
O município de Santa 
Helena teve confirmado 
um caso de Dengue 
no início deste mês 
de abril. Além do caso 
confirmado, há outros 
testes que aguardam a 
confirmação. A situação 
é preocupante e fez com 
que a administração 
municipal se reunisse 
na tarde de 
terça-feira

Familiares e amigos 
da jovem Mauriceia 
Straich, 22 anos, 
que morreu em um 
incênidio provavelmente 
criminoso  na manhã 
de 28 de março, em 
Descanso, promoveram 
uma carreata e um 
ato público em sua 
homenagem na tarde de 
sábado, 03, e pediram 
justiça
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Município gerou 320 novos empregos 
nos dois primeiros meses do ano

Só a JBS está com 180 oportunidades de trabalho abertas para sua unidade local em São Miguel do 
Oeste. Prefeito Wilson Trevisan acredita que o número de vagas continuará aumenrando
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

A Globo descobriu Chapecó

BOCA NO TROMBONE

Bastou o presidente Jair Messias Bolsonaro anunciar que 
faria uma visita à promissora cidade polo regional do 

Oeste de Santa Catarina, por hora capitaneada por João Ro-
drigues, e a poderosa Rede Globo de Televisão deu os ares 
da graça.

Os seus jornalistas, a meu ver apedeutas, disseram que 
em Chapecó está em colapso na saúde e com mais mor-
tos pela doença do que a média nacional. Que o município 
suspendeu as atividades não essenciais por 14 dias no fim 
de fevereiro e que alguns serviços, como restaurantes e 
mercados, que puderam ficar abertos tiveram mudanças 
no horário de funcionamento e redução da capacidade de 
clientes. Que também houve restrição à circulação de pes-
soas à noite na cidade. Além disso, igrejas, parques e praças 
foram fechados e a prefeitura disse que ampliou o número 
de testes de diagnóstico da Covid. Alguma novidade nisso?

Esqueceram de dizer que enquanto a oposição ao go-
verno e seus lacaios alardeavam o “Fique em casa”, os tra-
balhadores de Chapecó e municípios adjacentes trabalha-
ram dia e noite para alimentar os brasileiros e o mundo.

A bem da verdade, a região mais castigada com o avan-
ço explosivo do Covid-19, o Oeste de Santa Catarina começa 
a superar o trágico cenário de contaminados e de vítimas, 
com esperanças renovadas de controle da situação e o fim 

do noticiário fúnebre.
Chapecó, o polo central que recebe toda a demanda da 

maior região agropecuária do Estado, dá exemplos extra-
ordinários a Santa Catarina e ao Brasil de um gigantesco 
esforço de solidariedade.

A união da comunidade, com uma singular convergên-
cia entre a prefeitura, o setor privado, as instituições de 
saúde, as entidades da sociedade civil, está permitindo a 
reversão gradativa de um cenário caótico, realmente catas-
trófico.

O Centro de Eventos Plinio de Nes foi transformado em 
hospital de emergência. Ali, já estão internados 50 pacien-
tes com coronavírus. E mais 15, que estavam na UPA, serão 
acolhidos ainda nesta semana.

Outros 20 Leitos de UTI começam a funcionar também 
a partir de hoje, com equipamentos já instalados e recruta-
mento de 40 novos servidores qualificados, alguns até de 
Brasília e São Paulo. O Hospital Regional de Chapecó terá 
mais 26 leitos de UTI, aliviando a fortíssima pressão dos 
últimos dias.

Por isso, a região colonizada pelo Marechal Bormann 
com índios, brancos e negros, tem pleno emprego, importa 
mão-de-obra. Só não trabalha quem não quer. É terra boa! 
Plantando dá e não plantando, dão.

Editorial
Da camisinha

à máscara
Quando a pandemia da Aids surgiu no início dos anos 

1980, logo imaginou-se que o mundo seria dizimado 
pela nova doença, então totalmente desconhecida. Resul-
tante da contaminação pelo vírus HIV, transmitido em re-
lações sexuais e transfusão de sangue, a Aids ainda não 
tem uma vacina 40 anos depois. Entretanto, um conjunto 
de medicamentos retrovirais proporciona hoje uma vida 
praticamente normal aos infectados. Antes disso, porém, 
milhões morreram.  

Há muitas semelhanças do que foi vivido pelo mun-
do naquela época e o que o planeta enfrenta há mais de 
um ano com a pandemia do novo Coronavírus. Além do 
medo e incertezas do desconhecido, a população lá de 
trás também se dividiu em relação ao caos que se insta-
lou na saúde. Assim como hoje, não faltaram as alas do 
negacionismo e das teorias da conspiração. Vírus criado 
em laboratório e que escapou, dizia-se. Os Estados Unidos 
eram a bola da vez na cabeça dos paranoicos, como é a 
China hoje. 

Embora não tenha cura total ou uma vacina preven-
tiva, o vírus HIV matou muito menos no primeiro ano de 
surgimento do que a Covid-19. O HIV é mais letal, mas leva 
cerca de 10 anos para provocar os primeiros estragos no 
corpo humano. É também um vírus transmissível quase 
que exclusivamente pela prática sexual com um parceiro 
infectado, o que elimina o risco para casais monogâmicos. 
Porém, o uso de preservativo é, até hoje, a única forma de 
não adquirir o HIV.

 Vivemos hoje os mesmos dilemas, desafios e conflitos 
de 40 anos atrás. Antes, a negação do potencial destrutivo 
do HIV e os ataques às camisinhas, e hoje a negação da le-
talidade do Coronavírus e o desdém às máscaras. Ontem, 
se aconselhava o distanciamento sexual, e hoje é impera-
tivo o distanciamento social.  

Mesmo após 40 anos, a disseminação do vírus HIV 
continua fazendo vítimas, exclusivamente pela falta de 
cuidados da população no uso de preservativo nas rela-
ções sexuais. Segundo estatísticas, mais de 32 milhões de 
pessoas morreram desde o início da pandemia e outros 
38 milhões convivem com a Aids. Mortes que poderiam 
ter sido evitadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais 
de 2 milhões de pessoas perderam a vida pela Covid-19 
no planeta em apenas 1 ano. Quantas vidas poderiam ter 
sido poupadas se o uso da máscara, distanciamento so-
cial e hábitos de higiene tivessem sido respeitados? Talvez 
agora o ser humano tenha apreendido a lição.  Isso, no en-
tanto, só saberemos na próxima pandemia. 

Aqui os trabalhadores não puderam ficar em casa, pra você poder comer
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São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores aprovou em primeiro turno 
o Projeto de Lei 18/2021, de autoria do Poder Exe-

cutivo, que dispõe sobre a instituição do projeto “Minha 
Rua Mais Bonita”. O projeto foi apreciado durante a ses-
são ordinária de terça-feira, 06, realizada por videocon-
ferência.

O objetivo da proposta é estabelecer normas para im-
plementação e execução do programa denominado “Pas-
seio Popular”, bem como de programas sob a modalida-
de de colaboração e cooperação entre o poder público e 
a comunidade para a execução de obras de infraestrutu-
ra, paisagismo e urbanização do município.

Fazem parte do projeto os programas de Colabora-
ção e Cooperação para Pavimentação e Infraestrutura de 
Vias Públicas; de Colaboração e Cooperação para Cons-
trução de Calçadas e Passeios Públicos; de Colaboração 
e Cooperação para Paisagismo e Ajardinamento; de Co-
laboração e Cooperação para Conservação e Embeleza-
mento; e o Programa Passeio Popular. O projeto estabe-
lece as regras para cada um dos programas, as formas 
de investimentos e incentivos e a forma de requerer o 
incentivo. 

Estado

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente foi instalada na tarde de terça-feira, 06, e seus 

membros elegeram por unanimidade a deputada Marle-
ne Fengler (PSD) para a presidência e o deputado Sérgio 
Motta (Republicanos) para a vice-presidência do colegiado 
para o biênio 2021-2022.

Entre os primeiros objetivos citados pela presidente, 
estão a realização de uma reunião com representantes do 
Executivo estadual, Ministério Público, Tribunal de Justiça, 
Polícia Civil, entre outros, para levantar informações do 
quadro de notificações de violência contra jovens e adoles-
centes durante a pandemia da Covid-19, que, na avaliação 
da deputada, estaria com casos subnotificados devido as 
crianças estarem em isolamento social em suas casas.

Ela enfatizou ainda a importância do colegiado em pro-
mover políticas públicas em favor destes jovens. A principal 
meta dos parlamentares é encampar uma campanha de di-
vulgação e conscientização para estimular pessoas e empre-
sas a destinarem parte do imposto de renda devido ao Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA), que financia políticas públi-
cas direcionadas aos direitos da criança e do adolescente.

Projeto do Executivo cria o 
programa “Minha Rua Mais Bonita” 

Marlene Fengler eleita
presidente da Comissão da 

Criança e Adolescente

Estado

Santa Catarina terá um 
Portal da Transparên-

cia exclusivo para as esco-
las públicas estaduais. O 
projeto de lei, de autoria 
da deputada Ada Faraco 
de Luca (MDB) foi apro-
vado pela Assewmbleia 
Legislativa.. Conforme 
Ada, cada escola prestará 
informações importantes 
sobre as atividades que 
oferece, os recursos que 
recebe e os investimentos 
que realiza, ampliando o 
relacionamento entre as 
unidades escolares e a 
comunidade.

Conforme o PL 
93/2019, o Estado deverá 
publicar informações so-
bre endereço e formas de 
contato com a escola, di-
reção, gestão e Conselho 
Escolar, detalhes técni-
cos sobre o imóvel, equi-
pamentos, regularidade 
jurídica, de manutenção 
e segurança das edifica-
ções, projetos ambien-
tais, culturais, sociais e 
de cidadania desenvolvi-
dos, assim como prêmios 
conquistados.

O Portal da Trans-
parência das Escolas 
Estaduais também irá 
detalhar os recursos re-

cebidos e os investimen-
tos realizados, com as 
respectivas prestações de 
contas. A estrutura prevê 
ainda, por meio da Ouvi-

doria, o recebimento de 
manifestações e denún-
cias, além da solicitação 
para o agendamento de 
visitas às escolas.

Aprovada lei que cria Portal da 
Transparência das escolas públicas 

Projeto é de autoria da deputada Ada de Lucca 

Vereadores aprovaram o projeto por maioria 

Deputados Marlene Fengler e Sérgio Motta, 
respectivamente presidente e vice da Comissão

Ascom/Alesc

Ascom/Câmara

Ascom/Alesc

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
aprovou por maioria  

terça-feira, 06, o Projeto de 
Lei 10/2021, de autoria de 
Marli da Rosa (PSD), que 
dispõe sobre a criação do 
Balcão Municipal de Empre-
gos no município de São Mi-
guel do Oeste. A finalidade é 
informar e auxiliar a popu-
lação a respeito da existên-
cia de vagas de emprego. 

A proposta foi aprovada 
com sete votos favoráveis, 
de Elói Bortolotti, Marli 
da Rosa, José Xavier, Paulo 
Drumm, Ravier Centenaro, 
Vagner Passos e do presi-
dente Vanirto Conrad, que 
desempatou a favor da pro-
posta. Votaram contra Car-
los Agostini, Cris Zanatta, 
Gilmar Baldissera, Maria 
Tereza Capra, Moacir Fiori-
ni e Nini Scharnoski.

O projeto estabelece que 
o Poder Executivo, através 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Sustentável, pro-
moverá o agrupamento de 

informações atualizadas 
acerca das vagas disponí-
veis no mercado de traba-
lho e o cadastro de interes-
sados. Também prevê que 
todas as pessoas físicas e 
jurídicas com endereço no 
município poderão se ca-
dastrar de forma eletrônica.

O texto também prevê 
que a Secretaria de Desen-
volvimento Sustentável 
disponibilizará no site as 
vagas disponíveis e manterá 
em seu banco de dados as 
vagas de emprego informa-
das, o cadastramento dos 
currículos e uma pré-sele-
ção, de acordo com o perfil 
do candidato e da vaga ofer-
tada. Também prevê que 
a Secretaria poderá entrar 
em contato com a empresa 
cadastrada, informar a exis-
tência de perfil compatível 
com a vaga e encaminhar 
os candidatos às empresas 
interessadas.

O projeto tramitou em 
três comissões permanen-
tes da Câmara e recebeu 
pareceres favoráveis das 

comissões de Obras e Ser-
viços Públicos e de Justiça 
e Redação. Já a Comissão 
de Educação e Cultura 
emitiu parecer contrário, 
alegando, entre outrras 
coisas, que o projeto apre-

sentou vício de origem, 
na medida em que cria 
programa permanente a 
ser suportado pela admi-
nistração municipal, sem 
previsão orçamentária 
correspondente. 

Câmara aprova projeto que cria 
Balcão Municipal de Empregos 

Proposta foi aprovada por maioria na Câmara, com 
voto de desempate do presidente Vanirto Conrad,

 mesmo com parecer contrário de comissão

Projeto é de autoria da vereadora Marli da Rosa

Divulgação
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Estado

A governadora Daniela Reinehr editou um novo decre-
to domingo, 04, que prorroga as medidas de comba-

te à Covid-19 no Estado. As restrições em vigor em San-
ta Catarina, que venceriam às 6h de segunda-feira, 05, 
passam a valer até o dia 12 de abril. “Durante estes dias 
de vigência do decreto, serão aprimoradas as medidas 
efetivas para ampliar a segurança no convívio em Santa 
Catarina”, declarou a governadora.

A única alteração é em relação ao fornecimento de 
bebidas alcoólicas com consumo no próprio estabele-
cimento, que fica proibido entre 22h e 6h, em todos os 
níveis de risco.  As decisões foram tomadas após reunião 
do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) 
com representantes de entidades e com a nova secretá-
ria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. 

Daniela Reinehr ressaltou ainda que a revisão dos de-
cretos em vigor buscará que as normas de prevenção ao 
coronavírus proporcionem o equilíbrio entre a seguran-
ça sanitária e a economia do Estado de Santa Catarina, 
permitindo que o atendimento das necessidades com a 
saúde ocorra em sintonia com a retomada da economia 
catarinense.

Governo do Estado 
prorroga medidas de 
combate à Covid-19

POLÍTICA

Paraíso

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Paraíso re-

tomou no começo de abril  
os atendimentos do plan-
tão médico 24 horas, que 
havia sido suspenso ainda 
na administração anterior. 
Segundo o secretário Valde-
cir Menegais, o atendimen-

to 24 horas era umas das 
principais promessas de 
campanha da atual prefei-
ta Marlene Giacomini, que 
conseguiu colocar ao tendi-
mento em prática em ape-
nas quatro meses de gestão.

O plantão médico será 
realizado na Unidade de 
Saúde Central diariamente 
no período da noite, aos fi-

nais de semana e também 
feriados. De segunda a sex-
ta-feira, o plantão será das 
19h até às sete horas. Já 
nos finais de semana e fe-
riados, o atendimento será 
24 horas. 

Menegais lembrou que 
até o mês passado os mo-
radores que precisassem 
de atendimento fora dos 

horários tradicionais ti-
nham que se deslocar até a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento UPA) de São Miguel 
do Oeste ou até o Hospital 
São Lucas de Guaraciaba. 
A secretaria de Saúde de 
Paraíso deve investir cer-
ca de R$ 100 mil por mês 
para manter o plantão mé-
dico no município. 

Prefeitura reativa o plantão médico na cidade

São Miguel do Oeste

A Secretaria de Saúde de São Miguel do Oeste optou 
por dividir em dois dias a aplicação da segunda dose 

da vacina contra covid-19 para os idosos com idade en-
tre 72 e 76 anos que receberam a primeira dose no dia 
19 de março, a fim de evitar aglomerações.

Na manhã de hoje, quinta-feira, 08, das 08h às 12h, 
devem comparecer os idosos de 75 e 76 anos acima. 
Amanhã, sexta-feira, 09, das 08h às 12h, os idosos de 73 
e 74 anos acima e à tarde das 13h às 16h os idosos de 72 
anos acima. Para receber a segunda dose, é necessário 
apresentar a Carteira de Vacinação, onde consta a com-
provação da aplicação da primeira dose.

Saúde decide dividir em 
dois dias segunda dose 

de vacinação 

São Miguel do Oeste

O município de Bel-
monte já atingiu um 

patamar de imunização 
de pelo menos 24,5% da 
população. Os dados são 
da Secretaria de Saúde, 
que apontam ainda uma 
margem de 100% de co-
bertura dos grupos com 
idade acima de 65 anos 
e trabalhadores da Saú-
de que estão na linha de 
frente do enfrentamento 
à pandemia. Nesta se-
mana, a vacinação está 
sendo para pessoas na 
faixa etária entre 60 e 
64 anos.

Desde a chegada das 
primeiras vacinas, em 19 
de janeiro, já foram re-
cebidas 510 doses dos 
laboratórios Butantan/
Coronavac e Fio Cruz/
Astrazenica e aplicadas 
466 doses, com pelo me-
nos quatro grupos já na 
segunda aplicação, parte 
dos trabalhadores da saú-
de e três grupos de idosos 

com idade entre 75 a 90 
anos. 

A vacinação segue o 
cronograma do Ministé-
rio da Saúde e é executada 
assim que as doses dis-
ponibilizadas chegam ao 
município. “Os servidores 
da Saúde têm se dedicado 
incansavelmente para fa-
zer a aplicação do imuni-

zante o mais rápido possí-
vel. Além das ações como 
drive thru e a ida regular 
às residências daqueles 
que não tem condições de 
deslocamento, nos finais 
de semana, eles se empe-
nham para atender aos 
grupos determinados”, 
disse a secretária da pas-
ta, Simone Radke.

Além da imunização, 
a Secretaria trabalha na 
orientação da população 
através dos agentes de 
Saúde e com uma série 
de vídeos em suas redes 
sociais. “A prevenção deve 
ser constante. Mesmo os 
já imunizados devem se-
guir todo o protocolo”, fi-
naliza a secretária.

Quase 25% da população 
já recebeu primeira dose do 
imunizante contra Covid-19

Com cobertura de 100% dos grupos com mais de 65 anos, 
município já iniciou aplicação da segunda dose 

Ações de vacinação, como o drive thru, acelera o processo de imunização em Belmonte

Ascom/P-Belmonte

São Miguel do Oeste

O Instituto Federal de 
Santa Catarina (IFSC), 

campus de São Miguel do 
Oeste, abriu o prazo de 
inscrições para dois cur-
sos técnicos. Segundo o 
diretor Diego Martins, as 
vagas são remanescentes 
e as aulas vão iniciar ain-
da no primeiro semestre 
deste ano. O período de 
inscrições vai até o dia 12 
deste mês e os dois cursos 
são gratuitos, sem cobran-
ça de taxa de inscrição. As 
vagas serão preenchidas 
por ordem de manifesta-
ção de interesse, median-

te envio da documentação 
de matrícula pela inter-
net. 

Os dois cursos tem 
28 vagas remanescentes 
para dois cursos técnicos. 
São 20 vagas para o curso 
técnico concomitante em 
Eletromecânica e oito va-
gas para o técnico subse-
quente em Administração. 
Ambos serão realizados no 
período da noite. O preen-
chimento das vagas será 
por ordem de matrícula, 
desde que a documenta-
ção esteja correta e com-
pleta. 

Além dos dois cursos 
na modalidade técnica, o 

IFSC vai começar a partir 
da próxima terça-feira a 
receber as inscrições para 

os cursos superiores de 
Agronomia e Tecnologia 
em Alimentos. 

IFSC abre matrículas para cursos
técnicos e superiores

Cursos serão desenvolvidos no campus de São Miguel do Oeste

Divulgação
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São Miguel do Oeste

Termina amanhã, sexta-feira, 09, a Coleta de Materiais 
Sólidos e Recicláveis no Meio Rural de São Miguel do 

Oeste. O calendário contemplou cinco dias de recolhi-
mento passando por comunidades do interior. A coleta é 
realizada periodicamente pela Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Piscicultura, com a parceria da Secretarias de 
Obra e de Saúde, da Epagri e da Associação de Coletores 
de Materiais recicláveis (Acomar).

Os moradores devem organizar os materiais e levar 
até os locais discriminados no roteiro, a fim de dar o des-
carte correto aos itens que podem ser reciclados. A equi-
pe recolhe plásticos, papéis, metais, vidros, ferramentas, 
equipamentos e sacos de adubo e ração. 

O roteiro neste último dia será nas comunidades de 
Sete de Setembro, Salão, Igreja Evangélica, Otávio Ha-
nauer e Vilmar Ribeiro, em Oito de Março, no salão, Mar-
celo de Souza e Souza, Miguel Pôncio de Oliveira e Capi-
tel, próximo a propriedade de Jorge Ferro,  Aparecida, no 
Salão, em  Vista Alta, na entrada de 13 de Maio, Salão e 
Vadecir Back, em Dois Irmãos, na Escola, Salão da Comu-
nidade e acesso a propriedade de Gelmir Back, e em 26 
de Outubro, na Família Perch, Salão e José Demossi.

Amanhã é o último dia de 
Coleta de Materiais Sólidos 

e Recicláveis no interior

O calendário contemplou cinco dias de recolhimento passando 
por comunidades do interior

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

O município de São Mi-
guel do Oeste segue 

com bons índices na ge-
ração de emprego em 
2021. Dados divulgados 
pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados (Caged) reve-
lam que no mês de feve-
reiro o saldo foi de 172 
vagas criadas. Somente 
nos dois primeiros me-
ses do ano, foram 320 
novas vagas.

Entre os 19 municí-
pios da área de abran-
gência da Ameosc, São 
Miguel do Oeste é o que 
obteve o melhor desem-
penho. No acumulado 
do ano, o município é 
responsável por 35,5% 
do total das 899 novas 
vagas. Em 2020, mesmo 
com a pandemia, o resul-
tado também foi positi-
vo. De 162 vagas negati-
vas em 2015, o avanço foi 

para 62 vagas positivas 
em 2016, 211 em 2017, 
264 em 2018, 359 em 
2019 e 593 em 2020. 

A tendência, segundo 
o prefeito de São Miguel 
do Oeste, Wilson Trevi-
san, é de que estes núme-
ros continuem crescen-
do. “Em primeiro lugar, 
atribuímos este desem-
penho ao espírito empre-
endedor de nosso povo. 
A administração também 
está fazendo a sua parte, 
criando ambiente propí-
cio para quem deseja in-
vestir em São Miguel do 
Oeste”, salienta Trevisan.

Na região também há 
abundância de ofertas de 
emprego. A agência local 
do Sine tem 1.104 opor-
tunidade de trabalho em 
vários setores. O posto 
ocupa a primeira posi-
ção no Estado em oferta 
de emprego. Em todo o 
Estado, o Sine oferece 
5.529 vagas e mais de 

20% estão nos municí-
pios da regional de Mi-
guel do Oeste. 

Só a JBS, segunda 
maior empresa de ali-
mentos do mundo e líder 
em proteína, está com 
180 oportunidades de 

trabalho abertas para 
sua fábrica de São Miguel 
do Oeste. A maior parte 
dos novos postos de tra-
balho é para operador de 
produção, mas também 
há vagas para cargos téc-
nicos.

Município gerou 320 novos empregos 
nos dois primeiros meses do ano

Só a JBS está com 180 oportunidades de trabalho
abertas para sua unidade local

Prefeito Wilson Trevisan diz que a tendência é de crescimento

Divulgação

Descanso

Membros do Conselho 
Municipal de Turis-

mo e Desenvolvimento 
Econômico de Descanso se 
reuniram na semana pas-
sada, de forma online, para 
tratar sobre o edital de 
venda ou concessão de uso 
dos terrenos e pórticos da 
Área Industrial. Durante a 
reunião o assessor jurídico 
do município, Rogério de 
Lemos, explicou que o mu-
nicípio não poderá doar os 
bens, pois isso não é per-
mitido por lei. 

Com isso, discutiram-
-se quais as possibilidades 

legais para resolver a situ-
ação dos pórticos da área 
industrial por meio de 
edital, onde foram cons-
tatadas possibilidades de 
Concessão de uso de cada 
pórtico por 10 anos, ven-
da dos pórticos da forma 
como estão, aonde a em-
presa deve investir para 
finalizar a estrutura ou 
venda direta dos pórticos 
após laudo de avaliação 
imobiliária.

Um edital será elabo-
rado a partir das informa-
ções e contribuições dos 
membros. “Uma prévia do 
edital está sendo desen-
volvida e será repassada 

para análise dos membros 
do Conselho e, posterior-
mente, o projeto será en-
caminhado à Câmara de 

Vereadores para votação”, 
explica o membro e secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Paulo Lauxen.

Conselho avança para resolução de 
problemas da área industrial

Conselho define três opções para resolver a situação e abrir 
caminhos para que novas empresas possam investir em 

Descanso

Ascom/P-Descanso
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Belmonte

O prefeito de Belmonte, 
Jair Giumbelli esteve 

em Florianópolis na última 
semana e retornou com 
bom volume de recursos e a 
promessa de novos fundos 
para os próximos meses. 
Ele também visitou algu-
mas secretarias e setores do 
governo estadual e acompa-
nhou o presidente da Câma-
ra de Vereadores, João Car-
los De Godoy, e o vereador 
Claudimir Rech em visitas 
na Assembleia Legislativa, 
Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam) e União 
dos Vereadores de Santa Ca-
tarina (Uvesc).

Com o deputado esta-
dual Marcos Vieira, Gium-
belli conseguiu a liberação 
de uma emenda de R$ 300 
mil, dividida em R$ 100 mil 
para aplicações no setor da 
Educação e R$ 200 mil para 
aquisição de máquinas e 
equipamentos para a Agri-
cultura. 

Em conversa com o 
deputado estadual Júlio 

Garcia, o prefeito recebeu 
a confirmação do empe-
nho de R$ 100 mil, valor a 
ser liberado nos próximos 
meses. Com o presidente 
Mauro de Nadal, Giumbelli 
confirmou a liberação de R$ 
200 mil para compra de um 
veículo de transporte cole-
tivo, processo de licitação 
que já está em andamento. 

Ele também se encon-

trou com o deputado Maurí-
cio Eskudelark, que afirmou 
estar a disposição do mu-
nicípio e que deve buscar 
a liberação de algum valor 
para Belmonte. “Há ainda 
uma emenda de R$ 200 
mil, prometida pela depu-
tada Ana Campagnolo, que 
aguarda o trâmite de empe-
nho e liberação”, informou o 
prefeito.

O chefe do Executivo 
aproveitou ainda para fa-
zer contato com alguns se-
tores do governo, como a 
Secretaria de Saúde, onde 
solicitou recursos e apoio 
no combate à pandemia, e 
na Fesporte, oportunidade 
que encaminhou pedido de 
materiais e equipamentos 
esportivos que possam ser 
usados no município.

Prefeito retorna da Capital
com garantia de recursos 

Pelo menos R$ 600 mil já estão assegurados e outras
emendas devem ser liberadas nos próximos meses

Jair Giumbelli manteve contato com diversos parlamentares,
 entre eles o deputado Maurício Eskudlark

Ascom/P-Belmonte

São Miguel do Oeste

A abertura das creches da rede municipal de ensino de São 
Miguiel do Oeste deve ocorrer entre entre os dias 26 de 

abril e 03 de maio. Essa foi a data fixada durante um encon-
tro que envolveu representantes da Secretaria Municipal da 
Educação e do Movimento Pais pela Educação. 

De acordo com a integrante do movimento, Indianara Her-
bert, os demais níveis de ensino já retornaram com atividades 
presenciais sem nenhum problema. Indianara disse que o mo-
vimento cobrou uma data para a reabertura das creches e por 
isso buscou a secretaria para discutir o assunto.

Segundo a secretária da Educação, Sisse Velozo, a estru-
tura está sendo preparada para o atendimento das normas 
sanitárias e será lançado o processo seletivo para contratação 
dos professores ACT’s e finalizar as matriculas para as vagas 
remanescentes. Ela disse que os pais podem ficar tranquilos 
que as creches vão voltar a atender com muita segurança.

Creches devem voltar a 
atender presencialmente

Secretária da Educação, Sisse Velozo

Divulgação
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Descanso

O governo do Estado re-
passou para o muni-

cípio de Descanso 1.260 
toneladas de calcário pelo 
Programa Troca-Troca. Até 
o momento, 20 agriculto-
res acessaram o programa. 
“Os agricultores interessa-
dos em participar devem 
comparecer na Epagri com 
a análise atualizada do 
solo e solicitar o benefí-
cio”, explica o extensionis-
ta rural da Epagri, Zolmir 
Frizzo.

De acordo com o secre-

tário de Agricultura, Rob-
son Zappani, a Secretaria 
irá dar continuidade ao 
transporte gratuito de cal-
cário sábado, 10. “Já reali-
zamos a entrega de aproxi-
madamente 250 toneladas 
e se o tempo colaborar 
vamos realizar mais uma 
etapa do transporte neste 
sábado”, comenta.

Zappani ainda destaca 
que a Secretaria anteci-
pou a entrega, que no ano 
passado havia sido inicia-
da em maio. “O transporte 
100% subsidiado pelo Go-
verno Municipal possibili-

ta maior facilidade para o 
agricultor já que não pre-
cisa pagar o frete do trans-
porte ou ir buscar o pro-

duto, além de promover 
a melhoria quantitativa e 
qualitativa na produção 
agrícola”, completa.

Antecipado para sábado o transporte 
gratuito de calcário

Até o momento 20 agricultores acessaram o programa

Ascom/P-Descanso

Dionísio Cerqueira

A Federação das Asso-
ciações Comerciais e 

Industriais de Santa Ca-
tarina (Facisc) está mo-
bilizando as lideranças 
empresariais do Estado 
para defenderem a pri-
vatização do Porto Seco 
de Dionísio Cerqueira, na 
fronteira com a Argen-
tina. Na última semana, 
a entidade realizou uma 
reunião com diretores re-
gionais e presidentes das 
associações empresariais 
do Oeste para mobilizar a 
classe sobre a importân-
cia dos investimentos da 
aduana. 

Segundo a Facisc, o 

novo Porto Seco que será 
entregue para exploração 
da iniciativa privada vai 
gerar mais de 20 mil em-
pregos na região nos pró-
ximos 10 anos. O projeto 
prevê um investimento 
inicial de cerca de R$ 40 
milhões nos primeiros 15 
anos de concessão. A de-
manda inicial da Receita 
Federal é que sejam cons-
truídos um armazém com 
pelo menos 1.825 metros 
quadrados, um galpão 
com três mil metros e um 
pátio para movimentação 
e estacionamento de ve-
ículos com área de pelo 
menos 70 mil metros qua-
drados. 

A concorrência pública 

vai apontar a empresa que 
ficará responsável pela 
obra e exploração do es-
paço nos próximos anos. O 
vencedor da concorrência 
será aquele que, atendi-
dos todos os requisitos do 

edital, ofertar as menores 
tarifas para os serviços de 
armazenagem e de movi-
mentação. A receita média 
do Porto Seco de Dionísio 
Cerqueira é de 26,9 mi-
lhões de dólares mensais.

Facisc mobiliza lideranças 
pela privatização do Porto Seco

Noca edstrutura que será entregue para 
exploração da iniciativa privada vai gerar mais de 20 mil 

empregos na região nos próximos 10 anos

O projeto prevê um investimento inicial de cerca de 
R$ 40 milhões nos primeiros 15 anos de concessão

Divulgação

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

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

O PODER DA 
CIDADANIA DIGITAL

Kátia Muck

Professora do 
Mestrado Profissional 
em Práticas 
Transculturais da 
Unifacvest

Cidadania Digital é um tópico quem vem sendo discu-
tido nos últimos anos e, com a pandemia, o assunto 

ganhou força desde o ano passado. Mas o que é Cidadania 
Digital? É quando uma pessoa usa as ferramentas digitais 
de maneira efetiva para fazer parte da comunidade. 

Por exemplo, você está exercendo a sua cidadania digi-
tal quando você se cadastra online para receber o auxílio 
emergencial do governo, ou quando você usa o aplicativo 
e-título (de título de eleitor online), ou quando você envia 
uma contribuição online para uma ONG, ou quando você 
inicia ou participa de uma campanha online no Facebook 
para arrecadar mantimentos, para citar alguns exemplos. 
Ou seja, você é um cidadão digital quando você consegue 
participar da sociedade usando ferramentas de tecnolo-
gia da informação de maneira eficiente e responsável. 

Esta caminhada para as relações sociais online é um 
caminho sem volta. Portanto, seria muito conveniente que 
pais e professores aproveitassem a oportunidade que as 
crianças e jovens estão tendo de terem aulas online para 
ensiná-los a navegar nestes ambientes e desenvolverem 
uma cultura de etiqueta e educação online para promover 
a Cidadania Digital.

A Sociedade Internacional para Tecnologia na Educa-
ção (ISTE) afirma que esse assunto vinha sendo discutido 
apenas mostrando o que não devemos fazer online (como 
revelar seus dados pessoais, por exemplo). Todavia, a Ci-
dadania Digital agora está sendo abordada por um outro 
ponto de vista. Ela mostra como as crianças podem usar 
as ferramentas digitais com responsabilidade e para fazer 
o bem aos outros.

 Para isso acontecer, a ISTE ainda diz que a Cidadania 
Digital deve ser focada em cinco pontos. Ela deve ser: In-
clusiva (diversificada e com interações digitais respeito-
sas), Informada (avaliando a confiabilidade da informa-
ção nas mídias sociais); Engajada (utilizando a tecnologia 
para o bem); Equilibrada (equilibrando o tempo online 
e off-line para manter a saúde física e mental); e Alerta 
(sabendo da segurança, dos riscos e das consequências de 
interações online).

Tudo isso equipa as crianças e os jovens com habilida-
des de interagir nos meios online com responsabilidade, 
segurança e de maneira respeitosa. Além disso, ainda con-
fere habilidades seleção e avaliação dos conteúdos online 
que encontra. E mostra como utilizar todas essas novas 
habilidades para distribuir o bem, para tornar a socie-
dade um lugar mais justo, mas leve e mais empático. Só 
isso é capaz de empoderar os jovens de hoje de maneira 
eficiente para que exerçam desde já sua Cidadania Digital 
com responsabilidade.

- 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)
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*FIO

Eu ouso dizer que o amor é um cordão in-
visível que entrelaça duas pessoas.

Eu corro, fujo, tento desamarrar.
Mas onde quer que eu vá, tu estás ali.
E eu volto a te amar.
E tudo volta a ser como era antes.
Não há como escapar.
Eu continuo conectada contigo em todo o lugar.
Mais um poema escrito pela minha ami-

ga, a advogada de Porto Alegre, Angélica 
Menegas.

AOS QUE AINDA NÃO SE ‘LIGARAM’

EMPATIA é o salvo conduto moral que os 
que se sentem psicologicamente culpa-

dos pela boa vida que levam perante o infor-
túnio alheio, expedem para poderem dormir 
tranquilamente depois de dizerem ‘eu experi-
mentei o teu sofrimento’.

SÃO VÁRIOS OS GENOCIDAS

Culpam apenas o governo federal, mas 
cabe uma pergunta: Por que os irrespon-

sáveis governadores e prefeitos rapidamente 
desfizeram os hospitais de campanha?  

Gastaram milhões para às construções de 
hospitais de campanha e não tiveram cautela de 
esperar o fim da pandemia. E agora faltam leitos.  

Coisas do Brasil e daqueles maus governantes. 

OLHANDO A VIDA PASSAR

Um viva para aqueles que estão vivos por 
fora, porém já morreram há tempos por 

dentro. Vivem por viver. Já jogaram a toalha. Tipo 
um time que entra em campo apenas para ‘cum-
prir tabela’. Tanto faz ganhar ou perder.  Desisti-
ram de lutar. Recusam ajuda. São indiferentes.    

Vencidos pelo cansaço de uma batalha que 
eles próprios criaram, alegram-se quando ou-
vem músicas tristes. Solitários. De tudo. Prin-
cipalmente do amor próprio. Desconhecem a 
autoestima. Só valorizam seus defeitos. Desde-
nham os elogios que recebem.

Como é fácil jogar fora uma vida. Mesmo as-
sim, essas pessoas, por mais que relutem, pre-
cisam de ajuda. São dignas. Por mais que não 
demonstrem sofrem. E muito. Convivem, inde-
pendente da idade, em todas as classes sociais.  

O QUE FALAM DE NÓS LÁ FORA

Imprensa internacional denuncia: no Brasil 
a pandemia virou arma política e uma ma-

neira de governadores ganharem dinheiro. Isso 
a Globo não publica!

NO MESMO BARCO

Não. Não estamos todos no mesmo barco. 
Estamos no mesmo mar. Alguns em iates, 

outros em lanchas, outros em coletes salva-vi-
das e outros nadando com todas as suas forças.

NÃO SIRVO DE ESPELHO PRA NINGUÉM

Comentaram por aí que sou portador de 
doença psiquica, arrogante e burro. Se 

tem uma coisa para a qual eu não sirvo, é de 
espelho.

EM OUTRAS PALAVRAS

-Burrice: Achar que existem atividades 
econômicas essenciais e não essenciais.

-Má fé: Mandar parar atividades tidas como 
não essenciais.

-Mau-caratismo: Continuar cobrando im-
posto de quem foi obrigado a parar.

Ariane Cuchasque Bertoldi

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Tamiris Frigotto 

PENSE NISSO

Os mais abastados são cidadãos comuns 
que criaram mais valor para a humani-

dade. Quando eles criam valor, todo mundo 
aproveita e grita: “Oba! viva o valor criado”. 

Quando eles precisam usar a recompensa 
pelo valor que criaram para os outros, com, por 
exemplo, a compra de vacinas, aí o pessoal gri-
ta: “Não! Você não é melhor do que ninguém. 
Seu dinheiro não pode ser usado para isso”.

 Ora, se o dinheiro de quem cria valor para 
os outros não pode ser usado para proteger sua 
própria vida, que raios de moralidade é essa? Se 
as pessoas pensam que de repente todas as vidas 
são iguais, que diferença faz se a vida de quem 
será protegida é daquele que produz mais?
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LOCKDOWN (Dutra, via mensagem)

É simples: quando decreta um lockdown, o 
governante está negando tiranicamente a 

legítima escolha pessoal entre a possibilidade 
desgraçada do vírus e a certeza absoluta da ru-
ína. Ele opta pela sua falência e, de brinde, você 
ganha títulos protestados.

“Mas e o colapso dos hospitais?” - pergun-
ta o rapaz que recebe mais de R$ 15 mil numa 
estatal. É preocupante, sim. E prova a incom-
petência criminosa dos gestores públicos - in-
competência histórica, é necessário frisar.

E o colapso da economia?! - pergunto eu.
“Isso a gente vê depois” - responde a moça 

que recebe generoso salário para ficar dentro 
de casa.

É simples: quando mandam fechar tudo, 
matam a liberdade sem a garantia mínima de 
segurança. Se isso é democracia eu sou o Rei-
naldo Azevedo.

MOTIVO DO EMAGRECIMENTO DEMASIADO

A principal razão do emagrecimento ex-
cessivo   dos portadores de diabetes tipo 

2 é a utilização da Metformina - o um dos remé-
dios mais usados contra a doença. 

Sou testemunha. Tomo a medicação há cinco 
anos. 

PRIORIDADE

Segurança pública é assunto urgente e ne-
cessário. As únicas certezas que hoje te-

mos são as seguintes: somos vítimas dos crimi-
nosos e dos ineficientes modelos de segurança 
pública em vigor. 

Uma das falhas do nosso comportamento 
social e dos planos de segurança pública é ig-
norar a importância de identificar/punir cer-
tos atos de menor potencial ofensivo e mirar 
sempre nos crimes mais graves. Erro brutal.

Infelizmente, porém, as pessoas vão morrer 
sem ar.. Infelizmente, porém, as pessoas vão 
morrer sem ar.

ANALISANDO BEM

A maioria das pessoas sofre de demasiado 
ceticismo ou de demasiada credulidade. 

Rara é a pessoa que é sábia. 
A maioria das pessoas sofre de demasiado 

ceticismo ou de demasiada credulidade. Rara é 
a pessoa que é sábia. 

DECLARAÇÃO DO FILHO DO CHICO

Em um desses novos podcasts, o filho do 
Chico Anysio elogiou o sepultamento do 

humor antigo. 
Ele argumentou que já não existe mais graça 

nenhuma nas velhas piadas “machistas” e “pre-
conceituosas”.

Resumindo: diminuiu quase toda a obra do 
próprio pai, categorizando-a - de forma visivel-
mente arrogante - como datada e nociva.

Evidentemente, trata-se de um sujeito sem 
brilho e sem noção, abandonado pelo talento e 
capturado pelo politicamente correto.

Parece que é casado com uma feminista. 
Quem sabe isso explica bastante suas opiniões 
idiotas. 

EGOISMO/POVO/GOVERNANTES

Todos somos egoístas. Nem todos somos 
egoístas racionais. Empresários usam a ra-

zão para obter valor. Por isso que criam, produ-
zem e comercializam bens, produtos ou serviços.

 O egoísmo racional deles lhes diz que de-
vem se estabelecer em ambientes onde criar, 
produzir e comerciar valores. Não é visto com 
desdém, não é regulado com exagero e nem ta-
xado exorbitantemente.

Governantes não são egoístas racionais. São 
altruístas, defendem a ética do auto sacrifício, 
sempre de terceiros, é claro. Exatamente da-
queles que produzem os bens, que regularão 
para controlar. 

COVARDES 

Graças ao povo do “fique em casa”, a galera 
egoísta e covarde que acredita em pico 

da curva e lockdown infinito, vários insumos 
naturais desapareceram.

E não é necessário ser economista - nem car-
tomante - para enxergar um futuro cheio de de-
sabastecimento e inflação. Só os cegos querem 
ver isso depois. Cegos de egoísmo e covardia.

PENSANDO BEM, ACHO QUE É POR AÍ

Para obtermos respostas satisfatórias para 
os problemas da vida é preciso gastar 99% 

do tempo elaborando as perguntas corretas.
Ter um monte de respostas prontas, palpites 

e opiniões sobre como as coisas são ou deveriam 
ser, apenas aprofunda nosso abismo cognitivo. A 
realidade é muito mais complexa que a ficção.

O mundo de hoje oferece uma profusão de 
respostas aparentemente satisfatórias para 
perguntas fundamentalmente equivocadas.

ABSURDO

Congresso custa R$ 10,8 bilhões. Todo esse 
valor para desempenhar o que fazem? 

Aberração gigante. 
Seria muito mais barato se pagássemos 10,8 

bilhões para ficarem em casa não fazendo nada. 
Sem celular e sem Internet.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

O cara é mais inútil que abajur de cego. 

O SOM

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

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

Renato Carlesso e a namorada Jéssica Ortolan

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 08 de abril de 2011.

Concordo em partes com o horário proposto 
pela classe patronal. Penso que, desde que 

as leis trabalhistas sejam rigorosamente respei-
tadas e haja a contratação de mais funcionários, 
é uma boa que os mercados e supermercados 
atendam de segunda a sábado das 8h às 21h e 
aos domingos da 8h às 12h.

Já para os outros segmentos acho inviável. O 
horário sugerido é de que o comércio atenda de 
segunda a sexta-feira das 7h30 às 20h e aos sá-
bados das 7h30 às 16h.

São Miguel está crescendo, mas não para tan-
to. Além disso, já há as tardes de sábados que vá-
rias vezes são aproveitadas. O bom senso deve 
prevalecer.

AOS ‘COPIADORES’ DE IDEIAS 

Uma ideia pode ser copiada que não será 
roubo, dizem os opositores da proprie-

dade intelectual. Afirmam isso com base na fa-
lácia de que uma ideia copiada continuará na 
mente do seu criador, portanto não lhe será 
tirada.

Ora, uma ideia que está na mente do criador 
não tem valor para ninguém porque ninguém 
sabe que ela está lá. Só fica se sabendo quando 
ela é materializada.

Quando alguém copia a ideia de outro, deve 
mantê-la na sua mente, necessariamente, sem 
materializá-la porque ideias nas mentes só ad-
quirem valor quando materializadas.

É aí que a apropriação indevida acontece. 
Não é quando alguém copia a ideia de outro du-
plicando-a na sua mente.

É quando a ideia do outro é materializada e 
o valor nela contido é usufruído por quem a co-
piou e não por quem a concebeu. 

A ideia pode ser multiplicada infinita-
mente, sem que outro a perca, mas o valor 
obtido com a sua materialização, esse não.



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 08/04/2021 - Edição 1055www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM10 GERAL

Descanso

O prefeito Sadi Bonamigo, acompanhado do assessor 
jurídico Rogério de Lemes, está na capital estadual 

onde cumprirá agenda até hoje, quinta-feira, 08. Ontem, 
quarta-feira, 07, acompanhados pelo deputado Fabiano 
da Luz, estiveram na Secretaria Estadual da Agricultura e 
Pesca, onde foram recepcionados pelo secretário, Altair 
Silva. Durante a audiência, Bonamigo pediu a liberação 
de R$ 150 mil para a aquisição de uma retroescavadeira. 

O prefeito solicitou também, recursos para obra de 
pavimentação asfáltica no trecho em frente ao silo da 
Cooper A1 até a Rodovia SC, que liga Descanso ao muni-
cípio de Belmonte. Bonamigo e Lemes cumprirão ainda, 
agenda na Companhia Catarinense de Águas e Sanea-
mento (Casan), onde solicitarão a análise dos pedidos de 
funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto de 
Descanso e também a realização de levantamento técni-
co para a implantação de extensão da rede de água do 
Distrito de Itajubá até São Valentim.

Bonamigo solicita 
recursos em Florianópolis

Bonamigo solicitou à Secretaria de Estadual da Agricultura e 
Pesca R$ 150 mil para compra de retroescavadeira

Ascom/P-Descanso

São José do Cedro

Uma equipe da prefei-
tura de São José do 

Cedro está percorrendo 
ruas onde houve pedidos 
de redutores de velocida-
de, faixas de segurança, 
rotatórias, dentre outros. 
Além de acompanhar a 
implantação de novas 
placas de sinalização. A 
secretária de Planeja-
mento Kelly Figueiró e 
o diretor de Urbanismo, 
Evandro de Vargas, esti-
veram em vários locais 
para avaliar soluções que 
gerem segurança e garan-
tam a fluidez no trânsito.

Conforme a secretária, 
entre os pontos já visita-
dos estão as ruas João Bu-
satto, em frente ao Cebem 
São Cristóvão, e a General 
Góes Monteiro, em fren-
te à Escola de Educação 
Básica São José. Outros 
pedidos se referem ao es-
tacionamento em frente 
ao Cemeg no Parque In-
dustrial III e em algumas 
ruas, onde houve pedido 

de empresários para uma 
placa do Parque e das 
ruas visando facilitar a 
localização das empresas.

Foram percorridas 
ainda vias dos loteamen-
tos: São Domingos, Alta 
Colina, Jacoski, Kipper, 
Bairro Isol, Jardim e o São 
Luís. Nos próximos dias 

outros locais serão visi-
tados. Na oportunidade, 
são colhidas sugestões 
dos moradores, pedes-
tres e condutores.

O diretor Evandro 
de Vargas ressalta que a 
intenção é garantir a se-
gurança dos pedestres, 
principalmente crianças 

que passam nestes locais, 
evitando acidentes. Ele 
explica que existem alter-
nativas que estão sendo 
avaliadas de acordo com 
o local e com o fluxo de 
veículos. Além disso, es-
tão sendo solicitadas as 
placas sugeridas pelos 
ciclistas.

Pontos que necessitam de 
sinalização são mapeados

Intenção é garantir a segurança dos pedestres, 
principalmente crianças que passam nestes locais

Equipe esteve em vários locais para avaliar soluções que gerem
segurança e garantam a fluidez no trânsito

Ascom/P-Cedro

SC

Apoio
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Horóscopo
Semanal

Foco nos assuntos de trabalho, ariano. São dias pro-
dutivos e que podem trazer resultados profissionais. 
Mas há o risco de dispersar energia e agir de forma 
equivocada ou imprudente. A comunicação fica mais 
intensa e consciente e é um bom momento para ex-
por as suas ideias. São ótimos dias em termos de re-
lacionamentos pessoais e parcerias de trabalho. Por 
isso, não hesite em pedir ajuda sempre que precisar.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um momento de mais comunicação, libriano, espe-
cialmente nas relações - pessoais ou profissionais. 
Se você lida com público ou clientes, é um ótimo mo-
mento para ações nesse sentido. As DRs amorosas 
também estão valendo. O importante é conversar e 
resolver, nada de deixar passar coisas que possam 
piorar com o tempo. Os assuntos ligados a casa e 
família também estão em destaque.

É hora de olhar para frente, taurino, e fazer planos. 
Coloque as ideias no papel e busque os melhores alia-
dos para fazer acontecer. É um ótimo momento para 
cursos, estudos e atividades intelectuais ou culturais 
em geral. É importante manter o amor próprio e a 
auto estima em alta. Foco no que é bom para você e 
não tenha medo de se posicionar. O momento é exce-
lente para fazer terapia e buscar autoconhecimento.

Comunicação é o grande foco da semana, escor-
piano. Falar o que precisa ser dito, mas escolhendo 
muito bem as palavras. É um momento legal para 
negócios e maravilhoso para reuniões em geral. 
Muito bom para resolver questões burocráticas e 
assuntos que envolvem papeis e documentos. É um 
momento produtivo em termos de trabalho e roti-
na, com ótimas conversas e resultados.

Um momento super produtivo para você, geminiano. 
Fique de olho nas propostas que tendem a chegar. 
Atividades em grupo ou equipe tendem a trazer me-
lhores resultados. As mudanças são bem vindas, nes-
ses dias de desapego. Avalie o custo x benefício e esco-
lha sempre o que é bom para você. O clima é de mais 
intensidade afetiva e sexual e as conversas tendem a 
fluir super bem. Aproveite a fase de boas ideias.

É hora de avaliar os ganhos e resultados que você 
tem tido, sagitariano. Cuidados especiais com assun-
tos práticos são bem vindos. É hora de fazer plani-
lha, avaliar ganhos e gastos e cuidar melhor do seu 
dinheiro. Os investimentos podem valer, desde que 
sejam planejados e seguros. Você pode ter momentos 
de extrema felicidade fazendo coisas que você gosta, 
especialmente mais para o fim da semana.

Um ótimo momento para os assuntos ligados aos 
relacionamentos, canceriano. Você pode contar com 
a presença de outras pessoas e a parceria dos seus 
queridos. No trabalho, as parcerias também são o 
caminho perfeito para que os resultados cheguem. 
Permita que sua intuição converse com você, apon-
tando os melhores caminhos. Abra-se também para 
as novidades e os imprevistos.

Um ótimo momento para se posicionar, caprricor-
niano. Semana produtiva, do jeito que você gosta e 
ótima para se priorizar e organizar as coisas. Um 
bom momento para cuidar do corpo e saúde em ge-
ral e para pensar em como anda sua imagem e seu 
comportamento em termos de posicionamento. Um 
momento bacana para conversas decisivas, espe-
cialmente nos assuntos domésticos e pessoais.

É uma semana extremamente produtiva, leonino. 
Aproveite para colocar energia no que você consi-
dera mais importante e também para resolver pen-
dencias, incluindo as burocracias e coisas ligadas a 
papeis e documentos. O céu da semana também pede 
que você saiba planejar de acordo com os seus obje-
tivos maiores. Cursos e estudos ligados ao trabalho 
podem gerar mais oportunidades.

Um bom momento para olhar para dentro, aqua-
riano. Cuide de suas emoções, busque autoconheci-
mento e tempo para ficar sozinho, refletir e buscar 
paz. As respostas estão ai dentro de você. Escute 
sua intuição e atenção extra aos sonhos e sinais. 
É um bom momento para ver filmes, ler livros ou 
ouvir podcasts que façam você refletir sobre as 
grandes questões da vida.

Um ótimo momento para pensar no quanto você tem 
dedicado tempo para cuidar de si mesmo, virginiano. 
Os assuntos ligados aos relaconamentos afetivos e 
prazeres em geral estão em pauta e é fundamental se 
divertir, mesmo quando tem bastante trabalho para 
fazer. Você pode se sentir ainda mais agilizado e efi-
ciente, especialmente nos assuntos que você gosta e 
nos quais está realmente envolvido.

Busque os grupos, pisciano. Conversar e compar-
tilhar ideias e informações é a melhor forma de 
amadurecer suas ideias e planos e projetos. Um 
bom momento para pensar melhor em suas ami-
zades e fortalecer os bons vínculos. Mas é preciso 
saber falar não, ainda que seja para seu melhor 
amigo, quando você não está mesmo a fim de fazer. 
Não abra mão dos seus valores.

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

Santa Helena

O município de Santa 
Helena teve confirma-

do um caso de Dengue no 
início deste mês de abril. 
Além do caso confirma-
do, há outros testes que 
aguardam a confirmação. 
A situação é preocupante e 
fez com que a administra-
ção municipal se reunisse 
na tarde de terça-feira, 06, 
com os representantes da 
Regional de Saúde para 
discutir algumas ações 
imediatamente.

A reunião foi realizada 
no gabinete do Prefeito 
Blásio Hickmann e con-
tou com a presença do se-
cretário de Saúde, Carlos 
Mello, do agente de ende-
mias Joel Godois, e Simone 
Falavigna e Luan Fath, da 
Regional de Saúde de São 
Miguel do Oeste. Na reu-

nião foram priorizadas as 
questões que reforçam a 
prevenção. Após ouvir as 
sugestões dos represen-
tantes da regional, a admi-
nistração municipal apre-
sentou as ações que serão 
realizadas. 

Conforme o secretário 
Carlos Mello, a primeira 
ação foi a aplicação do fu-
macê ainda tarde de terça-
-feira nas ruas próximas ao 
caso confirmado. Campa-
nhas educativas serão feitas 
nas redes sociais. Imagens,  
vídeos e reportagens que 
reforçam a importância da 
prevenção e do risco em po-
tencial na cidade também 
estão entre as ações.

Luan Fath explicou que 
a ação do fumacê é comple-
mentar e que mata somente 
os mosquitos adultos, por 
isso, é necessário que a po-
pulação faça a sua parte no 

que diz respeito aos cuida-
dos e limpezas do seu imó-
vel. 

O agente de endemias 
Joel Godois informou que 
Santa Helena possui sete 
armadilhas e seis pontos 
estratégicos. Segundo ele, 
os maiores problemas estão 
relacionados com as caixas 
de água. Vasilhas de plantas 
que ficam com água acu-

mulada também represen-
tam um elevado risco e são 
considerados ideais para a 
proliferação. “A população 
também precisa cuidar dos 
bebedouros de animais de 
estimação, pneus velhos 
jogados no terreno, latas 
de cerveja, copos e vasilhas 
plásticas também represen-
tam um grande problema”, 
aconselha.

Caso de Dengue mobiliza 
saúde em função dos riscos

Cidade é considerada infestada e poder público reforça as 
ações para conter disseminação da doença 

Reunião com a Regional da Saúde traçou estratégias
para evitar agravamento da situação

Ascom/P-Santa Helena
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A alta cotação do preço 
do milho em março e a 
quebra na produção do 
grão na safra 2020/21 em 
Santa Catarina têm levado 
prejuízo aos frigoríficos do 
Estado e devem encarecer 
produtos no supermerca-
do. O cenário desanimou 
produtores de carne, 
principalmente porque 
era esperada uma redução 
no preço do grão - usado 
como base para ração - 
para o início do ano, mas 
ocorreu o contrário. A 
tendência é de que haja 
retração no número de 
abates e aumento de preços 
ao consumidor.

Em março, a saca de 60 
kg de milho em Santa Ca-

tarina chegou a R$ 90,36, 
segundo dados da Epagri, 
um crescimento de 2,04% 
em relação a fevereiro, 
quando o preço foi de R$ 
88,55. Este é o maior valor 
já praticado pela saca do 
grão na história, e está 
ligado principalmente aos 
baixos estoques mundiais 
do insumo e à desvaloriza-

ção do real frente ao dólar. 
A produção interna po-

deria mitigar o problema, 
mas o Estado projeta uma 
das menores produtivida-
des de milho dos últimos 
anos. O principal entrave 
foi a estiagem em setembro 
e outubro, época de planta-
ção e germinação, quando 
faltaram chuvas para o 

desenvolvimento correto 
da planta. No início de 
2021, um ataque de cigar-
rinhas em muitas lavouras 
fez aumentar as perdas. 
De acordo com a Epagri, 
a quebra de produção é de 
23,5%. 

"É um prejuízo grande e 
uma preocupação porque 
não temos boas perspecti-
vas de safra. Há um risco 
de termos de importar 
muito milho para suprir 
a demanda de consumo", 
afirmou o presidente da 
Associação Catarinense 
de Criadores de Suínos 
(ACCS), Losivanio Luiz 
de Lorenzi. Segundo ele, o 
setor pediu ao governo fe-
deral a isenção de impostos 

para importação de grãos, 
mas não foi atendido até 
agora. 

O efeito natural seria 
o repasse do aumento de 
custos ao consumidor, mas 
o setor está absorvendo, 
por enquanto, parte dos 
prejuízos. "Não houve 
aumento significativo de 
preços das carnes porque 
as empresas estão ava-
liando que o mercado está 
enfraquecido por causa 
do baixo poder aquisiti-
vo do mercado interno. 
Elas estão com receio. [...] 
Mas isso tem um limite. 
Em breve deve haver um 
repasse", disse o engenhei-
ro agrônomo da Epagri, 
Alexandre Luís Giehl. 

Distribuidoras pedem mais 
concorrência 

A Associação Brasileira 
das Empresas Distribui-
doras de Gás Canalizado 
(Abegás) emitiu uma nota 
na última segunda-feira 
(5) após o aumento de 
preço sobre o gás natural 
anunciado pela Petrobras. 
No texto, as empresas des-
tacam que o aumento na 
tarifa retira competitivida-
de do setor na comparação 
com outros energéticos e 
defendem mais concor-
rência no fornecimento 
do insumo e mais inves-
timentos em transporte e 

infraestrutura. Segundo 
a Abegás, 59% do valor 
pago pelo consumidor 
sobre o gás canalizado são 
destinados à produção e 
ao transporte, 24% são im-
postos federais e estaduais, 
e apenas 17% correspon-
dem às distribuidoras.

RCN - 621 | rcnonline.com.brredecatarinensedenoticias

QUATRO VEZES 
   Em audiência 
pública da Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc), 
o superintendente de 
Vigilância em Saúde de 
Santa Catarina, Eduardo 
Macário, afirmou 
que a variante P1 do 
Coronavírus é quatro 
vezes mais transmissível 
do que o vírus original. O 
Estado não tem números 
oficiais e fidedignos 
sobre infectados com a 
P1, mas trata o colapso 
na saúde em fevereiro 
e março como fruto 
do aparecimento e 
circulação da nova cepa.

Preço do milho segue em alta e 
gera prejuízo para suinocultores
Setor está absorvendo parte das perdas, mas aumento nos custos de produção deve chegar ao consumidor

FELIPE GÖTZ/O CELEIRO

Comitê garante 
compliance  

 Em março, completou 
um ano da atuação do 
Comitê de Compliance da 
Federação do Comércio 
de SC (Fecomércio/SC). 
O grupo é composto 
por representantes da 
diretoria, colaboradores 
e consultoria externa. “A 
Fecomércio foi pioneira 
no ambiente sindical 
ao adotar programa de 
compliance. O papel 
do comitê é assegurar 
que a Federação 
está comprometida 
com a probidade e 
transparência”, disse o 
presidente da entidade, 
Bruno Breithaupt.

AGÊNCIA PETROBRAS

O BRDE Empreendedoras do Sul é 
um estímulo ao empreendedorismo 
feminino. Um programa com 
condições atrativas, análise de 
crédito simplificada e para empresas 
sediadas na região sul que tenham 
mulher como proprietária ou sócia 
com, no mínimcom, no mínimo, 50% do capital 
social*.

Saiba mais em: brde.com.br 

CRÉDITO PARA
QUEM É MULHER,
LÍDER E INSPIRAÇÃO.

*Há pelo menos 6 meses, contados da data da solicitação do crédito.
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

STF proíbe uso da tese de 
legítima defesa da honra 
em crimes de feminicídio

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
firmou entendimento de que a tese da legítima defe-

sa da honra é inconstitucional, por violar os princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da pro-
teção à vida e da igualdade de gênero. A decisão, tomada 
na sessão virtual encerrada em 12/3, referendou limi-
nar concedida pelo ministro Dias Toffoli em fevereiro, na 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 779.

Na ação, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
argumenta que há decisões de Tribunais de Justiça que 
ora validam, ora anulam vereditos do Tribunal do Júri 
em que se absolvem réus processados pela prática de fe-
minicídio com fundamento na tese. O partido apontou, 
também, divergências de entendimento entre o Supre-
mo e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao reafirmar sua decisão liminar, o ministro Dias To-
ffoli deu interpretação conforme a Constituição a dispo-
sitivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, 
de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito 
do instituto da legítima defesa. Segundo Toffoli, além de 
ser um argumento “atécnico e extrajurídico”, a tese é um 
“estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa 
humana e dos direitos à igualdade e à vida” e totalmente 
discriminatório contra a mulher. A seu ver, trata-se de 
um recurso argumentativo e retórico “odioso, desumano 
e cruel” utilizado pelas defesas de acusados de feminicí-
dio ou agressões contra mulher para imputar às vítimas 
a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo 
para a naturalização e a perpetuação da cultura de vio-
lência contra as mulheres no Brasil.

Fonte: stf.jus.br

Chapecó

O presidente Jair Bol-
sonaro desembarcou 

novamente em Santa Ca-
tarina ontem, quarta-
-feira, 07, desta vez para 
uma agenda rápida em 
Chapecó. Foi a sétima vez 
do presidente em terras 
catarinenses desde o iní-
cio do mandato e a pri-
meira na maior cidade do 
Oeste do Estado. Na pau-
ta, elogios à forma como 
o município lidou com a 
pandemia do Coronaví-
rus, críticas ao ex-minis-
tro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, defesa 
do tratamento precoce e 
discurso contrário às me-
didas restritivas. 

Bolsonaro chegou ao 
Aeroporto Serafim Enoss 
Bertaso às 9h. O ministro 
da saúde Marcelo Queiro-
ga, a secretária de Estada 
da saúde de SC, Carmen 

Zanotto, e o senador Jor-
ginho Mello (PL) também 
estiveram na comitiva, que 
foi recebida pela governa-
dora em exercício de SC, 
Daniela Reinehr. Às 9h45 o 
único compromisso oficial 
na agenda foi uma reunião 
com o prefeito de Chapecó, 
João Rodrigues (PSD).

O evento começou às 
10h no Centro de Eventos. 
O primeiro a falar foi João 
Rodrigues. Em seu discur-
so, ele detalhou o trabalho 
da prefeitura de Chapecó 
no combate à pandemia. 
Rodrigues defendeu o tra-
tamento imediato dos pa-
cientes com a Covid-19 e 
a liberdade dos profissio-
nais da saúde em prescre-
ver medicamentos.

Segundo a discursar, 
Marcelo Queiroga disse 
que vai buscar atuar na 
união entre os profissio-
nais da saúde da linha de 
frente e os pesquisadores. 

O ministro da saúde falou 
sobre a importância das 
medidas de combate ao 
coronavírus como uso de 
máscaras e distanciman-
to social. Daniela Reinehr 
também se pronunciou. 
Ela agradeceu o apoio do 
governo federal. 

O último a falar foi Jair 
Bolsonaro. O presidente 
descartou um lockdown 
nacional e voltou a defen-
der o tratamento precoce 

contra o Coronavírus. Bol-
sonaro criticou também 
medidas de restrições e 
repetiu diversas vezes “li-
berdade acima de tudo”. 
“A nossa liberdade vale 
mais do que a nossa pró-
pria vida. Quem abre mão 
de um milimetro da sua 
liberdade em troca de se-
gurança está condenado 
no futuro a não ter segu-
rança e não ter liberdade”, 
pontuou. 

Bolsonaro visita a região e faz 
críticas a medidas restritivas 
Agenda do presidente durou cerca de duas horas em Chapecó. Em discurso, Bolsonaro 

voltou a ser enfático contra “lockdown nacional”

Presidente chegou ao Aedroporto Serafim Bertaso às 9h 

NSC Total

São Miguel do Oeste

Com pouco mais de 20 
dias de campanha, a 

Corrente Solidária, ação 
idealizada pela Câmara 
dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) de São Miguel do 
Oeste encerrou no último 
sábado, 03, com um saldo 
positivo. Aproximadamen-
te 2,5 toneladas de ali-
mentos foram arrecadadas 
para o Hospital Regional. 
Os donativos serão usados 
diretamente nas refeições 
diárias do hospital, que 
chegam há mais de 25 mil 
ao mês.

A presidente da CDL, 
Gleice Koop, acompanhou 

ontem, quarta-feira, 04, 
juntamente com o 14º RC-
Mec, a entrega dos alimen-
tos arrecadados junto aos 
supermercados. Ela desta-
ca que o volume foi expres-
sivo e que as arrecadações 
farão a diferença no dia a 
dia do hospital. 

A campanha também 
arrecadou aproximada-
mente R$ 6 mil em dinhei-
ro para a compra de produ-
tos pelo Hospital Regional, 
como luvas, ataduras, fral-
das e outros itens específi-
cos para a rotina hospital. 
Todos os alimentos arreca-
dados bem como a relação 
dos produtos comprados 
com a arrecadação finan-

ceira estarão à disposição 
da comunidade no site da 
CDL, após a prestação de 
contas. 

Foram parceiros na 
campanha o Sicoob, Sicre-

di, Treviso Supermercados, 
Cooperalfa, Marcon Super-
mercados, Bonno Atacado, 
Super Vipi Centro, Italo Su-
permercados, Solar Super-
mercado e 14º RCmec. 

Corrente Solidária arrecada 
2,5 toneladas de alimentos 

Entrega foi feita na manhã de ontem 

Ascom/CDL
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São Miguel do Oeste

A Secretaria de Educação realiza no dia 12 de abril, no 
auditório da Secretaria, a escolha de vagas, em segun-

da chamada para os candidatos aprovados no Processo 
Seletivo nº 02/2020.  Conforme a secretária Sisse Velozo, 
as vagas disponíveis serão para contratação temporária e 
a apresentação das mesmas será no momento da escolha.

A chamada para a escolha seguirá a ordem de classi-
ficação final do seletivo, conforme a lista de candidatos 
homologada após a primeira convocação deste ano. Para 
auxiliar de creche, a convocação será feita a partir da pri-
meira colocada. Para professor de educação infantil, serão 
convocados os classificados a partir da 21ª colocada. Já 
para coordenador pedagógico, a partir do oitavo colocado.

O município também realiza processo seletivo simpli-
ficado para seleção de professor de Língua Portuguesa e 
de Matemática. A contratação é temporária e as inscri-
ções serão realizadas até 20 de abril, no Departamento 
de Desenvolvimento de Pessoas, junto à prefeitura, das 
8h às 11h30, e das 13h30 às 17h30.

Educação convoca candidatos 
aprovados em seletivo para 

escolha de vagas

São Miguel do Oeste

A Secretaria Municipal 
de Agricultura reali-

zou esta semana a distri-
buição de sementes para 
cobertura e pastagens de 
inverno. No total, 716 agri-
cultores de São Miguel do 
Oeste estavam cadastra-
dos no programa, os quais 
receberam, juntos, mais de 
60 toneladas de sementes 
de aveia branca e preta, 
azevém e nabo forrageiro.

A entrega da autoriza-
ção foi efetuada no mes-
mo local da retirada das 
sementes, que ocorreu na 

empresa vencedora da lici-
tação, Agrifil Agronegócios, 
localizada no Bairro Es-
trela. O secretário Antonio 
Orso, explica que, em razão 
da pandemia, este ano hou-
ve uma programação dife-
renciada para a distribui-
ção, que aconteceu na 
segunda-feira, terça-feira e 
ontem, quarta-feira, 07.

Antonio Orso salienta 
que o objetivo do progra-
ma é estimular o setor 
produtivo agropecuário, 
em especial a produção de 
leite e carnes, contribuin-
do com a alimentação dos 
animais durante o inverno 

e, ao mesmo tempo, prote-
ger o solo com a cobertura 
destas pastagens. “Já para 
os produtores de grãos, 

esta cobertura verde po-
derá servir posteriormen-
te para a adubação”, com-
plementa o secretário.

Município distribui mais de 60 
toneladas de sementes 

Programa atende mais de 700 agricultores inscritos no Programa 
de Sementes para Cobertura e Pastagens de Inverno

Secretário Antonio Orso

Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA COOPERSIND 

SEMIPRESENCIAL 
CNPJ Nº 29.571.505/0001-98 

NIRE: 42400025374 
  Ademir José Dassi, presidente da Cooperativa Agropecuária Coopersind, com sede na 
Rua XV de Novembro, 1436, Sala 03, Subsolo John Kennedy, Centro, CEP 89900-000, município 
de São Miguel do Oeste – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em conformidade 
com o Art. 18 e Item II do Artigo 34, do seu estatuto social, convoca os associados para 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede da cooperativa, na Rua XV de 
Novembro, 1436, Sala 03, Subsolo John Kennedy, Centro, CEP 89900-000, município de São 
Miguel do Oeste – SC, no dia treze de maio de dois mil e vinte e um (13/05/2021). As 18h30min, 
com presença dois terços (2/3) do número de associados com direito de participação, em primeira 
convocação; as 19h30min, com metade mais um dos associados, em segunda convocação, ou as 
20h30min, com no mínimo 20 (vinte) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia.  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhado do parecer do conselho 

fiscal, referente ao ano de 2020, compreendendo: 
a) Relatório da Gestão. 
b) Balanço Geral. 
c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das Perdas. 
d) Parecer do Conselho Fiscal. 
2. Destinação das Sobras Apuradas (ou Rateio das Perdas). 
3. Assuntos Gerais. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
A mesma iniciará uma hora após a Assembleia Geral Ordinária. 

1. Eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 
2. Assuntos Gerais. 

Obs.:  
1. Para efeito de quórum, a cooperativa conta com 47 (quarenta e sete) associados, aptos a 

votar.  
2. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: Boletim de Voto 

a Distância. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail a seguir: 
coopersind@hotmail.com 

3. Para participar da Assembleia Geral SEMIPRESENCIAL, o associado deve apresentar 
os documentos pessoais de identificação até o dia 04/05/2021, os quais deverão ser enviados para 
o seguinte protocolo eletrônico: coopersind@hotmail.com, podendo, ainda, ser entregue em meio 
físico na sede da Cooperativa. 

4. O associado também pode participar da assembleia desde que apresente os documentos 
até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha 
deixado de enviá-los previamente. 

5. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito poderão ser 
solicitados até um dia antes da Assembleia pelo e-mail coopersind@hotmail.com. 

 
São Miguel do Oeste – SC, 05 de abril de 2021. 
 

Ademir José Dassi 
Presidente 
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Descanso

Familiares e amigos 
da jovem Mauriceia 

Straich, 22 anos, que 
morreu em um incêni-
dio provavelmente cri-
minoso  na manhã de 28 
de março, em Descanso, 
promoveram uma carre-
ata e um ato público em 
sua homenagem na tarde 
de sábado, 03. A carrea-
ta partiu da Delegacia 
de Polícia, passou pelas 
ruas do centro da cidade 
e parou em frente à casa 
que foi incendiada. 

O grupo deixou flo-
res, faixas e cartazes pe-
dindo justiça. A Polícia 
Civil está investigando 
o caso e suspeita que o 
incêndio tenha sido cri-
minoso. O cunhado da 
vítima está preso e foi 
indiciado por homicídio 
qualificado. A jovem era 
funcionária da Lojas Ma-
grão de São Miguel do 
Oeste e filha do religioso 
Dom Ermínio Estraich. 

A tragédia aconteceu 

na Rua Antônio Wronski, 
conhecida como Rua do 
Viveiro, no Bairro Jaro-
seski. A ocorrência foi re-
gistrada por volta das 6h 
e o Corpo de Bombeiros 
de São Miguel do Oeste 
foi acionado, no entanto, 
na chegada da guarnição 
o imóvel já estava toma-
do pelas chamas. 

O corpo de Mauriceia, 
totalmente carbonizado, 

foi resgatado e levado 
ao Instituto Médico Le-
gal (IML), onde ainda 
permanece. O cunhado 
da vítima foi pre ainda 
na noite de domingo. 
Ela residia junto com o 
companheiro, Leandro 
Rodrigues, que não esta-
va na residência no mo-
mento.  

Em entrevista à Rádio 
Peperi, Leandro contou 

que no sábado, 27, na 
noite anterior ao incên-
dio, jantou e dormiu na 
casa do pai. Disse que no 
começo da madrugada 
de domingo familiares o 
acordaram para contar 
do incêndio e foi até a 
casa e não acreditou no 
que viu. Leandro revela 
que não tinha uma boa 
relação com o irmão, 
suspeito do crime. 

Familiares e amigos de jovem 
morta carbonizada pedem justiça

Dezenas de pessoas partciparam de carreata e ato público
no domingo em frente à casa incendiada

Familiares e amigos da vítima ainda estão chocados com a tragédia

Portal Peperi

Descanso

Uma criança de 2 anos morreu na tarde de domingo, 
04, após sofrer uma descarga elétrica quando estava 

em uma propriedade rural localizada na Linha Santa Lú-
cia, no interior de Descanso. Após o acidente, a menina 
foi transportada em um veículo particular até o Hospital 
Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, 
porém, a criança acabou falecendo em decorrência do 
choque elétrico.

A vítima sofreu uma descarga elétrica ao encostar em 
fios de energia de uma máquina de lavar roupas. Após os 
procedimentos no Hospital Regional, o corpo da criança 
foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) e liberado 
na noite de domingo para os atos fúnebres. O sepulta-
mento da menina ocorreu na tarde de segunda, 05, em 
São Miguel do Oeste. A Polícia Civil  instaurou inquérito 
para investigar o fato.  

Criança morre ao levar 
choque em fio de luz

São Miguel do Oeste

A Polícia Militar de São 
Miguel do Oeste re-

gistrou uma tentativa 
de homicídio no começo 
da noite de domingo na 
comunidade conhecida 
como Pedreira. O crime 
aconteceu por volta das 
17h na rua Marco Do-
menico Orso, bairro São 
Gotardo. A vítima relatou 
que dois homens efetua-
ram disparos de arma de 

fogo contra ele. Ele dis-
se que possivelmente as 
armas utilizadas seriam 
duas garruchas. 

No local dos fatos, a po-
lícia encontrou um cartu-
cho deflagrado de calibre 
36 a cerca de 35 metros 
da vítima. Os bombeiros 
fizeram o primeiro aten-
dimento e conduziram 
a vítima para o Hospital 
Regional para atendimen-
to médico. O disparo que 
atingiu o homem trans-

fixou a perna direita e o 
projétil ficou alojado na 
perna esquerda. A Polícia 

Civil abriu inquérito para 
apurar a motivação e au-
toria dos disparos.

Homem é baleado no Bairro Pedreira
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