
Faleceu no início 
da noite de sexta-
feira, 16, vítima de 
infarto, o ex-prefeito 
de Belmonte, Mauri 
Scaranti, de  53 anos. 
Scaranti foi prefeito 
de 1997 a 2000 e 
de 2005 a 2012. Ele 
deixa mulher e 
dois filhos

O corpo da jovem 
Mauriceia Estraich, de 
22 anos, foi liberado 
pelo Instituto Geral de 
Perícias (IGP) de São 
Miguel do Oeste após 
a realização necropsia. 
O corpo será velado e 
sepultado hoje, sexta-
feira, 23, em 
Descanso
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Homem é preso uma hora após
assassinato a facadas 

Justiça condena ex-secretário que fraudou
a compra de um caminhão
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Creches voltam a funcionar 
presencialmente com horário estendido
Seguindo decreto do prefeito Wilson Trevisan, unidades voltarão a atender a partir 

do dia 03 de maio, com horários mais ampliados
Ascom/P-Santa Helena

ESTRADA
MODELO

A Secretaria de Obras de Santa Helena iniciou a britagem da estrada modelo, que   liga a cidade em direção 
à Linha Bela Vista. O valor total dos investimentos passa de R$ 220 mil Página 11
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Exército Brasileiro
BOCA NO TROMBONE

Nesta semana, em 19 de 
abril, o glorioso Exérci-

to Brasileiro celebrou 373 
anos de História, cuja ori-
gem remete à 1ª Batalha 
dos Guararapes, ocorrida 
em abril de 1648. Aque-
la vitória heroica sobre o 
inimigo estrangeiro foi o 
prelúdio da construção da 
identidade do Brasil como 
Nação soberana, gerada 
sob a cláusula imortal de 
que esta terra deveria per-
tencer somente aos bra-
sileiros. Nascia, então, o 
sentimento de patriotismo 
capaz de irmanar, em tor-
no do ideal comum, raças, 
línguas e credos, contra 
um invasor muito mais po-
deroso.

O comandante do Exér-
cito, General Edson Leal 
Pujol, disse em sua “ordem 
do dia” que os exemplos de 
coragem e bravura, demonstrados por Vidal de Negrei-
ros, Felipe Camarão, Henrique Dias, Fernandes Vieira, 
Antônio Dias Cardoso e por outros tantos heróis anôni-
mos, têm sido o farol dos soldados brasileiros que, por 
seus feitos ao longo da História, conferiram à Nação Bra-
sileira a ventura de possuir um EXÉRCITO invicto nos 
campos de batalha. 

Tamanho legado de glória e compromisso, impulsio-
na e inspira a preservação do solene juramento de de-
fender a integridade do território e da soberania nacio-
nais, se preciso for, com o sacrifício da própria vida.

Longe das flores de retórica, mas revisitando a Histó-
ria dos fatos, não aquela carregada dos vieses da conve-
niência, foram muitos os episódios em que o EXÉRCITO 
DE CAXIAS esteve presente e exerceu papel fundamental 
para que os interesses da Nação e do Povo Brasileiro fos-
sem resguardados.

O EXÉRCITO BRASILEIRO participou da luta pela In-
dependência e do processo de pacificação interna, pre-
servando a grandiosidade do território e a coesão na-
cional nas Revoluções Farroupilha, Sabinada e Balaiada, 
nas Revoltas Liberais, no Contestado, em Canudos etc. 
No Segundo Império, combateu na Tríplice Aliança. Na 
primeira metade do século XX, lutou nas duas Grandes 
Guerras contra regimes ditatoriais que ameaçavam a li-
berdade e a autodeterminação dos povos. 

Mais tarde, convocado pela sociedade, ajudou a afas-
tar o perigo comunista que ameaçava a nossa liberdade 
e a democracia. Além disso, ajudou a cultivar a paz em 
mais de 50 países com observadores militares e com tro-
pas de capacetes azuis, sob a égide da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e dos organismos regionais, con-
quistando o reconhecimento internacional pela capaci-
dade e pelo profissionalismo.

Presente em todos os rincões do Brasil, o EXÉRCI-
TO tem como maior ativo seus homens e suas mulheres 
que, ombreados sem qualquer distinção de raça, credo 
ou condição social, representam um retrato fiel do povo 
brasileiro e, com a mesma energia e com os mesmos va-
lores de nossos antepassados, lutam, sem temor, frente 
às contendas da atualidade.

Nesse sentido, destacam-se as Operações de Garantia 
da Lei e da Ordem; o combate aos ilícitos transfrontei-
riços e ambientais, como nas Operações Ágatas e Verde 
Brasil I e II; o acolhimento de irmãos estrangeiros no 

estado de Roraima, integrando a Força-Tarefa de Ajuda 
Humanitária; a distribuição de água no semiárido nor-
destino a mais de 2 milhões de brasileiros afetados pelo 
flagelo da seca, executando a Operação Pipa; e o desen-
volvimento e a manutenção da infraestrutura nacional, 
além do socorro aos atingidos por calamidades, dentre 
outras tantas missões subsidiárias que lhe são atribuí-
das.

No maior desafio experimentado por esta geração, 
o combate à pandemia da covid-19, ao lado das Forças 
coirmãs, sob a coordenação do Ministério da Defesa e 
contribuindo para com o esforço do Governo Federal, o 
EXÉRCITO atua, não somente com competentes profis-
sionais de saúde, como também com a desinfecção de 
instalações, doação de sangue para a recomposição dos 
estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medi-
camentos, imunizantes, equipamentos e oxigênio. 

Nossos militares socorrem, também, as localidades 
de difícil acesso e as comunidades indígenas onde os 
bravos soldados, na maioria das vezes, são os únicos a 
assistirem àqueles brasileiros. Esta simbiose histórica 
entre a Força Terrestre e o Povo Brasileiro é fator pre-
ponderante para que a sociedade mantenha a elevada 
confiança no BRAÇO FORTE e na MÃO AMIGA de seu 
EXÉRCITO.

Na fiel observância dos preceitos constitucionais, re-
gido pelos princípios da ética, da probidade, da legalida-
de, da transparência e da imparcialidade, conectado no 
tempo e no espaço, e aos genuínos anseios do Povo Bra-
sileiro, o EXÉRCITO sempre se fará presente, moderno, 
dotado de meios adequados e profissionais altamente 
preparados, forjando capacidades militares que supe-
rem os desafios do século XXI e possam respaldar as de-
cisões soberanas do nosso Brasil.

19 de abril: gênese do EXÉRCITO e da Nacionalida-
de Brasileira. Nesta data, renova-se o compromisso da 
Instituição de Estado secular, de integral devotamento à 
Pátria e da justa e perfeita identificação com os ideais do 
Povo Brasileiro. Inspirado em Guararapes, o EXÉRCITO 
DE CAXIAS manterá acesa a feérica chama do patriotis-
mo, do sentimento do dever, da probidade e da lealdade 
ao Brasil e à Constituição.

General de Exército Edson Leal Pujol
Ex - Comandante do Exército

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Lavoura
Arcaica

Eduard Marquardt

professor do 
Mestrado em Práticas 
Transculturais da 
UniFacvest (Lages)

O romance Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, neste 
ano completa 46 anos desde a sua primeira edição. 

Em 2001 foi traduzido ao cinema por Luiz Fernando Car-
valho.

O livro é tido com um caso à parte na literatura brasi-
leira. Primeiro porque Raduan Nassar, paulista de Pindo-
rama, publicou muito pouco ao longo de sua vida: além 
deste romance, temos Um Copo de Cólera, espécie de 
“novela raivosa” e Menina a Caminho, um livro de con-
tos. Segundo, porque Raduan Nassar, entre 1975 e 1989, 
em três edições, fez diversas modificações no texto. É 
raro um autor que modifique o texto após publicado. É 
comum corrigir deslizes ortográficos cometidos na edi-
ção, mas corrigir passagens, alterar o estilo de parágra-
fos inteiros, é raro. Porém, Raduan fez isso, o que nos diz 
bastante sobre sua relação com a literatura.

De linguagem peculiar, Lavoura Arcaica exibe uma 
linguagem extremamente trabalhada, como um ourives 
trabalha sucessivamente uma joia, como um escultor en-
talha ou esculpe seu trabalho sucessivamente, em busca 
de definição. Na sua última versão, o texto inicia assim: 
“Os olhos no teto, a nudez dentro quarto; róseo, azul ou 
violáceo, o quarto é inviolável; o quarto é individual, é 
um mundo, quarto catedral, onde, nos intervalos da an-
gústia, se colhe, de um áspero caule, na palma da mão, 
a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o 
quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo; eu 
estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha 
pensão interiorana, quando meu irmão chegou para me 
levar de volta”. 

Note-se então o cuidado elevado com a escolha de 
cada palavra e a imagem que dela brota. Foi considera-
do por muitas uma “prosa poética”, justamente por essa 
qualidade sonora do texto. De modo sucinto, a história 
narra a volta de André à casa da família após sua fuga, 
trazido por Pedro, seu irmão. André fugira da rotina rígi-
da e patriarcal, em busca de ser o “profeta de si mesmo”. 
Ao longo do texto ficamos sabendo de sua complicada 
relação com o pai e com sua irmã Ana, e cada capítulo 
retorna a esses conflitos como em uma espiral trágica.

No filme, também um dos melhores resultados do 
cinema brasileiro, Luiz Fernando Carvalho converteu 
várias passagens em imagem, traduzindo texto em ima-
gem. Sem dúvida, vale ler ou reler, assistir ou assistir 
novamente. E quem sabe, junto com Lavoura Arcaica, 
encarar a leitura de outra novela de um escritor pouco 
conhecido entre nós, José Bianco, argentino, chamada 
Os ratos, buscando diálogos possíveis. 
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Estado

O deputado Padre Pedro Baldissera (PT) destacou na 
treibuna da Assembleia Legislativa a estiagem e a 

crise na produção do leite, causada em parte pela falta 
de chuvas e em parte pela aumento do custo de produ-
ção. Segundo o parlamentar, o produtor recebe R$ 2,00 
pelo litro de leite, mas paga R$ 100,00 pela saca de milho 
e R$ 180,00 pela saca de soja.

“Está impossível se manter na atividade, infelizmente 
o setor está sofrendo as consequências de se competir 
com a produção de outros países, com subsídios e um 
custo de produção mais barato”, avaliou Padre Pedro, 
que criticou o governo federal. 

Por outro lado, Padre Pedro ressaltou os prejuízos 
que a estiagem causa na produção do milho e nas pasta-
gens e defendeu o armazenamento e o reaproveitamen-
to da água, fiscalização e regramento para aberturas e 
fechamento de poços artesianos.

Padre Pedro destaca a 
crise na produção de leite

Brasília

A convite do núcleo 
trabalhista do MDB 

Nacional, o deputado 
federal e presidente do 
MDB de Santa Catarina, 
Celso Maldaner, dialogou 
segunda-feira, 19,  com 
representantes de orga-
nizações sindicais e de 
trabalhadores públicos 
sobre a PEC 32/2020, que 
trata da reforma adminis-
trativa.  “Sabemos que 

o país vem enfrentando 
uma crise sanitária e eco-
nômica que foi causada 
pela pandemia do coro-
navírus e que todos os 
setores foram atingidos 
e que se torna necessário 
uma reforma que estrutu-
re a administração públi-
ca visando a redução de 
custos a fim de garantir o 
mínimo de qualidade de 
vida para todos”, defende 
o deputado.

 Para ele, a participa-

ção dos sindicatos dos 
servidores públicos foi 
importante para trazer à 
discussão o lado do tra-
balhador público, levan-
tando principalmente a 
questão de que estamos 
em uma pandemia e que 
o ideal não é gerar mais 
desemprego, reforçando 
a importância de servi-
dores da saúde, seguran-
ça pública e outros, que 
garantem a saúde, a se-
gurança e o bem estar da 

população.
Lideranças sindicais 

manifestaram preocupa-
ção com a preservação de 
suas carreiras e pediram 
o apoio de Maldaner para 
que o diálogo e o debate 
sejam reforçados dentro 
da Câmara dos Deputa-
dos. O parlamentar se 
comprometeu em anali-
sar a proposta e manter a 
comunicação aberta com 
a bancada emedebista ca-
tarinense.

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
aprovou terça-feira, 

20, uma moção de apelo 
de Ravier Centenaro (PSD) 
e Moacir Fiorini (MDB), 
solicitando ao governo do 
Estado e ao município de 
São Miguel do Oeste que 
reduzam ou isentem de ta-
xas e tributos os profissio-
nais e empresas do setor 
de eventos, hotéis, bares, 
restaurantes, turismo e 
clubes recreativos. A jus-

tificativa é a crise gerada 
pela pandemia do Coro-
navírus e suas respectivas 
medidas restritivas.

Conforme os verea-
dores, os setores citados 
foram alguns dos mais afe-
tados pela pandemia e, ao 
contrário de outros setores 
que já retomaram suas ati-
vidades e estão gerando re-
ceitas, ainda se encontram 
impossibilitados de traba-
lhar. “Com isso, empresas, 
empresários e profissio-
nais estão sendo duramen-

te castigados com a não 
realização de eventos, sen-
do necessário que o poder 
público contribua para que 
esse setor possa sobreviver 
ao período sem atividades”, 
ressaltam os autores.

Eles acrescentam que 
esta é uma das cobran-
ças feitas pela Associação 
Empresarial de São Mi-
guel do Oeste (Acismo). 
“Os encargos tributários 
sobre a existência destas 
empresas encontram-se 
todos vigentes e sob exi-

gência, mesmo não haven-
do atividade econômica 
ou faturamento. Por isso, 
solicitamos o envolvimen-
to do Estado e do Municí-
pio para a instituição de 
medidas e programas de 
parcelamento, redução e/
ou isenções de débitos fis-
cais, assim como a urgente 
criação de legislações que 
possam socorrer e garan-
tir a viabilização estrutu-
rada e prolongada de tais 
atividades”, acrescentam 
os autores da moção.

Núcleo do MDB Trabalhista discute
reforma administrativa

Vereadores pedem isenção de tributos a
 empresas de eventos

São Miguel do Oeste

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) confirmou a 

decisão de primeiro grau e 
absolveu o prefeito Wilson 
Trevisan, que durante cam-
panha eleitoral de 2020 foi 
acusado de uso da máquina 
pública, abuso de poder eco-
nômico e poder político. A 
ação havia sido movida pela 
Coligação “São Miguel Aci-
ma de Tudo”, formada por 
MDB, PL e PSDB. A coligação 
também pediu a cassação do 
registro da candidatura de 
Trevisan à reeleição. 

Segundo o advoga-
do e hoje vereador Paulo 
Drumm, o pedido foi ne-

gado pelo juiz da 45º Zona 
Eleitoral de São Miguel do 
Oeste no ano passado. A co-
ligação adversária entrou, 
então, com recurso junto 
ao TRE, que nesta semana 
confirmou a decisão em 
primeira instância. 

De acordo com Drumm, 
o tribunal entendeu que o 
prefeito não usou a máqui-
na pública para se benefi-
ciar na eleição e também 
não houve abuso de poder 
político e econômico para 
desequilibrar a disputa 
eleitoral de 2020. Ele citou 
que houve apenas a conti-
nuidade dos serviços públi-
cos, sem excessos por parte 
do prefeito.

TRE confirma absolvição de Trevisan 
em ação durante a eleição de 2020 

A ação havia sido movida pela Coligação “São Miguel 
Acima de Tudo”, formada por MDB, PL e PSDB

Wilson Trevisan havia sido acusado de abuso de autoridade e 
abuso de poder político

Divulgação

Estado

Em entrevista exclusiva à Rede Catarinense de Notícias 
(RCN), da AdjoriSC, a governadora Daniela Reinehr 

disse que seu projeto político está em ‘stand by’, ou seja, 
indefinido. Ela admite ter conversado com diversos par-
tidos e recebido propostas que considera interessantes, 
mas, segundo ela, não é o momento de tomar uma deci-
são. “Vou esperar um pouco. Nesse momento meu foco 
tem sido cuidar do Estado”, diz

Ainda como governadora interina à espera da con-
clusão do processo de impeachment de Carlos Moisés, 
Daniela afirma que  quer fazem um governo diferente. 
“Eu não vejo o Estado da mesma forma como era visto 
anteriormente, mas de forma alguma a intenção é ser 
antagonista. Se houve alguma animosidade de de Moi-
sés, aconteceu de forma unilateral. Eu nunca vi nenhum 
problema em relação a ele. Pelo contrário, eu sempre 
quis ajudar e estou disponível”, pontua. 

Daniela Reinehr 
ainda não decidiu a 

qual partido se filiará

Daniela Reinehr diz que não é hora de tomar uma decisão 

Divulgação
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SC

Apoio

São Miguel do Oeste

O vice-prefeito de São 
Miguel do Oeste, Ede-

nilson Zanardi, assumiu 
pela primeira vez o cargo 
de prefeito. O titular Wil-
son Trevisan transmitiu o 
cargo no final da tarde de 
terça-feira, 20, em ato rea-
lizado no Salão Nobre, que 
contou com a presença de 
secretários municipais, 
vereadores e familiares do 
vice-prefeito.

Trevisan salientou a 

relação de confiança exis-
tente entre ele e Zanardi, 
o que lhe garante a tran-
quilidade necessária para 
a transmissão de cargo. 
Zanardi disse que é uma 
honra assumir o comando 
do município e destacou 
que assume a função com 
muita responsabilidade e 
espírito de equipe. Edenil-
son Zanardi permanecerá 
na condição de prefeito em 
exercício até o dia 02 de 
maio, durante licença de 
Trevisan.

Zanardi assume prefeitura
até o início de maio

Edenilson Zanardi permanecerá na condição de prefeito em exercício 
até o dia 02 de maio, durante licença de Trevisan

Transmissão do cargo aconteceu na tarde de terça-feira

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

O município de São Miguel do Oeste concluiu na se-
mana passada o calçamento executado nas ruas da 

comunidade de Linha Cruzinhas, numa parceria com a 
administração de Descanso. Após mais de 30 anos de 
reivindicação, os moradores não terão mais barro nem 
pó ao acessarem suas residências e o salão daquela co-
munidade.

Conforme o secretário de Urbanismo, Jeferson Dias, 
que esteve vistoriando o serviço junto com o vereador 
Paulo Drumm e o diretor de Mobilidade Urbana, Clau-
dir Companhoni, a prefeitura investiu R$ 135 mil nesta 
obra, que contou ainda com valor adicional do município 
de Descanso.

Linha Cruzinhas 
recebe calçamento 

em todas as vias

Calçamento foram feitos em parceria com a
administração de Descanso

Ascom/P-SMO

São José do Cedro

Foram entregues sexta-
-feira, 16,  as matrículas 

para 14 famílias do lotea-
mento Fülber, localizado no 
final da rua Padre Aurélio, 
em São José do Cedro. Os 
documentos foram entre-
gues no centro dos idosos, 
em uma solenidade restrita 
às famílias, representantes 
de poder público e da A As-
sociação para o Desenvol-
vimento Habitacional Sus-
tentável de Santa Catarina 
(Adehasc).

Conforme a diretora de 
habitação, Jânia Nilsson, fo-
ram entregues as matrículas 

às famílias, que agora têm o 
imóvel regular, facilitando 
diversos projetos. Ela explica 
que os locais receberão água, 
energia e algumas obras que 
são de responsabilidade do 
município ao longo do perío-
do previsto em lei, que varia 
de 12 a 48 meses. 

Ela lembra que os in-
vestimentos devem estar 
programados no orçamento 
do município e seguirão a 
ordem dos já regularizados. 
Ao todo, serão cerca de 80 
matrículas nesta etapa que 
abrange ainda outros lotea-
mentos.

A diretora explicou que 
no caso do Debona o proces-

so foi entregue nesta sema-
na no cartório para emissão 
das matrículas. Em seguida 
o Loteamento Centro terá o 
mesmo encaminhamento. 

Já no caso do Loteamento 
Adelaide, da família Sarto-
ri, haverá em breve entrega 
das matrículas aos proprie-
tários.

Loteamento Fülber é regularizado a partir do Reurb

Os documentos foram entregues no centro dos idosos, em uma 
solenidade restrita às famílias

Ascom/P-Cedro



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 22/04/2021 - Edição 1057 05www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM GERAL

Itapiranga

A 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justi-

ça de Santa Catarina, em 
matéria sob a relatoria do 
desembargador Antônio 
Zoldan da Veiga, manteve 
a condenação do ex-secre-
tário municipal de Itapi-
ranga, Sérgio Luiz Kessler, 
por corrupção passiva cir-
cunstanciada, em crime re-
gistrado em 2014, quando 
o réu solicitou vantagem 
ilícita em processo licitató-
rio aberto para a aquisição 
de um caminhão por aque-
la prefeitura. 

A reprimenda, fixada 

em três anos, seis meses e 
20 dias, em regime inicial 
aberto, foi substituída por 
duas penas restritivas de 
direitos, consistentes em 
prestação de serviços à 
comunidade e prestação 
pecuniária. O ex-secretá-
rio deverá pagar também 
17 dias de multa no valor 
de um trigésimo do salário 
mínimo vigente à época do 
fato.

Na condição de secre-
tário municipal, o réu pre-
tendia adquirir um veículo 
para o setor de urbanismo 
do seu município. Sempre 
segundo a denúncia do Mi-
nistério Público, com o ob-

jetivo de obter vantagem 
indevida, o ex-secretário 
entrou em contato com o 
representante de uma dis-
tribuidora de veículos e 
solicitou R$ 5 mil para si, 
consistentes na diferença 
entre o valor de custo do 
caminhão e o valor dispo-
nível para compra, no total 
de R$ 163.934,42. 

A intenção do acusado 
era direcionar o procedi-
mento licitatório para que 
a empresa fosse a vence-
dora do certame. O valor 
não chegou a ser pago, 
mas a situação foi apurada 
durante investigação cri-
minal. O desembargador 

Zoldan da Veiga, em seu 
voto, promoveu pequenas 
adequações na sentença, 
prolatada pelo juiz Rodri-
go Pereira Antunes, lotado 
na Comarca de Itapiranga. 
Entre elas, o magistrado 
entendeu por suspender a 
parte que tratava da perda 
de cargo público. 

Em seu entendimento, 
os fatos foram verificados 
em oportunidade que o 
acusado exercia a função 
de secretário municipal, 
enquanto hoje o réu tra-
balha como professor na 
rede pública de ensino, em 
cargo que não tem qual-
quer vinculação ao fato. 

TJ condena ex-secretário que 
fraudou a compra de um caminhão 

Segundo o Ministério Público, o ex-secretário pediu mais de 
R$ 5 mil de propina em compra de caminhão

Estado

A Matriz de Risco Potencial divulgada neste sábado, 
17, pelo Governo de Santa Catarina e Secretaria de 

Estado da Saúde (SES) classificou todas as 16 regiões 
catarinenses em alerta gravíssimo (cor vermelha) para 
transmissão do novo Coronavírus. 

A atualização do risco potencial das regiões do Esta-
do para a próxima semana demonstra que todas as 16 
regiões de saúde do Estado estão classificadas com risco 
gravíssimo. Isso evidencia que todo o Estado permane-
ce em alerta máximo em relação ao novo Coronavírus, 
principalmente em relação à capacidade de atenção, 
com todas as regiões apresentando leitos de UTI adulto 
reservado para Covid-19 operando em sua capacidade 
máxima, próximo aos 100% de ocupação.

Foi observada uma redução de 25% na média móvel 
de óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias, e uma redu-
ção de 19% nos últimos 7 dias. Já em relação aos casos 
ativos, observa-se uma redução de 26% na média móvel 
dos últimos 14 dias, e uma estabilização nos últimos 7 
dias.

Embora tenha sido observada uma redução na média 
móvel de óbitos por Covid-19 além de uma desacelera-
ção na taxa de crescimento do número de casos ativos, a 
melhora nesses indicadores não foi suficiente impactar 
na avaliação de risco potencial estabelecida pela Matriz 
regionalizada, uma vez que é a mesma composta por um 
conjunto de indicadores que são avaliados em separado 
para cada região. 

Matriz de Risco aponta a 
volta de todas as regiões 
para o nível gravíssimo

Paraíso

O município de Paraíso 
está entre os 10 que 

mais imunizaram a popu-
lação contra a Covid-19 
em Santa Catarina, segun-
do levantamento feito pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde, mostrando que há 
municípios com taxas de 
imunização que superam 
os 50% da meta. Segundo 
o levantamento, os municí-
pios de Galvão, Ituporanga 
e Coronel Martins já imu-
nizaram mais da metade 
da população. 

Outros sete municípios 
estão próximos desta 
marca e um deles é Pa-
raiso, que já imunizou 
42,81%  do público alvo. 
O secretário municipal 
de Saúde Valdecir Me-
negais, disse que o re-
sultado é efeito da pre-
ocupação que o governo 
municipal tem na promo-
ção da saúde das pesso-

as. Ele disse que a quan-
tidade de doses enviadas 
pela Regional de Saúde 
foi decisiva para a obten-
ção desse índice. Em Pa-
raíso, já foram aplicadas 
cerca de 1.120 doses do 
imunizante.

Enquanto isso, Des-
canso aparece na lista de 
municípios que menos 
imunizaram até o mo-
mento em Santa Catari-
na. Com 10,5% do públi-
xo alvo. Para o secretário 
de Saúde, Ccleber Rech, 
a imunização baixa se dá 
por conta do número re-
duzido de doses encami-
nhadas pelo governo do 
Estado para o município. 
Segundo ele, a Secretaria 
possui insumos e profis-
sionais suficientes para 
realizar a aplicação das 
doses na população, mas 
depende do repasse dos 
imunizantes para fazer o 
trabalho. 

O secretário informou 

que o município encami-
nhou uma carta de inten-
ção junto a Federação Ca-
tarinense dos Municípios 
(Fecam) para aquisição 
das doses da vacina. O 
município aguarda a libe-
ração para fazer a compra 
e ampliar a vacinação dos 
moradores.

O município vacinou 
70,6% do grupo prioritá-
rio em relação à primei-

ra dose da vacina, já da 
segunda dose imunizou 
15,78% A Secretaria de 
Saúde de Descanso escla-
rece que realizou até sex-
ta-feira, 16 de abril, 1.503 
vacinas da primeira dose 
contra o Coronavírus equi-
valente a 70,6% do grupo 
prioritário e 336 da se-
gunda dose equivalente a 
15,78%, totalizando 1.839 
doses aplicadas.

Município está entre os 10 de SC 
no ranking de imunização

Secretário da Saúde de Paraíso, Valdecir Menegais

Divulgação
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Estado

O Senai/SC está entre os 
três departamentos re-

gionais da instituição com 
melhor desempenho de 
gestão em 2020. O resulta-
do foi anunciado sexta-feira, 
16, durante a reunião on-li-
ne dos diretores regionais 
da instituição. Os critérios 

de avaliação consideram 
indicadores associados à 
educação profissional e tec-
nológica, tecnologia e inova-
ção e eficiência operacional.

No âmbito da educação 
profissional, são conside-
rados a sustentabilidade 
operacional, empregabili-
dade de egressos, custos de 
aluno-hora e hora-aluno, 

percentual de matrículas de 
cursos técnicos a distância, 
percentual de conclusão de 
cursos, entre outros fatores. 

Os critérios da área de 
inovação e tecnologia são 
a sustentabilidade ope-
racional, o percentual da 
receita desses serviços 
em relação à contribui-
ção compulsória, o custo 

da hora de consultoria e o 
aumento de produtividade 
das empresas atendidas 
nos programas de produ-
tividade industrial. No âm-
bito da eficiência operacio-
nal, constam o percentual 
de recursos destinados às 
atividades-fim e o impacto 
da folha de pessoal sobre o 
orçamento.

Senai/SC é destaque em gestão de desempenho

- 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)

Santa Helena

O movimento econô-
mico de Santa Hele-

na registrou um aumen-
to de 34,67% de 2019 
para 2020, totalizando R$ 
121.690.476,32. Deste va-
lor, o movimento agrope-
cuário é responsável por R$ 
75.088.227,18, represen-
tando 61,7% do total. O pre-
feito Blásio Hickmann re-
cebeu o relatório completo 
e detalhado segunda-feira, 
19, da assessora do movi-
mento econômico, Marcio-
nise Emília de Godoy. Entre 
os 19 municípios da Ame-
osc, Santa Helena teve o 5º 
maior crescimento.

O prefeito comemorou 
os números e o crescimento 
significativo, mas ressaltou 
que ainda há muito a ser 
feito, pois quanto mais no-
tas forem emitidas melhor 
será a arrecadação. No dia 
da posse, Hickmann já havia 
manifestado preocupação 
em melhorar os índices. Na 
ocasião, disse que ao longo 
dos quatro anos, a adminis-
tração iria tomar medidas 

e faria campanhas para in-
centivar a emissão de notas. 
“Nós temos o compromisso 
de melhorar a arrecadação”, 
sintetiza o prefeito.

Conforme Marcionise 
Emília de Godoy, no mo-
vimento agropecuário o 
maior valor foi registrado 
na Linha Santa Ana, com um 
total de R$ 13.300.925,00, 

e o que lidera o movimen-
to é a criação de suínos. 
Na sequência, aparece 
Linha Liberdade com R$ 
11.472.652,00, onde o des-
taque é a produção do leite. 
Em 3º lugar aparece a Linha 
20 Colônias, com um movi-
mento de R$ 8.682.301,00, 
também com a produção de 
leite liderando os índices. 

Ainda conforme Mar-
cionise, os quatro des-
taques do movimento 
agropecuário de Santa He-
lena são produção de lei-
te, com R$ 23.860.064,16,  
a suinocultura, com R$ 
20.006.932,99, a produ-
ção do milho, com  R$ 
9.809.720,43, e frango, 
com R$ 8.653.110,74.

Movimento econômico 
registra aumento de 34%

Entre os 19 municípios da Ameosc, Santa Helena teve o 5º maior crescimento

Relatório foi entregue segunda-feira pela assessora do movimento
econômico, Marcionise Emília de Godoy

Ascom/P-Santa Helena

Descanso

O ginásio municipal de esportes de Descanso recebeu 
investimentos de R$ 50 mil em recursos próprios. 

Os investimentos contemplam os móveis da secretaria, 
da cozinha e da sala dos professores das escolinhas, os 
móveis dos vestiários que atenderão os atletas durante 
as competições e também a instalação de proteções na 
quadra para maior segurança dos desportistas

Segundo o secretário Jair Ghissi, em função da pande-
mia do Coronavírus, as atividades esportivas estão sus-
pensas no município, mas a Secretaria está trabalhando 
na organização prévia das atividades. “Estamos ansio-
sos pela retomada das atividades, para que a população 
possa usufruir deste novo ginásio, um dos melhores do 
Oeste e que foi conquistado com muito trabalho pelo go-
verno municipal”, ressalta.

Algumas das parcerias que a Secretaria tem busca-
do são para a implantação de aulas de patinação, artes 
marciais e também a organização e reabertura das es-
colinhas de futebol de salão e de campo.  Ghissi comenta 
também que o próximo passo é recuperar as arquiban-
cadas do Estádio João Bareta, que foram danificadas pelo 
tornado que ocorreu em junho de 2020. 

Ginásio Municipal 
de Esportes recebe 

novos investimentos

Ginásio está sendo readequado para reinício das atividades

Ascom/P-Descanso
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COMPOSIÇÃO 

Secretaria de Esporte e Cultura: Islona Medeiros (titu-
lar) e José Veríssimo Brizola (suplente)
Secretaria de Educação: Sisse Velozo (titular) e Vania 

Forgiarini (suplente)
Secretaria de Administração: Vera Colle (titular) e Sui-

nara Folmer (suplente)
Secretaria de Assistência Social: Silvia Frandaloso (titu-

lar) e Andréia Rebelato (suplente)
Assessoria de Comunicação do município: Luciano En-

carnação (titular) e Karla Utzig (suplente)
Entidades Tradicionalistas: Leoni de Conto (titular) e 

Claudilene Lorenski (suplente)
Entidades de Danças: Adriana Staudt (titular) e Etienne 

Klein (suplente)
Entidades de Músicos: Roberto Ruschel (titular) e Ale-

xandre Gaspodini (suplente)
Entidades de Etnias: Cleci da Silva (titular) e Isete Lou-

renço (suplente)
Entidades de Corais: Rafael Maurer (titular) e Jussara 

Maldaner (suplente)
Entidades de Artesanato e Artes Visuais: Janaina Santos 

(titular) e Janete Bertocchi (suplente)
Entidades de Literatura: Terezinha Bagatini (titular) e 

Ageu Vieira (suplente)

São Miguel do Oeste

O Conselho Tutelar do 
município de São Mi-

guel do Oeste está aten-
dendo em novo endereço, 
junto à sede da Secretaria 
de Assistência Social (an-
tigo Caic). O horário de ex-
pediente é das 08h às 18h, 
sem fechar ao meio-dia. 
Além disso, atende em regi-
me de plantão pelo telefone 
(49) 9 9117-4748.

A secretária, Andreia 
Rebelato salienta que a 
nova sede do órgão está em 
local de fácil acesso e em 

um espaço já consolidado 
como referência à popula-
ção. “Ao receberem denún-
cias de violação de direitos, 
os conselheiros tutelares 
têm a responsabilidade de 
requisitar serviços, apli-
car medidas protetivas ou 
dar encaminhamento para 
atendimento na rede de 
proteção, entre outros.” 

A coordenadora do 
Conselho, Geni de Oliveira, 
destaca que o órgão tem 
como missão representar 
a sociedade na proteção 
e na garantia dos direitos 
de crianças e adolescentes 

frente a qualquer situação 
que resulte na violação de 
diretos, como maus-tra-

tos, violência, negligência, 
crianças fora da escola e 
trabalho infantil.

Conselho Tutelar atende em novo endereço

Órgão está atendendo junto à sede da Secretaria
de Assistência Social, no antigo Caic 

Ascom/P-SMO

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

São Miguel do Oeste

O prefeito de São Mi-
guel do Oeste, Wilson 

Trevisan, assinou um de-
creto segunda-feira, 19, 
ampliando o horário de 
funcionamento das cre-
ches, que voltarão a aten-
der presencialmente a 
partir do dia 03 de maio.  
A previsão inicial era de 
atendimento das 07h45 
às 11h45 e das 13h15 às 
17h15, mas, ouvindo uma 
necessidade dos pais que 
precisam de mais tempo 
para que consigam con-
ciliar a entrega e retirada 
de seus filhos nas creches 
com a chegada e saída de 
seus trabalhos, Trevisan 

conversou com a equipe 
da Educação e decidiu re-
adequar este horário, que 
passará a ser das 07h30 às 
12h15 e das 13h15 às 18h.

Em decorrência da 
pandemia, o atendimento 
presencial nas creches foi 
suspenso no ano passado. 
No último dia 29 de março, 
as crianças voltaram a ser 
atendidas de forma remo-
ta, recebendo atividades 
para fazer em casa. A par-
tir do dia 03 de maio, as 
crianças serão atendidas 
presencialmente, porém, 
em um único turno (so-
mente manhã ou tarde), 
a fim de evitar aglomera-
ções.

 De acordo com a se-

cretária de Educação, Sisse 
Velozo, quase mil crianças 
estão matriculadas atu-
almente e ainda existem 
vagas disponíveis em al-
gumas creches. Os pais in-

teressados em matricular 
seus filhos podem entrar 
em contato pelo número 
3631-2011 e consultar a 
disponibilidade de vagas 
em cada unidade.

Trevisan decreta
ampliação do horário de 

atendimento nas creches
Unidades voltarão a atender presencialmente a partir

do dia 03 de maio, em horário estendido

Em decorrência da pandemia, o atendimento presencial nas 
creches foi suspenso no ano passado

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

Foi eleita esta semana a primeira diretoria do Conse-
lho Municipal de Cultura, criado pelo prefeito de São 

Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, e o secretário de Es-
porte e Cultura, Elias Araújo, no início do mês. A presi-
dente do Conselho será a representante das entidades 
de etnias, Cleci da Silva, e terá como vice-presidente Vera 
Colle (representante da Secretaria de Administração) e 
secretária Janaína Santos (representante das entidades 
de artesanato e artes visuais).

Elias Araújo destaca que o objetivo do Conselho será 
avaliar ações de fomento ao setor na esfera municipal, 
com a participação de diferentes departamentos e enti-
dades ligadas a esta área.

Conselho de Cultura é 
instituído no município
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DE BOA 

Se você ainda deposita esperanças nas ins-
tituições democráticas, você é PARTE do 

problema. 
Sim, esse é o nível da surra que estamos to-

mando.

IRRACIONAIS

Em relação a maus tratos a animais o ser 
humano é igual em todo o mundo. Se por 

aqui temos, por exemplo, a vergonhosa rinha 
de galo, na Inglaterra existe a caça à raposa que 
por lá é considerada ‘esporte’. Incrível! Qual a 
graça cavalgar tendo ao lado um cão e atiçá-lo 
para que persiga raposas para depois matá-las?

Farra do boi, rinha de galo, caça à raposa e 
tantas outras selvagerias cometidas por ‘seres 
racionais’ contra bichos inocentes nos mos-
tram o quanto ainda temos que evoluir. 

‘JÁ FOI DIFERENTE’

O funk nem sempre foi um lixo pornográfi-
co e imoral. No princípio era apenas uma 

música para retardados.

LIBERDADE/RESPONSABILIDADE

Responsabilidade pressupõe liberdade. 
Onde não há liberdade, não há a possibi-

lidade de fazermos escolhas. 
Logo, não existe a possibilidade de assumir-

mos a responsabilidade sobre nossos atos sob 
o ponto de vista da moral.

MENTIRA SEMPRE SERÁ MENTIRA

Uma mentira é uma mentira independente 
da vontade de alguém, seja quem a trans-

mite ou quem a recebe, tratá-la como verdade.

É BEM ISSO AÍ (crônica)

Nossos avós e bisavós velavam seus mor-
tos em cima da mesa de almoço, entre 

cafés e bolos. Eram as mesmas pessoas que, se 
quisessem uma bisteca, deveriam matar e san-
grar o porco. 

Foram as pessoas que conheceram os horro-
res da natureza humana sem precisar assistir a 
um filme do Spielberg, que começavam a tra-
balhar aos 12 ou 13 anos e aos 30 já tinham 
família, três filhos e casa própria. 

Já a minha geração não suporta sequer 
conceber a ideia de que, um dia, todos morre-
remos. A própria palavra ‘morte’ virou um 
tabu, um anátema: regredimos a uma era de 
pensamento mágico em que as pessoas acredi-
tam que pronunciar uma palavra atrai seu sig-
nificado como resultado. 

O nosso pacifismo é um disfarce pra nos-
sa covardia, pro nosso medo de ter que fa-
zer o que precisa ser feito, e encarar as con-
sequências das nossas escolhas morais.

É uma geração em que pessoas de 35 
anos moram com a mãe e contam com a 
aposentadoria do pai pra pagar a conta de 
seus iPhones, que, muita gente parece acredi-
tar, são aparelhos que surgem espontaneamen-
te na natureza. 

Um cara mata um carneiro na TV pra prepa-
rar uma refeição, e é obrigado a pedir perdão de 
joelhos, porque as pessoas acham que bifes dão 
em plantações nos fundos das lojas do Carrefour. 

Amigos, é oficial: nossa geração gorou. 
Agora é rezar para os nossos filhos (aos que 
têm) terem mais juízo que nós.

ADVOGADOS QUE AGEM ASSIM

Advogado que extrapola os limites éticos 
de uma defesa técnica e usa de proce-

dimentos ilícitos para atenuar ou livrar o seu 
cliente diante de provas irrefutáveis é igual-
mente delinquente.

IMPOSTO DE RENDA

Fazer imposto de renda é como comer bife 
de fígado, aos nove anos de idade por co-

brança da mãe. Você é obrigado, deixa por últi-
mo e ainda leva ferro. 

Em tempo: lembrando que o prazo final de 
entrega da declaração de IR deste ano foi adia-
do de 30 de abril para o dia 31 de maio.

Josiane Veiga

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Daniela Favero 
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É SEQUESTRO 

Quando vocês me virem junto com o Ciro 
Gomes, Eduardo Leite, João Doria, Lu-

ciano Huck e Mandetta, por favor, não hesitem. 
Resgatem-me e me tirem de lá pois a chance de 
eu ter sido sequestrado é de 100%.

ALGUÉM LEMRA DESSA BARBÁRIE?

A madrugada posterior à comemoração 
pelo Dia do Índio, em 19 de abril de 

1997, chocou todo o Brasil. Por volta das 5h30 
de domingo, à época, 20 de abril, cinco amigos, 
de classe alta e filhos de pais influentes, esta-
cionaram o carro em uma rua para ‘brincar’. No 
local, dormia o cacique da tribo Pataxó Hã-hã-
-Hãe Galdino Jesus dos Santos, 44 anos.

O quinteto estava munido com álcool e fós-
foros. Eles utilizaram o material para queimar 
vivo o indígena, que visitava Brasília pela se-
gunda vez e morreu logo depois de ser socor-
rido. Os jovens fugiram, mas uma testemunha 
anotou a placa.

Apesar da grande comoção em todo o 
país, praticamente nada aconteceu com os 
rapazes. Normal. Anormal seria se tives-
se acontecido alguma coisa com os moços 
abastados. Estamos no Brasil. Vou além: se 
o índio tivesse sobrevivido  armariam algu-
ma e ele iria preso. 

COMPARAÇÃO

A luta contra o vírus é como a guerra do 
Vietnã. Quanto mais tropas enviadas pe-

los EUA, mais vietcongs saíram.

QUAL É O SIGNIFICADO DE SUCESSO?

Para muitos, o sucesso é algo negativo e 
provavelmente considerado um fardo. No 

entanto, paradoxalmente, por que estaríamos 
vivos se não para realizarmos o nosso poten-
cial?

Sim, sei que ser o melhor do mundo em sua 
área de atuação é difícil; porém, acredito que é 
através das dificuldades – e de sua superação – 
que se formam grandes seres humanos. 

ACHO QUE OS CULPADO SÃO OUTROS

Sim, a molecada anda preferindo um joys-
tick dualsense na mão a uma mulher nua-

zinha na cama. É muito estranho, mas é a mais 
pura verdade.

Só não concordo que excesso de pornografia 
e falta de álcool sejam as causas principais des-
sa inusitada situação.

Acho mais sensato culpar o suco Ades e o 
movimento feminista - não necessariamente 
nessa ordem. Acho.

GENTE SEM NOÇÃO

Um pequeno desabafo quando se está so-
frendo é normal. A tristeza existe e pre-

cisamos apoiar aqueles que sofrem.
Mas uma vida de autocomiseração públi-

ca nas redes sociais é algo vergonhoso. Ainda 
mais pra quem se diz cristão. O que tu quer das 
pessoas? Colinho?

É só você que sofre, que está se danando, 
enquanto todo o resto do mundo tá curtindo a 
vida adoidado?

Qual parte do “Pegue sua cruz e me siga” tu 
não entendeu, sofrêncio? Vira HOMEM.

DUAS PALAVRAS QUE ME IRRITAM

O mau uso da palavra cultura me fez pegar 
raiva dela. A mesma raiva que tenho da 

palavra social. 
Ambas têm sido usadas apenas para definir 

algum tipo de lixo.

E HÁ MUITOS E EM TODOS OS LUGARES

Você pode desacreditar na humanidade, 
mas não ter apreço pelo ser humano que, 

com todas as suas virtudes, expande as frontei-
ras do que é possível, lhe faz ser parte do que a 
humanidade pode ter de ruim.

FAUSTÃO

Não sei se rio ou se choro, se escrevo tex-
tão ou xingo palavrão, se faço poesia ou 

lavo a louça da pia.
Não devia ter visto esse merda do Faustão.

ENTENDA AÍ 

Polarizar não é criar polos onde eles não exis-
tem. É reconhecer a oposição resultante das 

características intrínsecas dos objetos analisados.
Políticos não fazem parte de polos distintos 

porque nós os vemos assim. Eles se opõem for 
força das suas características, da sua natureza, 
dos seus valores, dos seus ideais, dos seus prin-
cípios ou da falta deles. 

“NÃO É NADA PESSOAL”

Assim como tem o covarde que diz que 
está cumprindo ordens, tem o coletivista 

arrogante, racionalista hipócrita, que diz com 
cara de paisagem: “Desculpe, não é nada pes-
soal. Isso não é com você”.

Por que eles dizem que não é pessoal? Por-
que eles são educados, treinados, adestrados 
a desconsiderarem a alma de suas vítimas. 
Alguns chegam até a desprezá-las tratando-as 
como zumbis sem vida própria para poderem 
decidirem sobre seu destino. 

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Onde há fumaça, há espetinho de gato.

O SOM

“A mentira é apenas uma verdade descoberta e 
renunciada. É uma questão deixada sem res-

posta para alimentar o fracasso das nossas escolhas”. 
Parte da letra de ‘Waking Up Inside My Own Pa-
ralysis’ - Funeral For A Friend.Daniela Favero 

Rafaela Chaves 

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 22 de abril.   

As modificações no trânsito de São Miguel 
melhoraram o tráfego, principalmente nas 

esquinas das avenidas Getúlio Vargas e Willy 
Barth e da avenida Salgado Filho e rua Oiapoque 
(acesso à Unoesc).

Porém, em nossa cidade, o que precisa mudar 
mesmo é a forma de dirigir de muitos motoristas 
e motoqueiros. As barbeiragens protagonizadas 
por alguns são inadmissíveis. Sem contar dos 
‘apressadinhos’ e aqueles que estacionam mal, 
além dos que desconhecem a educação.
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Belmonte

Faleceu no início da noi-
te de sexta-feira, 16, 

vítima de infarto, o ex-pre-
feito de Belmonte, Mauri 
Scaranti (MDB). Scaranti 
tinha 53 anos, Ele era téc-
nico agrícola  concursado, 
foi secretário de Agricultu-
ra entre 1993 a 1996 e de-
pois eleito prefeito para os 
mandatos de 1997 a 2000 
e 2005 a 2012. Mauri Sca-
ranti era casado com Sale-
te, pai de Amauri Scaranti 
Jr, Maria Eduarda, Guilher-
me e Gabriel.

O prefeito Jair Gium-
belli decretou luto oficial 
por três dias no municí-
pio.  “Neste momento de 
dor e tristeza, o prefeito 
Jair Giumbelli, em nome 
de toda a equipe de go-
verno, se solidariza aos 
familiares, amigos e de-
mais cidadãos enlutados”, 
diz a nota distribuída á 
impresa e veiculada nas 
redes sociais. Do municí-
pio. O velório ocorreu na 
Câmara de Vereadores  e o 
sepultamento foi realiza-
do na comunidade de Bela 
União.

Morre o ex-prefeito
Mauri Scaranti
Com apenas 53 anos de idade, o ex-prefeito 

morreu sexta-feira, vítima de infarto

Mauri Scaranti foi prefeito do município por duas vezes

Divulgação

Guaraciaba

A implantação de um horto comunitário de plantas 
medicinais foi o tema de reunião realizada última 

sexta-feira, 16, entre representantes da Secretaria de As-
sistência Social de Guaraciaba, Epagri e Sicoob. Segundo 
a secretária de Assistência Social, Ana Paula Reichert, na 
oportunidade foi apresentado pela parceira do projeto, 
o Sicoob São Miguel, uma proposta de implantação do 
Horto Medicinal. 

Conforme Blasio Spaniol, coordenador de Projetos 
Ambientais do Sicoob, a cooperativa apoia e disponibi-
liza recursos para região Extremo-Oeste integrados com 
as ações ambientais da Epagri. 

Segundo Ana Paula Reichert, as plantas medicinais 
são tradicionalmente utilizadas pelas famílias da comu-
nidade local e sua vasta aplicação e variedades de es-
pécies faz com que se necessite aprimorar e obter mais 
conhecimentos sobre o assunto. 

O local definido é ao lado do Cras, próximo as escolas, 
com o intuito de beneficiar o maior número possível de 
pessoas com o projeto. “O Horto Medicinal visa promover 
saúde através de conhecimentos e identificação de plantas, 
embasando-se no conhecimento científico, valorizando os 
saberes e sabores existentes na diversidade de plantas que 
a comunidade local dispõem e proporciona um processo de 
vivência, pesquisa e construção coletiva”, avalia. 

Em parceria com o 
Sicoob, município 

terá Horto Medicinal  

Secretária de Assistência Social, Ana Paula Reichert

Ascom/P-Guaraciaba

Belmonte

A administração munici-
pal de Belmonte, por 

intermédio da Secretaria 
de Agricultura, trabalha 
na ampliação da capaci-
dade de armazenamento 
de água das redes de abas-
tecimento do interior. A 
ação é desenvolvida com 
o apoio da Defesa Civil Es-
tadual, que repassou 10 
caixas d’água de 15 e 20 
mil litros. O prefeito Jair 
Giumbelli acompanhou a 
instalação de uma unidade 
e visitou outro ponto onde 

já houve o aumento da ca-
pacidade.

Os reservatórios são 
instalados paralelos às cai-
xas comunitárias já exis-
tentes, dobrando a capa-
cidade de armazenamento 
e abastecimento das famí-
lias. Essa ação beneficiará 
mais de 150 famílias das 
comunidades do interior. 

“Essa reestruturação 
das redes auxiliará em pe-
ríodos de estiagem e dará 
mais conforto aos produ-
tores rurais beneficiados 
pelas redes. O acesso à 
água de qualidade é uma 

preocupação de nossa ad-
ministração. Com esses 
equipamentos enviados 

pela Defesa Civil já conse-
guimos dar um importante 
passo”, disse o prefeito.

Município trabalha na ampliação da capacidade
de armazenamento de água 

O prefeito Jair Giumbelli acompanhou a
instalação de uma unidade

Ascom/P-Belmonte
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Horóscopo
Semanal

Vem aí um período de mais sensibilidade, ariano. 
É hora de você se conectar ainda mais com o seu 
próprio coração, em busca de respostas e atitudes 
que possam trazer mais felicidade para sua vida. 
O momento é de busca pelo prazer, realização de 
sonhos e ações mais decisivas, valorizando as con-
quistas já feitas e as pessoas que você ama.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

É um ótimo momento para fazer mudanças, libriano. Se quer 
mudar um hábito, tomar uma atitude, começar ou terminar 
qualquer coisa, a hora é essa. O céu está oferecendo coragem 
extra e energia para fazer acontecer. No amor, intensidade 
afetiva, mais intimidade e prazer podem fazer com que a re-
lação ganhe vínculos mais profundos. De qualquer forma, é 
importante respeitar os tempso e limites que possam se impor 
e se lembrar que as mudanças podem ser bem vindas.

Um novo ciclo está começando, taurino. Aliás, mui-
tos planetas estão em Touro, fazendo com que esta e 
as próximas semanas sejam intensas e importantes 
para você. Foco no que deseja e não tenha medo de 
dar novos passos para realizar seus sonhos e desejos. 
É importante saber se comunicar e se posicionar. 
Diante de objstáculos, seja flexível e use a criativida-
de para mudar o rumo das coisas.

Um momento intenso em suas relações, escorpiano, 
mas muito bons para elas. É legal focar em parce-
rias e relações para fazer acontecer. No amor, diá-
logo pode ser essencial para resolver pendencias e 
aprofundar vínculos. No trabalho, é hora de fazer 
contatos e interagir com público, clientes e pares de 
trabalho. O momento é bastante favorável para in-
vestir em um curso que seja útil para seu trabalho.

É fundamental saber guardar segredo e só contar 
sobre seus projetos quando eles de fato já estiverem 
prestes a acontecer. É um bom momento para mudar 
de ideia e cuidar dos detalhes das coisas que já es-
tão em andamento. Saber se posicionar e impor seus 
limites também é a chave para o sucesso neste mo-
mento, que também favorece o autoconhecimento e 
a solução de pendências internas.

Um bom momento para organizar a rotina, sagitaria-
no, e também para iniciar novos projetos de trabalho. 
A comunicação, os contatos, o diálogo são favoráveis 
para melhorar o ritmo profissional e garantir produ-
tividade em seus projetos. Cuidar da saúde é essencial 
neste momento e adotar hábitos novos e mais saudá-
veis pode ser importante. É um bom momento para 
repensar seus investimentos financeiros.

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.

Você tem se divertido, capricorniano? É importan-
te buscar ativamente o prazer e fazer coisas pelas 
quais você é apaixonado. O céu do momento é ba-
cana para relacionamentos amorosos, hobbies, es-
tudos e tudo mais que possa ser divertido e leve em 
sua vida. Fique aberto a oportunidades de relacio-
namentos amorosos que possam surgir neste perío-
do, e cuidado para não implicar à toa.

Um ótimo momento para brilhar e ser feliz, leonino. 
Por isso, foco em você e tudo bem se neste momen-
to você for um pouco mais egoísta. O céu da semana 
pede atenção aos assuntos de trabalho, que prome-
tem mais produtividade, sucesso, realização, boa co-
municação e é favorável aos contatos e inícios. Só não 
deixe a ansiedade tomar coisa. Faça tudo com calma 
porque a tendência é que tudo funcione bem.

Um bom momento para focar nas coisas pessoais, aqua-
riano. Observe como andam as questões domésticas, as 
coisas da casa e assuntos de família e, se houver penden-
cias, ou conversas que já deveriam ter acontecido, este 
é o momento. Um momento bom também para iniciar 
reformas e fazer negócios envolvendo imóveis. Assuntos 
ligados a burocracia e documentação também podem 
ser resolvidos com mais facilidade.

Um ótimo momento para focar em seus projetos mais 
importantes, virginiano. O céu do momento pede mais 
atenção aos seus sonhos. Mas planejar pode ser essencial 
para conquistar seus desejos. É um ótimo momento para 
cursos, estudos, divulgações, atividades intelectuais em 
geral. Também é momento de saber se posicionar e agir 
com mais praticidade. Inclua gente bacana em seus pro-
jetos, só quem também compartilha com você.

Um ótimo momento em termos de comunicação, pis-
ciano. Você pode sentir que tudo flui melhor, nesta 
semana mais movimentada, que inclui boas conversas 
e ótimos negócios. Um momento bom para atividades 
em grupo, encontros com pessoas próximas e estudos. 
Divulgações também são bem vindas. Fique atento 
a oportunidades de trabalho que possam surgir por 
amigos ou pessoas com quem você já trabalhou.

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

A Secretaria de Obras 
do município de Santa 

Helena aproveitou a chu-
va da última sexta-feira, 
16, e iniciou a britagem da 
estrada modelo no muni-
cípio. O trabalho foi acom-
panhado de perto pelo 
prefeito Blásio Hickmann 
e o vice-prefeito Beto Pa-
ludo, que tem coordenado 
o trabalho. A estrada, que 
está recebendo um investi-
mento diferenciado, liga a 
cidade em direção à Linha 
Bela Vista. O valor total 
dos investimentos passa 
de R$ 220 mil. 

Conforme Beto Paludo, 
inicialmente foi feito um 
alargamento da estrada com 
detonação de rochas, melho-
ramento de alguns lugares 
mais críticos, desobstrução 
de bueiros, colocação de 
bueiros novos e a prepara-
ção do leito para receber a 
britagem. Após a chuva da 
última semana, alguns tre-
chos com menos cascalho fo-
ram escarificados para que a 

colocação da brita tivesse 
maior aderência. 

Paludo destaca que o 
trabalho envolve diversas 
máquinas e conta com o 
empenho dos servidores 
da Secretaria de Obras, co-
ordenada pelo secretário 
Odirlei Klein. O trabalho 
consiste na preparação do 
leito e colocação da brita. 

Após isso, uma patrola es-
palha a brita que, na sequ-
ência, é compactada com 
um rolo.

Segundo a administra-
ção municipal, se o traba-
lho der certo e a durabili-
dade for comprovada, isso 
poderá ser feito em mais 
estradas do município. A 
melhoria facilita o trans-

porte da produção, é boa 
para usuário, para o co-
mércio e para o turismo. 
O recurso para a estrada 
modelo foi liberado por 
intermédio do deputado 
estadual Marcos Vieira, a 
partir de uma articulação 
do PSDB de Santa Helena, 
através do vereador Sérgio 
Buche.

Estrada modelo começa
 a ser britada 

A estrada, que está recebendo um investimento diferenciado, 
liga a cidade em direção à Linha Bela Vista

O trabalho foi acompanhado de perto pelo prefeito Blásio Hickmann (E)
e o vice-prefeito Beto Paludo

Ascom/P-Santa Helena

Guaraciaba

A administração mu-
nicipal de Guaracia-

ba, através do Setor de 
Planejamento, Setor de 
Engenharia e a Coorde-
nação de Regularização 
Fundiária, deu início aos 
trabalhos de atualiza-

ção dos proprietários do 
Loteamento Pelle. O le-
vantamento da área será 
atualizado pela empresa 
Artelaje, de Guaraciaba. 

Conforme explica a 
equipe responsável pelo 
andamento da regulari-
zação, alguns lotes dessa 
área foram vendidos há 

proximamente 40 anos 
e após várias conversas 
com o proprietário, Au-
rélio Pelle, e a pedido 
dos adquirentes dos lo-
tes, a regularização fun-
diária será encaminhada 
ao  Cartório de Registro 
de Imóveis de São Mi-
guel do Oeste

Nos últimos anos, a 
administração munici-
pal de Guaraciaba en-
caminhou mais de 150 
lotes que estão regula-
rizados ou em processo 
de regularização fundiá-
ria, sendo que a maioria 
destes, já possuem edifi-
cações. 

Iniciada a regularização fundiária
do Loteamento Pelle 
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R$ 4,2 milhões 
investidos 
 A Companhia de Gás de 
Santa Catarina (SCGÁS) 
investiu R$ 4,2 milhões 
em março na ampliação 
da rede de gás natural no 
Estado. O valor está acima 
da média de investimento 
em 2020 e faz parte do 
plano de aceleração da 
infraestrutura do setor. No 
mês, a empresa encerrou 
com lucro líquido de R$ 
7,4 milhões, valor superior 
ao orçado. Com isso, o 
acumulado no primeiro 
trimestre é de R$ 21,5 
milhões.

Um grupo de deputados 
da Assembleia Legislativa 
de SC (Alesc) articula para 
facilitar a liberação e retirar 
exigências sobre a contra-
tação de microcrédito em 
Santa Catarina. O foco 
é transformar o texto da 
Medida Provisória (MP) 
236, assinada pelo então go-
vernador Carlos Moisés da 
Silva, para definir critérios 
mais abrangentes. 

O texto original frustrou 
alguns parlamentares. Isso 
porque já havia registros 
de falta de microcrédito 
em Santa Catarina e a MP 
não resolveria o problema, 
segundo os deputados. A 
matéria ganhou cinco pro-
postas de emendas. Entre 

elas, a sugestão de Milton 
Hobus (PSD) para igualar 
as exigências ao que é pedi-
do no Pronampe e descon-
siderar eventuais débitos 
das empresas desde que 
comprovado faturamento 
nos últimos 12 meses. A 
emenda vai ao encontro do 
que pediram os próprios 
empresários, em reunião 

direta com a Secretaria 
da Fazenda e o Badesc, na 
semana passada. 

Outra proposta, do 
deputado Marcius Ma-
chado (PL), é proibir a 
exigência de garantia real 
ou avalista. O parlamentar 
também sugeriu a retirada 
da obrigação de apresentar 
as chamadas CNDs. 

A MP está nas mãos 
de Jerry Comper (MDB) 
e tramita na Comissão 
de Finanças e Tributação. 
O deputado afirma que 
deve apresentar o parecer 
no próximo dia 28, com 
a possibilidade de acatar 
algumas emendas, mas 
evitou falar em detalhes já 
que ainda está estudando 
o texto.

O Badesc não quis falar 
sobre a MP, mas informou 
que já trabalha com regime 
especial e exigências mí-
nimas para contratação de 
crédito e que, quando usa 
recursos de terceiros, como 
o BNDES por exemplo, 
precisa seguir as regras 
dessas instituições.

RCN - 623 | rcnonline.com.brredecatarinensedenoticias

Daniela visita Fiesc
A governadora interina 

Daniela Reinehr cumpriu 
agenda nesta semana na 
Federação das Indús-
trias de SC (Fiesc). No 
encontro, o presidente da 
entidade, Mario Cezar de 
Aguiar, pediu atenção às 
demandas da economia. 

“Pedimos que não haja 
aumento de carga tribu-
tária e que seja mantida a 
nossa política fiscal. Sem-
pre defendemos que uma 
das vantagens de Santa 
Catarina é a política fiscal 
agressiva e ela é impor-
tante”, disse Aguiar. 

DANIEL CONZI/AGÊNCIA AL

FILIPE SCOTTI/FIESC

Assembleia Legislativa articula 
mudanças na MP do microcrédito
Texto deve receber emendas para garantir facilidade de liberação e retirada de exigências

3 mil professores
Atualmente, a rede estadual de ensino tem um déficit 

de 3 mil professores, segundo cálculos da Secretaria de 
Estado da Educação. As regionais estão com processos 
abertos para contratação em meio ao ano letivo, que 
completou 60 dias de funcionamento nesta semana. A 
pasta conta hoje com pouco mais de 33 mil professores, 
sendo a maioria - quase 20 mil - temporários (ACTs). 

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.

Expansão
A Central Sicoob SC/RS terminou o ano de 2020 com 

1.069.226 cooperados, um crescimento de 6% em relação 
ao ano anterior.  Além disso, também foi de 6% o au-
mento do número de agências - que chegou a 543 - e de 
empregados - que atingiu 6.347. O Sicoob SC/RS possuiu 
atualmente 38 cooperativas filiadas e está presente em 
91% dos municípios de Santa Catarina.

Renegociação de dívidas
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de SC 

(FCDL/SC) está preparando um feirão para quitar dívi-
das dos consumidores no comércio. O evento acontecerá 
em julho, mas para participar os lojistas devem aderir an-
tecipadamente ao serviço SPC Regulariza. “Será o maior 
evento de renegociação de dívidas da história de Santa 
Catarina”, disse o presidente da entidade, Ivan Tauffer.
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São José do Cedro

Foram homologadas 489 inscrições para o concur-
so público previsto para sábado, 24, e mais 62 para 

o seletivo que acontece no mesmo dia, porém, durante 
o período da tarde, em São José do Cedro. Conforme o 
responsável pelo departamento de Recurso Humanos da 
prefeitura, Rafael Santin, estão sendo mobilizados cerca 
de 80 fiscais que atuarão como voluntários na organiza-
ção dos processos. 

As provas acontecem na Escola de Educação Básica 
Cedrense e no Cemeg. O objetivo é realizar o processo 
com segurança, cumprindo às normas e protocolos de 
prevenção a Covid 19. Por isso haverá um horário esten-
dido para que os candidatos se organizem. Pela manhã 
os portões abrem as 7h10 e fecham as 8h40. No período 
da tarde a abertura será as 13h30 até as 15h. É obrigató-
rio o uso de máscaras.

Ele destaca que são dois processos diferentes, um de-
les visando repor e contratar servidores públicos para 
vagas efetivas, e no caso do seletivo, por um período de-
terminando, para substituição de funcionários afastados 
por licenças, por exemplo.

Santin informa que para o seletivo as vagas serão de 
psicólogo, técnico de enfermagem e agente de saúde. Os 
salários variam de R$ 1.300,00 a R$ 5.550,00 conforme 
o cargo. No concurso público, as vagas são de agente 
comunitário de saúde, auxiliar de dentista, auxiliar de 
serviços gerais, procurador municipal, professor de edu-
cação infantil e para técnico em enfermagem. A remune-
ração também varia de R4 1.300,00 a R$ 7 mil. 

O cargo mais procurado foi de procurador geral, com 
237 inscritos, seguido de professor com 120 interessa-
dos. O resultado final será divulgado no dia 14 de maio.

Concurso público e 
processo seletivo terão 
mais de 500 candidatos

Responsável pelo departamento de Recurso Humanos da 
prefeitura, Rafael Santin

Ascom/P-Cedro

Guaraciaba

O município de Guara-
ciaba terá nos próxi-

mos dias uma atleta defen-
dendo a camisa da Seleção 
Brasileira de Voleibol Fe-
minino na Categoria Sub-
20. Gabriela Santin iniciou 
seus treinamentos nas es-
colinhas do Departamen-
to Municipal de Esportes, 
em Guaraciaba e hoje atua 
pelo Sesi- Bauru, de São 
Paulo.   

Conforme Gabriela, nos 
últimos dias a Confedera-
ção Brasileira de Voleibol 

divulgou a lista das atletas 
convocadas. Ela atua na 
posição de líbero e os trei-
namentos iniciaram esta 
semana em Saquarema, no 
Rio de Janeiro, visando o 
Campeonato Mundial que 
acontecerá em julho, na 
Holanda e na Bélgica.  

Gabriela atua desde 
2020 no Sesi-Bauru, na 
equipe do Sub-19 e tam-
bém integrou a categoria 
adulta. Ela atuou também 
pelas seleções de Santa 
Catarina e também pela 
Seleção Brasileira Sub-18, 
nos anos de 2018 e 2019.  

Atleta vai integrar a
Seleção Brasileira Sub-20

de Voleibol Feminino  
Ela atua na posição de líbero e os treinamentos iniciaram esta semana 

em Saquarema, no Rio de Janeiro, visando o Campeonato Mundial

Gabriela Santin iniciou seus treinamentos nas escolinhas do 
Departamento Municipal de Esportes de Guaraciaba

Ascom/P-Guaraciaba

São Miguel do Oeste

Os cursos de Psicologia 
da Unoesc São Miguel 

do Oeste e Pinhalzinho re-
alizaram neste mês a 2ª 
Temporada da “Psicoflix: 
análise de personagens”. 
Durante o evento, foram 
feitas análises das perso-
nagens Adele Ferguson, 
da série “Por trás de seus 
olhos”; Duque de Hastings, 
da série “Bridgerton”; Wa-
nda Maximoff, de “Wanda 
Vision”, e Elektra Abundan-
ce de “Pose”. Eles foram es-
colhidos pelos acadêmicos 
por meio de votação. 

A coordenadora do cur-
so de Psicologia da Unoesc 
São Miguel do Oeste, pro-
fessora Lisandra Antunes 

de Oliveira, salienta que a 
Psicoflix traz para discus-
são personagens negros, 
mulheres, LGBTQI+ para 
trabalhar a diversidade e 

a representatividade. “O 
objetivo é contribuir para 
que os acadêmicos tenham 
uma formação voltada 
para as lutas e pautas da 

profissão, conforme cons-
ta no Código de Ética, nos 
Princípios Fundamentais, 
nos artigos I e III”, detalha 
a professora. 

Curso de Psicologia realiza a 
2ª Temporada da Psicoflix

2ª Temporada da Psicoflix analisou os personagens, Adele Ferguson, 
Duque de Hastings, Wanda Maximoff e Elektra

Ascom/Unoesc
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Descanso

O corpo da jovem Mau-
riceia Estraich, de 22 

anos, foi liberado pelo 
Instituto Geral de Perí-
cias (IGP) de São Miguel 
do Oeste após a realiza-
ção necropsia. De acordo 
com a família, o Corpo de 
Mauriceia será velado e 
sepultado hoje, sexta-
-feira, 23, em Descan-
so. O corpo da jovem foi 
encontrado carbonizado 
dentro de casa na manhã 
de domingo, 28 de mar-
ço, no Loteamento Hori-
zonte.

O velório está ocor-
rendo no salão da Igreja 
Católica Apostólica Dou-
trina em Cristo, da qual 
o pai da vítima é bispo, a 
partir das 10h. O  sepul-

tamento ocorre a partir 
das 15h, com celebração 
rumando ao cemitério 
municipal de Descanso.

De acordo com a Po-
lícia Civil, desde o início 
das investigações, en-
controu divergências em 
depoimentos dados pelo 
cunhado da vítima, que 
foi preso como suspeito 
pelaq morte no mesmo 
dia. O delegado respon-
sável pelo caso, Clever-
son Muller, salientou que 
os exames preliminares 
mostraram que o incên-
dio foi criminoso, mas 
não descartam nenhuma 
hipótese e nem a parti-
cipação de mais pessoas 
neste crime. O Inquérito 
policial deve ser conclu-
ído nos próximos dias 
pela Polícia Civil.

Mauriceia Estraich está 
sendo sepultada nesta sexta

Corpo da jovem morta em incêndio foi liberado
pelo Instituto Geral de Perícias 

Mauriceia Estraich morreu carbonizada em provável 
incêndio criminoso no dia 28 de março

Divulgação

São Miguel do Oeste

A Iopoint Teconologia, empresa de São Miguel do Oeste, se 
classificou entre as 50 no Programa Startup SC, uma inicia-

tiva do Sebrae de Santa Catarina que acontece em sua 11ª edi-
ção. Foram 441 empresas inscritas, um recorde. Nesta edição, 
as empresas que participaram são de 50 cidades catarinenses. 

O projeto Startup SC visa desenvolver e promover em-
preendimentos inovadores em todo o Estado, onde seu 
principal objetivo é fortalecer as startups digitais a partir 
da difusão da cultura empreendedora e da profissionali-
zação da gestão de seus empreendimentos com ações de 
capacitação, inovação e mercado.

Conforme Jungles Wegher, CEO da Iopoint, este progra-
ma oportuniza às startups participar de várias ações para os 
empreendedores que foram contemplados neste programa. 
“Somos uma startup que desenvolveu um APP para gestão e 
controle de ponto de funcionários de qualquer organização. É 
uma satisfação poder incluir São Miguel do Oeste e região no 
mapa das startups de Santa Catarina que estão neste importan-
te evento, finalizou.”

Dentre as atividades que o projeto realiza, destacam-se 
Meetup Startup SC, Startup Weekend, Programa Galápagos, 
Missões Internacionais, Startup Summit, Programa Capital Em-
preendedor e Programa Nascer. Esta edição conta com R$ 1,25 
milhão, em parceria com a Fapesc para acelerar as 25 empre-
sas com melhor desempenho entre as participantes do projeto. 
Empreendedores de todas as regiões do Estado passarão pelas 
capacitações até 27 de novembro.

Empresa local se classifica 
entre as 50 no Startup SC  

Empresário Jungles Wegher (centro) e
equipe da Iopoint Teconologia

Divulgação
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Barracão

A Polícia Civil de Barracão cumpriu na manhã de ter-
ça-feira, 20, um mandado de prisão preventiva con-

tra um jovem de 18 anos, acusado de ter assassinado a 
tiros o argentino Antonio Waldemar Borges, também de 
18 anos, no sábado, 10, na cidade. O acusado havia se 
apresentado à delegacia de Polícia Civil no dia 12 com 
seu advogado e depois de ser ouvido acabou liberado. 
Ele deveria responder ao processo em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, o pedido de prisão preventiva 
foi solicitado após a polícia receber informações de que 
o acusado estaria coagindo testemunhas do crime. De-
pois dos procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao 
58ª DP de Santo Antonio do Sudoeste (PR), onde perma-
necerá à disposição da justiça.

O Corpo de Bombeiros de Dionísio Cerqueira encon-
trou a vítima sem os sinais vitais. O corpo tinha quatro 
perfurações de bala, sendo duas delas na cabeça.

Preso acusado de matar 
argentino a tiros

Rapaz foi preso após tentar coagir testemunhas

Divulgação

São José do Cedro

O homem suspeito de 
matar um rapaz à fa-

cadas na noite de sábado, 
17, em São José do Cedro, 
foi preso pela Polícia Mi-
litar uma hora depois do 
crime. Ele foi detido por 
volta das 19h30 nas pro-
ximidades da casa onde 
mora, no bairro Isol. De 
acordo com o delegado da 
cidade, Sandro Zacanaro, 
o homem usava tornoze-
leira eletrônica, o que fa-
cilitou a localização.

A vítima, Geovane 
Barbosa, 27 anos, esta-
va usufruindo da saída 
temporária de sete dias, 
desde o dia 16 de abril. 
Durante o interrogatório, 
o acusado confessou a 
autoria. O crime aconte-
ceu por volta das 18h30 
de sábado. Segundo o de-
legado Sandro Zancana-
ro, agressor e vítima se 
encontraram no Bairro 
Promorar e começaram 
a discutir. Durante o de-

sentendimento, o agres-
sor atingiu Jovani com 
golpes de faca e fugiu em 
seguida.

Para o delegado San-
dro Zacanaro, o crime foi 
premeditado. Ele disse 
que o acusado, , armado 
com uma faca, foi ao en-

contro do rapaz. O dele-
gado também acredita 
que o assassinato foi um 
acerto de contas entre os 
dois. O rapaz morto tinha 
passagens pela polícia. 
Em 2011, quando era 
adolescente, cometeu 
dois homicídios em São 

José do Cedro. Na épo-
ca, cumpriu medidas de 
restrição de liberdade e 
foi internado no Casep 
do município. O delega-
do informou ainda que o 
suspeito de matar Jovani 
também tem passagens 
pela polícia.

Homem é preso uma hora 
após assassinato a facadas

Tanto vítima como assassino tinham 
passagens pela polícia e crime pode ter 

sideo acerto de contas

Faca usada no crime (no detalhe) foi apreendida pela polícia durante as diligências

Divulgação

Guarujá do Sul

Jackson Reinke, 24 anos morreu em um acidente na 
madrugada de domingo, no interior de Guarujá do Sul. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um Fox, 
placa de Guarujá do Sul, perdeu o controle da direção, 
saiu da pista e capotou. O acidente aconteceu por volta 
das 3h, na Linha Taquaruçu. Os socorristas do Corpo de 
Bombeiros retiraram a vítima que ficou presa embaixo 
do veículo e morreu na hora.

Jovem morre em acidente 
durante a madrugada

Jackson Reinke teve morte instantânea

Divulgação
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