
O ex-prefeito de Blumenau 
e pré-candidato a 
governador pelo PSD, 
Napoleão Bernardes, está 
cumprindo um roteiro de 
visitas a 25 municípios do 
Oeste e Extremo-Oeste. 
Na terça-feira, 13, ele 
esteve em São Miguel do 
Oeste, quando concedeu 
entrevista coletiva à 
imprensa

Alunos e professor do 
Sesi/Senai de São Miguel 
do Oeste conquistaram o 
segundo lugar categoria 
design do robô, no
Torneio Sesi de Robótica 
FLL. O evento foi realizado 
de forma remota e 
encerrou sábado, (10). 
A disputa envolveu 85 
estudantes de 
todo o Estado
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Como salvar a educação
BOCA NO TROMBONE

O Brasil é um dos países que têm apresentado um dos mais 
tristes cenários nas áreas de saúde e educação no que 

se refere aos impactos da pandemia. Estamos meio inertes 
e despreparados para lidar com os desafios que a Covid-19 
nos trouxe. Nossas estratégias e ações não estão sendo efi-
cientes e eficazes.

Na educação, são vários os estudos que apontam que 
precisaremos de muitos anos para recuperar a aprendiza-
gem dos alunos. Pelo movimento observado por parte do 
Ministério da Educação, daqui a pouco teremos que nos 
render e assumir a lanterninha quando compararmos com 
os demais países. O Banco Mundial já nos alertou, em um 
relatório apresentado em março deste ano, que as perdas 
educacionais são muito mais significativas entre os alunos 
mais pobres, pois eles têm muito mais dificuldade de acesso 
à educação remota. O documento calcula que a desigualdade 
de aprendizagem entre os estudantes mais ricos e os mais 
pobres pode alcançar uma diferença de quase três anos le-
tivos.

O economista do Banco Mundial Ildo Lauathare aponta 
que o Brasil pode perder, em um ano, o que levou dez para 
conquistar no que tange aos avanços educacionais. Ele nos 
lembra que um “dia de escola aberta não compensa um dia 
de escola fechada. A perda que tivemos e que deveremos ain-
da ter será muito danosa”. 

Portanto é preciso implantar ferramentas e mecanismos 
para diagnosticar a real aprendizagem dos alunos no ano 
passado. É fundamental avaliar com muita propriedade o ní-
vel dessa aprendizagem, com foco nos conteúdos essenciais 
relacionados à idade-série de cada estudante.  

Faz-se necessário implantar um programa de recupera-
ção, principalmente para os alunos que apresentarem maio-
res problemas no diagnóstico da aprendizagem. Devem ser 
unidos todos os recursos para a promoção desse programa. 

O currículo das escolas precisa ser revisto de forma que 
sejam trabalhados conteúdos essenciais, devendo ser flexi-
bilizados, além do currículo, a carga horária e os dias letivos. 
O foco tem que ser nos resultados, principalmente com aten-
ção redobrada aos alunos mais vulneráveis.

Deve haver um forte investimento na infraestrutura da 
escola para implantação da educação híbrida, com água e sa-
neamento, equipamentos e protocolos de proteção sanitária, 
principalmente para receber os alunos que não têm condi-
ções adequadas para o ensino remoto. 

Sugere-se implantar a educação híbrida não dividindo as 
turmas de forma aleatória, por exemplo, com metade tendo 
aula presencial em um dia ou semana e metade em outra. 
Recomenda-se que os alunos que têm melhores condições 
de aprendizagem em casa ou que apresentam um nível sa-
tisfatório (verificado no diagnóstico de aprendizagem) con-
tinuem com o ensino remoto, e os alunos que não têm essas 
condições passem a desenvolver essas atividades na escola. 
É uma educação híbrida que privilegiará os menos favoreci-
dos.

Os governos federal, estadual e municipal devem fazer 
convênios com empresas de telecomunicações para levar 
o ensino a todos, seja por meio de rádio, TV ou internet. Ou 
seja, o ensino remoto precisa ter mais qualidade e precisa 
contar com o uso de tecnologias mais eficazes e que atinjam 
quase a totalidade dos alunos.

É preciso estabelecer ou reestabelecer forte conexão do 
estudante com a escola e da escola com as famílias. Colégios 
que estão conseguindo fazer isso apresentam resultados 
muitos maiores de aprendizagem dos alunos do que os que 
não o fazem. Devem ser feitas amplas campanhas para in-
centivar essa conexão e relação.

É fundamental melhorar as condições de aprendizagem 
em casa, seja por fornecimento de internet e equipamentos 
para os alunos e professores ou apoio e orientação aos pais, 
entre outras ações que visam a melhora do ambiente de 
aprendizado do aluno em casa.

O professor deve receber apoio irrestrito e integral para 

o desempenho das suas funções. Ou seja, é preciso rever to-
das as condições, desde o preparo e planejamento da aula 
até a execução, correção e avaliação das atividades desen-
volvidas pelos alunos. As educações remotas e híbridas exi-
gem muito mais do professor, principalmente em termos de 
tempo. Também devem ser ofertados programas de forma-
ção, focados no desenvolvimento de competências digitais 
e outros temas alinhados às novas exigências e tendências 
educacionais. É preciso garantir aos professores tecnologia 
nas escolas para dar suporte ao seu trabalho. E nunca esque-
cer de cuidar da saúde mental e bem-estar desses que hoje 
são, junto com os profissionais da saúde, os grandes heróis 
da pandemia; 

Destaco também, a importância de um olhar todo espe-
cial para o gestor educacional, seja diretor escolar ou coorde-
nador pedagógico. Esses gestores precisam estar muito pre-
parados para lidar com esses grandes desafios. Precisam de 
orientação, acompanhamento, formação e desenvolvimento 
para que consigam planejar, estruturar, organizar e liderar 
as escolas para o enfrentamento da maior crise educacional 
de toda a história.

Além dessas ações, políticos e gestores dos sistemas edu-
cacionais, Ministério de Educação, secretarias estaduais e mu-
nicipais, conselhos de educação, gestores escolares e ainda a 
sociedade em geral: precisamos aproveitar essa grande janela 
de oportunidade que esta crise nos oferece para promover 
uma revolução na educação. Precisamos de um sistema edu-
cacional mais eficaz e justo. Essa pode ser uma das maiores 
oportunidades para promovê-lo. Que Deus nos ouça!

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Proteger e cuidar é um 
ato de amor, não uma 

predisposição genética
Inês Staub Araldi

Doutora em Teoria 
Literária pela UFSC
Mestre em Ciências da 
Linguagem UNISUL
Professora do 
Mestrado em Práticas 
Transculturais na 
UniFacvest - Lages
Funcionária Pública na 
Fapesc - Florianópolis

A morte do menino Henry Meirelles, ocorrida, simbolicamente, no 
último dia 08 de março de 2021, justamente na data em que se 

comemora o dia internacional da mulher, inflamou debates em torno 
da figura protetiva que nos cabe a todas, no papel de mães. A mãe do 
menino, ao que tudo indica, estava ciente das agressões ao filho e não 
tomou providências no sentido de afastar o agressor, quanto menos 
levá-lo à justiça para que fosse responsabilizado pelos seus atos. E este 
está sendo o motivo de um verdadeiro linchamento nas redes sociais. 
A mãe de Henry passou a ser o símbolo da mulher fútil que prefere 
manter seu parceiro e provedor, ao invés de assumir a responsabilida-
de que lhe cabe como mãe, que é a de defender e proteger seu filho me-
nor. Vale ressaltar que a mesma cobrança não ocorre em relação ao pai 
do menino que não tentou saber porque o filho implorava para ficar 
mais um dia, pelo menos, com ele. Nem mesmo se cobra com a mesma 
veemência a punição exemplar do próprio agressor.

A reação das pessoas não é difícil de compreender. Talvez funda-
mentados pela observação da natureza e na relação entre as outras 
espécies, temos fortemente construída a ideia de que a fêmea dá a vida 
pela sua cria, que é capaz de atos heroicos na proteção da ninhada. 
Historicamente, e talvez pelo mesmo motivo, não se cobra a mesma 
atitude da figura paterna. O homem não é ligado visceralmente ao feto 
durante a gestação, não amamenta, não o carrega nas entranhas. Então 
se admite certo distanciamento, sem com isso comprometer a integri-
dade moral do indivíduo.

Não se trata de um caso isolado, infelizmente. Dados divulgados 
pela revista Veja, em 16 de dezembro de 2019, dão conta de uma triste 
realidade. Na referida matéria, a Sociedade Brasileira de pediatria res-
salta que entre 2009 e 2014 (último ano com estatísticas disponíveis) 
houve 35.855 encaminhamentos hospitalares motivados por violência 
doméstica contra crianças e adolescentes. No mesmo período, o núme-
ro de óbitos chegou a 3.296.  

Diante deste cenário, nos cabe questionar o papel dos pais na pro-
teção de seus filhos. Mas não somente dos genitores em si. Vivemos 
tempos em que relacionamentos acabam e outros se iniciam. Novas 
famílias se formam. As figuras do padrasto e da madrasta são cada vez 
mais comuns e, de uma forma geral, isso não costuma causar maiores 
problemas. Mas basta um caso de violência como este que vitimou 
Henry, para que se questione o fato de a mulher tentar refazer a vida 
ao lado de outro homem, e na companhia do seu próprio filho. Frases 
ofensivas viram bordões: “preferiu o macho e o dinheiro dele, ao pró-
prio filho”! O triste pressuposto neste cenário, infelizmente, desmerece 
todos os outros homens, aqueles que são capazes de agir com honra, e 
de assumir seu papel de provedores e protetores da nova família que, 
por livre e espontânea vontade, resolveram tornar sua.

Os tempos mudaram. Nós mulheres estudamos e somos capazes 
de, com o nosso trabalho, sustentar e manter a nossa família. Mas isso 
não isenta nossos companheiros do papel que lhes cabe caso decidam 
viver em família. Se a natureza foi generosa em relação à superioridade 
da força física, que esta seja usada apenas para proteger e amparar. E 
que nunca falte a força moral para construir um espaço seguro e con-
fortável para aqueles que dependem de nós, os adultos, para questões 
tão elementares como a sobrevivência.

Nascemos machos e fêmeas. Nos tornamos, ou não, homens e mu-
lheres! Nossas ações é que determinam qual dos aspectos prevalece.
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São Miguel do Oeste

Os vereadores Cris Zanatta (PSDB), Maria Tereza Ca-
pra (PT), Carlos Agostini (MDB), Gilmar Baldissera 

(PP) e Valnir Scharnoski (PL) indicam ao Executivo que 
viabilize a vacinação contra Covid-19 também pelo sis-
tema de ‘drive thru’, tanto no período diurno quanto no-
turno. Os vereadores também sugerem que a vacinação 
ocorra em forma de rodízio nos bairros, inibindo a aglo-
meração de pessoas nos locais de vacinação.

“Ainda que as normas e regras para imunização se-
jam de autoria do Ministério da Saúde, a operacionali-
zação é responsabilidade do município, que deve zelar 
pelo cumprimento das normas do Plano Nacional de 
Imunização, assim como assegurar um ambiente acessí-
vel ao público e, sobretudo, que minimize riscos tendo 
em vista os crescentes números de contágios e interna-
ções”, justificam os autores.

Os autores ressaltam que as medidas sugeridas ini-
biriam a aglomeração de pessoas nos locais de vacina-
ção. A indicação será enviada ao prefeito e à secretária 
de Saúde.

Vereadores pedem 
vacinação ‘drive thru’

Região

O deputado estadual 
Mauro De Nadal, que 

preside a Assembleia Le-
gislativa, esteve em São 
José do Cedro sábado, 
10. Ao longo do dia, a co-
mitiva esteve em outros 
municípios do Extremo-
-Oeste para entrega de 
recursos e para ouvir pe-
didos de correligionários. 
Em São José do Cedro, 
o encontro foi restrito a 
alguns integrantes da ad-
ministração, vereadores e 
membros do MDB.

O prefeito, João de 
Andrade, o vice-prefeito, 
Elmar Hentz, e o presi-
dente do partido, Josmar 
Fedrizzi, recepcionaram 
De Nadal durante o anún-
cio dos recursos. Para 
São José do Cedro, Mauro 

formalizou a entrega de 
R$ 250 mil para um mi-
cro-ônibus e R$ 200 mil 
para obras de calçamen-
to. Citou ainda a entrega 
de uma ambulância com-
prada recentemente com 
recursos indicados por 
ele. De Nadal também es-
teve em Guaraciaba.

Entre outros assun-
tos, ele anunciou a libe-
ração de emenda parla-
mentar no valor de R$ 
200 mil. Conforme o pre-
sidente do MDB de Gua-
raciaba, Paulo Meneghi-
ni, os recursos devem ser 
destinados para a com-
pra de uma retroescava-
deira. Entre sexta-feira, 
09, sábado, 10, Mauro De 
Nadal visitou 13 muni-
cípios do Extremo-Oeste 
catarinense.

ONIR MOCELIN

O prefeito de São Mi-
guel do Oeste, Wilson 
Trevisan, recebeu quinta-
-feira, 08, a visita do de-
putado estadual Onir Mo-
cellin (PSL). Ele esteve na 
prefeitura acompanhado 
do vereador Vagner Pas-
sos e lideranças partidá-
rias. Na ocasião, o parla-
mentar anunciou que irá 
destinar ao município 
uma emenda no valor de 
R$ 600 mil. Serão R$ 250 
mil para a Educação, a se-
rem investidos para a am-
pliação de creches, e mais 
R$ 350 mil para a área de 
infraestrutura.

Em roteiro pelo Oes-
te, Mocellin aproveitou 
a passagem pela região 
para anunciar investi-
mentos, projetos e ouvir 
demandas da segurança 
pública e do setor em-

presarial. Ele, que des-
tinou R$ 4,2 milhões em 
emendas para o Extre-
mo-Oeste, entregou via-
tura para o Proerd de São 
Miguel do Oeste, visitou 
a Apae da cidade, que fez 
reformas usando recurso 
viabilizado pelo parla-
mentar e, em Bandeiran-
te, festejou a máquina es-
cavadeira adquirida para 
ajudar os produtores ru-
rais da cidade. O equipa-
mento foi comprado pela 
prefeitura com recursos 
de emenda na ordem de 
R$ 250 mil.

Coronel Mocellin tam-
bém visitou São José do 
Cedro, onde emenda par-
lamentar ajudou a Apae 
a adquirir uma série de 
equipamentos para aju-
dar na aprendizagem e 
no conforto dos alunos. 

Deputados entregam emendas na região

Em São José do Cedro, Mauro De Nadal se reuniu com 
autoridades do município e repassou recursos

Deputado Onir Mocelin entregou recursos
em visita à prefeitura

Ascom/P-Cedro

Ascom/P-SMO

Região

O ex-prefeito de Blume-
nau e pré-candidato 

a governador pelo PSD, 
Napoleão Bernardes, está 
cumprindo um roteiro de 
visitas a 25 municípios do 
Oeste e Extremo-Oeste. Na 
terça-feira, 13, ele esteve 
em São Miguel do Oeste, 
onde concedeu entrevista 
coletiva à imprensa. 

Segundo ele, o objetivo 
das visitas é conhecer de 
perto as demandas e ne-
cessidades da região, além 
da troca de experiências 
de gestão. “Eu acredito 
que é preciso estar próxi-
mo das comunidades e li-
deranças. Quero percorrer 
as regiões, me colocando à 
disposição para entender 
os anseios dos municípios. 
Fui prefeito duas vezes e 
sei o quanto é importante 
essas relações”, destacou.

Napoleão disse que o 
roteiro é fruto da reunião 
entre o presidente do PSD, 
deputado Milton Hobus, e 
o ex-governador Raimun-
do Colombo. “Este encon-
tro ratificou que o PSD terá 
candidato a governador e 
o nome será definido no 
início de 2022 pelo con-
junto das lideranças e da 
base partidária, de modo 
a valorizar prefeitos, vices 
e vereadores nesta tomada 
de decisão”, explica.  

Durante a coletiva, Na-
poleão foi informado foi 
indagado sobre os pro-
blemas crônicos da região 
Extremo-Oeste, entre os 
quais o Aeroporto Muni-
cipal Hélio Wassum, péssi-
mas condições da BR-163 
e SC-163 e também a rei-
vindicação de construção 
de uma ponte sobre o Rio 
Uruguai, em Itapiranga, 
problemas os quais des-

conhecia. Para aprofundar 
os seus conhecimentos so-
bre a região, o diretor do 
Jornal Imagem, Euclides 
Staub, lhe entregou um 
exemplar do livro “Povoa-
mento & colonização”, dos 
autores Euclides e José 
Raul Staub.

O político foi eleito ve-
reador de Blumenau aos 
25 anos e o prefeito mais 
jovem do município, sen-

do eleito em 2012 aos 30 
anos, com 70% dos votos. 
Em 2018, pelo PSDB, Na-
poleão concorreu a vice-
-governador na chapa de 
Mauro Mariani (MDB) e 
agora, pelo PSD, se prepa-
ra para concorrer a gover-
nador. Formado em direi-
to, Bernardes é professor 
universitário e já foi apre-
sentador de TV e locutor 
de rádio

Pré-candidato a governador 
pelo PSD faz roteiro pela região 

Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau,
esteve em São Miguel do Oeste terça-feira

Napoleão Bernardes prestou coletiva de impressa na manhã de 
terça-feira, em São Miguel do Oeste

Euclides Staub

São Miguel do Oeste

O vereador Valnir Scharnoski (PL) solicitou esta sema-
na o retorno das sessões da Câmara no plenário com 

divisórias de acrílico entre os vereadores. Ele justifica 
que outros setores da sociedade não pararam e que há 
manifestações populares pedindo a reabertura total do 
comércio e a volta às aulas. 

Em função disso, Scharnoski pede que as sessões da 
Câmara, que estão sendo realizadas por videoconferên-
cia, voltem a ocorrer de forma presencial no plenário. 
O pedido é destinado ao presidente da Câmara, Vanirto 
Conrad, e a membros da Mesa Diretora.

Scharnoski pede a 
volta das sessões 

presenciais na Câmara

Vereador Valnir Scharnoski

Divulgação
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Estado

O governador afastado 
de Santa Catarina, Car-

los Moisés da Silva (PSL), 
usou as redes sociais para 
se manifestar sobre o ar-
quivamento do inquérito 
que investigava a parti-
cipação dele na compra 
dos 200 respiradores pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde. Depois da Polícia 
Federal, Ministério Públi-
co do Estado e Tribunal de 
Contas, foi a vez da Procu-
radoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) decidir que não 
há provas que apontem o 
envolvimento do governa-
dor na compra.

Na decisão que inocen-
tou Moisés, a subprocura-
dora-geral da República, 
Lindôra Araújo, concluiu, 
após análise das provas, 
que não há qualquer res-
ponsabilidade do governa-
dor em relação à compra e 

que ele não teria se omi-
tido do dever de fiscaliza-
ção. Agora, a investigação 
volta para Florianópolis, 
onde será apurada a con-
duta dos demais envolvi-
dos.

Apesar do arquiva-
mento, ainda corre na 
Assembleia Legislativa o 
processo de impeachment 
contra Carlos Moisés pela 
compra dos respiradores. 
No dia 26 de março, ele foi 
afastado temporariamente 
do cargo por até 120 dias, 
após votação favorável a 
cassação do mandato.

Ainda não há prazo de 
quando será o novo julga-
mento, mas a expectativa 
é que ocorra ainda no mês 
de abril. Se condenado, 
Moisés perderá o cargo 
definitivamente e a vice, 
Daniela Reinehr, perma-
necerá como governadora 
até o fim do mandato.

Porém, a nova decisão 

da PGR animou a equipe 
que cuida da defesa do go-
vernador. Segundo o advo-

gado Marcos Probst, isso 
mostra que não há crime 
de responsabilidade.

Procuradoria Geral da 
República arquiva processo 

contra Carlos Moisés
Subprocuradora-geral da República concluiu que não há 
qualquer responsabilidade do governador em relação à 

compra de respiradores

Aspesar do arquivamento por parte da PGR, Carlos Moisés 
ainda vai enfrentar o processo de impeachment na Assembléia 

Divulgação

Estado

A governadora Daniela Reinehr deu posse na tarde de 
segunda-feira, 12, a quatro novos secretários de go-

verno. As pastas da Fazenda, da Administração, da Ar-
ticulação Nacional e da Defesa Civil passam a ter novos 
titulares após o ato da chefe do Executivo Estadual. 

Na Fazenda, assume o auditor fiscal Rogério Maca-
nhão. A advogada Ana Blasi será a titular da Secretaria 
de Administração. Já a Defesa Civil passa a ser comanda-
da por Alexandre Waltrick, ao passo que Jorginho Davi 
assume a Articulação Nacional.

“Esse é um momento muito importante para Santa 
Catarina, nesse intuito de recuperar a credibilidade do 
Estado. São nomes de peso, com grande competência e 
conhecimento das necessidades de Santa Catarina. Que-
remos recuperar a saúde, a economia e recuperar a au-
toestima do povo catarinense”, destacou a governadora 
após as assinaturas. 

Governadora dá 
posse a quatro 

novos secretários

Posse dos novos titulares aconteceu segunda-feira

Secom/SC

SC

Apoio
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São Miguel do Oeste

A administração de São Miguel do Oeste, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, está realizando uma 

parceria com a empresa JBS, a fim de facilitar o acesso 
dos interessados às oportunidades de emprego ofereci-
das pela indústria no município. 

Na última sexta-feira, 09, a analista de gestão de pes-
soas da empresa, Diná Riviera Menegotto, esteve presen-
te na sede da Secretaria para recebimento de currículos 
e cadastramento das pessoas interessadas. No dia 23 de 
abril, outra rodada será realizada.

Atualmente, a empresa possui cerca de 140 vagas em 
aberto na linha de produção e disponibiliza aos seus co-
laboradores um salário compatível com a função e mais 
benefícios, como vale-alimentação, vale-combustível ou 
vale-transporte, seguro de vida e acesso a plano de saú-
de, entre outros.

Município firma parceria 
com JBS para facilitar 

acesso ao emprego

São Miguel do Oeste

A Vigilância Epide-
miológica e Comitê 

de Crise da Covid-19 de 
São Miguel do Oeste, in-
formou o 38º óbito de 
paciente com a doença, 
ocorrido no final da tarde 
de sábado, (10. O pacien-
te era um homem resi-
dente no município, com 
idade entre 70 a 75 anos, 
que estava internado no 
Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso, com re-
gistro de comorbidades. 
O número total de óbitos 
por covid-19 de pacientes 
residentes em São Miguel 
do Oeste chega a 38. 

Para tentar frear o 

avanço do vírus, a Secreta-
ria da Saúde vacinará hoje, 
quinta-feira, 15, das 08h às 
12h, na Praça Walnir Bot-
taro Daniel, os idosos de 
65 anos acima. Para rece-
ber a vacina, é necessário 
apresentar Comprovante 
de Residência, Cartão SUS, 
Carteira de Vacinação e 
um documento de identi-
ficação (RG ou CPF). Quem 
tiver positivado para co-
vid-19 nos últimos 30 dias 
ou estiver com sintomas 
gripais deve aguardar para 
fazer a vacina em outra 
oportunidade.

Até o momento, cerca 
de nove mil doses foram 
aplicadas em moradores 
de São Miguel do Oeste. 

Mais de três mil pessoas já 
receberam as duas doses 
necessárias para garantir 
a imunização contra Co-
vid-19.

ESTADO
Santa Catarina alcan-

çou segunda-feira, 12, mais 
de 1 milhão de doses de 
vacina contra a Covid-19 
aplicadas no Estado. Esse 
reflexo é perceptível tam-
bém na cobertura vacinal 
por estimativa de popu-
lação, que sinalizou um 
aumento de 17,26 % em 
10 dias. As doses aplica-
das tiveram como foco os 
trabalhadores de saúde, 
idosos de 65 anos ou mais, 
comunidade quilombola, 
população indígena e pes-

soas com deficiência ins-
titucionalizadas e idosos 
em instituições de longa 
permanência.

São 1.056.474 doses 
aplicadas, entre a primeira 
dose (D1) e a segunda dose 
(D2). O balanço preliminar 
de vacinação aponta que 
as vacinas foram mais apli-
cadas em dois grupos prio-
ritários até o momento: os 
idosos de 70 a 79 anos e os 
profissionais de saúde. De 
acordo com o panorama 
de aplicação por Unidade 
Descentralizada de Vigi-
lância Epidemiológica, a 
região que mais vacinou 
foi a da Grande Florianó-
polis, seguida pela região 
de Blumenau.

Confirmado 38º óbito por 
Covid-19 no município

Para tentar frear o avanço do vírus, a Secretaria da Saúde vacinará 
hoje, na Praça Walnir Bottaro Daniel, os idosos de 65 anos acima

São Miguel do Oeste

Iniciaram segunda-feira, 
12, as obras de revitali-

zação da Escola Municipal 
Marechal Arthur da Costa 
e Silva, no Bairro Salete. 
O vice-prefeito, Edenil-
son Zanardi, a secretária 
de Educação, Sisse Velo-
zo, e os vereadores Paulo 
Drumm, Elói Bortolotti e 
José Xavier estiveram vis-
toriando o local, onde fo-
ram recebidos pela direto-

ra Rubiele Scariot.
Será investido na es-

trutura física da unidade 
escolar o montante de 
R$ 505.680,60. O projeto 
contempla a adequação 
total das áreas comuns 
e de circulação, execu-
ção de novos sanitários e 
melhoria dos existentes, 
qualificação da cozinha, 
refeitório, áreas de apoio 
administrativo, pedagó-
gico e de serviço, além 
de adequação do ginásio, 

acesso e circulações, para 
melhor mobilidade e se-
gurança dos usuários.

A secretária de Educa-
ção, Sisse Velozo, destaca 
que a escola é uma das 
principais do município, 
com 428 alunos matri-

culados atualmente, do 
pré-escolar ao 9º ano. 
Ela lembra que também 
estão em obras a Escola 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, no Bairro Estre-
la, e a creche do bairro 
Santa Rita.

Escola do bairro Salete receberá 
meio milhão em melhorias

Início das obras foi vistoriado pelo vice-prefeito Edenilson 
Zanardi e vereadores

Ascom/P-SMO

Descanso

A Secretaria de Agricultura de Descanso realizou a cober-
tura com tela de sombreamento onde são cultivadas mu-

das de plantas nativas e plantas frutíferas no Viveiro Muni-
cipal, localizado no Bairro Jaroseski. A produção do viveiro 
é utilizada para plantio em áreas públicas, entregues para 
agricultores e também doadas para a população em geral.

Conforme o secretário Robson Zappani, o objetivo é au-
mentar a produtividade. “Investimos aproximadamente R$ 
10 mil para cobrir o local e com isso aumentar também a 
produtividade e qualidade, já que as mudas ficarão protegi-
das em uma área com maior umidade e temperaturas equi-
libradas para seu melhor desenvolvimento”, explica.

Além disso, em breve será instalado um sistema de ir-
rigação e um picador triturador de galhos para a produção 
de adubo orgânico. “Com isso vamos poder, em parceria 
com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, utilizar tam-
bém galhos das podas realizadas na cidade para a produção 
de adubo que será usado na produção de mudas no viveiro, 
canteiro de flores e demais espaços públicos”, destaca.

Viveiro Municipal de Descanso 
recebe melhorias na estrutura

Foram investidos cerca de R$ 10 mil de recursos próprios para 
aumentar a produtividade do viveiro

Ascom/P-Descanso
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São Miguel do Oeste

 O município de São Mi-
guel do Oeste registrou 

até o momento, em 2021, 
cinco casos de Dengue. 
Foram quatro autóctones 
(contraídos na cidade) e 
um importado (contraí-
do em outro município). 
Três dos cinco pacientes 
infectados são residentes 
no bairro Agostini e dois 
no Salete. As informações 
são da Vigilância Epide-
miológica da Secretaria de 
Saúde.

No ano passado, neste 
mesmo período, haviam 
sido confirmados 109 ca-
sos da doença em São Mi-
guel do Oeste. Por outro 
lado, o número de focos do 
mosquito Aedes aegypti, 
segundo o Departamento 

da Dengue, continua pre-
ocupante. Nos primeiros 
quatro meses do ano pas-
sado, foram 306; em 2021, 
são 344 até o momento.

A secretária de Saúde, 
Geni Girelli, destaca a ne-
cessidade de a população 
reforçar os cuidados de 

prevenção à doença, elimi-
nando qualquer depósito 
de água que possa servir 
para proliferação do mos-
quito, mantendo limpos os 
quintais, calhas e recipien-
tes diversos.

“Percebemos que o 
número de casos está sob 

controle até o momento, 
mas os focos do mosquito 
estão entre nós, e os riscos 
de contaminação são reais. 
Nossa equipe prossegue 
com seu trabalho a todo 
vapor, mas é preciso que 
cada um faça a sua parte”, 
ressalta.

Casos de Dengue são menores que em 2020

- 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)

São Miguel do Oeste

Os alunos Eduardo Bran-
denburg Bido, Luiz 

Felipe Degani Demarck, 
Fernando Schallenberger 
e professor e técnico Lu-
cas Bertollo, que formam a 
equipe Legacy no Sesi/Se-
nai de São Miguel do Oeste 
conquistaram o segundo 
lugar categoria design do 
robô, no Torneio Sesi de 
Robótica FLL. O evento foi 
realizado de forma remota 
e encerrou sábado, (10). 

A equipe também é su-
plente para a fase nacional 
do torneio, que enfatiza o 
espírito de equipe, o com-
partilhamento de conheci-
mentos e ideias, o estímulo 
à pesquisa matemática, 
científica e tecnológica. 

A premiação foi alcan-
çada com um robô modular, 
batizado de “Velociraptor”, 
desenvolvido na disciplina 
de robótica, que envolve 
conhecimentos em progra-
mação, lógica, matemática, 
construção de estruturas e 
tecnologias.  O robô levou 

cinco meses para ser con-
cluído e programado.  

Participaram do FLL 
Santa Catarina 85 estudan-
tes da Escola S, integrada 
por Sesi/Senai e de escolas 
da rede pública e privada de 
Concórdia, Criciúma, Itajaí, 
Florianópolis, Tijucas, Joa-
çaba, São Miguel do Oeste, 
Rio do Sul, Lages, Joinville, 

Blumenau, Brusque, Videi-
ra, São Bento do Sul, Jaraguá 
do Sul e Pouso Redondo. 

O desafio da tempora-
da é incentivar a prática 
de atividades físicas para 
garantir uma qualidade de 
vida melhor, evitar o se-
dentarismo e promover a 
saúde.  “O bom desempe-
nho é resultado do investi-

mento feito nas estruturas 
Maker da unidade de São 
Miguel do Oeste, que tem 
hoje ambientes que pos-
sibilitam aos alunos o de-
senvolvimento de tecnolo-
gias e projetos relevantes”, 
disse o gerente executivo 
Sesi/Senai regional Oeste/
Extremo Oeste, Jardel Car-
minatti.

Estudantes do Sesi/Senai conquistam 
segundo lugar em competição estadual

A equipe também é suplente para a fase nacional do torneio e a 
premiação foi resultado da criação de um robô modular 

Luiz Felipe Degani Demarck, Fernando Schallenberger e professor e técnico Lucas Bertollo, que 
formam a equipe Legacy no Sesi/Senai de São Miguel do Oeste

Ascom/Sesi/Senai

Itapiranga

A Uceff de Itapiranga vai 
realizar um evento de 

formação continuada para 
professores entre os dias 
28 de abril e 20 de julho 
no formato online. As ins-
crições estão abertas no 
site da instituição. O curso 
abrange cerca de 15 muni-
cípios do Extremo-Oeste 
de Santa Catarina e Noro-
este do Rio Grande do Sul. 

Uma parceira da uni-
versidade com as prefeitu-
ras viabiliza a participação 
dos professores desses 
municípios. O tema deste ano será “Educação em trans-
formação: abrindo portas para um novo momento”.

A professora Maria Preis Welter diz que o curso de 
formação continuada de professores compensa parcial-
mente a tradicional Jornada das Licenciaturas que reu-
nia grande público em várias atrações e foi afetada pela 
pandemia. 

Ela ressalta que o curso foi pensado para atender a 
demanda dos municípios da região de abrangência da 
Uceff. A abertura do evento será às 19h do dia 28 de abril 
com o músico e palestrante Thedy Correa, integrante da 
banda Nenhum de Nós. O curso será 100% online, cons-
truído a partir de demandas das secretarias municipais 
de educação, totalizando 40 horas de certificação para 
quem participar de todos os encontros virtuais. 

Uceff realiza evento on-line 
de formação continuada 

para professores

Professora Maria
Preis Welter

Divulgação



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 15/04/2021 - Edição 1056 07www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM GERAL

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

Região

O ano de 2020, marca-
do como o período de 

maior concentração de 
desafios no Brasil e no 
Mundo em face da conju-
gação das crises sanitária, 
econômica e social, pode 
ser considerado um perío-
do em que as empresas de 
natureza cooperativistas 
foram colocadas à prova. 
Nesse contexto, o Sistema 
Aurora, formado pela Co-
operativa Central Aurora 
Alimentos e suas onze 
cooperativas filiadas, é 
um dos mais expressivos 
exemplos brasileiros de 
êxito econômico, social e 
ambiental na pandemia.

Um resumo de 2020 foi 
apresentado pelo presi-
dente Neivor Canton, pelo 
vice-presidente Marcos 
Antônio Zordan e pelo di-
retor comercial Leomar 
Luiz Somensi. A priorida-
de que orientou a política 
de reação à Covid-19 foi a 
proteção da saúde dos tra-
balhadores contra o novo 
Coronavírus. Para honrar 
esse compromisso, a Auro-
ra desembolsou  em des-
pesas exclusivamente de-
correntes da pandemia  R$ 
100,5 milhões em 2020. 

A Aurora liderou uma 
extraordinária força pro-
dutiva e econômica cuja re-
ceita operacional bruta, no 
conjunto, inclusas as 11 co-
operativas filiadas, somou 
R$ 31,6 bilhões no ano. No 

campo, 67.888 famílias de 
produtores/empresários 
rurais geram as riquezas 
que são processadas nas 
modernas unidades in-
dustriais que empregam 
diretamente outros 46.150 
trabalhadores.

O grande desafio do 
ano da pandemia foi man-
ter a qualquer custo a pro-
dução de alimentos por se 
tratar de setor essencial. 
Para a otimização das 
plantas industriais ini-
ciou-se, em 2020 a jorna-
da de trabalho de segunda 
a sábado, o que permitiu 
ampliar o volume de aba-
te e processamento de su-
ínos e aves. No segmento 
de suínos houve um in-
cremento de 11,78%, am-
pliando-se de 22.487 para 
25.135 suínos o abate 
total diário das 7 plantas 
da Aurora. No segmento 
aves, o incremento foi de 
2,5%, permitindo elevar 
a capacidade de 980.000 
para 1.004.381 aves aba-
tidas por dia nas 7 indús-
trias avícolas.

O exercício de 2020 
foi extraordinariamente 
positivo para a suinocul-
tura industrial, apesar do 
acentuado encarecimento 
dos insumos (milho e fa-
relo de soja). A Aurora au-
mentou em 15,6% o abate 
total do período, totali-
zando quase 6,1 milhões 
de suínos (6.080.944). A 
cooperativa central ex-
portou 204 mil tonela-

das – ou seja, 64% mais 
que em 2019 – para 36 
países, tendo como prin-
cipais destinos a China, 
Hong Kong, Estados Uni-
dos, Chile e Japão. A pro-
dução in natura de carnes 
suínas deu um salto de 
72,9% e atingiu 774.826 
toneladas. A industriali-
zação expandiu 4,3% para 
381.073 toneladas.

Por outro lado, as 7 
plantas industriais avíco-
las da Aurora encerraram 
o ano com o abate glo-
bal de 246,8 milhões de 
frangos, um aumento de 
1,96% em relação ao perí-
odo anterior (2019). Essa 
matéria-prima foi produ-
zida dentro dos melhores 

padrões sanitários pelos 
2.122 avicultores coope-
rados das 11 cooperativas 
do Sistema Aurora, com 
excelente desempenho 
zootécnico, avaliado com 
base no IEE (Índice de Efi-
ciência Europeu).

O abate industrial ge-
rou 568 mil toneladas de 
carnes de aves, das quais 
261 mil toneladas des-
tinaram-se ao mercado 
externo. As exportações, 
portanto, cresceram 6%. 
A produção in natura de 
carnes de aves fechou o 
ano em 509.249 toneladas 
(+4%) e a industrialização 
atingiu 58.848 toneladas 
(+5,1%).

No segmento de leite, 

a Aurora recebeu de suas 
filiadas 549,8 milhões 
de litros e industrializou 
481,4 milhões de litros, 
basicamente o mesmo 
volume do ano anterior. 
Para estimular a contínua 
evolução da qualidade, 
o sistema de pagamento 
passou por uma revisão 
em 2020 com a definição 
de novos critérios e no-
vos parâmetros. Apesar 
das novas exigências e do 
maior rigor, os valores re-
passados às cooperativas 
filiadas aumentaram, o 
que comprova que a ini-
ciativa foi ampla e positi-
vamente correspondida 
por parte dos cerca de 
4.200 produtores coope-
rados.

O desempenho das ex-
portações da Aurora foi 
excepcional, com cresci-
mento de 61,8% em recei-

tas e 23% em volumes. As 
compras chineses de pro-
teína animal no mercado 
mundial catapultaram as 
vendas da Aurora, poten-
cializadas pela situação 
cambial: o dólar valoriza-
do frente ao real ampliou 
os ganhos pelo câmbio e 
valorizou ainda mais os 
produtos de exportação. A 
China, sozinha, ficou com 
40% das exportações to-
tais da Cooperativa Cen-
tral.

Dessa forma, a impor-
tância relativa da empre-
sa no cenário das vendas 
brasileiras ao exterior 
cresceu. Agora, a Aurora 
responde por 17,5% das 
exportações de carnes su-
ínas do Brasil e por 6,6% 
das exportações de fran-
go. Anteriormente era, 
respectivamente, 16,8% e 
6,4%.

Em tempos de pandemia,
Aurora Alimentos só cresceu  

Aurora Alimentos e suas 11 cooperativas filiadas obtêm 
recordes históricos em produção e em resultados

Um resumo de 2020 foi apresentado pelo presidente Neivor Canton, pelo vice-presidente Marcos Antônio Zordan 
e pelo diretor comercial Leomar Luiz Somensi

Divulgação
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ESTÁ DÍFIL DE ENTENDER

Confesso que não entendo mais nada. Em 
que espécie de democracia o supremo 

pode obrigar o senado a abrir CPI e impedir o 
povo de ir à igreja?

Parafraseando o Falcão, “what porra is this”?

MORTES QUE DÃO ‘LUCRO’

Novo recorde de mortos diz a manchete do 
jornal. Parece um campeonato de atletis-

mo. Mas não é. É a morbidez em forma de esta-
tística. Morreu um, morreram cem, morreram 
mil.

Ninguém entre aqueles cujos dedos dedi-
lham as teclas do computador, ou do celular, 
está preocupado com o quem, o onde, o quan-
do, o como, o por que e o que ficou agora.

Como sempre, vidas únicas, de indivíduos 
reais, de seres concretos, perdem seu contor-
no, viram agregados amorfos, no máximo sabe-
-se a idade e a comorbidade.

Tudo vira política, confronto de ideologias, 
projetos de poder, narrativas vazias. As vidas 
não fazem nenhum sentido quando se lucra 
com as mortes.

GOVERNOS E MÁFIAS

Governos e máfias têm como seu principal 
instrumento de trabalho a coerção. 

A diferença está no fato de que máfias ini-
ciam o uso da coerção para alcançar seus ob-
jetivos e que governos usam a coerção apenas 
para retaliar contra esses. 

OS DEUSES DO STF MANDAM
ATÉ NAS IGREJAS

Os deuses do STF fecharam as igrejas com 
medo da concorrência. Acham que impe-

dindo as pessoas de exercerem sua liberdade 
de consciência e de expressão irão evitar a con-
taminação. 

Nem os deuses das mais diversas religiões 
conseguiram fazê-lo, porque os divinos minis-
tros togados conseguiriam?

Repete-se aí duas falácias. Primeira: que há 
atividades essenciais e não essenciais. Segun-
da: que isolar infectados não resolve, mas con-
finar saudáveis com infectados sim.

UMA DAS PIORES ENFERMIDADES

‘Doença’ que afeta mais de 90% da hu-
manidade. O mundo seria bem melhor 

com menos competição pessoal e menos julga-
mentos. 

Se cada um buscasse identificar seus pró-
prios erros e falhas, com humildade e franque-
za, tudo seria diferente.

SUFOCO II

Penso no enorme sofrimento dos casais. 
Homens e mulheres tendo de conviver 

com um cônjuge que não gostavam. Seja por 
causa da lei ou devido ao preconceito da socie-
dade – essa aberração impera até hoje em cer-
tos lugares e em algumas famílias. 

Não estou fazendo apologia ao divórcio. En-
tendo, porém, que quando um relacionamento 
se torna insustentável o melhor caminho é a 
separação.

Lamento que muitos demoram para chegar a 
essa conclusão. Com isso sofrem e fazem sofrer. 

SUFOCO I

O Código Civil de 1916 previa o desquite. 
O casal podia se separar, porém não era 

autorizado aos conjugues casar novamente. 
Isso perdurou até 1977 quando o desquite 

deu lugar ao divórcio. 

VIDA

Mesmo no momento delicado em que vi-
vemos – ou quem sabe justamente por 

causa dele – penso que seria uma boa ideia 
criarmos em nossa mente a expectativa de que 
haja uma fórmula para a vida. Talvez seja a fon-
te de tantas decepções. 

Que tal encarar o mundo como ele é. No seu 
ineditismo, na sua maturidade, na sua irrepe-
tibilidade? E saber que sem fórmula nenhuma 
estamos aí, diante de um mundo que é extraor-
dinariamente competente pra lhe entristecer. 

Mas aqui e ali, capaz de proporcionar gran-
des alegrias, grandes surpresas, momentos que 
você gostaria que não acabasse. São esses mo-
mentos que nós perseguimos, e que farão sem-
pre da vida algo digníssimo de ser buscado e 
fantástico de ser vivido.

Natânia Meira

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Claudiane Visintin
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É SIMPLES

Para ler é preciso ser alfabetizado. Para 
entender é necessário ser inteligente. E, 

para perverter, é fundamental ter mau caráter.

AMOR E VERDADE

Sem a força inexorável da verdade, o amor 
perde seu real sentido, deformando-se de 

tal modo que deixa de ser fruto da fé e fonte de 
esperança para se tornar vulgar sentimentalis-
mo, via às avessas de expiação de mediocrida-
des.

É exatamente a verdade aquilo que os no-
bres e bravos de espírito buscam no amor, ao 
passo que os que se deixam dominar pela de-
sordem moral e pela sensibilidade excessiva 
justificam todo tipo de erro em nome de um 
amor caricato e falso.

O BRASIL DOS CANALHAS

Sempre quando vem a público uma tra-
moia urdida entre políticos, burocratas e 

corporativistas, alguém diz que o Brasil não é 
para amadores. 

Ora, entendo que o Brasil das fraudes é para 
patifes, escroques, bandidos de qualquer cate-
goria, seja ela de profissionais ou de amadores.

COISAS DE MULHERZINHA

-Caipirinha de lichia. 
 - Opiniões do PC Siqueira. 

- Selfie na beira da piscina. 
- Blusa florida. 
- Condicionador.
- Bruschetta.
- Beber espumante na praia. 

O QUE EU PENSO

Política é um desastre. Não por acidente, 
mas por necessidade.

CAIPIRAS ENDINHEIRADOS 

Faz tempo que São Miguel é motivo de pia-
da para quem reside no litoral e em centros 

maiores. Isso se deve, principalmente, por cau-
sa das atitudes grotescas/retrógadas de alguns 
abastados desprovidos da vergonha e do ridículo.

Pensando que o dinheiro compra tudo, pro-
tagonizam ações burlescas. 

PENSE NISSO

Questione a si próprio todos os dias, in-
variavelmente. Resistir bravamente à 

tentação de julgar, pré-julgar ou tentar rotular 
qualquer pessoa é um exercício imprescindível. 

Exercite-o sem moderação, para não passar 
vergonha por aí. 

SÓ PARA AVISAR

Ideias ruins só desaparecem depois de se 
tornarem cada vez piores. E esse processo 

leva muito tempo.

SER O QUE NÃO É 

Determinadas pessoas de São Miguel – ra-
pazes principalmente -  precisariam, ao 

acordar e se situarem no mapa. 
Estamos no Extremo Oeste. Querer dar uma 

de quem mora, por exemplo, em Balneário 
Camboriú ou outras cidades do litoral, inclu-
sive insinuado ter dinheiro que não tem é feio 
para não escrever ridículo.

Outros querem aparentar uma cultura supe-
rior por causa da profissão que exercem, diga-
-se de passagem, nem sempre bem desempe-
nhada.

Cuidado. Já que os olhares dos instruídos 
não são de admiração e sim de gozação.

MUDANÇA IMPORTANTE NO 
SETOR IMOBILIÁRIO 

Mudança importante e surpreendente 
para o setor imobiliário e para holdings 

familiares.
A venda de imóveis deixa de ser tributada 

como ganho de capital para as empresas de lu-
cro presumido.

O VERDADEIRO HERÓI

Quem tira dos outros para dar aos pobres é 
vilão. Quem usa o que é seu para dar aos 

pobres é herói. Heroico não é dar aos pobres.
Heroico é, num país que sempre enalteceu 

vilões como os congressistas, alguém criar va-
lor suficiente para que possa ser dado.

TRISTE E DOLOROSO CONSTATAR

Com o tempo a canalhice se torna tão ób-
via, que passa a ser percebida natural-

mente pelas vítimas e ao mesmo tempo, passa 
a ser exibida virtuosamente pelos Canalhas.

FRAUDADORES

Em 2020, mais de R$ 7,3 milhões de bra-
sileiros receberam indevidamente o au-

xílio emergencial. 
O governo tem o dever de amparar os desva-

lidos. Mas não pode inchar a conta bancária dos 
larápios que inventaram um tipo de crime que 
o Código Penal nunca previu: o furto hediondo.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Mais ignorado que ator do SBT. 

O SOM

Sua mente te enganou para sentir o sofrimento. 
Então aqui está outra chance. Você encara o 

novo dia. Seu sonho terminou...ou ele apenas come-
çou? Parte da letra ‘Silent Lucidity’’ - Queensrÿche. 

Camila Vicensi 

Patrícia Bilhar

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunettto, 15 de abril de 2011.

Depois de Biquíni Cavadão, a Farol promove 
neste dia 23, véspera de Páscoa, no Parque 

de Exposições Rineu Gransotto, show com Hugo 
Pena e Gabriel. Festão.

Ingressos antecipados, com desconto, primei-
ro lote, na pista R$ 20,00 e na área vip, em frente 
ao palco, R$ 30,00. Compre já o seu em São Mi-
guel na Chaplin, Posto Am/Pm (centro), Cantina 
da Unoesc e na Juzz. Em Descanso no Cantinho 
Doce. Em Cedro na portaria da Rádio Cedro FM e 
em Maravilha no Posto Máximo.

Após o show a festa continua com as mixagens 
dos Djs Luiz Junior e Roberto Bonet para nin-
guém ficar parado.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT JUIZO DA 
QUARTA VARA CÍVEL E REGIONALIZADA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA Edital de 
Processamento de Recuperação Judicial AUTOS Nº. 1007082-44.2021.8.11.0003 – Processo Judicial 
Eletrônico - PJEESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE: Ademilson Antônio Dalmolin - CPF n. 
141.933.598-75 ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: Bárbara Brunetto – OAB/MT 20.128 
ADMINISTRADOR JUDICIAL: MPB Administração Judicial, CNPJ 35.431.027/0001-13,         com sede na 
Rua Mistral n.º 09, Bairro Despraiado, CEP 78.048-222, Cuiabá-MT, telefone 65-3365-4103,representada 
por Judson Gomes da Silva Bastos, advogado inscrito na OAB/MT 8857, celular 65-999712363; EMAIL 
www.mpbadmjudicial.com.br VALOR DA CAUSA:  R$ 9.379.266,24 (Resumo encaminhado pela 
Recuperanda) FINALIDADE: FAZER SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e Secretaria da 4ª Vara Cível, os autos acima 
identificados, cujo teor da petição inicial segue resumido: (ID n. 52016502, no dia 28.03.2021) “(...) O 
empresário individual Sr. Ademilson Antonio Dalmolin, salientou que pretende, através do processo de 
recuperação judicial, negociar o passivo junto a seus credores e reduzir o pagamento de juros abusivos; voltar 
a crescer, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho. Garantiu que possui viabilidade 
econômica; que seu poder de reação para recuperar a saúde financeira é inquestionável, sendo capaz de 
manter empregos e geração de rendas. Justificou que busca, com o processo recuperacional, apenas o 
fôlego que necessita para atravessar a situação em que se encontra e voltar a operar regularmente. Invocou 
a legislação concernente, pleiteando o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial com 
a juntada de farta documentação. Postulou pela concessão de medidas urgentes.” RESUMO DA DECISÃO: 
(ID n. 52528981, no dia 02.04.2021) “Vistos e examinados. ADEMILSON ANTÔNIO DALMOLIN, empresário 
rural, inscrito no CPF n. 141.933.598-75 e na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT n. 
5110230869-3, ingressou com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL perante esta Vara Regionalizada de 
Recuperação Judicial e Falência, conforme termos da petição de Id. 5201650.Nos moldes do disposto no 
artigo 51, inciso I, da Lei 11.101/2005, o requerente traçou o seu histórico e expôs os motivos de sua atual 
crise econômico-financeira. (...) DECIDO.  CUSTAS PROCESSUAIS: DEFIRO ao requerente a possibilidade 
pagar as custas processuais devidas de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais, iguais e 
consecutivas, como admite a Central de Controle do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
(...) DISPENSA DA PERÍCIA PRÉVIA (...)e, nessa conjuntura, estando em termos a documentação exigida 
no art. 51, com o preenchimento dos requisitos do art. 48, ao juiz impõe-se o deferimento do processamento 
da recuperação judicial, sem analisar se o requerente possui, ou não, condições de viabilizar a superação da 
crise econômico-financeira. É que o plano de recuperação empresarial somente será apresentado em fase 
posterior, conforme expressa o art. 53 da LFR, quando os próprios credores do recuperando farão a análise 
referente a viabilidade econômica, para sua aprovação ou não. Destarte, neste primeiro momento, a única 
investigação a ser feita refere-se à formalidade do atendimento às exigências legais elencadas no art. 48 e da 
documentação acostada, que necessita estar de acordo com o rol descrito no art. 51, ambos da denominada 
Lei de Recuperação de Empresas, o que autoriza deferir o processamento do pedido de recuperação judicial, 
na forma do art. 52 da mesma lei. (...) Ante tal, considerando o caso concreto, pelas razões supra 
consignadas, hei por bem em dispensar, neste feito, a realização de relatório prévio, substituindo o 
mesmo pela apresentação de relatório circunstanciado, que deverá ser elaborado no prazo de 10 (dez) 
dias. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) Conforme se infere da Certidão da Jucemat, carreada em Id. 52016523, o 
requerente solicitou o seu registro na Junta Comercial neste mês (19/03/2021) e, desta forma, está inscrito 
como empresário por tempo menor que o citado no caput do artigo mencionado. De outra banda, os demais 
documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, 
o produtor rural requerente já desenvolve suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem 
formalizado a atuação com a inscrição em voga. Deste modo, considerando os documentos comprobatórios 
do exercício da atividade rural, que foram juntados aos autos, tenho por inequívoco que, malgrado não 
estivesse registrado na Junta Comercial, o requerente, desde longos anos pretéritos, já exercia a atividade de 
produtor rural. (...) Preenchidos, pois, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos 
artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de 
ADEMILSON ANTÔNIO DALMOLIN, empresário rural inscrito no CPF n. 141.933.598-75 e na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT n. 5110230869-3 e, nos termos do art. 52 da mesma lei, 
determino as medidas administrativas e judiciais seguintes. A)- DA NOMEAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIAL. Consoante o disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e observando o previsto no 
artigo 22 da mesma lei, nomeio a empresa MPB – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, representada por JUDSON 
GOMES DA SILVA BASTOS, devidamente cadastrada neste Juízo, para exercer a administração judicial. 
Face o previsto no artigo 24 da Lei nº 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 4,5% 
sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. O valor da remuneração deverá ser 
pago à administradora judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de 
blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação 
judicial). Tal montante deverá ser pago até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de 
compromisso. A inadimplência com o pagamento da remuneração da administradora judicial implica na 
convolação da recuperação judicial em falência. (...) B) - DA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE 
CERTIDÕES NEGATIVAS. Com fulcro no teor do inciso II, do artigo 52, da Lei nº. 11.101/2005 dispenso a 
apresentação de certidões negativas. (...) C) - DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES. Ordeno a suspensão do curso 
da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o recuperando, na forma do artigo 6º da Lei 
11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam. Excetuam-se da aludida 
suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, 
§2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º). (...) 
Friso que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da presente decisão, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter 
excepcional. C.1) - DA CONTAGEM DO PRAZO. A contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, 
incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções (“stay period”), previsto no art. 6º, §4º, da LRF. 
(...) D) – DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. Ordeno, ainda, a suspensão das anotações negativas e 
protestos realizados em nome do recuperando, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem 
como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem. (...) E) - DAS CONTAS MENSAIS. 
Determino que o recuperando apresente as contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação 
judicial, sob pena de suportar destituição da administração (art. 52, V). (...) F) - DAS INTIMAÇÕES E 
NOTIFICAÇÕES. Ordeno a notificação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas 
Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimentos, providenciando o 
recuperando o encaminhamento. Oficie-se à Junta Comercial, para que seja feita a anotação determinada 
pelo §único do art. 69. (...) Os credores têm o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas 
habilitações diretamente perante a administração judicial ou as suas divergências quanto aos créditos 
relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal supracitado; e o prazo de trinta (30) dias para 
manifestarem objeção ao plano de recuperação do devedor, a partir da publicação do edital a que alude o art. 
7º, § 2º, da LRF, de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal. Nos termos do disposto 
no art. 52, §2º, deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, 
requerer a convocação de assembleia geral para a constituição do Comitê de Credores, observado o disposto 
no §2º do art. 36 da Lei nº 11.101/05. (...) G) - DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. Consoante o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, deverá o devedor apresentar, em 60 (sessenta) dias, 
o plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência. (...) Com a apresentação do plano, 
expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) 
dias para as objeções, devendo, o recuperando, providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do 
edital, inclusive em meio eletrônico. Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo 
administrador judicial, a legitimidade para apresentar objeção será daqueles que já constam do edital dos 
devedores e que tenham postulado a habilitação de crédito. Publicada a lista de credores apresentada pelo 
administrador judicial (art. 7º, §2º), eventuais impugnações (art. 8º) deverão ser protocoladas como incidente 
à recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo único); 
e as que forem juntadas, deverão ser excluídas pela Serventia, independente de nova ordem do Juízo. (...).” 
RELAÇÃO DE CREDORES (encaminhado pela Recuperanda) CLASSE GARANTIA REAL: BANCO DO 
BRASIL S.A.- R$ 725.458,82; CARGILL AGRÍCOLA S.A.– R$ 290.000,00; COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL ALFA – R$ 80.000,00; FEX AGRO COMERCIAL LTDA.– R$ 3.900.000,00; SICREDI 
CELEIRO – R$ 250.268,90 – SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A R$ 1.690.000,00; CLASSE 
QUIROGRAFÁRIO: AGRÍCOLA BORTOLUZZI LTDA.– R$ 50.000,00; AUTO ELÉTRICA GAÚCHA – R$ 
5.000,00; BANCO DO BRADESCO S.A. – R$ 60.000,00 – BANCO DO BRASIL S.A.; R$ 311.000,00 – 
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.; R$ 709,53 – COMERCIAL AGROPECUÁRIA SINUELO LTDA.; R$ 
711.874,60 – COOPERATIVA A1.; R$ 190.000,00  – ENERGISA MATO GROSSO; R$ 13.792,86 – GARRA 
AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA.; R$ 16.200,00 – GIRASSOL MERCADO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA; R$ 
20.000,00 – MPM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.; R$ 105.961,53 – POSTO BARRIL 
LTDA.; R$ 250.000,00; – POSTO MARCONATTO COMÉRCIO VARIAVEL DE COMBUSTÍVEL; R$ 20.000,00 
– SAMOEL ANGELO MONTANHER; R$ 7.000,00; – SEMENTES CRA PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.;  
R$ 92.000,00 – SICOOB OESTECREDI; R$ 500.000,00; SIDNEY MONTANHER – R$ 90.000,00. 
ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO 
ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE 
CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS A SEREM ENTREGUES/PROTOCOLADAS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL 
NOMEADO:  MPB Administração Judicial, CNPJ 35.431.027/0001-13,         com sede na Rua Mistral n.º 09, 
Bairro Despraiado, CEP 78.048-222, Cuiabá-MT, telefone 65-3365-4103,representada por Judson Gomes da 
Silva Bastos, advogado inscrito na OAB/MT 8857, celular 65-999712363; EMAIL 
www.mpbadmjudicial.com.br ou judson@mpbadmjudicial.com.br. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 08 de  
abril de 2021. Simone Menezes Veiga, Gestora Judiciária. 
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Horóscopo
Semanal

Um novo ciclo está começando pra valer, ariano. Uma 
poderosa Lua Nova no seu signo é um super incentivo 
do universo para você tocar seus projetos com coragem 
e iniciativa. Apesar do clima geral pedir atitudes, lem-
bre-se de contar com a ajuda de quem está do seu lado 
sempre que precisar. É importante ouvir outras ideias 
e se inspirar em outras pessoas também. Um céu cheio 
de energia e coragem e ótimo para você se comunicar.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um momento de reflexões profundas, libriano, espe-
cialmente acerca de valores e relacionamentos. É hora 
de dar passos cautelosos ao invés de simplesmente 
seguir nas ideias dos outros. Mas, é preciso também 
valorizar as coisas boas e relações que te ajudam, sa-
bendo valorizar cada uma delas e criar mais vínculos. 
Um ótimo momento para iniciar um novo curso e para 
lidar com público e outras pessoas.

Um ótimo momento para olhar para dentro, tauri-
no. É possível que você se sinta mais enérgico, mas 
também com mais ansiedade. É imprortante saber 
silenciar e refletir. A busca pelo autoconhecimento é 
favorecida neste momento e vale a pena focar no que 
é importante para você, sem abrir mão dos seus va-
lores. Busque as respostas dentro de você e não deixe 
que as opiniões alheias te façam desanimar.

Sua rotina tende a se movimentar bastante nes-
ta semana que também é boa para iniciar coisas 
novas no trabalho, escorpiano. Cuidar da saúde é 
fundamental e isso inclui prática de atividade físi-
ca e saber movimentar o corpo. É fundamental or-
ganizar sua rotina e saber planejar para dar conta 
de tudo que precisa fazer. O momento é de sonhar 
alto, mas de ter iniciativa para fazer acontecer.

Um momento de mais energia e iniciativa, geminiano. De 
mais ansiedade também e é por isso que é fundamental não 
perder o foco. São dias de mais visibilidade, boas conversas 
e contatos. Ótimos dias para divulgação e reuniões, para 
aprender e compartilhar ideias, conhecimento e informa-
ções. Você tende a estar mais empolgado e cheio de vontade 
de viver e fazer acontecer. Aproveire, mas com cuidado para 
não se machucar ao agir de forma precipitada ou distraída.

Não preca sua capacidade de se divertir, sagitariano, 
nem seu otimismo natural que sempre acredita que 
vai dar tudo certo. Você pode incentivar muita gente 
nos próximos dias, o que trará coisas boas em troca. 
Mas existe também o risco de brigar por divergência 
de opinião e teimosia. Cuidado para não criar caso à 
toa. É fundamental saber se divertir, ainda que nem 
tudo seja como você gostaria.

Um ótimo momento para cuidar dos assuntos de tra-
balho, canceriano, que , inclusive, pede e pode trazer 
novidades. É hora de dar um novo passo e ter cora-
gem para seguir em frente, sem se lamentar pelo que 
não funcionou antes. Situações-limite podem trazer 
irritação e a necessidade de ceder ou agir com mais 
flexibilidade. É preciso saber se reinventar, agir com 
empolgação e acreditar mais em si mesmo.

Um bom momento para resolver assuntos da casa e da 
familia, capricorniano, que de tempos em tempos tem 
se agitado por aí. Uma boa organização em termos de 
rotina pode ajudar a tornar tudo menos caótico. Evite 
as brigas e discussões familiares sabendo ouvir mais e 
ser mais flexível quando possível. Deixe a casa do jeito 
que você gosta para ter um refúgio de paz. No traba-
lho, valorize as iniciativas, suas e dos outros.

Um momento para planejar o futuro, leonino. Olhar 
para frente e seguir em frente, sem medo do que pos-
sa acontecer. O céu favorece estudos e atividades in-
telectuais em geral. Abre caminhos também para a 
comunicação e a divulgação e isso sem dúvida inclui 
a s coisas de trabalho. É um ótimo momento para tro-
cas e reuniões, para compartilhar e aprender com os 
outros. Saiba ouvir seus pares de trabalho e de vida.

Um momento para se comunicar, aquariano. E 
também para se movimentar, estudar, divulgar, 
conversar, se reunir e fazer contatos. Assuntos in-
telectuais em alta e em tempos outros seria uma 
otima semana para vida social, encontros presen-
ciais e viagens. Tente se conectar com as pessoas 
que gosta e com quem possa aprender e divulgue 
suas ideias sempre que for possível.

Um momento de mudanças, virginiano. Uma se-
mana intensa e cheia de surpresas, que podem fa-
zer com que você precise sair da zona de conforto 
e agir com flexibildiade. Mas você pode ter ganhos 
importantes e perceber os resultados daquilo que 
vem fazendo há algum tempo. É um bom momento 
para iniciativas no trabalho, que pede mesmo no-
vidades e mais comunicação.

Um momento ótimo para cuidar melhor do seu di-
nheiro, pisciano. Cuidado com os gastos impulsivos 
ou precipitados e, ao ser cobrado de alguma pen-
dencia, cuidado para não sair brigando sem ter 
razão. O clima no ambiente familiar também pode 
ficar mais tenso e é preciso saber ouvir. Faça tudo 
com calma e foco naquilo que já está dando certo, 
antes de sair por aí abrindo novas frentes.

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

Estão abertas as inscri-
ções para o Processo 

Seletivo Unoesc 2021 e 
vestibular de Medicina. 
Para o seletivo, estão sen-
do disponibilizadas vagas 
para cursos distribuídos 
nos municípios de Chape-
có, Joaçaba, Capinzal, Cam-
pos Novos, Videira, Xanxe-
rê, Xaxim, São Miguel do 
Oeste, Maravilha, Pinhal-
zinho e São José do Cedro, 
bastando acessar o site da 
Unoesc para inscrição.

Do total, estão sen-
do ofertados mais de 30 
cursos presenciais com 
ingresso por meio do Pro-
cesso Seletivo, no qual a 
seleção dos candidatos é 
realizada com base na mé-
dia do histórico escolar do 
Ensino Médio ou pela nota 
da redação do Enem. 

No site, está disponí-
vel a lista dos cursos ofe-
recidos e o campo para 
que seja anexado o histó-
rico escolar ou a nota do 
Enem. O processo seletivo 
não cobra taxa de inscri-
ção. A relação dos candi-

datos classificados será 
divulgada em chamadas 
semanais.

Já para o Vestibular de 
Medicina estão sendo ofe-
recidas 30 vagas e os in-
teressados devem realizar 
sua inscrição até dia 4 de 

maio.  O curso é oferecido 
no campus de Joaçaba e 
tem duração de seis anos. 
A prova presencial, está 
agendada para o dia 13 
de junho, obedecendo os 
protocolos de segurança 
sanitária.

Unoesc abre inscrições para 
Seletivo e Vestibular 2021

Estão sendo ofertados mais de 30 cursos presenciais 
com ingresso por meio do Processo Seletivo

São Miguel do Oeste

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA) 
reuniu seus membros e re-
presentantes de entidades 
na tarde de quinta-feira, 
08, para lançamento do 
Edital nº 01/2021, de se-
leção de projetos a serem 
financiados pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(FIA), explanação do plano 
de ação e aplicação para 
2021 e prestação de con-
tas do ano de 2020.

De acordo com presi-
dente Márcio Picollo, du-
rante o encontro foram 

explanadas as ações do 
CMDCA, bem como a forma 
de aplicação e investimen-
tos feitos com recursos do 
FIA. A intenção é contar 
com o apoio dos contado-
res do município, incenti-
vando os contribuintes a 
efetuar a doação e destinar 
um percentual no momen-
to da sua Declaração do 
Imposto de Renda.

Ele explica que foi ela-
borado um edital para se-
leção de novos projetos do 
FIA, no qual estão contem-
plados todos os critérios a 
serem cumpridos para o 
credenciamento, incluindo 
requisitos, análise, clas-
sificação e prestação de 

contas. O edital está dispo-
nível no Portal da Transpa-
rência do município 

Atualmente, o FIA pos-
sui R$ 353 mil em caixa e 
uma Comissão estará ana-

lisando todos os projetos 
selecionados. A intenção 
é que mais projetos se-
jam contemplados e mais 
crianças e adolescentes se-
jam beneficiados.

CMDCA lança edital para seleção
de projetos pelo FIA

Encontro contou com integrantes 
do CMDA e outras autoridades

Ascom/P-SMO
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Três pessoas, inclusive os 
donos, são condenadas 

por maus tratos 
impingidos a cachorro

Três pessoas foram condenadas por maus tratos prati-
cados contra um cachorro na cidade de São Bento do 

Sul. A situação envolveu vizinhos. Um homem foi flagra-
do por uma câmera de monitoramento quando invadia 
a casa do vizinho para jogar uma substância líquida não 
identificável, provavelmente corrosiva, no cachorro da 
família. Logo na sequência, o animal começa a gritar e a 
demonstrar sofrimento.

Identificado o agressor, ele foi alvo de ação civil pú-
blica ambiental promovida pelo Ministério Público, 
assim como o casal proprietário do animal. Para o MP, 
os tutores não adotaram quaisquer medidas para fazer 
cessar os atos cruéis promovidos pelo seu vizinho e não 
garantiram ao animal condições dignas de vida. O cão só 
foi encaminhado aos cuidados veterinários após a visita 
de um representante da Associação de Proteção aos Ani-
mais de São Bento do Sul.

Na decisão proferida pelo juiz Marcus Alexsander 
Dexheimer, responsável pela 1ª Vara da comarca de São 
Bento do Sul, os três acusados de maus tratos ao animal 
terão que pagar, solidariamente, a título de reparação de 
danos contra o meio ambiente, o valor de R$ 5.000,00, a 
ser revertido para o Fundo de Reconstituição dos Bens 
Lesados do Estado de Santa Catarina (Lei n. 7.347/85, 
art. 13).

Ainda em sua decisão, o magistrado também deter-
minou que os três réus se abstenham de criar, de qual-
quer forma, animal doméstico, domesticado, silvestre ou 
exótico, em qualquer local, sob pena de multa cominató-
ria pessoal no valor diário de R$ 500,00. Em São Bento 
do Sul, existe lei municipal que proíbe a prática de maus 
tratos contra animais no Município, e estabelece que 
qualquer ação que viole a proteção contida na Lei será 
considerada infração administrativa ambiental e puni-
da com as sanções previstas. Os réus podem recorrer ao 
TJSC  (Autos nº 0900193-40.2018.8.24.0058).

Fonte: tjsc.jus.br

São Miguel do Oeste

O Hospital Regional Tere-
zinha Gaio Basso vem re-

cebendo semanalmente um 
grande volume de doações 
que contribuem para que a 
unidade hospitalar continue 
trabalhando no tratamen-
to de pacientes infectados 
pela Covid-19 sem maiores 
problemas. Na tarde ontem, 

a cooperativa de crédito Si-
credi Sicredi Raízes RS/SC/
MG entregou à direção do 
Hospital um recurso de R$ 
40 mil para ser aplicado em 
despesas hospitalares.

Segundo o gerente local 
do Sicredi, Marcos Bata-
glin, a cooperativa tem um 
programa chamado Apoiar 
Fundo Social, que destina 
recursos financeiros para 

entidades sem fins lucrati-
vos. O presidente da coope-
rativa, Vitor Rizzardi, esteve 
presente ao evento. O dire-
tor geral do Hospital Regio-
nal, Rodrigo Lopes, conside-
rou a doação expressiva e 
disse que veio em boa hora, 
considerando o grande nú-
mero de pacientes interna-
dos e a dificuldade na aqui-
sição de insumos.  

UNOESC
    A Unoesc São José do 

Cedro doou, recentemente, 
alimentos ao Hospital Re-
gional. Parte dos alimentos 
foi produzida pelo curso de 
Agronomia na Fazenda Es-
cola e outra parte foi doada 
pelos colaboradores da Uni-
versidade. Segundo a coor-
denadora do curso de Agro-
nomia, Claudia Klein, há 
anos a Unoesc faz doações 
a entidades locais. A doação 
contribuirá na alimentação 
de pacientes, acompanhan-

tes e da equipe do Hospital, 
que está atendendo pessoas 
de toda a região. 

ELOGIO PRESIDENCIAL
    O presidente Jair Bol-

sonaro publicou domingo, 
11, em sua conta do Insta-
gram, uma foto que mostra 
militares do 14º RCMec, 
de São Miguel do Oeste, 
prestando auxílio à CDL no 
recolhimento e entrega de 
alimentos ao Hospital Re-
gional. A ação foi realizada 
na última quinta-feira, 07, 
quando mais de duas tone-
ladas de alimentos foram 
entregues ao Hospital após 
a campanha Corrente Soli-
dária, iniciativa da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
São Miguel do Oeste. A pu-
blicação do presidente foi 
compartilhada por milita-
res de São Miguel do Oeste 
e considerada como um 
reconhecimento pelo apoio 
prestado à entidade.

Entidades continuam contribuindo com 
doações ao Hospital Regional 

Sicredi entregou ontem à unidade hospitalar recursos de R$ 40 mil para gastos no combate à Covid-19

Da direita para a esquerda, presidente da Sicredi, Vitor 
Rizzardi,   diretor geral do Hospital, Rodrigo Lopes, gerente da 

agência, Marcos Bataglin,  e Julio Zambiasi

Foto mostrada pelo presidente Jair Bolsonaro em suas 
redes sociais mostra o trabalho do 14º RCMec na coleta e 

distribuição de doações

Euclides Staub / JI

São Miguel do Oeste

A Secretaria Municipal 
de Saúde e Vigilância 

Epidemiológica registra-
ram neste ano alguns aci-
dentes com animais peço-
nhentos em São Miguel do 
Oeste, entre eles escorpi-
ões. O setor alerta para que 
a população fique atenta à 
presença destes animais, 
que habitam embaixo de 
pedras, tijolos, telhas e nas 
fendas de árvores, e se ali-

mentam de aranhas, bara-
tas, grilos e moscas.

De acordo com o enfer-
meiro da epidemiologia, 
Marcos Bortolanza, é im-
portante que a população 
cuide e não acumule lixo 
ao redor das moradias, a 
exemplo de entulhos di-
versos, latas, cacos de te-
lhas e outros objetos que 
possam acumular água.

Bortolanza ressalta 
ainda que os locais que 
podem servir de passagem 

para estes animais peço-
nhentos devem ser fecha-
dos e que as pessoas pre-
cisam tomar cuidado com 
roupas e calçados antes 

do uso. Ele alerta que se 
de preservar os inimigos 
naturais dos escorpiões, 
como sapos, lagartos, co-
rujas e galinhas.

São Miguel do Oeste

Mais de 30 Câmaras de 
Dirigentes Lojistas 

(CDL’s) de Santa Catari-
na se reuniram de forma 
on-line para discutir me-
didas e ações em prol do 
setor de eventos, que está 
há mais de um ano sem re-
tomar as atividades e em 
situação extremamente 
crítica. Organizada pela 

CDL de São Miguel do Oes-
te, a reunião contou com 
presidentes de entidades, 
gestores e diretores que, 
em alguns casos, são em-
presários ligados ao setor 
de eventos 

Durante a reunião, vá-
rias ideias foram levanta-
das pelas CDL’s e que na 
sequencia serão aponta-
das através de um docu-
mento, ao governo do Es-

tado. Dentre as sugestões 
levantadas está a retoma-
da gradativa dos eventos 
privados, com limitação de 
pessoas e seguindo todos 
os protocolos de acordo 
com a capacidade do espa-
ço, além de linhas de finan-
ciamento de longo prazo. 

Também na pauta das 
entidades associativas 
está uma reunião com 
a secretária estadual de 

Saúde, Carmen Zanotto, a 
fim de sensibilizar e bus-
car medidas mais efetivas 
para amenizar os impac-
tos da pandemia ao setor 
de eventos.  Segundo a 
direção da CDL, o setor de 
eventos, direta e indireta-
mente, emprega mais de 
cinco mil pessoas e conta 
com aproximadamente 
quatro mil empresas atu-
antes da ponta de eventos. 

Epidemiologia alerta para picadas de escorpiões 

Mais de 30 CDLs se reúnem para definir estratégias para eventos

Encontro virtual aconteceu segunda-feira

Ascom/CDL
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Iporã do Oeste

A praça central Reinoldo Ruschel, de Iporã do Oeste, 
passou por uma ampla remodelação nos últimos 

dias. Os serviços realizados pelo Setor de Urbanismo in-
cluiu a limpeza do piso, canteiros e meio-fio, plantio de 
flores, adubação dos canteiros, recuperação de gramado 
e na revitalização dos banheiros. 

Segundo o diretor de Desenvolvimento Econômico 
e Urbano, Sírio Assmann, a nova aparência da praça foi 
perceptível e motivo de vários elogios por quem passou 
pelo local, agora mais limpo e organizado. Ele lembra 
que mais serviços de paisagismo estão previstos na pra-
ça e que serão realizados em breve.

Funcionários do urbanismo trabalharam ainda na 
limpeza ao longo do calçadão e da praça do Loteamen-
to Ghiel, no Bairro Ruschel, na roçada de ruas e espaços 
públicos, tapa buracos em ruas e acompanharam a em-
presa terceirizada na troca ou manutenção de lâmpadas 
da iluminação pública.

Setor de Urbanismo realiza 
obras de revitalização de praça

Praça Central Reinoldo Ruschel recebeu obras de revitalização

Ascom/P-Iporã São Miguel do Oeste

O Sistema Nacional do 
Emprego de Santa Ca-

tarina (Sine), vinculado à 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Econômico 
Sustentável (SDE), oferece 
4.316 vagas no Estado, en-
tre elas, 103 para Pessoas 
com Deficiência (PCDs). Os 

municípios com o maior 
número de vagas são São 
Miguel do Oeste (934), Con-
córdia (389), Tubarão (277 
– 6 PCD), Brusque (260), 
Itaiópolis (215), Jaraguá do 
Sul (204), São José (176), 
Blumenau (152 - 24 PCD), 
Xanxerê (120), São Bento 
do Sul (110 – 1 PCD) e Flo-
rianópolis (78 – 49 PCD).

Os salários variam e as 
oportunidades são volta-
das para pessoas com ou 
sem experiência, para nível 
superior, médio e funda-
mental de escolaridade. As 
funções com mais oportu-
nidades são para auxiliar de 
linha de produção, reposi-
tor de mercadorias, costu-
reira, motorista carreteiro, 

encarregado de obras, entre 
outras.

Segundo o diretor de 
Emprego e Renda da SDE, 
Diego Goulart, são mais de 
100 postos operando em 
atendimento presencial nos 
municípios de Santa Catari-
na, somando as unidades de 
gestão direta do Governo do 
Estado e os municipalizados.

Município continua em promeiro lugar em vagas no Sine

Prefeitos avaliam os 100 primeiros 
dias da administração 

Mandatários eleitos em 2020 classificam os primeiros 
meses de governo como positivos, apesar da pandemia

Guaraciaba/Iporã do 
Oeste

O prefeito de Guaracia-
ba, Vandecir Dorigon e 

o vice-prefeito Domingos 
Marcon reuniram na ma-
nhã de segunda-feira, 12, 
no gabinete, os ecretários 
municipais para a avalia-
ção dos 100 primeiros dias 
frente à administração 
municipal e para o plane-
jamento para os próximos 
meses.  

Dorigon destaca que 
cada secretário elencou 
os principais trabalhos 
realizados nestes primei-
ros meses. Na oportuni-
dade, também ocorreu 
uma projeção dos pró-
ximos trabalhos dentro 
de cada pasta. Dorigon 
destaca que a equipe tra-
balha na elaboração de 
novos programas para 
serem apresentados à 
população, neste primei-
ro momento na área da 
Agricultura, além de In-
dústria e Comércio.  

Dorigon avaliou po-
sitivamente os trabalhos 
dentro do período, prin-
cipalmente com a volta às 
aulas, com o andamento 

para a realização da obra 
asfáltica em Linha Índio, 
com o atendimento às pro-
priedades rurais e demais 
ações feitas.  

IPORÃ DO OESTE
Em entrevista à Rá-

dio Oeste FM, o prefeito 
de Iporã do Oeste, Adélio 
Marx, avaliou que os secre-
tários que foram definidos 
para compor a administra-
ção estão fazendo um bom 
trabalho e deverão ser 
mantidos. Ele explica que 
a escolha se baseou princi-
palmente em critérios téc-
nicos, ao invés de políticos.

Marx lembra que neste 
início de governo o muni-
cípio está se empenhando 
para resolver algumas si-
tuações que ficaram pen-
dentes da administração 
anterior. Uma delas é em 
relação às escolas. Ele en-
fatiza que também existe 
pendência na conclusão do 
espaço da praça ao lado do 
Loteamento Giehl. 

O prefeito destaca que 
o governo também buscou 
recursos em nível estadual 
e federal. O montante de 
R$ 450 mil está garantido 
através de duas emendas 
de deputados estaduais. 

Outros recursos foram 
enviados por deputados 
federais, para as áreas de 
saúde e agricultura. Marx 
salienta que o município 
trabalha ainda com proje-

tos para obter mais valo-
res. O município pretende 
visitar os deputados, espe-
cialmente da região, e bus-
car emendas o mais rápido 
possível.

Em Guaraciaba, prefeito Vandecir Dorigon 
reuniu secretários para uma avaliação

Prefeito de Iporã do Oeste, Adélio Marx, aponta 
pendência do gorteno anterior

Ascom/P-Guaraciaba

Portal PeperiTunápolis

Novas empresas estão sendo contempladas com incen-
tivos da prefeitura de Tunápolis e esta semana inicia a 

construção de mais um galpão industrial. O secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Eidt, rela-
ta que outras empresas estão sendo contempladas, porém 
ainda faltam detalhes para liberação das obras. 

O secretário informa ainda que já repassou para a As-
sociação Empresarial do municípios procedimentos que os 
empresários devem adotar para terem acesso ao apoio da 
prefeitura para ampliação de suas atividades ou instalação 
de novos empreendimentos. Sérgio Eidt avalia que em pouco 
mais de três meses de administração já foi possível colocar 
em prática benefício para o desenvolvimento empresarial. 

Eidt ressalta que a meta é manter um trabalho contí-
nuo para fortalecer empresas locais e também atrair no-
vos empreendimentos. De acordo com ele, em breve deve 
ocorrer anúncio de novas empresas contempladas com 
incentivos do município. 

Prefeitura contempla novas 
empresas com incentivos

Secretário de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, Sérgio Eidt

Rádio Oeste FM
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São Miguel do Oeste

Uma mulher tentou matar o ex-marido com uma fa-
cada e acabou presa na madrugada de domingo, em 

Linha Nereu Ramos, interior de São Miguel do Oeste.  De 
acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado 
sentado à margem da estrada com um ferimento no bra-
ço esquerdo e bastante sangue. 

A mulher, ao ser abordada pelos policiais, relatou que 
estava separada do homem há seis meses e o ex-marido 
apareceu quando chegava em casa por volta das 4h30 da 
madrugada, quando então pegou uma faca e partiu pra 
cima dele. 

Ela relatou também que queria matar o ex-com-
panheiro, mas que pela segunda vez errou a facada. A 
vítima foi encaminhada para atendimento médico e a 
mulher foi presa. Por medida judicial, ele deveria estar 
usando tornozeleira eletrônica, mas tirou o aparelho 
para ir à casa da mulher. 

Mulher tenta matar ex-
marido com faca e é presa

Princesa

Um homem de 42 anos 
se apresentou à polí-

cia terça-feira, 14, acom-
panhado de advogado, e 
assumiu a autoria do as-
sassinato a facadas de Jo-
natan de Lima, 28 anos, no 
município de Princesa. O 
crime aconteceu na noite 
de domingo, 11, em uma 
propriedade rural cha-
mada de Recanto Wartha, 
na Linha Progresso, onde 
a vítima, que era de São 
Miguel do Oeste, residia e 
trabalhava atualmente. A 
vítima morava sozinha no 
local.

A prisão foi efetuada 
pela Polícia Civil de Prince-
sa, com o apoio de policiais 
da Delegacia de São José 
do Cedro. O acusado tinha 
prisão preventiva decreta-
da pela justiça.  

Jonatan de Lima foi 
assassinado com cinco 
facadas na região do ab-
dômen. Ele era caseiro da 
propriedade e chegou no 

local na noite de domingo, 
11, na companhia do acu-
sado. Momentos depois, o 
assassino foi flagrado ten-
tando sair do local com o 
veículo da vítima, um Fiat 
Stilo, com placas de São 
Miguel do Oeste. Porém, o 
carro foi abandonado após 
o motorista se chocar con-
tra um barranco.

No local, a Polícia Civil 
e perícia localizaram a faca 
utilizada para o crime. No 

interior do veículo havia 
diversos documentos em 
nome do assassino. Apu-
rou-se que Jonatan esteve 
em um bar na comunidade 
da Linha Padre Reus junto 
com outras pessoas, sendo 
uma delas o acusado. A  ví-
tima saiu do local de caro-
na com ele.

Ao ser interrogado, o 
acusado deu sua versão 
acerca dos fatos, contan-
do que ambos tinham in-

gerido bebida alcoólica. 
Na casa da vítima, teve 
uma discussão em razão 
do pagamento do valor 
da corrida e entraram em 
luta corporal. Segundo 
ele, Jonatan estava arma-
do com faca, mas na briga 
tomou a arma e e golpeou 
a vítima por diversas ve-
zes. A Polícia Civil ainda 
vai prosseguir as investi-
gações até a conclusão do 
inquérito. 

Autor de assassinato se 
apresenta e confessa o crime
Jonatan de Lima, 28 anos, de São Miguel do Oeste, foi assassinado a facadas na 

noite de domingo no interior de Princesa, em uma propriedade rural

Crime que vitimou Jonatan de Lima (no detalhe) aconteceu em 
uma propriedade rural no interior de Princesa

Divulgação

Descanso

Um acidente insutido deixou um jovem ferido por vol-
ta das 20h20 de segunda-feira, em Descanso. A viti-

ma sofreu uma descarga elétrica quando sacava dinheiro 
em um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil. 
De acordo com a Polícia Militar, o jovem ao receber a 
descarga elétrica teria desmaiado e apresentava sinais 
vitais alterados. O Corpo de Bombeiros prestou o aten-
dimento no local e o encaminhou a vítima ao Hospital 
de Descanso. O caixa eletrônico foi isolalado pela Polícia 
Militar.

Jovem sofre 
descarga elétrica 

em caixa eletrônico

Acidente aconteceu na agência do banco do Brasil

Marcos de Lima / Portal Peperi
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