viu que 
descobriram que o COVID causa pro-

blemas no ouvido?
-Que?
-O COVID, descobriram que causa proble-

mas de audição.
-Que?
-Os caras descobriram que... 
-Que?

MORTE/COVID

A morte sempre pairou sobre a humanida-
de. Vida e morte fazem parte de um mes-

mo processo. 
Mas o que assusta é não ter como evitar a 

propagação da morte porque as pessoas ou se 
julgam imortal e protegidas por uma mão mis-
teriosa e desdenham de prevenções e são agen-
tes da morte. 

Morrer é fato e de muitas causas, porém 
este vírus está desafiando nossa imunidade e 
a ciência, mas vamos superar. No entanto, com 
muitas perdas.

SÓ TENTE SE CONSEGUIR

Se conseguir, tente ser popular. Se não con-
seguir, não tente. Simples, assim. 

Não é bacana ter panca de antipático. Enten-
do que também não é defeito. Cada um tem o 
seu jeito de ser. 

Penso que não é legal a pessoa dissocial ‘for-
çar a barra’ para transparecer sociável. 

NAS ENTRELINHAS

O ateu moderno, em particular, não está li-
vre da crença de que o Estado deve ser 

obedecido porque, afinal, todos os governos 
são ‘divinos’.

A VIDA COMO ELA É (OU NÃO)

Uns comemoram seis décadas de matri-
mônio (Bodas de Diamante). Outros 

morrem antes de chegar à metade dos 60 
anos de idade. Mistérios. Religiões e ateus. 
Ciência. Vida: tão vibrante; tão desbotada. 
Certezas. Incertezas. Céu. Inferno. Reencar-
nação. Sono eterno.

Humberto Gessinger, na música ‘Curta-
-metragem’, dos Engenheiros, diz: “A vida é 
uma viagem. Passagem só de ida. Há quem 
diga que não valha. Há quem mate pra viver”.

E aquele senhor sujo, descalço, fétido que, 
cambaleando, gritava: “Muitos, de tanto pen-
sar de que forma vão viver, não vivem”.

Estava quase concordando com o andari-
lho quando, repentinamente, um pensamen-
to de Schopenhauer lembrou-me que “que-
rer é essencialmente sofrer e como viver é 
querer, toda a existência é, essencialmen-
te, dolorosa”. 

“VIDA MODERNA”

Dormir com benzodiazepinas. Horas de-
pois acordar com anfetaminas. 

Ambição. Ilusão. O destino perfeito que nun-
ca se alcança. O percurso para atingi-lo cansa.

O milionário lamenta. O pobre coitado com 
pouco se contenta.

O imaginário que constrói é o mesmo que 
destrói. As lágrimas da emoção são iguais as da 
decepção.

Olhares entediados. Outros cansados. Al-
guns fissurados.

Impacientes. Pacientes. Doenças. Crenças.
Vida após a morte?  Como será o amanhã? 

O que aprendi ontem? Por que o hoje é assim?  
Qual é o meu norte?     

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Sacanagem é o Saci ser flagrado dirigindo 
embriago em uma blitz e o policial man-

dá-lo fazer o quatro. 

O SOM

“Se perder minhas mãos não precisarei 
mais trabalhar. Se perder minhas pernas 

não precisarei mais mendigar. Se perder minha 
boca não precisarei mais falar. E se perder meus 
olhos não precisarei mais chorar”. Parte da le-
tra de ‘Moonshadow’ - Cat Stewens. 

Emanuele Cristina Ely

Juliana Guimarães

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 01 de abril 2011.

A briga do PMDB em manter João Grando à 
frente da SDR era para que ele fosse o can-

didato da sigla em 2012 já que, reiteradas vezes, 
o ex-prefeito, João Valar, disse que não quer mais 
saber de política.

Se Valar for irredutível, os peemedebistas fica-
rão em maus lençóis. Nomes o partido tem, mas 
nenhum com o poder de angariar votos como os 
dos “joãos”.
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Santa Helena

A prefeitura de Santa 
Helena e a Associação 

Hospitalar de Tunápolis 
assinaram na semana pas-
sada dois convênios de re-
passes de recursos. Estive-
ram no ato os secretários 
de Administração Marcelo 
Campagnaro, e de Saúde, 
Carlos Mello, além da ad-
ministradora do Hospital, 
Cristine Groth, o prefeito 
Blásio Hickmann e o presi-
dente da Associação Hos-
pitalar de Tunápolis, Van-
duir Matias Deters.

Um dos convênios é 
sobre o plantão médico, 
no qual a prefeitura vai re-
passar 12 parcelas de R$ 
14.142,04. O outro é o au-
xílio manutenção e plano 
operativo, no qual serão 
repassadas cinco parcelas 
de R$ 18.657,00 durante o 
ano de 2021. Esse repasse 
foi aprovado pela Câmara 
de Vereadores de Santa 
Helena.

Segundo o prefeito Blá-

sio Hickmann, os recursos 
repassados são resultado 
da parceria que há entre 
o poder público e o hos-
pital. “Quem sabe não seja 
o que o hospital precisa, 
mas é o que conseguimos 
repassar neste momento”, 
afirmou. Hickmann citou a 

Lei 173, a qual  impede os 
municípios de fazer repas-
ses além do percentual do 
IPCA.

O presidente da Asso-
ciação Hospital de Tuná-
polis ressaltou a importân-
cia dos convênios com os 
órgãos públicos para man-

ter o Hospital. “Em nome 
do hospital é necessário 
agradecer a receptividade 
e pela forma cordial que 
esses convênios foram as-
sinados. Essa cordialidade 
é resultado de uma coope-
ração que vem dando cer-
to”, enalteceu Vanduir.

Prefeitura assina convênio 
com o hospital de Tunápolis

Município vai repassar recursos para usufruir de
plantão médico e plano operativo

Convênio foi assinado na semana passada no gabinete do prefeito Blásio Hickmann

Divulgação

Tunápolis

A Associação Hospitalar 
de Tunápolis realizou 

segunda-feira, 29, a assem-
bleia geral ordinária de 
prestação de contas, reali-
zada de forma online pelo 
aplicativo “Google Meet”. As 
contas, que foram apresen-
tadas de forma detalhada 
pelo contador e a planilha 
disponibilizada aos parti-
cipantes, apresentaram um 
pequeno déficit em 2019 e 
um superavit em 2020. As 
mesmas receberam parecer favorável do Conselho Fiscal 
e foram aprovadas por unanimidade.

O presidente Vanduir Matias Deters também apresen-
tou de forma sucinta um relato dos principais investimen-
tos e realizações feitas no Hospital nos últimos dois anos. 

Na ocasião, também foi feita e eleição para nova dire-
toria, concoorerndo apenas uma chapa. Vanduir Matias 
Deters foi reeleito presidente, ficando como vice-pre-
sidente Arcádio Orth, secretário Márcio Turcatto, vice-
-secretária Suzana Frizon, tesoureira Clair Pohlmann 
e vice-tesoureiro Alcides Hofer. O conselho fiscal ficou 
constituído pelos membros titulares Volmir Immig, 
Adriano Gassen e Paulo Hahn, e suplentes Jorgélia Dal-
monte, Luana Heberle e Darci Naue.

Segundo Vantuir, o grande desafio para o próximo 
biênio é com a pandemia, que mexeu com a economia e 
afeta os hospitais diariamente. “Os reajustes dos recur-
sos que recebemos foram de percentual baixo, mas hou-
ve um aumento absurdo de preços dos medicamentos, 
produtos e insumos diversos. Com ajuda da comunidade 
e do poder público vamos vencer essa batalha”, finaliza.

Associação Hospitalar 
realiza assembleia e 

elege diretoria

Vanduir Matias Deters foi 
reeleito para a presidência

Divulgação
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Horóscopo
Semanal

Comece uma grande fase em sua vida. 
Seu melhor dia é 17 de março e você terá 
muita sorte em tudo o que se propor a fa-
zer. No local de trabalho, você terá novos 
colegas que servirão de apoio e deve acei-
tar ajuda. Tente relaxar e melhorar seus 
problemas nervosos.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

É hora de decidir crescer como pessoa e a in-
decisão para poder alcançar triunfos no traba-
lho. Você é uma pessoa muito gentil e caridosa, 
mas deve aprender a administrar melhor suas 
finanças para não ficar sem dinheiro. Casais 
podem conversar sobre passos importantes 
como o casamento ou morar juntos.

Semana de muitas atividades importantes 
em sua vida e você decide colocar tudo em 
ordem ao seu redor. Tenha cuidado com o 
que você fala e tente não se meter em fo-
focas. Procure não ser inocente e confiar 
nas pessoas certas. Os raios de sol ajudam 
a melhorar suas energias.

Semana para começar a se renovar com-
pletamente em muitos aspectos, especial-
mente no ambiente de trabalho. Você faz 
pagamentos de dívidas ou organiza as-
suntos pendentes. Procure dormir mais à 
noite e desligue o celular; é importante ter 
o descanso adequado.

Uma semana de muito pensamento no seu 
trabalho. Você pode decidir mudar de vida e 
busca um projeto de trabalho mais alinha-
do com a sua carreira. Amigos o procuram 
para dar uma notícia ou fazer um convite. 
Tenta ficar ao ar livre para renovar suas 
energias, mas com responsabilidade.

Semana de estar com muitos projetos atra-
sados. Por isso, tente não se desesperar 
para não ter problemas com os chefes da 
sua empresa. Seu signo é muito impulsivo 
e deve pensar antes de falar. Cuide melhor 
da alimentação para ter mais saúde.

Semana de muito trabalho e supervisão. 
Tome muito cuidado com seu desempenho 
para não ter problemas. Será uma semana 
para relembrar muito às pessoas que não es-
tão mais com você; medite, faça uma oração 
e fique em paz. Um compromisso importan-
te chegará e pode ser com seu parceiro.

Semana de estar com toda a força para sair 
de problemas pessoais ou no trabalho. Lem-
bre-se que o seu signo é muito rancoroso e 
isso te faz ter dificuldades na sua vida pes-
soal, por isso aprenda a abrir mão do que 
não era para ser. Seja uma pessoa melhor. 
Você recebe uma proposta importante.

Semana de ficar mais calmo e ver que os 
tempos ruins ficaram para trás. Lembre-
-se que o seu signo está com a sua energia 
completamente renovada. Agora você está 
pronto para aconselhar e orientar a todos 
ao seu redor. Você recupera o amor perdido 
e será uma semana muito apaixonante.

Uma semana de muita renovação, na qual 
você terá a oportunidade de conhecer pes-
soas muito importantes. Tenha cuidado 
com as costas e os joelhos e tente não se 
machucar durante o exercício. Você é muito 
carismático e engraçado o que atrai pesso-
as que o apreciam.

Semana de muita sorte e metamorfoses 
em sua energia. Serão dias movimentados 
e reuniões que anunciam algumas mudan-
ças. Você saberá de uma gravidez familiar 
que trará muita felicidade. Um amor do 
passado o procura para fechar o círculo ou 
pagar uma dívida.

emana de muitas mudanças em sua vida 
pessoal e fechamento dos ciclos de energia 
negativa. Beba muita água e tome banhos 
para purificar as energias. Nos negócios, 
procure não se associar a amigos e contrate 
profissionais. Você planeja uma viagem ou 
passa momentos felizes com o parceiro.

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 22/07

23/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 20/01

21/01 a 18/02

19/02 a 20/03

Região 

O Instituto Evaldo Lodi 
(IEL/SC), entidade da 

Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Cata-
rina (Fiesc), apresentou a 
industriais do Oeste e Ex-
tremo-Oeste quinta-feira, 
25, o Programa Talentos 
Inovadores. Desenvolvida 
em parceria om o CNPq e 
a Fapesc, a iniciativa pos-
sibilita que as empresas 
contratem profissionais 
graduados e pós-gradu-
ados, de forma flexível e 
econômica.

De acordo com a ge-
rente executiva do IEL/
SC, Eliza Coral, o objetivo 
é dar suporte e acelerar 
projetos das empresas. 
Podem ser contratos pro-
fissionais recém-forma-

dos, experientes e pessoas 
com mestrado e doutora-
do. O IEL dá todo o su-
porte, desde a elaboração 
do projeto. Para aderir 
ao programa, a empresa 
precisa definir o projeto 
que quer desenvolver e o 
perfil do profissional a ser 
contratado. A contratação 

pode ser feita pelo perí-
odo de um ano, podendo 
ser prorrogada por mais 
12 meses. 

O vice-presidente re-
gional Extremo-Oeste da 
Fiesc, Astor Kist, sublinha 
que as indústrias preci-
sam constantemente se 
reinventar, se aprimorar 

e estarem atentas às no-
vidades do mercado. “O 
programa é muito opor-
tuno para este momento 
porque facilita a busca de 
talentos para auxiliar no 
desenvolvimento de novos 
produtos ou para o apri-
moramento das empre-
sas”, avalia.

Industriais do Oeste e Extremo-Oeste 
conhecem programa Talentos Inovadores

Desenvolvida pelo IEL, iniciativa possibilita a
contratação de profissionais graduados e pós-graduados

de maneira flexível e econômica

Encontro foi realizado de forma virtual 

Divulgação
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R$ 70 milhões 
de lucro 
 A Companhia de Gás 
de SC (SCGÁS) publicou 
na semana passada o 
balanço de resultados do 
ano de 2020. A empresa 
contabilizou receita bruta 
de R$ 1,24 bilhão e o 
lucro líquido alcançou os 
R$ 70 milhões. Quanto 
à  distribuição do gás 
natural, após importante 
queda nos meses de 
março a junho em razão 
dos reflexos da pandemia 
de Covid-19, a empresa 
passou a registrar 
recordes históricos de 
venda entre agosto e 
dezembro. Contudo, 
no acumulado do ano, 
houve queda de 6,7% em 
relação a 2019. Em média, 
foram distribuídos cerca 
1.835.677 m³ por dia do 
insumo. 

Sicoob vai abrir 16 agências em SC em 2021 
O Sicoob SC/RS vai 

inaugurar 20 novas 
agências em 16 cidades 
de cinco regiões de Santa 
Catarina até dezembro. 
As novas agências fazem 
parte de um plano de 
expansão do cooperativis-
mo de crédito no Sul do 
país. Além das 20 agências 
do Estado, a Central SC/
RS abrirá 45 unidades no 
Rio Grande do Sul e cinco 
em cidades atendidas no 
Paraná. Ao todo, são 70 
novas agências nos três 
estados do Sul. 

"O Sicoob tem pers-
pectiva de continuar 
com sua forte expansão 
e crescimento, tanto no 
modo tradicional, com a 

abertura física de agências, 
quanto no modo virtual, 
através da associação digi-
tal", disse o presidente do 
Sicoob Central SC/RS, Rui 
Schneider da Silva.

Veja as cidades contem-
pladas em SC: Balneário 
Camboriú, Balneário 

Rincão, Blumenau (2), 
Brusque, Florianópolis (2), 
Garopaba, Jaraguá do Sul 
(3), Mirim Doce, Nave-
gantes, Porto Belo, Rodeio, 
São João do Itaperiú, São 
José, São Lourenço do 
Oeste; Trombudo Central; 
e Tubarão.

Indústrias de pequeno 
porte de Santa Catarina 
têm a oportunidade de 
obter crédito de R$ 20 mil 
a R$ 80 mil para capital de 
giro, sem a necessidade de 
o empreendedor apresen-
tar garantia real. As taxas 
de juros variam de 5,5% a 
6,5%, mais a variação da 
taxa Selic, com carência de 
12 a 18 meses e com prazos 
de 30 a 36 meses para o 
pagamento do financia-
mento. A iniciativa é uma 
parceria entre Federação 
das Indústrias do Estado 
de SC (Fiesc) e o Banco 
Regional do Desenvol-
vimento do Extremo Sul 
(BRDE).

Para que não seja neces-
sário dispor de garantia 
para o empréstimo, a em-
presa deve ser indicada por 
uma companhia da qual 
seja fornecedora (empresa 

âncora) ou pelo sindicato 
que representa a sua cate-
goria. Não há comprometi-
mento financeiro de quem 
faz a indicação. 

Para solicitar o financia-
mento, a empresa precisa 
apresentar alguns requisi-
tos. Entre eles, faturamento 
anual de 2019 (se a solicita-
ção ocorrer até 30 de abril) 
ou de 2020 (se ocorrer após 
1º de maio) superior a R$ 
100 mil, mais de dois anos 
de constituição, situação 

regular e sem registro 
de débitos pendentes no 
Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central 
(BC), não constar pedido 
de falência ou recuperação 
judicial nas bases de dados 
do Serasa, entre outras 
demandas. Microempreen-
dedores Individuais (MEIs) 
não estão contemplados no 
convênio.

O pedido de emprésti-
mo é feito de forma online. 
O empreendedor deve 

acessar a plataforma fiesc.
aplicativo.digital e preen-
cher os dados solicitados. 
Pelo endereço fiesc.com.br/
capitalSC é possível fazer 
simulações.

Mais prazo: Além do 
crédito industrial, o BRDE 
também busca a prorroga-
ção de dívidas junto a ór-
gãos federais que repassam 
recursos a Santa Catari-
na. A intenção é, com o 
agravemento da pandemia 
em março, congelar os 
financiamentos já contra-
tados por mais seis meses. 
"A nova solicitação de pos-
tergação junto aos órgãos 
repassadores de recursos 
evidencia que o BRDE 
está atento às necessida-
des dos empresários que 
enfrentam com coragem 
esta crise", ressalta o diretor 
financeiro do BRDE, Mar-
celo Haendchen Dutra.

RCN - 620 | rcnonline.com.br
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NEGATIVA 
   O juiz federal Diógenes 
Tarcísio Marcelino 
Teixeira, da 3ª Vara da 
Justiça Federal em 
Florianópolis, negou um 
pedido do Ministério 
Público Federal (MPF) 
para obrigar o Estado e 
a União a implantarem 
mais leitos de UTI e 
de enfermaria para 
combater a pandemia 
da Covid-19.  O juiz 
considerou, entre 
outros argumentos, que 
embora haja colapso no 
sistema de saúde, não é 
"possível a interferência 
pontual do Poder 
Judiciário na gestão da 
política pública da saúde 
de Santa Catarina".

BRDE e Fiesc promovem 
crédito especial à indústria
Empreendedores podem financiar até R$ 80 mil sem a necessidade de garantia real

Páscoa e comércio local II
“A Páscoa representa a 

esperança, sentimento que 
é tão importante nos dias 
de hoje. Por isso, o objetivo 
da campanha foi buscar um 
tom de otimismo e felicidade 
neste momento tão difícil, 
além de incentivar o consumidor a valorizar o trabalho 
de pequenos empreendedores que produzem tudo com 
muito carinho e dedicação”, afirma o presidente da 
FCDL/SC, Ivan Roberto Tauffer (foto).

Páscoa e comércio local I
A alegria, o otimismo e a imaginação das crianças são 

as protagonistas da campanha de Páscoa 2021 da Fede-
ração das Câmaras de Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/
SC). A iniciativa traz o tema 'Chocolate ou presente?'. 
No filme produzido especialmente para a data, a FCDL 
incentiva que independente de presentear com chocolate 
ou outros produtos, os consumidores podem aproveitar 
as vantagens do comércio local.

DIVULGAÇÃO

Moisés assina 
nova MP 
 O governador Carlos 
Moisés da Silva assinou 
na segunda-feira (29), seu 
último dia como chefe 
do Executivo antes do 
afastamento, uma Medida 
Provisória (MP) que prevê 
uma linha de crédito para 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) 
e micro e pequenos 
empreendedores. O texto 
prevê o repasse de recursos 
de maneira emergencial, 
com limite de R$ 10 mil 
para MEIs e R$ 100 mil 
para micro e pequenos 
empreendedores, prazo 
de carência de 12 meses e 
pagamento em 36 meses. 
Para operar o montante 
de crédito, o governo do 
Estado vai subsidiar os 
juros: foram reservados R$ 
250 milhões para este fim.

MAURICIO VIEIRA/SECOM

MAURICIO VIEIRA/SECOM

DIVULGAÇÃO
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Esposa arrependida por adotar 
sobrenome do marido poderá 

retomar nome de solteira

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) acolheu pedido de retificação de registro civil 

de uma mulher que, ao se casar, adotou o sobrenome do 
marido, mas alegou nunca ter se adaptado à modifica-
ção, a qual lhe teria causado abalos psicológicos e emo-
cionais.

Segundo a mulher, o sobrenome do marido acabou se 
tornando o mais importante em sua identificação civil, 
em detrimento do próprio sobrenome familiar, gerando 
desconforto, especialmente porque ela sempre foi co-
nhecida pelo sobrenome do pai, e os únicos familiares 
que ainda carregavam o patronímico familiar estavam 
em grave situação de saúde.

“Dado que as justificativas apresentadas pela parte 
não são frívolas, mas, ao revés, demonstram a irresigna-
ção de quem vê no horizonte a iminente perda dos seus 
entes próximos sem que lhe sobre uma das mais palpá-
veis e significativas recordações – o sobrenome –, devem 
ser preservadas a intimidade, a autonomia da vontade, 
a vida privada, os valores e as crenças das pessoas, bem 
como a manutenção e a perpetuação da herança fami-
liar”, afirmou a relatora do recurso, ministra Nancy An-
drighi.

A ministra lembrou que é tradicional uma pessoa, 
geralmente a mulher, abdicar de parte significativa dos 
seus direitos de personalidade para incorporar o sobre-
nome do cônjuge após o casamento – adquirindo, dessa 
forma, uma denominação que não lhe pertencia e, assim, 
transformando a sua própria genética familiar. Os mo-
tivos para essa modificação, segundo a relatora, podem 
ser vários, como a histórica dominação patriarcal, o es-
forço para agradar ao outro e até mesmo a tentativa de 
adquirir status social com a adoção do patronímico.

“Todavia, é indiscutível que a transformação e a evo-
lução da sociedade em que vivemos colocam essa ques-
tão, a cada dia, em um patamar de muito menor relevân-
cia e, mais do que isso, a coloca na esfera da liberdade e 
da autonomia da vontade das partes, justamente porque 
se trata de uma alteração substancial em um direito da 
personalidade, indissociável da própria pessoa humana”, 
afirmou a ministra.

No caso dos autos, a ministra ressaltou que, confor-
me conclusão da sentença – posteriormente reformada 
pelo tribunal local –, a mulher não baseou o pedido em 
mera vaidade; ao contrário, apresentou razões concretas 
para retomar o sobrenome de solteira, ao mesmo tem-
po em que comprovou que a modificação não acarretará 
impactos para outras pessoas.

Fonte: stj.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

Barra Bonita

A administração muni-
cipal de Barra Bonita 

anunciou na última sema-
na o cancelamento da lici-
tação para a construção de 
uma ponte sobre o Rio das 
Antas, na Linha Pomba, 
no interior do município. 
De acordo com o prefeito 
Agnaldo Deresz, o gover-
no decidiu pela suspensão 
após uma série de irregu-
laridades. Conforme ele, 
todo o processo foi realiza-
do pela administração do 
ex-prefeito Moacir Piroca, 
que no final de 2020 anun-
ciou a construção da obra 
no valor de R$ 2,2 milhões. 

Na época, o ex-prefeito 
explicou que o município 
faria a construção da ponte 
e o governo do Estado fa-
ria o asfaltamento ligando 
Barra Bonita a Romelân-
dia. O dinheiro para essa 
obra havia sido deixado 
em caixa pelo ex-prefeito. 

O atual prefeito assumiu o 
governo no começo deste 
ano e já foi notificado de 
uma série de denúncias e 
irregularidades referentes 
à construção. 

De acordo com De-
resz, a administração 
passou a analisar toda a 
documentação e exigiu 
a paralisação de todo o 
processo executado até o 
momento. Ele disse que 
foram encontradas ao 
menos seis falhas, entre 
elas a falta de uma pas-
sarela para a passagem 
de pedestres e ciclistas, 
além da ausência do le-
vantamento topográfico, 
estudo hidrológico, ve-
rificação hidráulica da 
ponte e detalhamento 
dos serviços de terrapla-
nagens, além da falta de 
um memorial descritivo.

A administração entrou 
em contato com a Secreta-
ria de Estado da Infraes-
trutura para averiguar as 

questões pendentes e foi 
informada que esses itens 
são uma exigência para a 
aprovação da ponte no lo-
cal. O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) também 
constatou as falhas e pediu 
o cancelamento da licita-
ção irregular. 

Segundo Deresz, a pre-
feitura já está em contato 
com os órgãos competen-
tes do Estado para ajustar 
os pontos pendentes e ve-
rificar qual a melhor forma 
de dar continuidade aos 
trâmites para que a ponte 
de fato saia do papel. 

Prefeitura cancela licitação 
para construção de ponte 

Tribunal de Contas do Estado constatou as falhas e pediu o cancelamento 
da licitação, considerada irregular 

Prefeito Agnaldo Deresz

Portal Peperi

Região

As empresas do Extre-
mo-Oeste que alme-

jam modernizar o modelo 
de gestão ou estão em fase 
de expansão, podem se 
inscrever no Programa de 
Gestão Avançada (PGA), 
do Sebrae/SC. A iniciativa 
busca desenvolver e certi-

ficar o sucesso da empresa 
por meio do treinamento 
prático em gestão inova-
dora de indicadores e re-
sultados. As consultorias 
estão previstas para ini-
ciar no dia 4 de maio, em 
São Miguel do Oeste. 

Elaborado por especia-
listas em pequenas e mé-
dias empresas, o progra-

ma contribui para definir a 
estratégia de crescimento 
e evolução das empresas, 
desenvolvendo um modelo 
de gestão inovador, basea-
do em indicadores e me-
tas. As empresas partici-
pantes recebem consultor 
especialista em cada área: 
gestão financeira, gestão 
de marketing, gestão de 

processos, gestão de pes-
soas e gestão estratégica.

No total serão 228 ho-
ras de carga horária, com 
152 horas de consulto-
ria individual presencial 
e on-line, 60 horas de 
workshops presenciais ou 
virtuais coletivos e 16 ho-
ras de avaliações da equi-
pe técnica. 

Programa de Gestão Avançada do
Sebrae/SC inicia em maio 
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São Miguel do Oeste

O grupo “Os Brabo”, formado por Eliel Metzdorf, Car-
los Stumm, Vinicius Molina, Cesar Wadenphul e Ian 

Bráulio, fará neste domingo de Páscoa, 04, a distribui-
ção de cestas para crianças carentes do muncípio. Para 
alegria das crianças, serão distribuídas 250 cestinhas 
nos bairros da cidade. Serão visitados pelos “coelhos” os 
bairros Santa Rita, Villa Nova 1 e 2, Bairro Estrela e Bair-
ro São Sebastião. “Desde já, desejamos uma feliz Páscoa 
a todos, e que o espírito da data renove a solidariedade 
entre as famílias e a comunidade”, enfatizam os integran-
tes do grupo.

“Os Brabo” farão 
distribuição de cestas a 

crianças carentes

Integrantes do grupo prepararam 250 cestas para
distribuir em bairros da cidade

Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CNPJ: 18.749.159/0001-79 

NIRE: 42400023975 
 

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Ordinária 

 
O Presidente da COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 25 DE MAIO 

– COOPER 25 DE MAIO, CNPJ 18.749.159/0001-79, no uso das atribuições conferidas pelo 

Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 

que se realizará na Linha Dois Irmão, Interior de São Miguel do Oeste - SC, no dia 15 de Abril de 

2021, em primeira convocação às 12:30 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda 

convocação às 13:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número 

total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 14:30 

horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte: 

 

ORDEM DO DIA: 

 

1 – Apresentação e Aprovação das contas Exercício 2019 e 2020 

2 – Relatório do Conselho de Administração 

3 – Parecer do Conselho Fiscal 

4 – Admissão e Demissão de Associados 

5 – Eleição do Conselho de Administração 

6 – Eleição do Conselho Fiscal 

7 – Aprovação do Pró Labores conselho diretor e conselho fiscal 

8 – Autorização da AGO para contrair empréstimos e financiamentos bancários 

9 – Aprovação para compra e venda de bens moveis e imóveis 

10 – Deliberação de delegado e suplente para representar a Cooperativa junto a CCA 

11 – Assuntos Gerais 

 

Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 228 associados. 

 

São Miguel do Oeste – SC, 29 de março de 2021 

 

Adelar Luiz Bavaresco 

Presidente em Exercício 

CPF: 563.508.569-53 

São Miguel do Oeste

O município de São Mi-
guel do Oeste lançou 

nesta semana o Edital 
001/2021 de processo 
seletivo para contratação 
de pessoal por tempo de-
terminado, para substi-
tuição de servidores efe-
tivos em licença, férias ou 
que desempenham fun-
ções de confiança.

As inscrições podem 
ser realizadas até o dia 
26 de abril de forma pre-
sencial no Setor de Proto-
colo da prefeitura, das 8h 
às 11h30 e das 13h30 às 

17h30 A prova objetiva é 
obrigatória para todos os 
candidatos e será aplicada 
no dia 16 de maio, no pe-
ríodo matutino, em local 
a ser informado nos si-
tes www.ameosc.org.br e 
www.saomiguel.sc.gov.br. 

Às vagas são para ad-
vogado, arquiteto, assis-
tente social, educador 
físico, educador social 
(artes), enfermeiro, en-
genheiro civil, farmacêu-
tico, fsioterapeuta, fono-
audiólogo, médico clínico 
geral, médico infectolo-
gista, médico psiquiatra, 
nutricionista, odontó-

logo, orientador social, 
psicólogo, pedagogo, te-
rapeuta ocupacional, mé-
dico veterinário, auxiliar 
de consultório dentário, 
fiscal de obras e postura, 
motorista, operador de 

máquinas, técnico em en-
fermagem, recepcionista, 
técnico administrativo, 
agente comunitário de 
saúde (dengue) e agen-
te comunitário de saúde 
(ESF).

Seletivo para diversos cargos é 
lançado pelo município

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de abril de forma
presencial no Setor de Protocolo da prefeitura
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Belmonte

A Polícia Civil de Belmon-
te solicitou e a justiça 

deferiu a prisão preven-

tiva do homem suspeito 
de ser o autor do incêndio 
que destruiu três residên-
cias no dia 13 de março no 
município. De acordo com 

a Polícia Civil, Luis Sander 
da Silva começou o incên-
dio que deixou 15 pessoas 
desalojadas. Com a ordem 
de prisão, policiais civis de 

Belmonte, São Miguel do 
Oeste e Bandeirante reali-
zaram diversas diligências 
para localizar o suspeito, 
porém sem êxito.

Decretada prisão preventiva de responsável por incêndios

São Miguel do Oeste

Fabiano Noll, de 26 
anos, residênte em São 

José do Cedro, morreu en-
quanto participava de um 
churrasco na noite deste 
domingo, 28, em São Mi-
guel do Oeste,lk depois 
que caiu em um barranco 
na Rua Willy Barth. Se-

gundo testemunhas, ele 
saiu do local do churrasco 
para urinar, mas não re-
tornou. Quando um amigo 
saiu para procurá-lo, en-
controu a víutima caída. 

Equipes de resgate fo-
ram acionadas, no entan-
to, Fabiano já estava sem 
os sinais vitais. Conforme 
a Polícia Militar, a vítima 

teria tropeçado em uma 
vala e sofrido a queda. 
Amigos teriam o encon-
trado ainda com vida 
e desceram o barran-
co para socorrê-lo. Eles 
tentaram estancar o san-
gramento, mas ele não 
resistiu. O caso é tratado 
pela polícia como morte 
acidental.

Rapaz morre ao cair de barranco durante churrasco

Fabiano Noll residia em São 
José do Cedro

Divulgação

- 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 jovem Mauriceia Estrai-
ch, de 22 anos, funcio-

nária da Lojas Magrão de 
São Miguel do Oeste, morreu 
cabonizada durante incên-
dio da casa onde morava, 
em Descanso. A tragédia 
sem precedentes no muni-
cípio aconteceu domingo, 
28, na Rua Antônio Wronski, 
conhecida como Rua do Vi-
veiro, no Bairro Jaroseski. 
A ocorrência foi registrada 
por volta das 6h. O Corpo de 
Bombeiros de São Miguel do 
Oeste foi acionado, no entan-
to, na chegada da guarnição 
o imóvel já estava tomado 
pelas chamas. 

A polícia trabalha com 
a hipótese de assassinato e 
prendeu o cunhado da víti-
ma, que pode ter sido o au-
tor do incêndio. Ele foi preso 
após a histíria contato con-
ter inconsistências. Ele, in-
clusive, conseguiu salvar um 
automóvel Fiat Punto que 
estava estacionado na gara-

gem. Ele precisou quebrar o 
vidro do carro para retirá-lo 
do local e sofreu um corte na 
mão direita. O carro teve da-
nos devido ao calor do fogo.

Após o trabalho de res-
caldo, o corpo de Mauriceia 
foi levado para o Instituto 
Médico Legal (IML), onde 
deverá permanecer por cer-
ca de 90 dias, até expedição 
de um laudo atestando a 
identidade, já que o corpo foi 
totalmente carbonizado. De 
acordo com o Instituto Geral 
de Perícias (IGP), não foram 
encontradas no corpo mar-
cas que indiquem algum tipo 
de violência, mas, por se tra-
tar de um óbito, as perícias 
no local do sinistro foram 
realizadas e a Polícia Civil. 

Na manhã de ontem, 
quarta-feira, 31, a Polícia 
Civil de Descanso realizou 
uma coletiva de imprensa na 
sede da 13ª Delegacia Regio-
nal de São Miguel do Oeste. 
De acordo com o delegado 
responsável pelo caso, Cle-
verson Muller, desde o iní-

cio das investigações foram 
encontradas divergências 
em depoimentos dados pelo 
irmão do companheiro de 
Mauricéia, sendo preso por 
falso testemunho ainda na 
noite de domingo, 28. 

O Delegado salientou que 
os exames preliminares mos-
traram que o incêndio foi cri-
minoso, mas não descartam 
nenhuma hipótese e nem a 
participação de mais pessoas 

neste crime. Devido esse fato 
o homem foi preso e está na 
Unidade Prisional Avançada 
de São Miguel do Oeste.

O pai da vítima, o reli-
gioso Dom Ermínio Estrai-
ch lamentou a morte da da 
filha e disse que ela havia se 
formado em um curso supe-
rior há poucos dias e estava 
feliz, pois iria trabalhar com 
ele em uma igreja em Des-
canso. 

Jovem morre carbonizada e 
cunhado é preso como suspeito

Mauriceia Estraich, de 22 anos, trabalhava em loja de São Miguel 
do Oeste, mas residia em Descanso

Casa em que Mauriceia Estraich (no detalhe) se encontrava 
sozinha foi consumida rapidamente pelas chamas

Marcos de Lima/Portal Peperi
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