
O sistema de 
distribuição de água 
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vem sofrendo ações 
de sabotagem 
e vandalismo, 
causando prejuízos 
ao município e 
interrompendo o 
fornecimento de água 
à população 
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Terrorismo em Santa Helena

BOCA NO TROMBONE

No início desta semana, fomos informados pela asses-
soria de imprensa da Prefeitura de Santa Helena, que 

houve sabotagem nas redes de água do município, cau-
sando pânico, transtornos e prejuízos desnecessários aos 
munícipes e, aos cofres públicos também.

Conforme o Diretor Valdir Casanova, na Linha Joaçaba, 
por exemplo, um objeto de concreto foi jogado sobre o re-
gistro, que acabou danificado e consequentemente se per-
deu toda a água por dois dias. Na comunidade do Quadro 
Santo Antônio, os registros simplesmente foram fechados 
e a população ficou sem água. Ele lamenta as atitudes de 
egoísmo, sabotagem e vandalismo que tem prejudicado o 
trabalho da equipe e dificultado o abastecimento.

Outra situação registrada é a interferência de pesso-
as com o trabalho da equipe. Cita como exemplo, que há 
várias redes em declive muito grande e os registros são 
abertos de forma parcial ou mínima, pois se abrir total-
mente, os canos são danificados com a pressão. “Há casos 
em que as pessoas vão e simplesmente abrem o registro 
totalmente. Isso é incumbência do poder público e não do 
cidadão comum”, afirma. O pedido do Governo Municipal 
é de que as pessoas não interfiram no trabalho que é do 
servidor público.

No último sábado, 24, em um único dia, houve canos 
estourados em três locais diferentes. Isto por descuido, 
de forma proposital ou mesmo sabotagem. O prefeito Blá-
sio Pedro Hickmann lamenta a situação e pede um pou-
co mais de consideração de quem pratica tais atos. “Isso 
significa que o município tem que pagar hora extra para 
o servidor, o que representa mais despesa para o poder 
público. Quanto maior for a despesa com coisas que po-
deriam ser evitadas, menos recursos estarão disponíveis 
para investimentos no que realmente é necessário”, expli-
ca o prefeito.

A última sabotagem de água que se tem notícia foi 
em fevereiro de 2017, quando o grupo terrorista Estado 
Islâmico (EI) voltou a sabotar o fornecimento de água à 
cidade síria de Aleppo (norte), que ficou interrompido um 
dia após entrar em funcionamento por uma reparação, 
informaram fontes oficiais. O bombeamento de água foi 
cortado totalmente 20 horas depois que voltou a entrar 
em funcionamento, segundo anunciou o governador da 
província de Aleppo, Hussein Diab, em entrevista à agên-
cia oficial “Sana”. A época o governador atribuiu a sabota-
gem ao grupo jihadista, que tinha presença na província 
de Aleppo e que enfrentava as forças governamentais e 
os rebeldes em diferentes frentes na cidade de Al Bab, seu 

principal reduto.
Já em Santa Helena, além da falta de água para o con-

sumo da população, o terrorismo doméstico pode causar 
a mortandade dos animais, e assim abalar a economia 
local, uma vez que o carro chefe da economia, pública e 
privada está alicerçada no agronegócio.

Também já fizemos as nossas “artes” naquele municí-
pio, em meados do século passado, escondemos o arado 
do Sr. Floreste (popular Porcão), colocamos um rato na 
pasta escolar (schulsack) do Tonho, um ovo nas botas do 
Laurino, um pires na sacola do André – Trataram os nos-
sos cavalos com o milho da escola. Também amarraram 
uma vaca no banheiro da escola, entre outras sabotagens.

Na época, se resolvia essas sabotagens domésticas 
com um consistente sermão do diretor Pedro Ivo, dos pro-
fessores Ilário Corte e Beno Sette das professoras Zuleide, 
Leônea, Judite, Mônica, Inês, entre outras.

A Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, que alterou 
disposições anteriores e regulamentou o crime de terro-
rismo, disciplinando questões investigatórias, processu-
ais e reformulou o conceito de organização terrorista, o 
artigo 2º, define o conceito de terrorismo como sendo a 
prática de atos de destruição, por uma ou mais pessoas, 
motivada por xenofobia, ou qualquer forma de discrimi-
nação ou preconceito, com a finalidade de provocar terror 
na sociedade ou de maneira generalizada.  

A pena prevista para o crime é de 12 a 30 anos de re-
clusão, além das sanções correspondentes à ameaça ou à 
violência

Apesar de a lei não trazer expressamente o termo “ter-
rorismo doméstico”, o mesmo vem sendo utilizado para 
definir os crimes praticados por nacionais de um Estado 
contra seu próprio povo.

O terrorismo é equiparado a crime hediondo, confor-
me artigo 2º da lei 8.072/1990, assim, o criminoso não 
pode receber os benefícios da anistia, graça ou indulto, 
ou ser libertado sob fiança. Deve cumprir pena em regi-
me inicialmente fechado e para que haja progressão para 
regime mais brando é necessário cumprir pelo menos 2/5 
da pena, se for reincidente, 3/5. 

Então, senhoras e senhores munícipes de Santa Hele-
na, “Quando está chovendo caralho, não se bota a bunda 
na janela”, já dizia o Capitão Sidnei Vieira Braga Filho, ex 
sub-comandante do 1º/21º R C Mec.

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Em defesa da economia 
de Francisco e Clara

Prof. José Roberto Paludo

Doutor em Sociologia 
Política pela UFSC
Professor Permanente 
do Mestrado em 
Práticas Transculturais 
UNIFACVEST

A tradução da Encíclica Laudato Si, publicada pelo 
Papa Francisco em 2015, significa “louvado sejas”, re-

ferente ao Criador, cabendo a nós cristãos o “cuidado da 
casa comum” que herdamos, este é o foco do documento, 
dividido em seis capítulos que seguem uma linguagem 
metodológica recorrente na teologia da libertação.

O capítulo 1 apresenta o contexto de crise ecológica, 
como por exemplo, as desigualdades no acesso à água no 
mundo, os riscos à biodiversidade, o estilo de vida con-
sumista e assim por diante, porém, o que chama a aten-
ção é a falta ou fraca reação e indignação da sociedade 
em relação a essas questões fundamentais, seguido do 
referencial bíblico que aborda o “evangelho da criação” 
no capítulo 2.

O terceiro capítulo traz uma análise da crise ecoló-
gica, dialogando com os consensos científicos sobre o 
tema sob o ponto de vista holístico, ou seja, articular 
o todo e as partes, tanto em relação a necessidade de 
mudanças tanto individuais quanto sistêmicas, come-
çando pelos valores antropocêntricos da modernidade 
e os limites das inovações tecnológicas sem preocupa-
ção com a inclusão, passando pelos valores do trabalho 
numa perspectiva libertadora, contrapondo a lógica da 
precarização e superexploração das relações da força de 
trabalho.

O capítulo 4 articula o tema com o conceito de “eco-
logia integral”, ressaltando a articulação especialmente 
dos aspectos socioambientais relacionados com as de-
sigualdades sociais e geracionais, chamando a atenção 
para a necessidade de buscar uma atitude comum e 
apontando para as propostas, no capítulo 5: um diálo-
go global da governança (aprofundando os debates do 
PNUD no âmbito da ONU); a necessidade de considerar 
o desenvolvimento sustentável como parâmetros e valo-
res de produção, finalizando com as propostas individu-
ais no capítulo 6: a educação e a espiritualidade ecológi-
ca como estilos de vida e comportamento.

Por fim, veio a proposta de como colocar isso em prá-
tica, dar exemplo daquilo que defende, através da cha-
mada Economia de Francisco e Clara, que vem articulan-
do redes de outras formas de economia voltadas para o 
bem viver.

O terrorismo doméstico é agravado pelas constantes estiagens, 
que assolam a região desde meados de 2020

O prefeito Blásio Pedro Hickmann me Diretor Valdir Casanova 
lamentam os atos cometidos
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São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores de Vereadores de São Miguel 
do Oeste rejeitou, em segundo turno, o Projeto de Lei 

40/2021, de autoria de Maria Tereza Capra, que dispõe 
sobre a publicação da lista das pessoas vacinadas contra 
a Covid-19 no Portal da Transparência do município. O 
projeto obrigava a prefeitura a publicar a lista nominal 
das pessoas vacinadas, contendo o nome completo, CPF 
com os cinco primeiros dígitos substituídos por asteris-
cos, além de outras informações. 

Conforme o projeto, a publicação deveria ser atu-
alizada diariamente. Segundo Maria Tereza Capra, a 
proposta visava aplicar os princípios norteadores da 
administração pública, buscando dar transparência na 
divulgação das informações da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Covid-19. 

Na primeira votação, realizada no dia 20, o projeto 
foi aprovado por maioria, apenas com abstenção de Ra-
vier Centenaro. Já na segunda votação, terça-feira, 27, o 
projeto foi rejeitado por maioria, com votos contrários 
de Elói Bortolotti, Marli da Rosa, Moacir Fiorini, José 
Xavier, Paulo Drumm, Ravier Centenaro, Vagner Passos. 
Votaram favorável a autora Maria Tereza e os vereadores 
Carlos Agostini, Cris Zanatta, Gilmar Baldissera e Valnir 
Scharnoski. Com isso, o projeto foi arquivado.

São Miguel do Oeste

A vereadora Cris Zanatta (PSDB) apresentou requeri-
mento de informação solicitando ao prefeito e à se-

cretária de Saúde que informem acerca do cumprimento 
da Lei Municipal nº 7.724/2020, que trata da implanta-
ção das terapias complementares alternativas na Secre-
taria Municipal de Saúde. 

A vereadora pede quais terapias estão sendo desen-
volvidas, como foi o processo de credenciamento dos 
profissionais para atuar nestas terapias e qual a data de 
credenciamento, além de outras informações. 

“É um tema sensível para as pessoas, mesmo as que 
não contraíram Covid-19, mas que atravessam um dos 
momentos de estresse extremo, em que se somam pro-
blemas de toda ordem, como desemprego, ansiedade, 
isolamento, depressão, entre outros flagelos emocionais 
decorrentes de um cotidiano jamais vivido antes”, ressal-
ta a vereadora.

Rejeitado projeto que 
obrigava divulgação de dados 
de vacinados contra Covid-19

Cris Zanatta quer 
informações sobre 

terapias complementares

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
rejeitou terça-feira, 27, 

por maioria, uma moção 
de apelo que pedia ao pre-
sidente do Legislativo que 
reativasse o Programa Ve-
reador Mirim e retomasse 
as sessões no mês de maio. 
A moção, de autoria de 

Maria Tereza Capra (PT), 
recebeu os votos favorá-
veis de Carlos Agostini, Cris 
Zanatta, Gilmar Baldissera, 
Maria Tereza Capra e Nini 
Scharnoski e abstenção de 
Moacir Fiorini. Elói Borto-
lotti, José Xavier, Marli da 
Rosa, Paulo Drumm e Ra-
vier Centenaro, votaram 
contra. Com o empate, o 

presidente Vanirto Conrad 
desempatou contra a mo-
ção, rejeitando-a por seis 
votos a cinco.

A autora da moção, Ma-
ria Tereza Capra, justifica 
que o Programa Vereador 
Mirim tem o intuito de con-
tribuir na formação política 
dos estudantes e tornar co-
nhecidas e acessíveis a eles 

as funções, as atribuições 
e as atividades desenvolvi-
das pela Câmara. . “Desta 
forma, os vereadores mi-
rins desta legislatura estão 
sendo prejudicados, pois 
estão sem poderem exer-
cer seu papel como repre-
sentantes de suas escolas e 
comunidade”, acrescentou 
a vereadora.

São Miguel do Oeste

O vereador Paulo Drumm 
(PSD) apresentou uma 

indicação solicitando ao 
m,unicípio que crie um 
programa de reforço de 
alfabetização no contra-

turno escolar, como com-
plemento ao já ofertado 
em sala de aula. A inten-
ção é oferecer aos alunos 
oportunidades de melhor 
desenvolver suas compe-
tências de leitura, escrita 
e suprir as dificuldades 

de aprendizagem nas 
quatro operações. “O ci-
dadão ativo e consciente 
certamente é aquele que 
melhor consegue realizar 
uma leitura de mundo e 
se torna um agente trans-
formador e construtor da 
sua própria história em 
qualquer disciplina”, jus-
tifica o vereador.

Ao citar os princípios 
constitucionais que co-
locam a educação como 
direito de todos e dever 
do Estado e da família, 
Paulo Drumm cita que a 
Base Nacional Comum 
Curricular (2018) para 
os ensinos infantil e fun-
damental estabelece que 
toda criança deve estar 
plenamente alfabetizada 

até o fim do segundo ano, 
entre 6 e 7 anos de idade.

O vereador cita, po-
rém, que há muitos alu-
nos com dificuldades 
nesse processo e fre-
quentando turmas mais 
avançadas, como quar-
to e quinto ano. “Desta 
forma, o reforço escolar 
é um importante instru-
mento de apoio didático 
e pedagógico para suprir 
dificuldades de apren-
dizagem relacionadas 
a conteúdos de leitura 
e escrita”, acrescenta 
Drumm, ao lembrar que 
no dia a dia da sala de 
aula nem sempre é pos-
sível trabalhar individu-
almente as dificuldades 
do aluno.

Maioria rejeita moção que pedia retorno do 
Programa Vereador Mirim

Drumm defende programa de
reforço de alfabetização 

Vereadora Cris Zanatta

Vereador Paulo Drumm

Divulgação

Divulgação

Estado

O julgamento do gover-
nador afastado Carlos 

Moisés da Silva (PSL) no 
impeachment referente 
ao caso dos respiradores 
será no dia 7 de maio, uma 
sexta-feira, a partir das 9h. 
A data foi confirmada em 
despacho do presidente do 
Tribunal Especial de Jul-
gamento, desembargador 
Ricardo Roesler, publicado 
na edição do Diário Oficial 
da Assembleia.

Na sessão de julgamen-
to, os cinco deputados e 
cinco desembargadores 
que integram o tribunal 
vão decidir se Moisés co-
meteu crime de responsa-
bilidade na compra com 
pagamento antecipado 
dos 200 respiradores, por 
R$ 33 milhões, no ano pas-
sado. Os equipamentos 

nunca foram entregues e 
o Estado não conseguiu 
recuperar todo o dinheiro 
pago.

Se for considerado 
culpado por sete dos 10 
membros do tribunal, o 
governador perderá o car-
go em definitivo. Caso seja 
inocentado, Moisés retor-
nará ao comando do Poder 
Executivo.

No despacho, Roesler 
também indeferiu todos 
os requerimentos feitos 
pelos autores da denúncia, 
por membros do tribunal 
e pela defesa do governa-
dor, “em face da falta de 
demonstração da perti-
nência ou vinculação com 
o objeto deste pedido de 
impeachment”. Os reque-
rimentos solicitavam, por 
exemplo, a inclusão de no-
vas provas no processo e a 
oitiva do governador.

O desembargador de-
terminou, ainda, que, a 
exemplo da sessão de aná-
lise e votação do relatório 
sobre o caso dos respira-
dores, realizada no dia 26 
de março, o julgamento do 
governador será feito por 
videoconferência, devido 
às das restrições impostas 
em função da pandemia da 
Covid-19.

Para que a votação 
ocorra, é necessário quó-
rum mínimo de 2/3 do 
tribunal (sete julgadores). 
Eles responderão, com sim 
ou não, se Moisés come-
teu crime no reajuste dos 
procuradores e se deve ser 
condenado à perda do car-
go. Se não houver quórum, 
a sessão será suspensa e 
designada uma nova data.

Chega ao fim no dia 07 a ‘novela’ do 
impeachment de Carlos Moisés
Se for considerado culpado por sete dos 10 membros do tribunal, o 

governador perderá o cargo em definitivo

Carlos Moisés da Silva volta ao comando do estado, caso 
maioria opte pelo arquivamento

Divulgação
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Santa Helena

A Secretaria de Administração de Santa Helena abriu um 
processo participativo para colher sugestões e, conse-

quentemente, elaborar o Plano Plurianual (PPA). Conforme 
o secretário Marcelo Campagnaro, as sugestões devem ser 
feitas de forma on-line pelo site www.santahelena.sc.gov.
br até o dia 10 de maio. Com as prioridades colhidas nesse 
momento, o plano será elaborado com investimentos para 
os próximos quatro anos. “Esse é o momento de a popula-
ção participar e sugerir”, diz o secretário. 

O PPA é uma lei que define as diretrizes e os objetivos 
estratégicos de governo e os programas governamen-
tais, com recursos, indicadores e metas para cada área 
de atuação para um período de quatro anos, a vigorar a 
partir do 2º ano do governo eleito.

Ainda conforme Marcelo, trata-se de acolher suges-
tões para investimentos e não um pedido de serviços. Ele 
ressalta que a plataforma online foi necessária, porque 
devido ao isolamento social não é permitida audiência 
presencial.

Município abre consulta 
popular para definir 
prioridades do PPA

Secretário de Administração, Marcelo Campagnaro

Ascom/P-Santa Helena Estado

Pela quinta semana con-
secutiva, Santa Catari-

na registrou queda no total 
de mortes por Covid-19. A 
semana passada encerrou 
com 445 óbitos, ocorridos 
entre o domingo, 18, e o 
sábado, 24. Houve uma re-
dução de 51 por cento em 
comparação com a semana 
de 14 a 20 de março, o pico 
de mortes em toda a pan-

demia, quando 917 pes-
soas perderam a vida por 
complicações causadas 
pelo Coronavírus. 

No entanto, o Estado 
ainda apresenta situação 
crítica no sistema hospita-
lar, com 51 pessoas na fila 
de espera por vagas na UTI, 
além de 17.800 casos ati-
vos. As situações mais críti-
cas são do Norte do Estado 
e do Sul, tanto em número 
de casos ativos quanto em 

lotação das UTIs.
FALTA DE VACINAS
Subiu para oito o núme-

ro de cidades catarinenses 
que confirmaram que estão 
sem estoque da vacina Co-
ronavac, incluindo a capi-
tal. Em Florianópolis, mais 
de duas mil pessoas pre-
cisarão aguardar até maio 
para receberem segunda 
dose. Barra Velha, Itapoá, 
São José, Tijucas, Gaspar, 
Rio do Sul e Jaraguá do Sul 

também estão sem esto-
ques. Os municípios que 
estão sem doses da vacina 
precisaram suspender as 
aplicações da Coronavac. 

Segundo o Instituto Bu-
tantan, a próxima remessa 
dos imunizantes será en-
tregue ao governo federal 
em maio. Enquanto isso, 
novas doses não serão en-
viadas aos estados, e a va-
cinação em Santa Catarina 
é cada vez mais lenta.

Santa Catarina registra queda no 
número de mortes por Covid-19

A boa notícia se contrapõe à falta de vacina na maioria das cidades catarinenses

São Miguel do Oeste

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou  

que a aplicação da segun-
da dose da vacina contra 
Covid-19 para idosos de 
66 anos acima, que esta-
va agendada inicialmente 
para hoje, quinta-feira, 29, 
foi adiada. Uma nova data 
será informada assim que 
as doses chegarem ao mu-
nicípio. 

O público em questão 
recebeu a primeira dose 
no último dia 06 de abril. 
A secretária, Geni Girelli, 
salienta que esta diferença 
de alguns dias de aplicação 
não prejudicará o proces-

so de imunização.
MORTES

A Vigilância Epidemio-
lógica e Comitê de Crise 
da Covid-19 de São Miguel 
do Oeste informou o óbito 
de mais um paciente com 
a doença, ocorrido segun-
da-feira, 26. O paciente 
era um homem residente 
no município, com idade 
entre 70 e 75, que esta-
va internado no Hospital 
Regional Terezinha Gaio 
Basso, sem registro de co-
morbidades. Até ontem, 
quarta-feira, o número to-
tal de óbitos por Covid-19 
de pacientes residentes 
em São Miguel do Oeste 
chegou a 44.

Aplicação da segunda dose de vacina para idosos é adiada

São Miguel do Oeste

O Hospital Regional terezi-
nha Gaio Basso reduziu 

a taxa de ocupação para me-
nos de 90%. De acordo com 
o diretor da unidade, Ro-
drigo Lopes, o aumento das 
internações provocadas pela 
doença começou em dezem-
bro e atingiu o pico entre 
fevereiro e março. No mês 
passado, o hospital chegou a 
registrar fila de espera com 
mais de 10 pessoas aguar-
dando por leitos de UTI. 

Apesar da redução da 
quantidade de internações 

e da procura pelo hospital, 
a situação da pandemia do 
Coronavirus ainda é grave. 
Rodrigo Lopes citou que 20 
pessoas estão internadas e 
que se houver um aumento 
da procura, a unidade pode 
voltar a enfrentar dificul-
dades para o atendimento 
da população. Ele citou que 
outra preocupação ainda é 
com a falta de medicamen-
tos e materiais para os pa-
cientes internados. 

Mesmo com a queda no 
número de atendimento e 
internações, a unidade ain-
da não retomou as cirurgias 

eletivas, já que ainda está em 
vigor o decreto que prorro-
gou a realização de procedi-
mentos cirúrgicos que não 
são de urgência e emergên-

cia. Além disso, o Hospital 
também tem limitações para 
retomar as consultas e pro-
cedimentos ambulatoriais 
eletivos na unidade.

Regional reduziu a taxa de ocupação de leitos em 90%

Hospital Regional tem ainda 20 pessoas internadas por Covid-19

Divulgação



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 29/04/2021 - Edição 1058 05www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM GERAL

Nosso jeito é mais justo, moderno e colaborativo para sua 

vida financeira. Além de participar dos resultados, você ainda 

contribui para o desenvolvimento da sua região.

entre os nossos mais de 60 mil associados 
Aqui na Sicredi Raízes RS/SC/MG distribuímos

Saiba mais em 
www.sicredi.com.br/raizes

participação de resultados
Já ouviu falar em 

na sua instituição financeira?

21
milhões
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Tunápolis

O município de Tunápo-
lis comemorou segun-

da-feira, 26, o aniversário 
de 32 anos de emencipa-
ção político-administrati-
va. Foram feitas homena-
gens virtuais alusivas ao 
aniversário, mas sem gerar 
aglomeração de pessoas. 
Um dos exemplos é a Asso-
ciação Coral Santa Cecília, 
que promoveu a primeira 
‘Live Encanto’ domingo, 
25. Na oportunidade, fo-
ram apresentados cantos 
ao vivo, como também um 

pequeno resgate histórico. 
Em entrevista à Rá-

dio Oeste FM, o prefeito 
Marino Frey diz  que o 
município tem muito a co-
memorar nos 32 anos de 
emancipação. Pela segun-
da vez exercendo o cargo 
de prefeito, Frey elogia o 
trabalho desenvolvidos 
pelos demais gestores do 
município com evolução 
significativa. Cita que atu-
almente diversas obras 
estão em desenvolvimento 
na cidade e interior, me-
lhorando a infraestrutura 
em várias áreas.

Município completa 32 anos de emancipação sem eventos

Prefeito Marino Frey

Portal Peperi

Belmonte

O prefeito de Belmonte, Jair Giumbelli, vistoriou na 
tarde de quinta-feira, 22, os trabalhos de limpeza e 

recuperação da antiga indústria de conservas na linha 
Santo Isidoro. O local, que chegou a ser utilizado por um 
grupo de agricultores para processamento e embalagem 
de pepinos em conserva, está ocioso há mais de 10 anos.

Agora, a prefeitura trabalha na limpeza e recupera-
ção do local, que depois deve passar por adequações 
para abrigar uma empresa também no ramo alimentício. 
“Já iniciamos a limpeza das edificações e passaremos a 
parte externa, com melhoramento do acesso e remoção 
de entulhos.  É um patrimônio público que está a tempo 
sem utilidade e agora deve abrigar mais uma empresa 
e gerar alguns empregos”, ressalta o prefeito Jair Gium-
belli.

Ele ainda ressalta que a administração trabalha para 
atrair novos investimentos no município, afim de gerar 
emprego e renda. No mês passado o município recebeu 
uma filial de um dos maiores laboratórios de análises clí-
nicas da região.

Prefeitura recupera 
estrutura fabril para 

instalação de empresa

O local estava ocioso há mais de 10 anos

Ascom/P-Belmonte

Região

A Unoesc recebeu a nota 
4 no Índice Geral de 

Cursos (IGC) divulgado 
por meio de uma trans-
missão no YouTube, sex-
ta-feira, 23, pelo Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), au-
tarquia federal vinculada 
ao Ministério da Educação 
(MEC). O índice vai de 1 a 
5.

O IGC é um indicador 
de qualidade do ensino su-
perior, gerado através de 
uma média ponderada en-

volvendo as notas do Con-
ceito Preliminar de Curso 
(CPC) dos cursos partici-
pantes do Enade no último 
triênio, do número de ma-
trículas nos cursos de gra-
duação, bem como as in-
formações dos programas 
de pós-graduação stricto 
sensu, como os conceitos 
atribuídos pela Capes e o 
número de matriculados e 
titulados.

O resultado 4 reafirma 
a Unoesc como a maior 
e melhor instituição de 
ensino superior do Oes-
te catarinense. Entre os 
principais indicadores 

que compõem o IGC estão 
a qualificação dos pro-
fessores, a organização e 
estrutura da instituição, e 
outros requisitos que im-
pactam diretamente no 
aprendizado do estudante. 

Com a publicação do 
conceito 4 no IGC, a Uno-

esc poderá solicitar pedi-
dos de aumentos de vagas 
para os cursos de Medici-
na e Direito, ofertar pro-
gramas de pós-graduação 
‘stricto sensu’ na modali-
dade a distância, aumen-
tando ainda mais a diversi-
dade de ofertas. 

Unoesc recebe nota 4 em 
indicador divulgado pelo Inep/MEC

O resultado reafirma a Unoesc como a maior e melhor instituição 
de ensino superior do Oeste catarinense
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Estado

A Exposuper, principal 
evento de produtos, ser-

viços e equipamentos para 
supermercados foi adiada 
para o mês de outubro. De 
acordo com o presidente da 
Associação Catarinense de 
Supermercados, Francisco 
Crestani, o encontro esta-
va marcado para o mês de 
junho, em Joinville, mas foi 
adiado por conta da pande-

mia do Coronavírus. 
Em entrevista à Rádio 

Peperi, Crestani avaliou a 
importância da Exposuper 
para o setor, especialmente 
depois que a Acats deixou 
de realizar os encontros 
regionais de supermerca-
dos. Entre o final dos anos 
90 e a década de 2000, São 
Miguel do Oeste realizou 
13 edições no parque de 
exposições. Ele disse que 
a retomada os eventos re-

gionais, no momento, está 
descartada.

Segundo Crestani, as 
vendas no supermercados 
catarinenses teve nova alta 
no mês de março. fechan-
do o mês passado com um 
resultado 4,54% superior 
ao mesmo mês de 2021. 
No acumulado no ano, os 
mercados já venderam 
8,5% a mais do que nos 
três primeiros meses do 
ano passado. 

Supermercadistas cancelam evento do setor

Francisco Crestani, 
presidente da Acats

Divulgação

São Miguel do Oeste

Um médico perito lotado 
no Instituto Médico Le-

gal (IML) de São Miguel do 
Oeste foi afastado cautelar-
mente do cargo a pedido do 
Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC). O servidor 
público está sendo proces-
sado por suposto ato de im-
probidade administrativa e 
é investigado criminalmente 
por possível fraude em re-
gistro de ponto eletrônico. 
Além de afastado do cargo, 
ele também teve bloqueados 
R$ 98 mil pela justiça.

Conforme apurado pela 
4ª Promotoria de Justiça de 
São Miguel do Oeste, com 
apoio do Grupo de Atuação 
Especial de Combate às Or-
ganizações Criminosas (Ga-
eco) e da Corregedoria-Geral 
do Instituto Geral de Perícias 
(IGP), além de lotado no IML 
local, o servidor atuava tam-
bém como perito no IML do 
Paraná e, ainda, como médi-
co contratado de município 
paranaense.

De acordo com a pro-
motora de justiça Marcela 
de Jesus Boldori Fernan-
des, apesar de autorizado a 
trabalhar no IML dos dois 
estados, o médico teria omi-
tido dolosamente o trabalho 
no Instituto de Perícias de 
Santa Catarina quando da 
nomeação como servidor 
público municipal a fim de 
acobertar a ilegalidade.

Além do suposto acúmu-
lo irregular de cargos públi-
cos, o médico teria registra-
do trabalho no órgão público 
catarinense, atestando inde-
vidamente que estaria tra-
balhando em São Miguel do 
Oeste quando, na verdade, 
estaria prestando serviços 
nos órgãos públicos do es-
tado vizinho, atendendo em 
clínicas particulares ou exer-
cendo outras atividades.

Segundo apurou a Pro-
motoria de Justiça, o médico 
teria por mais de 20 vezes 
se ausentado da Comarca 
enquanto deveria estar em 
sistema de sobreaviso e, 
mesmo em horário de ex-

pediente normal, compare-
ceria ao trabalho em apenas 
parte do expediente, muito 
embora registrasse no siste-
ma o período integral.

Diante dos fatos apura-
dos, a Promotoria de Justi-
ça ingressou com ação civil 
pública por ato de impro-
bidade administrativa com 
o pedido de afastamento 
cautelar, a fim de garantir a 
instrução processual e evitar 
a continuidade das ilegalida-
des. Foi requerido também o 
bloqueio de bens até o valor 
de R$ 98 mil, o equivalente à 

remuneração indevidamen-
te recebida pelos sobreavi-
sos descumpridos, somada 
a possível multa de até três 
vezes o valor do suposto en-
riquecimento ilícito.

Os dois pedidos limi-
nares foram deferidos pelo 
Juízo da 2ª Vara Cível da Co-
marca de São Miguel do Oes-
te e são passíveis de recurso. 
A 4ª Promotoria de Justiça 
apura, ainda, em procedi-
mento de investigação cri-
minal, possíveis crimes con-
tra a administração pública 
cometidos pelo médico.

Médico do IML é afastado do cargo por 
improbidade administrativa

O servidor público está sendo investigado criminalmente por 
possível fraude em registro de ponto eletrônico

Médico estava lotado no Instituto Médico 
Legal de São Miguel do Oeste

Divulgação

180 MESES 174 MESES

A150 150.000,00 1.004,17 502,08 1.038,79 519,40

A170 170.000,00 1.138,06 569,03 1.177,30 588,65

A200 200.000,00 1.338,89 669,44 1.385,06 692,53

A220 220.000,00 1.472,78 736,39 1.523,56 761,78

A250 250.000,00 1.673,61 836,81 1.731,32 865,66

A280 280.000,00 1.874,44 937,22 1.939,08 969,54

A300 300.000,00 2.008,33 1.004,17 2.077,59 1.038,79

Local

Administradora

 Lance Livre. Permitido embutir até 70% do lance.

7ª Assembleia

 Lance Limitado até 30%. Permitido embutir até 100% do lance.

(*) Seguro de vida obrigatório após a contemplação de 0,0597% sobre a categoria.

Taxa de administração: 20%     FR: 0,5%.
Grupo com até 999 Participantes

Data

PARCELA 100% PARCELA 50%

11/12/2020
15/12/2020

Pagamento

PARCELA 100% PARCELA 50%

GRUPO 909  -  IMÓVEIS  -  MEIA PARCELA

1 (uma) contemplação por Sorteio, quantas outras o saldo do grupo permitir no Lance Livre e 1 contemplação no Lance Limitado.

Contemplações mensais sujeitas ao saldo de caixa do grupo.

Correção anual pelo INCC - no mês base de constituição do grupo.
Assembleias e Contemplações:

PLANO CRÉDITOS

 até a contemplação

 Fone: 49 99919-7765 Lucivane

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

Falta de estoque não 
impede consumidor 
de exigir entrega do 
produto anunciado

Em virtude do princípio da vinculação do fornecedor 
à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entre-

ga do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser 
fabricado e não exista mais no mercado. Se o fornecedor 
não entregou o produto, mas ainda tiver como fazê-lo – 
mesmo precisando adquiri-lo de outras empresas –, fica 
mantida para o consumidor a possibilidade de exigir o 
cumprimento forçado da obrigação, prevista no artigo 
35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao reformar acórdão 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que, 
após o descumprimento da entrega de mercadoria com-
prada pela internet em razão da falta de estoque, enten-
deu que a cliente não poderia optar pelo cumprimento 
forçado da obrigação, devendo  escolher entre as demais 
hipóteses do artigo 35 do CDC: aceitar produto equiva-
lente (inciso II) ou rescindir o contrato, com restituição 
da quantia paga (inciso III).

A relatora do recurso da consumidora, ministra Nan-
cy Andrighi, explicou que, como previsto pelo artigo 30 
do CDC, a informação contida na própria oferta é essen-
cial à manifestação de vontade do consumidor e configu-
ra proposta – integrando, por isso, o contrato posterior-
mente celebrado com o fornecedor.

Como a oferta veiculada obriga o fornecedor ao seu 
cumprimento, nos termos do artigo 35, a relatora apon-
tou que, em caso de descumprimento no fornecimento, o 
consumidor pode escolher livremente qualquer das op-
ções do dispositivo legal.

Com base em lições da doutrina, Nancy Andrighi pon-
derou que a única hipótese que autorizaria a exclusão da 
opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a 
inexistência do produto de mesma marca e mesmo mo-
delo no mercado, caso não fosse mais fabricado.

“A possibilidade ou não do cumprimento da escolha 
formulada livremente pelo consumidor deve ser aferida 
à luz da boa-fé objetiva”, declarou a ministra. Segundo 
ela, “não há razão para se eliminar a opção pelo cumpri-
mento forçado da obrigação” quando o fornecedor dis-
põe de meios para entregar o produto anunciado, mes-
mo que precise obtê-lo com outros revendedores.

Fonte: stj.jus.br
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REPETIÇÕES FALSAS

Declarações falsas, quando suficiente-
mente repetidas, tornam-se verdades 

na mente de muitas pessoas, e, como tal, estas 
falsidades já não parecem exigir justificativas, 
mas mudam o fardo de prova para aqueles que 
as rejeitam com a tarefa impossível de provar 
que algo não aconteceu ou não existe.

SISTEMA EDUCACIONAL

Quase todos concordam que o sistema 
educacional atual é pior do que o do pas-

sado, mas poucos parecem reconhecer que, 
embora o sistema educacional atual seja pior 
do que o do passado, no passado ele também 
era muito ruim.

AS SETE TÉCNICAS COMPROVADAS PARA 
TORNAR AS PESSOAS SUBMISSAS

1.Isolamento
2. Monopolizando a percepção

3. Esgotamento induzida, fadiga e privação 
4. Ameaça de consequências negativas, pena-

lidades e punição violenta por não conformidade
5. Concessões ocasionais
6. Humilhação e rebaixamento
7. Tornar as vítimas dependentes do perpetrador

FELICIDADE É AQUILO QUE NÃO TEMOS II

Ao longo da vida pude comprovar empi-
ricamente essa tese e perceber que toda 

discussão do ‘a favor ou contra’, ou do ‘prefiro 
isto a aquilo’ não faz o menor sentido do ponto 
de vista do longo prazo.

Tudo isso está diretamente ligado às pre-
ferências e necessidades imediatas. Tão logo 
estas mudam, a percepção do que pode trazer 
felicidade também muda.

Felicidade é aquilo que não temos. À primei-
ra vista, pode parecer uma frase estúpida, como 
pareceu pra mim quando a ouvi pela primeira 
vez. Mas não. É apenas uma frase simplista, 
cunhada por um homem simples, sem intelecto 
sofisticado mas com profundo conhecimento 
intuitivo e empírico sobre a vida. 

FELICIDADE É AQUILO QUE NÃO TEMOS I

Assim, de forma simplista e me deixando 
encafifado, meu pai me dava, sem saber, 

as bases do que muito tempo depois eu desco-
briria como a ‘Teoria do Valor’. Ao me ver com 
cara de “UH?”, ele prosseguiu:

“-Se eu estou com frio, a felicidade para mim 
pode ser um cobertor, por exemplo, algo que eu 
não tenho, e que resolve meu problema. 

Já você, se estiver tomando sol na beira da 
piscina, um cobertor não te trará felicidade. 
Talvez pra você, uma cerveja gelada seja a fe-
licidade. Ou seja, a felicidade é aquilo que não 
temos”.

COISAS QUE NUNCA CONSTATEI
EM SÃO MIGUEL

-Numa conversa Raul Granstto não deto-
nar ninguém.

- Quinze dias sem chover e não faltar água.
- Final de semana sem acontecer acidente de 

trânsito.
- Catadores de papel sem cachorros atrás. 
- Dois dias consecutivos sem nenhum foguete.  
- PRF e Prefeitura entrarem num acordo du-

radouro sobre as sinaleiras da Willy Barth. 
- Jaime Capra não criticar a Administração 

Municipal – independentemente de quem este-
ja no poder.

FELICIDADE É AQUILO QUE NÃO TEMOS III

Colocada dentro do contexto adequado, 
essa frase mostrou-se bastante acertada, 

e me ajudou a obter (pelo menos) duas con-
quistas na vida:

 1 - Parar de achar que eu preciso desta ou 
daquela coisa para ser feliz, apenas para me 
decepcionar depois de obtê-las. 

2 - Perceber que a vida é movimento e di-
versidade, e que ficar preso à ‘preferências 
momentâneas’ como se fossem a coisa mais 
importante do mundo é uma tremenda es-
tupidez.

Juli Schafer

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Elaine Santos
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PENSE NISSO

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

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

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

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

COMPARAÇÃO

A Justiça brasileira perto da americana é 
piada. O policial que matou o sujeito que 

custodiava, asfixiando-o com o joelho no seu 
pescoço por 9 minutos, foi condenado à prisão 
por 12 anos e cinco meses por assassinato clas-
sificado como “desdém pela vida humana”.

O júri condenou o réu por unanimidade após 
menos de uma hora de deliberação. O tempo 
decorrido entre o crime e o julgamento levou 
apenas 11 meses. 

Apesar de réu primário, o criminoso foi pre-
so. Se não fosse réu primário seria condenado 
há 40 anos de prisão.

No Brasil, criminosos levam 12 anos para 
serem julgados. Se forem condenados, sendo 
réus primários, provavelmente sairiam livres 
se o crime não tiver prescrito, ou então, podem 
pegar 11 meses de cadeia, se tiverem ‘azar’.

“NOTA DE AGRADECIMENTO”

Meu Santo Expedito, publico este anúncio 
para agradecer pela minha filha Filome-

na da Conceição ter alcançado a Maria da Graça 
na última corrida de São Silvestre. Não fosse 
isso, a minha vizinha, a Iranilda, iria passar o 
resto da vida falando que a filha dela é melhor 
que a minha.

FICA A DICA

Perdoe a sinceridade, mas se você ri e se 
diverte com o sofrimento de alguém em 

surto psicótico, você está pior que a pessoa.
Procure ajuda.

DICA

Rapazes solteiros à procura de compa-
nheiras, não existe NADA mais ridículo 

do que cantadas ensaiadas. As moças acham 
ridículo. E estão certas.

Seja autêntico, seguro, confiante. Quem tem 
medo de tomar um ‘não’, não merece desfrutar 
o sabor de qualquer conquista.

MÍDIA E DINHEIRO

O dinheiro e a mídia são as duas alavancas 
com as quais o mundo é controlado. Veja 

por quem o dinheiro e a mídia são controlados 
e você saberá quem governa o mundo.

MOROSIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA

Em 1999, mais de duas décadas atrás e 
poucos meses antes do bug que nunca 

existiu, Ciro Gomes disse que Collor era chei-
rador de cocaína e playboy safado. Percebam 
bem: há vinte longos anos!

E só agora, após gigantesco processo, o eter-
no coronel do Ceará terá seu apartamento lei-
loado para pagar indenização ao atual senador 
de Alagoas.

Esse é o tipo de notícia capaz de despertar 
três sentimentos confusos no leitor mais ou 
menos atento: a alegria pela derrota do ex-ma-
rido da Patrícia Pillar, a tristeza pelo triunfo de 
quem fez sumir a poupança do seu avô e a jus-
tíssima indignação por bancarmos uma Justiça 
tão inacreditavelmente morosa.

DURMA E VIVA MAIS

Falta de sono é um dos fatores de risco de 
doenças cardiovasculares. Segundo o Ins-

tituto de Medicina Psicossomática (EUA), não 
dormir adequadamente aumenta a pressão 
sanguínea e diminui sua capacidade de respon-
der bem a situações de estresse.

‘EGOS’

Nada mais prazeroso para um orgulhoso 
do que presenciar outro orgulhoso ten-

do de agir, no mínimo, com humildade.
E em São Miguel tem muito disso.  

QUANTO SE FALA MUITO...

Quando é preciso dar muita explicação 
em público sobre alguma atitude nossa 

que esteja sendo criticada, o sinal inequívoco é 
de que nossa consciência reconhece ao menos 
uma parcela de verdade no que nos foi dito.

Quanto menos energia gastamos nos expli-
cando, mais energia temos disponível para di-
recionar para uma sincera tentativa de enten-
der o problema e, com isso, crescermos.

CADA UM QUE FAÇA A SUA PARTE 

Na verdade, o que está acontecendo é sim-
ples: Temos a geração mais mimada de 

toda a história da humanidade subitamente se 
dando conta de que existe um inimigo mau e 
muito poderoso que resolveu acabar com o so-
nho de uma noite de verão.

É compreensível que fiquem todos atordoa-
dos, procurando lideranças, sem saber direito 
o que fazer e a quem recorrer.

O trabalho é SEU e de mais ninguém.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Ter ciúme de mulher feia é como colocar 
alarme em Fiat 147. 

O SOM

“Hei! Senhor tocador de pandeiro: toque 
uma canção para mim. Não estou dor-

mindo e não há lugar onde eu possa ir. Então me 
faça desaparecer através dos anéis de fogo de 
minha mente. Abaixo das ruínas nebulosas do 
tempo, passando ao longe das folhas congeladas 
e do alcance distorcido da tristeza insana”. Parte 
da letra de ‘Mr. Tambourine Man’ - The Byrds.

Jennifer Nissel 

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 29 de abril de 2011.

Impressiona a moral do cardiologista Elin-
ton Menegon. É referência em sua especia-

lização. E isso não se limita à região, mas em 
todo o Estado. O mesmo vale para os outros 
profissionais que atuam na Humanitá. Com-
petência, conhecimento, constante aperfeiço-
amento e ser bom no que se faz (e fazê-lo de 
coração) resultam nisso. 

Jennifer Nissel 
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- 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)

Região

A Unoesc está oferecen-
do mais de 400 vagas 

de bolsas remanescentes 
do Programa Universidade 
Para Todos (ProUni). Os 
candidatos interessados 
deverão se inscrever nos 
dias 03 e 04 de maio, no 
site do ProUni  e o resulta-
do sairá no dia 7.

Serão selecionados os 
candidatos com os me-
lhores desempenhos no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), levando em 
consideração o número 

de bolsas disponíveis, se-
melhante ao que já ocorre 
nas edições regulares do 
ProUni.

A coordenadora do Ser-
viço de Apoio ao Estudan-
te (SAE), Fernanda Poletto, 
destaca que esta é uma ex-
celente oportunidade para 
aqueles candidatos que 
pretendem cursar alguma 
graduação com benefícios 
de 50% a 100% de bolsa.

Os requisitos para 
participar do ProUni são 
ter realizado todo o ensi-
no médio na rede pública, 
ou na rede privada com 

bolsa integral, ter feito a 
prova do Enem a partir 
de 2010, e ainda a com-
provação de renda so-
cioeconômica que, para 
a candidatura em bolsa 

integral, o critério é de 
até um salário mínimo 
e meio per capita e para 
bolsa parcial de 50%, o 
critério é de até três sa-
lários mínimo per capita.

Unoesc oferece mais de 
400 bolsas de graduação, 
remanescentes do Prouni

Serão selecionados os candidatos com os melhores
desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio 

São Miguel do Oeste

O Programa Startup SC 
teve seu início oficial 

sexta-feira, 23, com a apre-
sentação Kick Off, realizada 
por Alexandre Souza, do Se-
brae SC, que destacou a pro-
gramação, o cronograma e a 
equipe de profissionais que 
estará atuando nas capaci-
tações e mentorias para as 
50 startups participantes 
da 11ª turma desta edição.

Os classificados nes-
ta etapa participaram no 
formato online e, desses, 
quatro startups estiveram 
presencialmente na sede 
do Sebrae/SC, dentre elas a 
Iopoint Tecnologia, na pes-
soa do CEO Jungles Wegher, 
que destacou a importância 

do programa que visa de-
senvolver e promover em-
preendimentos inovadores 
em todo o Estado de Santa 
Catarina.

Para Jungles, o Startup 
SC é mais uma oportunida-
de de promoção da tecnolo-
gia em Santa Catarina, o que 
demonstra a valorização do 
tema startup no atual mo-
mento. “Sabemos que será 
uma maratona de conheci-
mento até novembro deste 
ano, mas que proporcio-
nará aos participantes um 
aprendizado e aceleração 
dos projetos das startups. 
Ainda poderemos nesta edi-
ção concorrer a R$ 50 mil, 
se ficarmos entre as 25 me-
lhores na próxima fase, de-
clarou o empresário de São 

Miguel do Oeste.”
Empreendedores de 

todas as regiões do Estado 
passarão pelas capacita-
ções nas cidades de Floria-
nópolis, Joinville Chapecó e 
Blumenau, a partir até 27 
de novembro. A próxima 

etapa acontecerá na mo-
dalidade presencial por re-
gião e a Iopoint Tecnologia 
estará em Chapecó no dia 
08 de maio, para participar 
do workshop com o tema  
“OKRs”, com George Eich, 
sócio da CoBlue.

Iopoint representa a região na abertura do Startup SC

Mentor Rafael Assunção (ao centro) com
empresários do programa Startup SC

Ascom/Sebrae
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Horóscopo
Semanal

O momento pede mais sensibilidade e intuição, aria-
no. É melhor seguir um ritmo mais suave, porém mais 
certo. Acontecimentos intensos podem despertar 
emoções profundas e é preciso pensar antes de agir 
para se manter equilibrado. É fundamental saber se 
valorizar e valorizar também as conquistas que já 
fez nos últimos tempos. Caminhar mais lentamente 
e com mais cuidado às emoções e pessoas próximas.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um momento de mudanças, libriano. É importante ter 
flexibilidade e capacidade de mudar quando a vida 
vem com esse pedido. É um bom momento para se or-
ganizar melhor financeiramente, mas com a necessi-
dade de tomar cuidado para evitar gastos impulsivos 
e desnecessários. Assuntos de trabalho podem ganhar 
velocidade e intensidade e pode ser sua chance de co-
locar novos assuntos e projetos em prática.

É um período bastante importante em sua vida, tauri-
no. Um novo ciclo está começando e as emoções estão 
super à flor da pele. Vale a pena cuidar mais de perto 
das relações e assuntos mais pessoais. Algumas mu-
danças serão mesmo inevitáveis e é importante que 
você saiba ser flexível e deixar acontecer. Encontre 
tempo também para descansar e cuidar de si mesmo. 
Isso inclui cuidar do corpo, da saúde e das emoções.

Tudo muito intenso pra você, escorpiano, já que a Lua Cheia 
acontece no seu signo e cheia de aspectos relevantes que 
ativam muitas coisas que você já está vivendo de um tem-
po pra cá. É hora de olhar para o que está sentindo, para o 
que deseja e precisa e fazer acontecer. Nos relacionamentos, 
surpresas e novidades podem mudar o rumo das coisas. Vale 
a pena estar aberto ao novo e não ter medo de se deixar sur-
preender. Se quer mudanças em sua vida, a hora é essa.

A semana pode ser mais turbulenta e instável, gemi-
niano, e nem adianta querer correr contra o tempo 
ou acreditar que você vai dar conta das mil coisas 
ao mesmo tempo. É importante priorizar e ter al-
guns momentos de introspecção e ritmo reduzido. 
Evite falar mais do que deve. Por outro lado, se tem 
assuntos pessoais pendentes, pode ser hora de ter a 
conversa e resolver.

Um ótimo momento para organizar a rotina, sagita-
riano. Ainda que algumas coisas saiam do lugar neste 
momento. Isso porque imprevistos e contratempos po-
dem pegar em cheio sua rotina e os assuntos de traba-
lho. Mas isso pode mostrar o que é prioridade e como 
conduzir as coisas de forma a dar conta do que de fato 
intesssa. É hora de repensar também hábitos e ques-
tões de saúde, um dos assuntos em destaque.

Se toda Lua Cheia mexe com você, esta será extremamente 
potente, canceriano. Prepare-se para viver fortes emoções. 
O céu do momento pede mais atenção ao que é mais im-
portante e a proximidade daqueles que você mais ama. 
Em condições normais, seria uma ótima semana para vida 
social. Assuntos afetivos e amizades estão em pauta. O mo-
mento pede um pouco mais de egoísmo na hora de decidir 
as coisas. Pense em você em primeiro lugar.

Seja leve, aproveite cada momento. Mas os assuntos 
que envolvem responsabilidade também estão em 
destaque em uma semana que promete ser produtiva 
e cheia de resultados. Estar envolvido em projetos e 
assuntos que envolvem outras pessoas pode ser bas-
tante positivo para fazer com que as coisas fluam . 
Conversar com seus amigos ou amor da sua vida 
pode ser algo bastante inspirador.

Um ótimo momento para os assuntos de trabalho, leo-
nino, mas com mudanças à vista. O céu da semana pede 
atenção também com as coisas da casa e da família e 
tudo que é mais pessoal e emocional. Tudo mais intenso 
e acontecimentos que podem realmente tirar da zona 
de conforto. O ideal é ser flexível, usar a intuição e agir 
com o coração sempre que possível. Tendem a ser dias 
mais produtivos, desde que você esteja mais organizado.

Um ótimo momento para focar nos assuntos de trabalho, 
aquariano, que prometem destaque, apesar de também 
poder ter alguma reviravolta ou contratempo. Como os as-
suntos de familia também podem se movimentar, e muito, 
talvez seja preciso flexibilidade e uma boa organização de 
rotina para que você dê conta de tudo que precisa resolver 
e fazer. Os assuntos pessoais podem trazer emoções à tona, 
que precisam ser observadas e resolvidas.

Pode ser uma semana intensa em termos de conversas 
e comunicação em geral , virginiano. Por um lado, pode 
ser o momento para falar coisas guardadas e divulgar 
assuntos de trabalho. Por outro, é preciso cuidado para 
não falar de forma intensa ou agressiva ou provocar 
mal entendidos. Ao ouvir qualquer coisa, respire e tenha 
certeza de ter entendido corretamente antes de respon-
der. Assuntos ligados aos estudos estão em destaque. 

Um bom momento para investir em mudanças que quer fa-
zer, pisciano. São bons dias para fazer contatos, especialmente 
que envolvam seus projetos de trabalho ou assuntos pessoais 
mais importantes. Vale a pena ter cuidado com a comunica-
ção mais carregada de emoções. O céu da semana favorece 
cursos e estudos. E aumenta muito a sua intuição, a inspiração 
e também a criatividade. Podem ser dias mais movimentados 
e com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo.

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

Itapiranga

Em atenção ao Plano Estra-
tégico Itapiranga 2030, a 

administração municipal deu 
início às tratativas com um 
grupo de investidores para 
viabilizar a implantação de 
uma laticínios no município. 
Após diversos encontros, o 
projeto avançou. Sexta-fei-
ra, 23, aconteceu o ato de 
assinatura do protocolo de 
intenções entre o governo 
municipal e investidores da 
Laticínios Itapiranga. 

O documento visa esta-
belecer as condições e orien-
tar a instrumentalização 
necessária para concessão 
de incentivos para a implan-
tação e posterior ampliação 
da capacidade de produção 
industrial no município. A 
Laticínios Itapiranga estima 
que, inicialmente, serão in-

vestidos em torno de R$ 4,2 
milhões para a implantação 
do projeto, principalmente 
na aquisição de máquinas, 
equipamentos, prédio e 
mão-de-obra. 

A empresa deverá iniciar 
as obras em até três meses 
após a emissão da licença 
ambiental de instalação, que 
deverá ser solicitada em até 
três meses após a assinatura 
do protocolo de intenções. 
O prazo para conclusão final 
das obras de instalação da 
unidade no município é de 
18 meses. A indústria ficará 
localizada na rodovia SC-163, 
no acesso à Linha Cotovelo.

Conforme o sócio pro-
prietário, Amilkar Gassen, a 
Laticínios Itapiranga busca-
rá priorizar os produtores de 
leite do município, prevendo 
para o primeiro ano capaci-
dade de industrialização de 

15 mil litros de leite por dia, 
volume que será ampliado 
para 50 mil litros do segun-
do ao quinto ano e para 100 
mil litros a partir do quinto 
ano. Amilkar destaca que 
serão gerados em torno de 
55 empregos diretos entre o 
primeiro e o quinto ano.

De acordo com o prefeito 
Alexandre Ribas, a adminis-

tração abraçou a ideia com 
a finalidade de ampliar o 
fomento a bovinocultura de 
leite no município, que no úl-
timo movimento econômico 
novamente teve um excelen-
te resultado, muito em decor-
rência dos elevados investi-
mentos que a secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
dispõe em favor da atividade. 

Adminstração firma parceria 
para instalação de lacticínios 

Laticínios Itapiranga prevê capacidade de industrialização 
de 15 mil litros de leite por dia no primeiro ano

Protocolo de intenções foi assinado sexta-feira pela
empresa e administração municipal

Ascom/P-Itapiranga

São Miguel do Oeste

O Conselho Municipal 
da Defesa Civil esteve 

reunido quinta-feira, 22, 
analisando dados referen-
tes à estiagem. A indica-
ção de um novo decreto de 
emergência não será feita 
neste momento, mas deve 
ser reavaliada conforme 
a necessidade. O coorde-
nador Jeferson Dias relata 
que muitas ações têm sido 
desenvolvidas pelo poder 
público para minimizar os 
impactos desta situação 
em São Miguel do Oeste, 
mas que a população pre-
cisa compreender e evitar 
o desperdício.

Recentemente, o mu-

nicípio recebeu mais de 
R$ 105 mil do governo do 
Estado em caixas d´água, o 
que tem melhorado a capa-
cidade de armazenamento. 
A Secretaria de Obras infor-
mou que, diariamente, mais 
de 90 mil litros de água são 
distribuídos no interior.

O secretário de Agricul-
tura, Antônio Orso, apre-
sentou também o plano 
de ação para investimento 
de outros R$ 50 mil repas-
sados pelo Estado para a 
municipalidade. O recurso 
foi aprovado pelo Conselho 
e será aplicado na aquisi-
ção de uma nova bomba de 
distribuição de água e con-
tratação de horas-máquina 
para serviços nas proprie-

dades atingidas.
Santa Catarina tem 

atualmente 11 cidades em 
situação crítica para a es-
tiagem. Desse total, cinco 
estão no Extremo-Oeste, 
sendo Anchieta, Descanso, 
Dionísio Cerqueira, Gua-

raciaba e São Miguel do 
Oeste. Segundo o Boletim 
Hidrometeorológico Inte-
grado do Estado, divulga-
do nesta sexta-feira, com o 
volume de chuva baixo no 
mês de abril, a seca piorou 
na região. 

Defesa Civil avalia efeitos da estiagem

Reunião avaliou a situação, mas foi descartado
novo decreto de emergência

Ascom/P-SMO
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GNV está em 
1,5% da frota 
 A popularização de 
aplicativos de transporte 
urbano fez crescer o 
número de automóveis 
movidos a Gás Natural 
Veicular (GNV) em Santa 
Catarina. A procura deve-
se à economia que o gás 
natural oferece frente à 
gasolina, principalmente 
a esses motoristas que 
rodam muito nas cidades. 
Segundo a Companhia 
de Gás de SC (SCGÁS), 
a frota movida por esse 
combustível ultrapassou 
110 mil veículos e é a 
terceira maior do país. 
Esse volume representa 
1,5% do total.

Em meio à paralisação 
de cirurgias, consultas e 
exames para poupar o sis-
tema de saúde no período 
mais crítico da Covid-19, 
Santa Catarina acumula 
fila para procedimentos 
eletivos. Segundo o Sistema 
de Regulação da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
são 95.142 cirurgias eletivas 
aguardando realização no 
Estado. Isso somente no 
cadastro do SUS. Antes da 
pandemia, esse número era 
de 60 mil.

O Estado iniciou 2021 
facilitando a realização 
desses procedimentos, mas 
a lotação de UTIs a partir 
de fevereiro fez a SES emitir 

portarias para suspender 
boa parte das cirurgias e 
também exames e con-
sultas. A medida atingia 
unidades hospitalares 
públicas e privadas. Na se-
mana passada, a nova chefe 
da pasta, Carmen Zanotto, 
assinou recente portaria 

que afrouxou a regra para 
esses procedimentos, mas 
ainda proíbe cirurgias eleti-
vas de baixa complexidade. 
O objetivo é poupar vagas 
em leitos de UTI e também 
medicamentos do chama-
do 'kit intubação'. 

Os principais tipos de 

cirurgias que estão na fila 
são as cirurgias gerais, 
como correção de hérnias, 
por exemplo. Em seguida, 
estão as cirurgias orto-
pédicas. Em nota, a SES 
afirmou que "a demanda 
aumentou em decorrência 
da pandemia, que obrigou 
os serviços hospitalares 
a contingenciar esforços 
para o enfrentamento com 
reorganização da capacida-
de instalada". Além disso, 
lembrou que, durante a 
pandemia, as cirurgias 
de urgência e as tempo 
sensíveis - aquelas em que 
o paciente tem grande 
prejuízo com seu atraso - 
permaneceram liberadas.

RCN - 624 | rcnonline.com.brredecatarinensedenoticias

Governo de SC apresenta LDO 
com previsão de R$ 34,4 bilhões

A governadora interina 
Daniela Reinehr assinou a 
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 
2022 com previsão de re-
ceitas de R$ 34,4 bilhões. 
O valor é 13% maior em 
relação ao que foi previsto 
de receita para 2021, na 
última lei orçamentária. 

Além disso, a LDO esti-
pula um resultado primá-
rio (superávit) de pouco 
mais de R$ 1,5 bilhão 
para o ano que vem. A 
matéria já está na Assem-
bleia Legislativa (Alesc) e 
precisa ser aprovada antes 
do recesso parlamentar de 
julho.

MAURICIO VIEIRA/SECOM

 A volta das sessões 
presenciais da Assembleia 
Legislativa na última 
terça-feira (5) foi marcada 
por dois episódios signi-
ficativos. O primeiro foi 
a instalação da Comissão 
Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para apurar a 
compra de respiradores 
pelo governo do Estado. 
O segundo foi o pronun-
ciamento do presidente 
da Casa, deputado Julio 
Garcia (PSD), sobre a 
importância da política no 
enfrentamento da pande-
mia de Covid-19. 

A CPI, que teve adesão 
inédita entre os parla-
mentares, será presidida 
pelo deputado Sargento 
Lima (PSL). O relator 
será o proponente da CPI 
e líder de oposição ao 
governo, Ivan Naatz (PL). 

A Comissão terá 120 dias 
para apurar o caso dos 
ventiladores, mas Naatz 
manifestou o desejo de 
apresentar os resultados 
bem mais cedo.

"Há uma série de 
irregularidades e suspeitas 

de fraude nesta operação 
com o dinheiro público e 
com dispensa de licitação 
que precisam ser escla-
recidas para a sociedade 
catarinense", afirmou o 
deputado. 

O caso gerou conflito 

entre os poderes. Além 
disso, já havia o descon-
forto entre os parlamenta-
res desde o abandono do 
representante da Assem-
bleia no grupo de gestão 
de crise do Executivo, 
deputado Valdir Cobal-

chini (MDB), por falta de 
diálogo. 

No retorno parcial do 
Parlamento às atividades 
presenciais, Garcia des-
tacou o momento difícil 
enfrentado pelo Estado e 
pelo país. Lembrou que, 
além da crise provocada 
pelo Coronavírus, o Brasil 
passa por turbulência po-
lítica que, em sua opinião, 
se originou nas eleições 
de 2018, quando o bordão 
'nova política’ foi incor-
porado por boa parte dos 
eleitos naquela ocasião. 

O parlamentar sempre 
criticou o bordão. Para 
ele, não há separação en-
tre velha e nova política. 
Há, sim, a boa política, 
que deve ser exercida 
sempre, especialmente 
para superar os momen-
tos de crise.

"Tinha convicção do 
que defendia e preocupa-
va-me que esse 'bordão' 
tivesse vida longa. Feliz-
mente me enganei. Mas 
reconheço, também, que 
meus argumentos não fo-
ram os mais eloquentes", 
disse, durnte o discurso.

“Me agrada a [defini-
ção] que diz: ‘Política é a 
arte de fazer o bem’. Às 
causas, às instituições, às 
pessoas, de modo especial 
àquelas que mais precisam 
das ações políticas. Não à 
politicagem. Sim à políti-
ca. Nem nova, nem velha. 
À política”, acrescentou.

Ele também reiterou 
a importância de seguir 
orientações sanitárias e 
agradeceu aos deputados 
e servidores da Casa pela 
colaboração nas atividades 
realizadas remotamente. 

Contra crise, Garcia defende boa política

RCN - 573 | www.rcnonline.com.br
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Após instalação de CPI, presidente da Assembleia Legislativa reafirmou necessidade de fazer política para as pessoas

NOS JORNAIS ASSOCIADOS À ADJORI/SC VOCÊ 
MOSTRA O BALANÇO PATRIMONIAL DE SUA 

EMPRESA PARA QUEM PRECISA VER

ANUNCIE NOS JORNAIS ASSOCIADOS À ADJORI/SC.  
ELES SÃO PORTA-VOZES DAS COMUNIDADES

48.3298-7979

Lojistas iniciam 
nova etapa de 
campanha

A FCDL/SC lançou a 
segunda etapa da cam-
panha Valorização ao 
Comércio Local. Diferen-
temente da primeira fase 
que foi voltada ao empre-
endedor, agora as peças 
publicitárias são focadas 
na comunicação com o 
consumidor final. As pe-
ças falam sobre a respon-
sabilidade do morador 
ao comprar no comércio 
local, que fomenta empre-
gos e a economia da sua 
cidade. 
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Publicada lei que libera recursos 
emergenciais do Badesc

Na última segunda-
-feira (4), o governo de 
Santa Catarina sancionou 
a lei 17.935 que permite 
a Agência de Fomento 
de SC (Badesc) conceder 
crédito com juros subsi-
diados a micro e pequenas 
empresas do Estado. A 
lei é uma das medidas 
para combater o impacto 
econômico provocado 
pela Covid-19. Serão 
destinados R$ 50 milhões 
em recursos próprios 
via linha emergencial. 
A Agência busca novos 

valores junto a parceiros, 
já que a primeira remessa 
está esgotada com os pro-

um mês e meio para a lei 
entrar em vigor, desde o 
decreto de emergência 

RODOLFO ESPÍNOLA/AGÊNCIA AL

"Preocupava-me que esse 'bordão' tivesse vida longa. Felizmente me enganei"
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RICARDO WOLFFENBUTTEL/SECOM

FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

FIESC e Academia Catarinense de 
Letras lançam concurso literário 

que promove a cultura de SC

e serão classificadas em três categorias. O prê-
mio para o primeiro colocado de cada catego-
ria será um voucher de R$ 300 para aquisição 
de livros e uma coleção de obras de autores 
de catarinenses.

O resultado final do concurso será divul-
gado em outubro, na semana nacional do 
livro e da biblioteca.

Promover a cultura catarinense por meio 
de poemas e poesias é o objetivo do concur-
so literário que a rede de bibliotecas do SESI e 
do SENAI lançou em abril, durante reunião de 
diretoria da Federação das Indústrias (FIESC). 
Em sua primeira edição, a iniciativa, que tem 
parceria da Academia Catarinense de Letras 
(ACL), homenageia o industrial Wandér Wee-
ge, de Jaraguá do Sul, um entusiasta da litera-
tura catarinense. Podem participar estudantes 
e acadêmicos do SESI e do SENAI.

As inscrições devem ser feitas até o dia 25 
de julho, quando se celebra o dia do escritor. 
As melhores produções integrarão um e-book 

Assinatura  foi realizada na reunião de diretoria da FIESC.

Foto: Filipe Scotti

Covid: Santa Catarina tem fila de 
mais de 95 mil cirurgias eletivas
Lotação do sistema de saúde pelo Coronavírus postergou realização de procedimentos

Menos de 10%
O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

de SC (TRE/SC), desembargador Fernando Carioni, 
afirmou que o órgão vai promover uma campanha para 
incentivar jovens entre 16 e 18 anos a fazerem o título de 
eleitor. Segundo ele, o Estado tem 320 mil jovens aptos a 
votar em 2022, mas apenas 17 mil estão cadastrados. Isso 
representa menos de 10% do total.

Marca histórica
Em abril, a Associação dos Jornais do Interior de Santa 

Catarina (Adjori/SC) ultrapassou a marca de 140 mil 
edições de jornais cadastradas na história da entidade. 
O trabalho do Cadastro Catarinense de Jornais (CCJ) 
não parou durante a pandemia, inclusive aumentou o 
ritmo com a entrada de novos associados. Em outubro, a 
entidade completa 40 anos de fundação. 

Novo impacto 
O aumento de casos e óbitos somado às novas res-

trições fez a confiança do comerciante catarinense cair 
em março, segundo a Federação do Comércio de SC 
(Fecomércio/SC). A redução foi de 8,2% no período, em 
contraste com os bons números do início de 2021. Para a 
entidade, o empresário ficou otimista com o início da va-
cinação, mas a nova onda da doença frustrou os ânimos. 
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Por Cilião de Araújo

Eu tenho um cachorro que se chama Pata Branca, 
dado que é todo preto com duas patas alvíssimas. 

É muito querido. Só que em nosso relacionamento 
surgiu um impasse. É que meu mui amado neto Ro-
drigo se diz dono do perro, só porque o comprei para 
ele. Assim vocês entenderam à quem pertence o meu 
cachorro.

O que agrava ainda mais esse imbróglio é a ocor-
rência de um novo elemento complicador.

Ocorre que trato meu animal com excelentes ra-
ções adquiridas do Companheiro Rech. Ótima proce-
dência. Acontece, todavia que, por vezes, a ração fica e 
o cusco não come.

Grande mistério esse, digno das mais profundas 
investigações que procedi. Descobri que o meu cão 
me traia aceitando os tratos de terceiro, que traiçoeira 
e furtivamente alimentava o animalzinho, às ocultas.

Estafantes e diligentes perícias, levaram-me ao 
traidor: José Carlos Zandavalli Fiorini, vulgo Juca. Sus-
peito de alcunha Juquinha.

Esse infrator, faz refeições com as super delícias do 
Mercado Treviso e sempre leva parte de suas iguarias 
para o seu cúmplice, o Pata Branca.

Covardia. As suas guloseimas são mais apetitosas 
do que minhas adequadas rações. Assim foi que o in-
frator referido seduziu o meu cão, com o agravante de 
fazê-lo mediante fraude, roubando me as afeições do 
meu inocente animal.

Esse bandido de quem falo foi meu excelente e bri-
lhante colega Vereador quando presidi o Poder Legis-
lativo de São Miguel do Oeste, como foi também um 
dos melhores prefeitos de nossa terra. Não é do meu 
partido político, mas lamento que sua agremiação 
político partidária, que elegeu tanta gente boa, não o 
tenha também feito Deputado Federal, pelo bem de 
nossa região.

Todos pecamos, mas esse pecado desse grande 
partido é lamentável. É uma pena mesmo.

O Mistério do Comparsa 
do Meu Cachorro

São Miguel do Oeste

A Sicredi Raízes RS/SC/
MG realizou terça-fei-

ra, 27,  a distribuição de 
resultados referentes ao 
ano de 2020. Foram distri-
buídos mais de R$ 12 mi-
lhões entre os seus cerca 
de 60 mil associados. Du-
rante o dia, a Cooperativa 
depositou na conta dos as-
sociados o valor referente 
à divisão dos resultados, 
proporcional ao volume de 
suas operações realizadas 
do exercício de 2020. Esta 
decisão ocorreu de acordo 
com a deliberação dos pró-
prios associados durante a 
Assembleia de Núcleos Di-
gital, que ocorreu entre 15 
e 17 de março.

Conforme a aprovação 
em Assembleia, as divi-
sões do resultado foram 
creditadas 50% do valor 
em conta poupança e 50% 
em conta capital. Do total, 
R$ 3 milhões já haviam 
sido pagos no mês de de-
zembro de 2020, referen-
tes aos juros ao Capital 
Social. 

“O resultado gerado 
pela atuação cooperativa 
cria um círculo virtuoso 
de crescimento, trazen-
do desenvolvimento para 
a nossa região, pois gera 
negócios, empregos e faz 
com que o dinheiro circule 
aqui e seja investindo nas 
comunidades onde vive-
mos”, diz o presidente da 
Sicredi Raízes RS/SC/MG, 

Vitor Rizzardi. 
Os associados podem 

conferir o valor que rece-
beram na distribuição con-

sultando o extrato de sua 
conta poupança e conta ca-
pital através do Aplicativo 
ou Internet Banking. 

Sicredi Raízes RS/SC/MG
realiza distribuição R$ 12 milhões 

em resultados 
A Cooperativa depositou na conta dos associados o valor referente à divisão dos 

resultados, proporcional ao volume de suas operações realizadas do exercício de 2020

Presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Rizzardi 

Divulgação

São Miguel do Oeste

A Campanha “Corrente 
Solidária” organizada 

pela CDL de São Miguel 
do Oeste, com o apoio 
dos associados e comu-
nidade, promoveu uma 
grande corrente em prol 
do Hospital Regional Te-
resinha Gaio Basso. Com 

o propósito de arrecadar 
alimentos e valores para 
conversão em produtos, 
durante o mês de março 
e findando no dia 03 de 
abril, a campanha arre-
cadou aproximadamente 
2,5 toneladas de alimen-
tos além de R$ 6.265,20 
em dinheiro, através das 
contas bancárias destina-

das exclusivamente para 
esse fim.

Os alimentos que fo-
ram arrecadados nas 
empresas associadas, na 
CDL e em outras insti-
tuições na cidade, che-
garam a pouco mais de 2 
mil quilos de alimentos e 
bebidas, além de produ-
tos de higiene pessoal. O 

montante torna-se maior 
porque muitas empresas 
e a comunidade também 
deixaram diretamente no 
hospital durante o perí-
odo de realização. A en-
trega dos alimentos acon-
teceu no dia 07 de abril, 
através de integrantes da 
CDL com o apoio do 14º 
RCMec.

CDL presta contas da campanha Corrente Solidária 
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Região

Levantamento realizado 
pelo Sicoob aponta que 

em 2020 cada cooperado 
ativo, somando os benefí-
cios da precificação mais 
em conta e do resultado 
contábil do Sistema, teve 
um retorno médio de R$ 3,1 
mil ao eleger a cooperativa 
como sua instituição finan-
ceira. Apenas os valores 
economizados na utilização 
dos produtos e serviços to-
talizaram R$ 8,3 bilhões. O 
cálculo foi feito com base 
na diferença entre os preços 
médios do Sicoob e os dos 
‘players’ do Sistema Finan-
ceiro Nacional (SFN).

Por exemplo, quem en-
trou no cheque especial, ao 
escolher o Sicoob, pagou 
0,78 ponto percentual a me-

nos na taxa de juros mensal 
com relação à média do SFN. 
Isso representou uma eco-
nomia de R$ 125,7 milhões 
para os cooperados no final 
do período.

Outro destaque refere-se 
às tarifas de manutenção de 
conta corrente para pessoas 
jurídicas, em que o Sicoob 
opera com o valor de aproxi-
madamente R$ 60,00 men-
sais, enquanto no conjunto 
do SFN o custo gira em torno 
de R$ 155,00. Aqui os coo-
perados pouparam R$ 965,5 
milhões em um ano.

O diretor executivo de 
Coordenação Sistêmica e 
Relações Institucionais do 
Sicoob, Ênio Meinen, expli-
ca que a prática de preços 
menores nas cooperativas 
financeiras tem a ver com 
as características societárias 

desse segmento, que não 
visa lucro. “Como o usuário 
dos serviços é também o 
dono do empreendimento 
cooperativo, não há porque 
a margem de contribuição 
ser expressiva, pois no fi-
nal o resultado pertence ao 
próprio cooperado (cliente e 
proprietário)”, afirmou.

Segundo o executivo, a 
economia com tarifas e ju-
ros, mais o excedente contá-
bil anual, também comparti-
lhado entre os cooperados, 
ao lado de benefícios sociais 
coletivos, compõem o cha-
mado Ganho Cooperativo 
Agregado, exclusividade 
desse modelo de negócio”.

Cooperados do Sicoob economizaram 
R$ 8,3 bilhões em juros e tarifas 

Apenas os valores economizados na utilização dos produtos e 
serviços totalizaram R$ 8,3 bilhões

Diretor executivo de Coordenação Sistêmica e Relações 
Institucionais do Sicoob, Ênio Meinen

Divulgação

Belmonte

As equipes da Secretaria de Obras de Belmonte con-
tinuam a recuperação, alargamento e melhorias das 

estradas do interior do município. O trabalho visa dar 
melhores condições de trafegabilidade, segurança e es-
coamento da produção agrícola.

Nesta semana as ações foram concentradas na linha 
Bela União, na via geral e acessos entre a propriedade da 
família Rossarola até a rodovia. O trabalho consiste no 
alargamento da via principal, adequação dos acessos e 
pátio das propriedades.

“É um trabalho um pouco demorado, porém com um 
resultado excelente, com durabilidade longa e, o princi-
pal, que é a segurança do trânsito e a facilidade de escoa-
mento da produção agrícola. Nosso projeto é de fazer esse 
trabalho em todo o município”, diz o prefeito. As equipes 
ainda trabalham no auxílio ao setor de Urbanismo.

Secretaria de Obras continua 
programa de alargamento e 

melhoria de estradas

O trabalho visa dar melhores condições de trafegabilidade, 
segurança e escoamento da produção agrícola

Ascom/P-Belmonte

São José do Cedro

Um novo ônibus foi entre-
gue para administração 

de São José do Cedro na úl-
tima sexta-feira, 23, pelos 
representantes da empresa 
vencedora da licitação. O 
veículo possui 46 lugares e 
ficará na Secretaria da Edu-
cação. Conforme o prefeito 
João de Andrade, o ônibus 
foi adquirido através de 
uma emenda do deputado 

estadual Mauro de Nadal. 
O valor foi cerca de R$ 244 
mil. 

O prefeito lembra que 
nos próximos dias o mu-
nicípio receberá também 
um micro-ônibus escolar 
comprado através de uma 
emenda do deputado es-
tadual Valdir Cobalchini. A 
mesma empresa vencedora 
da concorrência confirmou 
que fará a entrega oficial 
nos próximos dias.

Ele explica que além do 
transporte de alunos, os 
veículos poderão levar atle-
tas e idosos para encontros 

fora do município em breve, 
quando a situação da pan-
demia amenizar e as ativi-
dades forem retomadas.

Município recebe ônibus para reforçar a frota municipal

Ônibus foi entregue à administração sexta-feira

Ascom/P-Cedro
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São José do Cedro

A Polícia Civil identificou e prendeu na noite de sex-
ta-feira, 23, quatro pessoas suspeitas de participa-

rem do assassinato do jovem Victor Lopes, 18 anos, na 
BR-163, assassinado a tiros no dia 20 de março, entre 
Guarujá do Sul e São José do Cedro, quando trafegava de 
moto pela rodovia. Uma outra vítima também foi balea-
da, mas escapou com vida. 

De acordo com a polícia, o veículo de um dos sus-
peitos foi alvejado por um disparo de arma de fogo na 
comunidade conhecida como Casarão, entre São José do 
Cedro e Guarujá do Sul. Em seguida, o dono do carro e 
outras pessoas saíram da comunidade e perseguiram 
dois rapazes que estavam na moto. Em determinado mo-
mento, um homem que estava no carro atirou contra os 
jovens. 

Segundo as investigações, os jovens que estavam 
na moto não tinham qualquer relação com o que havia 
acontecido. Quatro pessoas suspeitas de envolvimento 
com o crime foram detidas e encaminhados para a ca-
deia pública de São José do Cedro. A motivação do homi-
cídio ainda está sendo apurada pela polícia.

Presos autores de disparos 
que mataram jovem

Jovens alvejados estavam em moto que trafegava na rodovia 

Divulgação

Descanso

O inquérito policial que 
apura as circunstân-

cias da morte da jovem 
Mauriceia Estraich, 22 
anos, no dia 28 de março, 
terá mais 30 dias de pra-
zo para conclusão. Mau-
riceia morreu um incên-
dio na casa onde morava, 
no Bairro Jaroseski, em 
Descanso. Um investiga-
do pelo crime está preso 
temporariamente desde 
29 de março. Segundo o 
pai da jovem, o homem ti-
nha desavenças com a ví-
tima. A polícia e a família 
não revelaram a ligação 
entre os envolvidos. A in-
vestigação policial do caso 
segue em sigilo.

A Polícia Civil apurou 
indícios de que o homem 
estava no local antes do 
incêndio e tinha conheci-
mento de que a vítima es-
tava sozinha na casa. Além 
disso, exames periciais 
demonstravam que Mau-
riceia estava viva quando 
iniciou o incêndio e não 
possuía limitações que a 
impedisse de sair da casa. 

Também foi confir-

mado que os animais do-
mésticos que ficavam no 
interior da residência se 
salvaram do fogo, mesmo 
com ambas as portas da 
residência fechadas. Até 
o momento, foram inqui-
ridas mais de 20 pessoas, 
bem como interrogado o 
suspeito, o qual negou a 

prática criminosa.
Além do inquerito, 

o acusado teve a prisão 
temporária prorrogada 
por mais 30 dias. Segun-
do o delegado Cleverson 
Muller, considerando a 
complexidade dos fatos 
investigados, aliado a pen-
dência da conclusão de 

laudos periciais, especial-
mente os encaminhados 
ao Instituto de Análises 
Forenses em Florianópo-
lis, não foi possível con-
cluir as investigações, 
sendo então representado 
pela prorrogação da pri-
são temporária, acatada 
pela justiça.

Inquérito que apura morte em incêndio 
é prorrogado por mais 30 dias
Principal suspeito na morte de  Mauriceia Estraich 

também teve a prisão temporária prorrogada

Investigações sobre o incêndio e morte da jovem prosseguem

Portal Peperi

São Miguel do Oeste

Um homem perdeu R$ 6 mil no conhecido “Golpe do 
Nudes”.A Polícia Militar de São Miguel do Oeste aten-

deu a ocorrência por volta das 12h de sábado, 24.  O  ho-
mem relatou  que trocou fotos íntimas pelo Facebook. 
Após dois dias, um falso delegado, de Alto Feliz (RS), en-
trou em contato com a vítima informando que a mãe da 
menina o procurou, pois ela teria 14 anos.

A vítima informou que, por orientação do falso dele-
gado, ficou acordado o depósito de R$ 3 mil para inter-
nação da menina envolvida, por ter havido trauma devi-
do a situação, mas em momento de desespero ele enviou 
R$ 6 mil. 

Após 11 dias,  o estelionatário, se passando por de-
legado, entrou novamente em contato solicitando que o 
homem pagasse aluguel de uma residência da suposta 
família da vítima, ou mobilhasse a casa. Só depois disso,  
a vítima desconfiou que se tratava de um  golpe e optou 
por acionar a Polícia Militar para registrar o fato. 

Homem perde 
R$ 6 mil no “Golpe 

do Nudes”
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