
Das 14 instituições 
da Acafe, que 
tiveram estudantes 
realizando o exame 
da OAB, a Unoesc se 
posicionou em 1º 
lugar no Oeste e em 
8º lugar no ranking 
das universidades 
da Acafe

As 12 creches de 
São Miguel do 
Oeste retomaram 
o atendimento 
presencial segunda-
feira, 03, seguindo 
todos os protocolos 
sanitários e demais 
cuidados para 
preservação da 
saúde das crianças e 
profissionais
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

O Dia do Trabalhador

BOCA NO TROMBONE

Em 1º de maio, data que é considerada Dia do Trabalho 
em boa parte do mundo, também foi assinada a Con-

solidação das Leis do Trabalho (CLT) por Getúlio Vargas 
em 1943.

Em 1º de maio de 1886, mais de 300 mil manifestan-
tes tomaram as ruas das principais cidades dos Estados 
Unidos repetindo o slogan “eight-hour day with no cut in 
pay“, algo que pode ser traduzido para o português como 
“diária de oito horas sem redução no pagamento”. Naque-
la época, era comum que os trabalhadores norte-america-
nos dedicassem 100 horas semanais aos seus empregos, o 
equivalente a 16 horas por dia de segunda a sábado. 

No entanto, a jornada de trabalho excessiva não era 
um problema recente e tampouco exclusivo dos Estados 
Unidos. Desde o século XVIII, a Revolução Industrial vinha 
causando em quase todo o mundo a exploração da classe 
operária e, em resposta, a criação de sindicatos e movi-
mentos trabalhistas orientados por crescentes ideologias 
de esquerda. “Trabalhando próximos uns dos outros den-
tro das fábricas, os funcionários começaram, pela primei-
ra vez, a se unirem e se organizarem para pleitear mais 
direitos”, explica Fabíola Marques, advogada especialista 
em Direito do Trabalho da PUC-SP. 

O principal recurso utilizado pelas organizações ope-
rárias para terem suas exigências por melhores condições 
de trabalho reconhecidas eram as greves, meio que os 
norte-americanos também acabaram adotando após as 
passeatas de 1º de maio de 1886. A repressão policial, a 
morte de manifestantes e a condenação de sindicalistas 
que se seguiram colocaram a pauta dos trabalhadores 
ainda mais em evidência no cenário internacional. 

Apesar dessa data ter sido futuramente incorporada 
por diversos países como o Dia do Trabalho, ela não é 
celebrada nos Estados Unidos em si, onde o movimento 
operário acabou escolhendo a primeira segunda-feira de 
setembro como “Labor Day“. A homenagem começou, na 
verdade, apenas três anos depois, em 1889, quando o ale-
mão Friedrich Engels criou a Internacional Socialista que, 
por sua vez, elegeu 1º de maio como o Dia do Trabalho, 
dada a repercussão do que tinha acontecido em território 
norte-americano. 

No ano seguinte, 1890, a data já era reconhecida em 
boa parte da Europa e relembrada com cerimônias e ma-
nifestações. Atualmente, isso também acontece em boa 
parte do planeta. Além dos Estados Unidos, as exceções 
mais relevantes são o Canadá, a Austrália e a Nova Zelân-
dia, que comemoram os direitos do trabalhador em ou-
tros dias.

No caso do Brasil, a conquista de direitos trabalhistas 
esteve mais relacionada a uma pressão da comunidade 
internacional do que a uma resposta do governo às rei-
vindicações operárias. A experiência sindical e as ideias 
de direitos trabalhistas foram trazidas pelos imigrantes 
europeus, que formaram uma nova classe social após cer-
ca de 400 anos de escravidão no país. 

A primeira greve geral brasileira aconteceu em 9 de 
julho de 1917, após um jovem ser assassinado pela polícia 
em frente a uma indústria têxtil em São Paulo. Na ocasião, 
70 mil pessoas aderiram ao protesto, que exigia melho-
res salários, o fim da jornada de 12 horas e a extinção do 
trabalho noturno para mulheres e menores de idade. No 

entanto, essas e outras formas de manifestação eram bas-
tante reprimidas pelo governo. Algumas leis foram sendo 
conquistadas pouco a pouco, e em 1925, o 1º de maio pas-
sou a ser feriado do Dia do Trabalho. 

A grande mudança, porém, só aconteceu com a assina-
tura da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pelo en-
tão presidente Getúlio Vargas, que o fez propositalmente 
em 1º de maio de 1943. “Fala-se muito em Getúlio Vargas 
como ‘pai dos trabalhadores’ porque ele teria garantido 
esses direitos, mas, na verdade, a CLT nasceu da pressão 
internacional para que o Brasil tivesse um mínimo de 
garantias. Enquanto em praticamente todo o Ocidente 
já existiam direitos dos trabalhadores, no Brasil a explo-
ração continuava sendo muito grande. Foi para proteger 
o comércio internacional que o governo se submeteu às 
regras da Organização Internacional do Trabalho (OIT)“, 
ressalta Fabíola Marques. 

A especialista em Direito do Trabalho explica que a 
criação do Ministério do Trabalho por Getúlio Vargas 
anos antes, em 1930, também tinha sido uma forma de 
controlar os sindicatos, que a partir de então precisavam 
da aprovação da nova entidade para funcionar.

Hoje, a esquerda que, por muitas décadas, manipulou 
e amestrou os trabalhadores, enfrenta grandes dificulda-
des para manter o seu curral eleitoral.

População agradece o patriotismo do presidente Jair 
Bolsonaro 01/05/2021

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

AS ESCOLAS
E OS GAMES

Arceloni Neusa Volpato, 

Doutora em 
Psicolinguística, 
Coordenadora do 
Mestrado em Práticas 
Transculturais da 
UNIFACVEST

As escolas estão em todos os lugares, nós precisa-
mos delas. Algumas aprendizagens fazemos na 

vida cotidiana com família e amigos, desde a mais ten-
ra idade. Algumas correntes da psicologia cognitiva 
dizem que aprendemos ainda no período da gestação. 
Vamos então a aprendizagem formal, que construímos 
na vida escolar e que nos profissionaliza. Esta insti-
tuição que tem o compromisso das primeiras letras, 
passa pela construção das bases de todas as áreas do 
conhecimento constituído, precisa organizar isso tudo 
interdisciplinarmente e nos preparar para o mundo do 
trabalho, que exige de nós, atualmente, posturas ainda 
não contempladas na escola clássica. E, sem chover no 
molhado, a pandemia evidenciou estas novas necessi-
dades, que chamamos de habilidades e competências. 
O termo em inglês é soft skills.

Precisamos então trabalhar com novas estratégias, 
que podem ser as metodologias ativas, que têm inva-
dido os espaços educativos e o glossário de todos os 
atores da educação nestas novas narrativas. 

Os jogos eletrônicos estão em todos os lugares: no 
teclado do seu computador ou na palma da sua mão 
com o seu smartphones ou tablet ou, podem estar ain-
da nos consoles tradicionais ou até mesmo rodando 
diretamente na tela de TV. Já foram vistos como vilões 
por - teoricamente – estimularem a violência e a dis-
persão nos jovens ... e dos adultos. Mas, podemos di-
zer que o jogo virou e cada vez mais os games estão 
sendo usados como estratégias no processo de ensino 
e de aprendizagem, as famosas metodologias ativas, 
que contempla esta estratégia como gamificação.

Os games têm a capacidade de ajudar a levar o lúdi-
co, a interatividade para salas de aulas, eles transcen-
dem a barreira de um simples passatempo e tornam-
-se ferramenta poderosa de ensino e de aprendizagem. 
Jogar videogame estimula a capacidade de percepção, 
incentiva a tomar decisões rápidas, a calcular os ris-
cos, a gerenciar diversos elementos ao mesmo tempo, 
a errar e a aprender neste percurso. Enfim, os educa-
dores estão começando a descobrir os encantos dos 
jogos e simulações digitais e, neste processo, passar 
para o aluno o conteúdo de uma forma mais atrativa 
e que fale a língua do aluno, cada vez mais digital, re-
escrevendo normas centenárias de aprendizado, de 
motivação e de sucesso. Bom jogo!

Entenda por que o dia 1º de maio é comemorado e como
nasceram os direitos trabalhistas no Brasil

Manifestação no centro de São Paulo durante greve em 1953, 
que reuniu diversas categorias de trabalhadores em busca de 

melhorias salariais
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Estado

Os deputados rejeitaram, na sessão ordinária de ter-
ça-feira, 04, o veto do Poder Executivo ao Projeto de 

Lei (PL) 87/2020, que proíbe a dispensa de servidores 
contratados em caráter temporário durante a pandemia 
da Covid-19. Outras quatro mensagens de veto foram 
apreciadas pelos parlamentares durante a sessão.

De autoria da deputada Ada de Luca (MDB), o PL 
87/2020 proíbe o Executivo de dispensar, durante a vi-
gência do estado de calamidade pública decretado em 
função do Coronavírus e nos seis meses seguintes, agen-
tes penitenciários, socioeducativos, técnicos administra-
tivos da Secretaria de Estado da Administração Prisio-
nal e Socioeducativa e agentes públicos da Secretaria de 
Estado da Saúde admitidos em caráter temporário nos 
termos da Lei Complementar 360/2004. O governo con-
siderou a proposta inconstitucional.

Brasília

O deputado federal Celso Maldaner foi eleito o parla-
mentar destaque do Congresso do mês de março. 

Através de um estudo feito pelo site “Destaques do Con-
gresso” sobre temas relevantes para o seu estado de atu-
ação , Santa Catarina, o parlamentar se sobressaiu em 
atuação frente ao trabalho realizado.

Segundo pesquisas realizadas pelos especialistas do 
site, os prejuízos para o meio rural e setor produtivo são 
preocupantes. Isto porque, em específico no estado de 
Santa Catarina, desde junho de 2019 o estado vem pas-
sando pela estiagem que já é considerada a mais severa 
dos últimos anos. Situações semelhantes apenas aconte-
ceram em 1978 e 2006. 

Para amenizar esses danos, o Projeto de Lei nº 5180 
de 2020, apresentado por Maldaner, que consiste em 
criar um amparo destinado aos produtores rurais e agri-
cultores familiares que dispuseram de perdas na safra e 
na renda por conta da estiagem, chamado de “Bolsa Es-
tiagem”, foi o destaque do mês.

Além do projeto de lei de suma relevância, de acordo 
com o site, o parlamentar tem se empenhado em reali-
zar um trabalho efetivo e eficaz a fim de garantir que a 
agricultura familiar tenha acesso aos créditos de forma 
igualitária com médios e grandes produtores, também 
ressaltado na pesquisa.

Plenário derruba veto a projeto 
sobre funcionários temporários

Maldaner  foi destaque  no 
Congresso do mês de março

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereado-
res aprovou por una-

nimidade, nesta quinta-
-feira (29), duas moções 
de apoio a projetos tra-
mitando na esfera fede-
ral. Uma das moções, de 
autoria de Gilmar Bal-
dissera (Gica – PP), ma-
nifesta apoio ao Projeto 
de Lei 2564/2020, em 
tramitação no Senado 
Federal, que altera a Lei 
7.498/1986, para insti-
tuir o piso salarial na-
cional do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem 
e do Auxiliar de Enferma-

gem, de autoria do sena-
dor Fabiano Contarato 
(Rede/ES).

“A enfermagem e suas 
atividades auxiliares, cate-
gorias de profissionais ab-
negados, que colocam em 
risco a própria saúde para 
salvar vidas de outras pes-
soas, surpreendentemente 
continuam absolutamente 
desvalorizadas por todo o 
Brasil. O reconhecimento 
popular da importância 
dessas categorias, infeliz-
mente, não corresponde 
a remunerações dignas. É 
essa incoerência que este 
projeto pretende corrigir”, 
explica Gica.

O vereador cita que a 
proposta de piso salarial 
nacional para Enfermei-
ros tem por referência o 
sétuplo do atual salário-
-mínimo. Já Técnicos de 
Enfermagem perceberão 
mensalmente, conforme 
a proposta, pelo menos 
70% desse valor referen-
cial e Auxiliares de Enfer-
magem e Parteiras, 50%.

“Afixação do piso sa-
larial nacional a profis-
sionais da enfermagem e 
das atividades auxiliares 
é um reparo imprescindí-
vel de ser feito. É preciso 
lembrar que na carreira 
da saúde a disparidade 

salarial é evidente e mar-
cante, basta comparar a 
remuneração de Médicos 
com a de Enfermeiros. 
Vale lembrar ainda que, 
enquanto o mundo en-
frenta o maior desafio 
sanitário deste século, o 
valor dos profissionais 
da saúde ficou ainda mais 
explícito e inquestioná-
vel”, acrescenta o verea-
dor progressista.

A moção, que foi subs-
crita pelos demais vere-
adores, será enviada aos 
três senadores catari-
nenses: Espiridião Amin 
(PP), Dário Berger (MDB) 
e Jorginho Mello (PL).

São Miguel do Oeste

O vereador Vagner Passos apresentou indicação na 
qual sugere que o governo promova melhorias na 

Praça do Expedicionário, está localizada nas proximida-
des do Hospital São Miguel. O vereador observa que o 
local tem recebido poucas ou nenhuma melhoria após a 
instalação da academia ao ar livre no local. “Além do la-
zer, a Praça do Expedicionário representa uma homena-
gem às pracinhas, soldados veteranos do Exército Bra-
sileiro, que formaram a Força Expedicionária Brasileira, 
que lutou junto aos aliados na Itália durante a 2ª Guerra 
Mundial”, menciona Passos.

Vereadores manifestam apoio a projeto do piso da Enfermagem 

Vereador sugere melhorias na 
Praça do Expedicionário 

Estado

O uso de máscaras em 
escolas da rede públi-

ca de Santa Catarina pode 
continuar sendo obrigató-
rio mesmo após o período 
da pandemia de Covid-19. 
Isso porque um Projeto de 

Lei que tramita na Assem-
bleia Legislativa obriga o 
uso do equipamento facial 
para alunos, professores 
e funcionários que estive-
rem com sintomas gripais.

Segundo o PL, de auto-
ria do presidente da Casa, 
Mauro de Nadal (MDB), 

a lei serviria não apenas 
contra a Covid-19, mas 
busca criar uma cultura 
de proteção contra todas 
as doenças transmitidas 
por vias aéreas, algo que 
já é comum em países do 
oriente do globo. 

Com isso, o texto pre-

vê o uso da máscara pro-
tegendo boca e nariz e 
que as próprias escolas 
devem disponibilizar os 
equipamentos. O PL foi 
encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça e 
o relator será o deputado 
Moacir Sopelsa (MDB).

Projeto torna obrigatório uso de máscara mesmo após pandemia

Deputado federal Celso Maldaner

São Miguel do Oeste

O prefeito em exercí-
cio de São Miguel do 

Oeste, Edenilson Zanardi, 
recebeu na tarde de quin-
ta-feira, 29, a visita do de-
putado estadual Kennedy 
Nunes, o qual confirmou 
a destinação ao município 
de uma emenda no valor 
de R$ 300 mil, que serão 
utilizados na ampliação 
da Creche Tio Patinhas, no 
bairro São Jorge. 

Zanardi agradeceu o 

deputado pelo comprome-
timento com as demandas 
locais. Nunes colocou-se à 
disposição, também, para 
a realização de possíveis 
palestras em São Miguel do 
Oeste, acerca de um tema 
que é uma das bandeiras de 
sua atuação na área social: 
a prevenção ao suicídio e à 
automutilação. A secretária 
de Educação, Sisse Velozo, 
coordenadoras da pasta e 
lideranças políticas ligadas 
ao parlamentar também 
acompanharam o ato.

Deputado entrega emenda de R$ 300 mil para ampliação de creche

Entrega da emenda foi feira pelo deputado Kennedy Nunes ao 
vice-prefeito Edenilson Zanardi

Ascom/P-SMO

Divulgação

São Miguel do Oeste

O prefeito de São Miguel 
do Oeste, Wilson Tre-

visan, encaminhou à Câ-
mara de Vereadores nesta 
terça-feira, 04, um projeto 
de lei que visa estabele-
cer um novo índice para a 
correção anual de taxas e 
impostos e também para 
a revisão geral anual dos 
servidores. A intenção da 
administração é simplifi-
car as contas públicas, de 
forma desburocratizada e 
moderna. Para isso, a pro-
posta é que o IPCA passe a 
ser o único índice utiliza-
do. Atualmente, para a cor-

reção de taxas e impostos 
municipais, é utilizado o 
IGP-M e para a revisão dos 
vencimentos dos Servido-
res.

Em 2020, o INPC acu-
mulado ficou em 5,45% e 
o IGP-M em 23,14%, o que 
forçou, por exemplo, um 
reajuste mais alto de todos 
os impostos e taxas. En-
quanto isso, o IPCA fechou 
o ano em 4,52%. “Quere-
mos utilizar um mesmo 
parâmetro em todas as 
nossas contas, para que o 
resultado seja justo para 
todos e ninguém seja pe-
nalizado, e optamos pelo 
IPCA por ele ser conside-

rado o índice oficial que 
mede a inflação em nosso 
país”, explica Trevisan.

O prefeito ressalta, ain-
da, que espera contar com 

a compreensão dos vere-
adores para que a Admi-
nistração Municipal possa 
atuar de forma equilibrada 
e igualitária.

Trevisan propõe índice único 
para correções anuais

Projeto de Lei enviado à Câmara visa desburocratizar
e modernizar a gestão municipal, tratando de forma

igualitária todas as contas públicas

Prefeito Wilson Trevisan

Divulgação
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Belmonte

Todos os alunos da Rede 
Municipal de Educação 

de Belmonte já retornaram 
às atividades presenciais 
em sala de aula. Segundo 
a secretária da Educação, 
Daiana Villa Basso, com a 
volta dos alunos do berçá-
rio e maternal I, o municí-
pio fecha os 100% de tur-
mas com aulas presenciais.

A volta às aulas seguiu 
uma metodologia e crono-
grama rigorosos, com um 
retorno gradativo que pos-

sibilitou melhor controle 
e adaptabilidade dos pro-
fessores, profissionais de 
apoio e dos alunos. “Con-
seguimos evitar equívocos 
e ajustar melhorar os pro-
cessos sem por ninguém 
em risco. O empenho dos 
profissionais e professores 
e a compreensão dos pais 
também foram salutares 
nestas fases”, ressaltou a 
secretária.

Ela encerra afirmando 
que os cuidados em sala de 
aula e áreas comuns conti-
nuam rigorosos e que toda 

equipe se empenha para 
que as crianças possam ter 

todas atenção e aprendiza-
do possíveis.

Todas as turmas da educação infantil 
já retornaram às aulas presenciais

A volta às aulas seguiu uma metodologia e cronograma rigorosos, com um retorno gradativo que 
possibilitou melhor controle e adaptabilidade dos professores, profissionais de apoio e dos alunos

O município fecha os 100% de turmas com aulas presenciais

Ascom/P-Belmonte

São Miguel do Oeste

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso realizou a 
primeira captação de órgãos do ano. O processo foi 

coordenado pela SC Transplantes, que regula a fila e re-
cebimento dos órgãos no Estado, trabalhando em con-
junto com a Comissão Hospitalar de Transplantes (CHT) 
da Instituição. O masculino, doador, irá beneficiar outras 
cinco pessoas.

 A autorização para a doação só ocorre após confir-
mação da morte encefálica. “É um momento de dor para 
a família, mas entendem a importância da doação de 
órgãos realizando um gesto de amor e solidariedade ao 
próximo”, ressalta a coordenadora da Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), Andréia Fiorini.

 A coordenadora de enfermagem ainda ressalta so-
bre a importância de conscientizar a sociedade sobre a 
importância da doação de órgãos e tecidos e, ao mesmo 
tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus 
familiares e amigos sobre o assunto. “A família é que re-
aliza a autorização e por este motivo a pessoa doadora 
de órgãos deve ter seu desejo expresso junto aos fami-
liares.”, ressalta.

Regional realiza 
primeira captação 
de órgãos de 2021

Descanso

O vice-prefeito Nei Brug-
nerotto assumiu sexta-

-feira, 30, a administração 
municipal de Descanso e 
ficará à frente do Executivo 
até o dia 31 de maio, período 
em que o prefeito Sadi Bona-
migo estará em férias. O ato 
de transmissão do cargo foi 
realizado na sala de reuniões 
da prefeitura e contou com a 
presença de alguns secretá-
rios municipais.

Brugnerotto explica que 

neste período dará priori-
dade principalmente aos 
trabalhos administrativos, 
além de acompanhar a re-
vitalização das estadas do 
interior. “Fico muito grato 
pelo prefeito me conceder a 
oportunidade de estar fren-
te ao executivo ainda nesse 
primeiro semestre. Nesse 
período darei atenção es-
pecial no acompanhamento 
das atividades das secreta-
rias, no atendimento à po-
pulação e nas melhorias das 
estradas”, destaca.

Nei Brugnerotto assume executivo por 30 dias

O ato de transmissão do cargo foi realizado hoje na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal

Ascom/P-Descanso
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São Miguel do Oeste

Concluída a fase de apli-
cação da primeira dose 

da vacina contra Covid-19 
para idosos, a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
São Miguel do Oeste vai 
iniciar a vacinação contra 
covid-19 para a popula-
ção com comorbidades, 
gestantes e puérperas e 
pessoas com deficiências 
permanentes. A nova fase 
de vacinação será subdi-
vidida por grupos, e serão 
atendidas somente pesso-
as com 18 anos acima.

Na manhã de ontem, 
quinta-feira, 06, das 08h 
às 11h, devem compare-
cer à Praça Walnir Botta-
ro Daniel as pessoas com 
Síndrome de Down, por-
tadores de doença renal 
crônica, transplantados e 
gestantes e puérperas com 
comorbidades.

A secretária de Saúde, 
Geni Girelli, informa que, 
para receber a vacina, é 
necessário apresentar um 
Comprovante de Residên-
cia, Cartão SUS, Carteira 
de Vacinação, RG ou CPF e 
um comprovante da defici-
ência ou comorbidade em 
que cada um se enquadra. 

Pessoas que estiverem 
com sintomas gripais ou 
que tiverem positivado 
para Covid nos últimos 30 
dias devem aguardar para 
receber a vacina em outra 
oportunidade.

MORTES
O Município de São Mi-

guel do Oeste informou o 
óbito de mais um pacien-
te com a doença, ocorrido 
na noite de domingo, 02. A 
paciente era uma mulher 
residente no município, 
com idade entre 75 e 80 
anos, que estava interna-
da no Hospital Regional 

Terezinha Gaio Basso, com 
registro de comorbidades. 
O número total de óbitos 

por covid-19 de pacientes 
residentes em São Miguel 
do Oeste chega a 46.

Vacinação de novos grupos 
prioritários inicia nesta quinta  

Portadores de Síndrome de Down, doença renal crônica, 
transplantados e gestantes e puérperas com comorbidades

serão os primeiros contemplados 

Belmonte

A Secretaria de Saúde de Belmonte ampliou a oferta 
de especialidades médicas à população. Dermatolo-

gista e pediatra são os novos profissionais contratados. 
O processo foi no modo pregão e, segundo a secretária 
de Saúde, Simone Radke, duas áreas muito requisitadas 
e com grande demanda de atendimentos no município.

Para atendimentos com o dermatologista Luciano 
Marcos Pereira, o paciente passará por uma triagem com 
o corpo médico da Unidade Central de Saúde, que fará a 
avaliação e o encaminhamento para exames mais deta-
lhados. Se confirmadas alterações, o cidadão será enca-
minhado então para o atendimento especializado.

Já a pediatra Suelen Raquel Dagostin, atende todas as 
sextas-feiras pela manhã, na Unidade Central. É necessá-
rio fazer o agendamento e seguindo a fila da regulação.

Novas especialidades 
médicas já estão 

disponíveis à população

Novos profissionais já estão atendendo a população

Ascom/P-Belmonte
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Região

A Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da 

Unoesc emitiu neste mês 
o relatório analítico do 
desempenho apresentado 
por diplomados do curso 
de Direito da Unoesc, que 
realizaram o 31º Exame 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de 2020. A 
análise teve o objetivo de 
identificar as potencialida-
des e limitações da quali-
dade da formação jurídica 
oferecida pela Instituição.

Das 14 instituições da 

Associação Catarinense 
das Fundações Educacio-
nais (Acafe), que tiveram 
estudantes realizando o 
exame, a Unoesc se posicio-
nou em 1º lugar no Oeste e 
em 8º lugar no ranking das 
universidades da Acafe.

O exame é constituído 
de duas fases e por uma 
opção de reaproveitamen-
to. Em Santa Catarina, foi 
realizado por 3.747 ba-
charéis. Desse total, 848 
(22,63%) obtiveram êxito. 
A aprovação dos diploma-
dos e estudantes da Uno-
esc foi de 24,01%. No Bra-

sil, o percentual médio de 
aprovação foi de 18,74%.

O bom resultado da 
Unoesc tem se repetido 
nos últimos exames apli-
cados, referente aos anos 

de 2016 a 2020. A Unoesc, 
em todas as edições, supe-
ra a média de aprovação 
nacional, e na maioria das 
edições supera a média do 
Estado de Santa Catarina.

Diplomados de Direito da Unoesc superam 
a média nacional em exame da OAB

O bom resultado da Unoesc tem se repetido nos últimos
exames aplicados, referente aos anos de 2016 a 2020

Guaraciaba

A Secretaria de Assistência Social de Guaraciaba este-
ve realizando durante o mês de abril as arrecadações 

da Campanha do Agasalho. Conforme a Secretária de As-
sistência Social, Ana Paula Reichert, as arrecadações dos 
itens roupas, calçados, roupas de cama, travesseiros e 
cobertores chegaram a mais de sete mil peças.  

Ana Paula explica ainda que neste momento a equipe 
realiza a separação das peças, para o início da entrega 
que iniciará na próxima segunda-feira, 10. A Secretária 
explica que as famílias que necessitam da doação dos 
itens devem comparecer nas dependências do Cras para 
agendar o dia da retirada, ou também pelo contato tele-
fônico ou via WhatsApp (49) 3645-2034 e (49) 98906-
2641. 

Ana Paula destaca a variedade e também a grande 
quantidade de peças arrecadas durante a campanha des-
te ano. São desde roupas de bebê até roupas de adulto, 
todas em grandes quantidades, além de itens como co-
bertores e roupas de cama e também calçados. A entre-
ga dos itens acontecerá junto ao Centro de Multiplo Uso 
Professor Alfredo Ames.

Campanha do Agasalho 
2021 tem mais de sete 

mil peças arrecadadas  

Entrega que iniciará na próxima segunda-feira

Ascom/P-Guaraciaba

Guaraciaba

O Departamento Mu-
nicipal de Esportes 

de Guaraciaba abriu as 
inscrições para as escoli-
nhas nas modalidades de 
Futsal Masculino e Femi-
nino e Voleibol Feminino. 
As inscrições encerram 
hoje, quinta-feira, 06. 

Conforme explica o 
assessor técnico despor-
tivo, Silvio Dondoni, po-
derão se inscrever para 

participar dos treina-
mentos esportivos das 
escolinhas crianças e 
adolescentes com idades 
entre 06 e 14 anos. Don-
doni ressalta que os pais 
ou responsáveis deverão 
comparecer no Depar-
tamento para realizar a 
inscrição e estar cientes 
dos termos de participa-
ção. Dondoni explica que, 
a princípio, as atividades 
têm previsão de iniciar 
segunda-feira, 10.

Inscrições para as escolinhas de Futsal e 
Voleibol encerram nesta quinta
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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

Cobrança de tarifa 
por disponibilização 
de cheque especial 
é inconstitucional

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconsti-
tucionalidade do artigo 2º da Resolução 4.765/2019 

do Conselho Monetário Nacional (CMN), que permitia a 
cobrança de tarifa pela mera disponibilização de cheque 
especial, ainda que não utilizado, em conta de pessoas fí-
sicas e de microempreendedores individuais. A decisão, 
unânime, seguiu o voto do ministro Gilmar Mendes, rela-
tor da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6407, 
ajuizada pelo Podemos. O julgamento ocorreu na sessão 
virtual encerrada em 30/4.

No ano passado, o ministro havia suspendido o dis-
positivo em decisão cautelar, posteriormente referenda-
da pelo Plenário. Agora, com a análise definitiva da ma-
téria, a ação do Podemos foi julgada procedente, com a 
declaração da sua inconstitucionalidade.

Ao votar sobre o mérito da norma, Gilmar Mendes 
manteve os argumentos apresentados anteriormente. 
Segundo o ministro, a cobrança, apesar de se denominar 
“tarifa”, confunde-se com outras duas potenciais nature-
zas jurídicas: tributo, na modalidade de taxa, pois será 
cobrada apenas pela disponibilização mensal de limite 
pré-aprovado do cheque especial; ou cobrança antecipa-
da de juros, diante da possibilidade de compensação da 
“tarifa” com os juros.

Para Gilmar Mendes, ao intervir na economia e es-
tipular taxa máxima de juros na contratação do cheque 
especial, o CMN procurou se valer de medida compen-
satória que não tem amparo no ordenamento jurídico 
nacional, criando tarifa nunca cobrada pelas instituições 
financeiras nacionais durante mais de 40 anos de exis-
tência dessa modalidade de crédito.

O ministro ressaltou, ainda, que a norma incide sobre 
contratos em curso, que não previam qualquer custeio 
de manutenção do limite disponível, em clara afronta ao 
inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição. Por fim, obser-
vou que a resolução somente atinge pessoas físicas e mi-
croempreendedores individuais, “deixando ao largo as 
empresas, em clara medida intervencionista-regulatória 
anti-isonômica”. Segundo ele, ou o serviço em si é cobra-
do, independentemente de quem seja mutuário, ou não 
pode ser cobrado apenas de parcela dos consumidores.

Fonte: stf.jus.br

São Miguel do Oeste

As 12 creches de São 
Miguel do Oeste re-

tomaram o atendimento 
presencial segunda-fei-
ra, 03, seguindo todos 
os protocolos sanitários 
e demais cuidados para 
preservação da saúde 
das crianças e profis-
sionais. A fim de evitar 
aglomerações, neste 
primeiro momento, o 
atendimento ocorre so-
mente em meio período, 
de manhã, das 07h30 
às 12h15, e à tarde, das 
13h15 às 18h.

Depois de um ano 
pronta, a nova creche do 
centro, localizada no pré-
dio do antigo Besc, pôde 
receber crianças pela 
primeira vez. O imóvel 
foi adquirido pelo muni-
cípio no final de 2018 e 
totalmente remodelado 
para atender à sua nova 

finalidade. No local, 105 
crianças serão atendidas 
a partir de hoje.

O prefeito, Wilson Tre-
visan, acompanhado do 
vice-prefeito Edenilson 
Zanardi e da secretária de 
Educação, Sisse Velozo, 
esteve no local e disse que 
é uma alegria poder pro-
porcionar a estas crianças 
um retorno saudável ao 
convívio social.

De acordo com a se-
cretária, o município 
conta, atualmente, com 
cerca de mil crianças 
matriculadas nos cen-
tros de educação in-
fantil e está preparado 
para receber um número 
ainda maior. Os pais in-
teressados em matricu-
lar seus filhos, podem 
entrar em contato pelo 
número 3631-2011 e 
consultar a disponibili-
dade de vagas em cada 
unidade.

Trevisan destaca a 
importância de oferecer 
um atendimento huma-
nizado e seguro às crian-
ças, para que os pais 
possam trabalhar com 
tranquilidade, sabendo 
que seus filhos estão em 

boas mãos. “Nosso tra-
balho é neste sentido, 
acolhendo as crianças 
com muito carinho e cui-
dado, para que as famí-
lias possam ter uma me-
lhor qualidade de vida”, 
salienta.

Creches retomam atendimento 
presencial no município

Depois de um ano pronta e sem poder receber
alunos, a nova creche do centro é uma 

das 12 unidades e passa a acolher as crianças

Prefeito Wilson Trevisan esteve na creche do centro da cidade, 
que recebe as crianças pela primeira vez 

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

Começou segunda-fei-
ra, 03, a segunda edi-

ção da campanha “Cora-
ções que Alimentam” em 
São Miguel do Oeste. A 
iniciativa é do Lions Clu-

be Universidade, Lions 
Clube São Miguel do Oes-
te, Lionesses e Leo Clu-
be. A ação foi criada para 
arrecadar donativos para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade devido 
da pandemia de Covid 

19. 
Além de alimentos, os 

clubes de serviço vão ar-
recadar materiais de hi-
giene e limpeza. No pró-
ximo sábado, 08, véspera 
do Dia das Mães, será re-
alizado um ‘drive thru’ 

na Praça Walnir Bottaro 
Daniel para o recebimen-
to de donativos. A orien-
tação é de que as pesso-
as deixem as doações na 
praça, mas não fiquem 
no local para evitar aglo-
merações.

Segunda edição da campanha
 “Corações que Alimentam”
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DÁ VOLUME AÍ 

-‘Where Is My Mind?’ - Pixes.
-‘Pumped Up Kicks’ - Foster The Pe-

ople.
-‘Love Street’ - Doors.
-‘Psycho Killer’ - Talking Heads.
-‘Forgotten Years’ -  Midnight Oil.
-‘The Passenger’ (live) - Iggy Pop & David Bowie.
-‘The White Stripes’ - Seven Nation Army.
-‘The Spirit Of Radio’ - Rush.
-‘Poison Heart’ - Ramones.

TEM QUE OFENDER II

Tem que ofender todo mundo. Machista 
que joga lixo na rua, bate em mulher e 

animal doméstico e feminista que está sempre 
de mal com a vida. Tem que ofender sem medo. 

Tem que ofender empresário que frauda e 
malandro pedindo esmola. Tem que ofender 
garçom e vendedor que te olha de lado. Ofende, 
xinga aí quem te explora sem te dar nada em 
troca e o país entra nos eixos logo, logo. 

Liberdade de expressão que não é usada 
quando deveria ser é autocensura. Isso é pior 
que um juiz fechar jornal ou tirar filme do cine-
ma ou da televisão. 

Ofende até a mim que se você tiver razão eu 
agradeço e se não tiver eu não dou bola, só te 
bloqueio.

TEM QUE OFENDER I

Ofender no Brasil não deveria ser direito. De-
veria ser obrigação. O brasileiro é condes-

cendente com quem lhe rouba a carteira, o salário, 
a liberdade, as oportunidades, a saúde, a merenda, 
a educação e o futuro, em nome da nação. 

Tem que ofender de verdade. Burocrata, polí-
tico corrupto, comunista, socialista, democrata, 
reacionário que gosta de censura oficial e uni-
versitário que gosta do politicamente correto. 

TODOS SABEM; TODOS COMENTAM

Não é novidade pra ninguém que rola mui-
ta baixaria na “high society” migueloes-

tina. Traições, chantagens entre madames, ma-
rido que bate na esposa e ‘outras cositas mas’.

São Miguel não é uma cidade grande. De 
uma ou outra forma, cedo ou tarde, todos ficam 
sabendo. A questão é que como se trata de gen-
te da alta sociedade e/ou abastada o pessoal 
“finge não saber”. 

VICIADOS EM ANESTESIA

Pessoas que se iludem com o aperto de 
mãos de candidatos a cada dois anos (e 

sentem-se importante por isso). Nas inflama-
das discussões sobre política, motivadas pelo 
excesso de cachaça, argumentam sem conheci-
mento de causa, pois não sabem nada além da 
sigla que defendem.

Desinstruídos. Desabilitados. Desacredita-
dos. Desanimados. Na verdade são “dependen-
tes de elogios fajutos” que se transformam em 
bálsamo e combustível para ‘andar mais um 
pouco’ e ir tocando a vidinha. 

COISAS QUE NÃO TÊM IMPORTÂNCIA

-Lista do Dimenstein. 
-Hipopótamo. 

-Tese de mestrado de sociólogo. 
-Opinião da Fernanda Lima.
-Prazos de serviço público. 
-Aulas de desenho. 
-Novelas da Glória Perez. 
-Textinhos da Cora Rónai. 

DO JEITO QUE ESTÁ 

O Brasil está colocando em prática a sua 
versão do grande reset. Anistia ampla, 

geral e irrestrita para todos os corruptos, de-
magogos, populistas, parasitas que sempre 
roubaram o país através da política com seus 
partidos que não passam de gangues de ma-
fiosos, também conhecidas como organizações 
criminosas ou, simplesmente, quadrilhas.

ASSIM Ó:

-Ateu até o avião dar pane.
- Feminista até o garçom entregar a conta.

- Comunista até o primeiro DARF.
- Vegano até o cheirinho do churrasco começar.
- E por último mas não menos importante - con-

tra o tratamento precoce até o PCR positivo.

LIVRES

Livraram os corruptos. Óbvio. Estão se-
guindo a sabedoria popular.  Ladrão que 

rouba ladrão, cem anos de perdão.

Carolina Mendes 

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Luana Reymond 
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DAS MINHAS FILOSOFIAS DE ARAQUE  

Toda grande arte é humorística e da mesma 
forma são a ciência e a religião. Aqueles 

que levam a arte, a ciência e a religião muito a sé-
rio, perdem seus melhores pontos. 

Nietzsche chegou perto desse insight com sua 
ideia de uma “ciência gay” (fröhliche Wissens-
chaft), mas não percebeu isso com a religião que 
ele levou muito a sério e, portanto, não conseguiu 
entender e apreciar seu significado mais profundo.   

Infelizmente, ele teve muitos seguidores a esse 
respeito que ainda não entenderam o que os tor-
na amargos, frustrados e insuportáveis para nós, 
que até encontramos muito humor em Aristóte-
les, Tomás de Aquino e Kant com o “pessimista” 
Schopenhauer como o mais engraçado de todos.  

Entre os músicos ninguém, é claro, se aproxi-
ma de Mozart no que diz respeito ao humor. Ele 
é o mais engraçado de todos. Em Escultura e pin-
tura você olha para o David de Michelangelo, a 
reação honesta deve ser rir e nem é preciso dizer 
que não há melhor sorriso engraçado do que o da 
Mona Lisa. E eu poderia continuar... 

MOTIVO DE RISADA

Alguns profissionais – de todas as áreas 
– em São Miguel se julgam maiorais. E 

agem como tais. A propósito: o ridículo manda 
lembranças.

O ego inflamado se deve aos lambe-botas. 
Só que se exercerem a profissão em uma cida-
de com uma dúzia de habitantes a mais do que 
aqui - e mantiverem a mesma postura - serão 
motivos de gozação.   

O QUE VOCÊ TEM A DIZER? 

Noutro dia, dezenas de amigos - da onça? - 
compartilharam uma foto em que o filho 

do Fábio Júnior, com os glúteos de fora, tasca 
uma ‘bitoca’ num moreno. Até hoje não sei se é 
montagem bem feita ou desejo legítimo. E não 
faço questão de saber, não. 

Agora, pelo Instagram, acabei de assistir a 
um vídeo em que o tal do Fiuk chora babando 
enquanto narra suas tristíssimas dificuldades 
econômicas, dentre as quais vender seus ins-
trumentos musicais. Meia dúzia de lágrimas 
forçadas depois, diz que tem o sonho de ganhar 
um milhão e meio de reais. 

E concluí que mostrar a bunda foi ligeira-
mente mais digno. Ligeiramente.

QUANDO NEM O DINHEIRO AJUDA

Como deve ser difícil a vida de um homem en-
dinheirado que pode ter quase tudo, menos 

a mulher que ama. Mesmo estando com outra.
O jeito é esperar, pois dizem que o tempo 

cura tudo. Às vezes, em alguns casos, demora 
um ‘pouquinho’.

Sei lá, quem sabe para o tempo passar mais 
rápido uma alternativa seria procurar ajuda 
em cartomantes, nos búzios, nas cartas, despa-
chos. Um banho de sal grosso, talvez...

JUSTIÇA BRASILEIRA

A única coisa previsível na Justiça brasi-
leira é a imprevisibilidade. Até decisões 

justas são tão imprevisíveis quanto as injustas, 
e não menos imprevisível do que isso é conse-
guirmos saber o que é justo e injusto e se al-
gum dia chegaremos lá.

OUTONO

Entre o inverno e o verão prefiro o outono. 
A primavera não me atrai (é uma estação 

que falseia trazer uma “nova fase”).
No verão suamos. No frio trememos. Para quem 

é abstêmio cerveja e vinho não fazem diferença.
A indiferença em qualquer estação é a solidão. 

Detestável para alguns. Prazerosa a outros. Penso 
que quem aprecia viver só prefere o outono. E os 
“imprevisíveis” também (frio de manhã, calor à 
tarde e a temperatura diminui de noite. Na ma-
drugada nova alteração nos termômetros). Osci-
lações. Próprio dos denominados “de lua”.

A personalidade de quem tem um coração 
“frio” pode ser “quente”.  E vice-versa. No outo-
no as “folhas caem”. Mas é certo que as árvores 
voltarão a florescer. O sombrio não é eterno. É 
passageiro.   

INTERESSANTE

A partir do terceiro ano as coisas tornam-
-se menos complicadas no casamento, 

de acordo com uma pesquisa realizada no Rei-
no Unido com 2000 casais. É que ele e ela já 
‘descobriram’ os defeitos um do outro e se ha-
bituaram a partilhar tudo. Além disso, cada um 
sabe seu lugar na casa.

Contudo, a partir do quinto ano surgem 
novos problemas. É que a maioria dos casais 
tem filhos e uma carga horária maior - o que 
os torna mais cansados, especialmente para ‘se 
aturarem’ -. Mas se conseguirem ultrapassar a 
famosa ‘crise dos sete anos’ é quase certo que o 
relacionamento será longo e feliz.

Lembrando: O estudo foi realizado no Reino 
Unido. Talvez, no Brasil, os resultados seriam 
diferentes. Bem provavelmente para pior.

TUDO INVERTIDO

Lugar de criança é na escola, de bandido é 
na cadeia, de louco é no hospício, de polí-

tico é no Congresso, de palhaço é no circo.
Só que no Brasil isso tudo é invertido. Tem 

louco na escola, bandido no Congresso, palhaço 
no hospício, político no circo e criança na cadeia.

BONS DE CORAÇÃO

Em São Miguel há clubes de serviço e pes-
soas que ajudam os menos favorecidos.

Praticam a caridade. E fazem com a verdadei-
ra intenção de ajudar. Não querem ser bajuladas 
por suas ações. Muito menos nada em troca.

E, neste contexto, faço referência ao místico 
e mestre espiritual armênio, George Ivanovi-
ch Gurdieff. O autor do livro ‘A Vida Só é Real 
Quando Eu Sou’, aconselha: “Não penses nos 
benefícios que advirão da tua obra”.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Não adianta comprar sapatos novos e an-
dar a pé.

O SOM

“Memórias desaparecem como um olhar 
através de um espelho enevoado. De-

cisões também. Decisões são feitas, não compra-
das”. Parte da letra de ‘Kids’ - MGMT.

Letycia Alves

Ariane Cunhasque Bertoldi 

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 06 de maio de 2011.

Sábado a Farol promoveu show com Comu-
nidade Nin-Jitsu. Trata-se, para quem não 

sabe, de uma banda gaúcha, muito respeitada 
no vizinho Estado e que já se apresentou em 
países da Europa em uma turnê que durou dez 
dias. Depois a festa continuou com dois Djs.

 O que decepcionou foi o público que ficou 
muito aquém do previsto. 
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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)

Estado

A cooperativa de crédi-
to Sicoob conquistou 

o segundo lugar do país 
em pontos de atendimen-
to físico, segundo o Banco 
Central. O Sicoob havia 
conquistado a terceira 
posição em dezembro de 
2020 e agora ganhou a vi-
ce-liderança com o plano 
de expansão em curso. O 
primeiro lugar é do Ban-
co do Brasil, com 4.380 
agências, e o Sicoob está 
em segundo, com 3.480.

De acordo com infor-

mações da instituição 
financeira cooperativa, 
foram inaugurados 197 
pontos de atendimento 
em 2020 e, para 2021, 
há a expectativa de nova 
expansão. Em cinco anos, 
o Sicoob fez crescer o 
número de agências em 
mais de 40%, uma média 
de 8% ao ano, enquanto 
outros agentes reduziram 
em até 25% a atuação 
presencial.

O diretor de Coorde-
nação Sistêmica e Rela-
ções Institucionais do 
Sicoob, Ênio Meinen, 

explica que o redimen-
sionamento da rede é 
natural, ainda mais em 
tempos de pandemia, por 
conta da evolução digital 

e oportunidade de racio-
nalização no âmbito dos 
bancos, que atingiram a 
plenitude de sua rede há 
mais tempo.

Sicoob é a segunda maior rede de 
atendimento do Brasil, segundo BC

O primeiro lugar é do Banco do Brasil, com 4.380 agências, 
e o Sicoob está em segundo, com 3.480

Santa Helena

O secretário de Saúde 
de Santa Helena, Car-

los Roberto Mello, fez uma 
prestação de contas sobre 
os atendimentos realizados 
nos primeiros quatro meses 
do ano. Conforme Mello, de 
janeiro até o final de abril 
foram realizadas mais de 
2.600 consultas, incluindo 
os atendimentos na Unida-
de de Saúde e no plantão, 
que é realizado na Associa-
ção Hospitalar de Tunápo-
lis. “Isso significa que foram 
mais de 700 consultas por 
mês nesse período”, sinteti-
za o Secretário.

Mello destacou que 
cada atendimento gera 

encaminhamentos de exa-
mes ou demandas na far-
mácia. Foram feitos 2.100 
exames básicos na Unida-
de de Saúde, como exames 
de fezes, urina e sangue e 
300 exames nos últimos 
dois meses foram feitos a 
partir do credenciamento 
com o Hospital de Tuná-
polis. “Isso gerou 3.600 
atendimentos na farmá-
cia da Unidade de Saúde. 
Nosso munícipe quando 
se dirige à farmácia é para 
pegar algum medicamen-
to. Todo esse atendimento 
e a demanda dos remé-
dios gerou um valor de R$ 
77.000,00”, explica Mello.

O Secretário destaca 
que praticamente a meta-

de da população de Santa 
Helena retira algum tipo 
de medicamento da Far-
mácia. Conforme ele, há 
situações e demandas que 
também geram atendi-
mentos fora do domicílio. 

O deslocamento dos veí-
culos da saúde para Mara-
vilha, Chapecó, São Miguel 
do Oeste e outras cidades 
totalizaram 150 viagens, 
sem contar as emergên-
cias e urgências. 

Secretário presta contas dos atendimentos 
realizados na saúde

Secretário de Saúde, Carlos Roberto Mello

Ascom/P-Santa Helena
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Horóscopo
Semanal

Saber o que você quer e onde deseja chegar é fun-
damental para escolher as atitudes certas, ariano. 
É hora de agir mais baseado no coração e sabendo 
ter a paciência de esperar o momento certo. Saber 
quem são seus verdadeiros amigos e parceiros ide-
ais para cada projeto também pode ser de grande 
valia neste momento. Cuide daquilo que já con-
quistou.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um ótimo momento para pensar como anda sua 
rotina, libriano, e em como introduzir mais coisas 
saudáveis e divertidas em sua vida. Um momento 
importante e decisivo em suas relações afetivas e 
familiares, com novos combinados e compromiss-
sos. É importante saber o que quer e se posicionar 
para o bem de suas relações.

É um momento bom para fechar ciclos, taurino. 
Concentre-se no que é bom e importante para 
você. Os assuntos de trabalho estão em foco e 
é hora de se dedicar aos projetos que você con-
sidera mais importantes. O céu do momento é 
inspirador para você, mas talvez seja necessá-
rio impor seus tempos e limites para fazer do 
seu jeito.

Um momento de pausa necessária, escorpiano. Im-
portante diminuir o ritmo e repensar estruturas. O 
céu do momento pede que você se organize tam-
bém em termos de rotina doméstica. Os assuntos 
da casa e da familia tendem a se impor, pedindo 
mais atenção da sua parte. As relações podem tra-
zer mudanças em sua vida.

As coisas podem se movimentar bastante nas 
próximas semanas, geminiano, e é importante se 
organizar bem para não perder oportunidades. 
Tente adiantar trabalho ao longo dessa semana 
e não deixar pendências para as próximas. É um 
bom moemnto para intensificar seus estudos e 
para focar nos projetos de trabalho que você 
mais gosta.

Um momento bom para organizar os pensamentos, 
sagitariano, e repensar a forma como se comunica 
e como se posiciona nos momentos de crise e ten-
sões. Sua rotina pede mais organização, especial-
mente para lidar com os imprevistos e contratem-
pos que podem surgir. Pode ser um bom momento 
para iniciar uma dieta e mudanças de hábito.

É importante saber agir e se posicionar, cance-
riano, e não ter medo de mudar, canceriano. Os 
assuntos pessoais estão em pauta e o momento 
é de repensar e mudar hábitos, padrões e com-
portamentos, para que sua vida seja mais orga-
nizada e saudável. Este é um bom momento para 
aprender a priorizar e falar não.

Um céu cheio de oportunidades para você se orga-
nizar com as questões materiais, capricorniano. 
Um momento para repensar seus investimetnos 
e questões financeiras e saber onde pode investir 
melhor. Um céu de oportunidades em termos de di-
versão e relacionamentos pessoais. Lembre-se que 
é tempo de investir em você e se divertir.

Foco no trabalho e nas parcerias, leonino. O céu 
da semana pode trazer contratempos e revira-
voltas profissionais e até mesmo com relação a 
caminhos de vida. Saber que pode contar com 
as pessoas é uma forma de atravessar bem esse 
momento, que também pede mais compromisso e 
comprometimento nas suas relações.

Um ótimo momento para cuidar do visual, aqua-
riano, e também para incluir novos hábitos em sua 
rotina. Um momento decisivo em termos de casa, 
familia e aspectos pesosais, que podem trazer re-
viravoltas e situações surpreendentes. Tome seu 
tempo, faça tudo no seu ritmo e não tenha medo 
ou vergonha de pedir tempo pra pensar, sempre 
que necessário.

Um ótimo momento para colocar as coisa em dia 
, virginiano. Organize sua rotina, priorize o que é 
mais urgente ou importante para você, cuide da 
saúde e não se deixe levar pelo ritmo dos outros. Só 
você sabe a melhor forma de fazer e o ritmo ade-
quado para não se sobrecarregar e ter a qualdiade 
que você deseja. Cursos ligados ao trabalho são 
bem vindos.

É fundamental saber se recolher, pisciano, saber 
falar não, se posicionar e não se sobrecarregar por 
conta dos problemas dos outros. Cuide bem de sua 
saúde, especialmente de tudo aquilo que é crônico. 
É importante saber o que quer, o que gosta e pre-
cisa para que não tenha problemas na hora de se 
comunicar e se relacionar.

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

São Miguel do Oeste

Dois empreendimen-
tos na área de lati-

cínios contarão com o 
apoio do município para 
investir cerca de R$ 1 
milhão em São Miguel 
do Oeste e incrementar 
ainda mais o movimento 
econômico local. O Con-
selho Municipal de De-
senvolvimento Econômi-
co Sustentável (Comdes) 
aprovou mais dois pedi-
dos de incentivo duran-
te reunião realizada na 
manhã de quinta-feira, 
29, no Salão Nobre da 
Prefeitura.

De acordo com o 
presidente, Rudinei dos 
Santos, são dois proje-
tos de investimento na 
área de laticínios, que 
contarão com o apoio do 

município na forma de 
horas-máquina para sua 
implantação. Estes dois 
novos empreendimentos 
rurais somarão, juntos, 
cerca de R$ 1 milhão de 
investimento, ajudando 
a alavancar o movimen-
to econômico de São Mi-
guel do Oeste, além de 
gerar emprego e renda.

O prefeito em exercí-
cio, Edenilson Zanardi, 
salienta que, com estes 
dois novos projetos, o 
montante de investi-
mentos que estão sendo 
realizados em empre-
endimentos rurais do 
município, com incenti-
vo econômico do poder 
público, chega aos R$ 37 
milhões.

Zanardi lembra, ain-
da, que está tramitando 
na Câmara de Vereado-

res um projeto do Exe-
cutivo que prevê o lança-
mento da segunda etapa 
do projeto Juro Zero, um 
dos braços econômicos 
do programa “Agora é 
Crescer”, aumentando 
o limite de crédito. “Na 

primeira etapa, cerca 
de 300 empreendedores 
rurais e urbanos foram 
beneficiados, e financia-
ram cerca de R$ 3 mi-
lhões em seus negócios, 
com os juros pagos pelo 
Município”, destaca.

Comdes aprova novos 
projetos de incentivo

Dois novos empreendimentos rurais somarão, juntos, cerca de R$ 1 milhão de investimento

Novos investimentos foram aprovados em reunião do Comdes 

Ascom/P-SMO

Belmonte

A Companhia Integrada 
de Desenvolvimento 

Agrícola de Santa Catari-
na  (Cidasc) estendeu as 
inscrições para o Progra-
ma Nacional de Controle 
e Erradicação da Bruce-
lose e Tuberculose até dia 
20 de maio. O produtor 
rural de Belmonte que ti-
ver interesse em executar 
as fases da certificação 
de propriedade livre das 
duas doenças deve pro-
curar o escritório muni-
cipal da Cidasc até dia 20 

de maios. As duas primei-
ras fases têm subsídio de 
50%.

O objetivo do pro-
grama é diminuir ou até 
mesmo erradicar a inci-
dência de casos de Bruce-
lose e Tuberculose bovi-
na e bubalina e certificar 
propriedades que ofere-
çam aos consumidores 
produtos de baixo risco 
sanitário. 

A certificação é feita 
de forma opcional pelos 
produtores. O processo 
tem dois exames de todos 
os bovinos e bubalinos da 

propriedade, que são rea-
lizados com intervalo de 
6 a 12 meses entre os tes-
tes. A certificação agrega 

valor ao leite produzido e 
também garante a saúde 
dos produtores, dos bovi-
nos e dos consumidores.

Estendidas inscrições para propriedade livres 
de Brucelose e Tuberculose
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Grãos têm 
nova alta 
  Os preços dos principais 
grãos da produção 
catarinense encareceram 
novamente em abril. 
Segundo dados da Epagri, 
a saca de 60kg de milho 
teve preço médio no 
atacado de R$ 102,34 no 
período, alta de 12,5% 
frente aos R$ 90,93 de 
março. Já a soja valorizou 
menos: 1,6%. O preço 
médio pela saca passou 
de R$ 175,18, em março, 
para R$ 178,04, em abril. 
Nos dois casos, o valor é o 
maior da história. 

Com a redução na entre-
ga de doses da vacina Co-
ronavac contra a Covid-19, 
milhares de catarinenses 
ficaram sem previsão 
para receber a segunda 
aplicação do imunizante. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) está buscando 
informações junto aos 
295 municípios para saber 
quantas pessoas receberam 
a Coronavac e onde há falta 
de estoque para realizar a 
cobertura. A pasta estima 
em cerca de 20 mil pessoas 
em todo o Estado. 

As informações estão 
sendo apuradas pelas re-
gionais de saúde. Após ter 
o quantitativo exato, a SES 

vai pedir ao Ministério da 
Saúde uma complementa-
ção de doses da Coronavac 
a fim de garantir a segunda 
aplicação para essas pesso-
as. O pedido deve aconte-
cer até o final da semana 
e as remessas enviadas na 
sequência.

O problema foi causado 

pela aceleração da primeira 
aplicação. Muitos municí-
pios adiantaram a imuni-
zação de idosos acima de 
60 anos, sem reservar as 
doses de segunda aplicação 
para idosos acima de 65 
anos e outros grupos prio-
ritários. Segundo o supe-
rintendente de Vigilância 

em Saúde da SES, Eduardo 
Macário, o problema acon-
teceu também em outros 
estados.

Entre essas 20 mil pesso-
as, muitas já completaram 
os 28 dias de intervalor 
sugerido pela fabricante. "É 
preciso que quando che-
garem as doses as pessoas 
vão se vacinar, mesmo com 
atraso de um, dois, cinco 
dias, isso não vai prejudicar 
a produção dos anticorpos 
ou gerar perda de potên-
cia", afirmou Macário. No 
início da semana, o Estado 
até recebeu novas doses, 
mas dos laboratórios Pfizer 
e AstraZeneca: todas para 
primeira aplicação.

RCN - 625 | rcnonline.com.brA RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

Sicoob é segundo colocado em 
atendimento presencial no país

Em abril, o Sicoob 
conquistou a segunda 
colocação em atendimen-
to presencial do país entre 
as instituições financeiras. 
No ranking, o Banco do 
Brasil é o primeiro, com 
4.380 pontos de atendi-

mento físico. O Sicoob 
está logo atrás, com 3.480. 
Em cinco anos, o número 
de agências do Sicoob 
cresceu 40%, uma média 
de 8% ao ano, enquanto 
outras instituições reduzi-
ram em até 25%.

CRISTIANO ANDUJAR/PMF

DIVULGAÇÃO

Em SC, 20 mil estão sem previsão 
para segunda dose da vacina
Municípios aceleraram primeira aplicação e faltaram doses; governo vai pedir novo lote

Fiesc cobra concessões
Diante do corte de R$ 136 milhões previstos para obras 

federais no Estado em 2021, o presidente da Federação das 
Indústrias de SC (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar, cobrou 
a realização de concessões e privatizações. Segundo ele, o 
valor que sobrou para Santa Catarina - pouco mais de R$ 
100 milhões - corresponde a 14% do que o Estado precisa 
por ano para garantir o mínimo de infraestrutura.

Comércio catarinense II
Outra pesquisa da Fecomércio/SC, desta vez sobre os 

impactos das vendas de Páscoa, apontou que o consumi-
dor está mais propenso a comprar após a crise de 2020. 
O estudo mostrou que, entre os catarinenses que plane-
javam comprar um presente para a data, 88% realmente 
compraram, contra 72,4% de 2020. A taxa de desistência 
caiu de 27,6% (2020) para 12% (2021). 

Comércio catarinense I 
As compras de Dias das Mães devem registrar um au-

mento na participação do comércio virtual. É o que mos-
tra uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo de SC (Fecomércio/SC). O 
estudo aponta que o percentual de consumidores que vai 
adquirir o presente pela internet será de 19%. Aumento 
relevante na relação com 2019 (3,8%) e 2020 (12%).



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 06/05/2021 - Edição 1059 13www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM GERAL

São Miguel do Oeste

O curso de Psicologia 
da Unoesc São Miguel 

do Oeste recebeu convite 
para participar da pesqui-
sa “Gênero, violência e a 
(des)construção da mas-
culinidade: uma análise 
do trabalho grupal com 
os homens autores de vio-
lência contra a mulher no 
contexto brasileiro”. A pes-
quisa de âmbito nacional 
está sendo realizada pela 
pesquisadora vinculada à 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) de Brasília, Lore-
na Padilha Pereira. 

O convite foi feito devido 
ao “Programa Basta”, que é 
realizado desde 2018, fruto 
de uma parceria da Unoesc 
com o Poder Judiciário e 
com a Delegacia de Polícia 
de Proteção à Criança, ao 
Adolescente, à Mulher e ao 
Idoso (DPCami).

Segundo a pesquisado-
ra Lorena Padilha Pereira, 
o objetivo do questionário 
é conhecer a metodologia 
das experiências grupais 
para a elaboração de um 
material com informações 
de atividades realizadas 

em cada Estado do Bra-
sil.”As informações serão, 
posteriormente, publica-
das, garantindo a transpa-
rência do conteúdo apu-
rado e a visibilidade das 
ações. Por isso, é de grande 
importância a participação 
da Unoesc que, por meio 
de suas iniciativas, prota-
goniza o enfrentamento à 
violência contra a mulher”, 
relata a pesquisadora da 
Fiocruz.

A coordenadora do 

curso de Psicologia, pro-
fessora Lisandra Antunes 
de Oliveira, destaca que o 
convite para participar da 
pesquisa evidencia o com-
prometimento e a garantia 
de direitos da Psicologia, 
que cumpre com a sua 
prerrogativa de profissão, 
promovendo saúde mental 
e qualidade de vida a toda 
população. 

Cerca de 500 homens 
autores de violência do-
méstica já foram atendi-

dos pelo “Programa Basta”. 
Lisandra frisa que o índice 
de reincidência é de ape-
nas 0,02%. “É importante 
ressaltar que o homem 
será a mesma pessoa em 
todas as suas relações, o 
que irá mudar é a outra 
pessoa. Portanto, mudan-
do o seu comportamento, 
automaticamente, estará 
modificado nas futuras 
relações, além de ressig-
nificar as suas vivências”, 
explica a professora.

Curso de Psicologia da Unoesc 
participa de pesquisa da Fiocruz

O convite foi feito devido ao “Programa Basta”, que é realizado desde 2018

Pesquisadora da Fiocruz, Lorena Padilha Pereira 

Ascom/P-Unoesc

Bandeirante

O município de Bandei-
rante, em parceria 

com a Epagri local, está re-
alizando as inscrições dos 
agricultores interessados 
em participar do pro-
grama “De olho na água”. 
Segundo a engenheira 
agrônoma da Secretaria 
de Agropecuária, Meio 
Ambiente e Desenvolvi-

mento Econômico, Paula 
Stringhini, o projeto em 
questão envolve diversas 
ações de enfrentamento a 
estiagem e de preservação 
ambiental. 

Neste ano, o município 
está propondo a limpeza 
dos reservatórios existen-
tes no interior. Segundo 
Paula, este trabalho tem 
como objetivo principal a 
melhora da qualidade de 

água nas propriedades de 
Bandeirante. O programa 
“De olho na água” desen-
volvido em Bandeirante 
também prevê que cada 
projeto executado atenda 
a legalidade ambiental. 

O trabalho visa reduzir 
o risco de contaminação 
das águas disponibili-
zadas nos reservatórios 
existentes. Os interessa-
dos em participar devem 

fazer sua inscrição na pró-
pria secretaria ou mesmo 
na Epagri. Paula lembrou 
que o procedimento está 
disponível desde o co-
meço desta semana e se-
gue até o próximo dia 07 
de maio. Para participar 
do programa “De olho 
na água”, os agricultores 
devem estar munidos de 
uma série de documentos 
na hora da inscrição. 

Abertas as inscrições para o Programa “De olho na água”

Guaraciaba

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Guara-
ciaba está divulgando um relatório dos trabalhos re-

alizados no Viveiro Municipal desde a sua implantação. 
Segundo0 o secretário responsável, Sérgio Thalheimer, o 
Viveiro foi implantado no município em 2017 e sua cons-
trução está localizada próximo à Escola Municipal Pedro 
Theobaldo Ritter, no Bairro Santa Terezinha.  

Um dado apresentado no relatório são a quantidade 
de mudas e a variedade que são produzidas. De 2017 a 
2021, já foram produzidas mais de 80 mil mudas tanto 
de árvores nativas como de mudas de flores e chás. A 
produção até o momento já beneficiou mais de 500 pro-
priedades, além de instituições e espaços públicos.  

Thalheimer explica que quando construído, o Viveiro 
tinha como seu principal objetivo fazer com que o muni-
cípio melhorasse ainda mais na questão ambiental, uma 
vez que mudas de árvores são distribuídas para serem 
plantadas na preservação de nascentes, em escolas e 
também em trabalhos de consciência ambiental.  

As flores produzidas no Viveiro, por sua vez, são para 
embelezar espaços públicos, como a Praça Municipal 
Giuseppe Palú, além de canteiros das ruas, instituições 
de ensino, o Estádio Municipal e Hospital, que recebem 
um novo visual após o plantio.  “São 110 espécies de ár-
vores nativas produzidas junto ao Viveiro, o que é desta-
que devido a grande variedade”, ressalta o responsável 
pelos trabalhos, Adriano Canzi.  

Viveiro Municipal 
já produziu mais de 

80 mil mudas 

Viveiro está localizada próximo à Escola Municipal Pedro 
Theobaldo Ritter, no Bairro Santa Terezinha

Ascom/P-Guaraciaba
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Estado

Santa Catarina regis-
trou uma amplia-

ção de 86,8 mil postos 
formais de trabalho no 
primeiro trimestre de 
2021. O resultado é o 
maior saldo de empre-
gos para os três primei-
ros meses do ano em 
toda a série histórica, 
iniciada em 2004. Os 
dados do Caged foram 
divulgados pelo Mi-
nistério da Economia, 
e analisados pela Ge-
rência de Políticas de 
Emprego e Ocupação, 
da Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 
(SDE).

O Estado abriu 
20.729 vagas formais 
de trabalho em março, 
resultado de 125.425 

admissões e 104.696 
demissões. Esse é o ter-
ceiro melhor desempe-
nho do país em volume 
de carteiras assinadas, 
atrás apenas de São Pau-
lo (+50.940) e Minas Ge-
rais (+35.592).

“Santa Catarina é um 
estado diferenciado. 

Esse resultado é reflexo 
desse povo empreen-
dedor, resiliente e que 
contribui para o desen-
volvimento econômico. 
Estamos trabalhando 
pela retomada das ati-
vidades, para que nos-
sa economia continue a 
crescer”, destaca a go-

vernadora Daniela Rei-
nehr.

O saldo de empregos 
em março em Santa Cata-
rina também representa 
um avanço significativo 
em relação ao mesmo 
mês do ano passado, que 
apresentou fechamento 
de 7.039 vagas.

SC registra melhor
primeiro trimestre da história

em geração de empregos
O Estado abriu 20.729 vagas formais de trabalho em março, 

resultado de 125.425 admissões e 104.696 demissões

Santa Helena

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de 
Santa Helena iniciou segunda-feira, 03, a campanha 

“Doar faz bem ao coração”. Conforme a coordenadora do 
setor, Deizi Silva, o objetivo da campanha é arrecadar 
roupas, cobertores e agasalhos. As doações devem ser 
feitas no Cras e a coleta se estenderá no decorrer do mês 
de maio, junho e julho.

Segundo Deizi, a entrega acontecerá a partir do dia 
17 de maio, no Centro de Idosos. A partir desta data, as 
famílias interessadas em receber doação podem se diri-
gir ao local e retirar as doações conforme a sua necessi-
dade. O Cras atende na Avenida Brasília, nº 1.161, de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30 as 11h30 e a tarde as 13h 
as 17h. O munícipe também pode contatar a equipe pelo 
telefone 3633-0083 e WhatsApp 99112-9482.

Campanha visa 
arrecadar roupas, 

agasalhos e cobertores

Coordenadora do setor, Deizi Silva

Ascom/P-Santa Helena
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Saudades

Em meio a muita como-
ção e revolta, o velório 

das cinco vítimas mortas 
no atentado à escola infan-
til Pró-Infância Aquarela 
em Saudades, no Oeste de 
Santa Catarina, começou 
por volta das 23h de ter-
ça-feira, 04, no Parque de 
Exposições Theobaldo Her-
mes, onde funciona o giná-
sio da cidade. Por volta das 
4h da madrugada de on-
tem, quarta-feira, 05, fami-
liares e amigos dos mortos 
fizeram uma pequena cele-
bração. Às 9h ocorreu uma 
missa de corpo presente no 
local. O sepultamento cor-
reu às 10.

O autor do massacre, ar-
mado com uma espécie de 
duas espadas, foi identifi-
cado como Fabiano Kipper 
Mai, de 18 anos. De acordo 
com o delegado Jerônimo 
Marçal Ferreira, ele inva-
diu o Centro de Educação 
Infantil Pró-Infância Aqua-
rela na manhã de terça-fei-
ra, 04, e feriu a professora 
na entrada da unidade. Ela 
teria então corrido para a 
sala onde estavam quatro 
crianças, todas menores 
de dois anos. Além deles, o 
suspeito atacou uma agen-
te educacional. 

O jovem, após a matan-
ça, deferiu em seu próprio 

corpo vários golpes com as 
armas. Ele foi levado para o 
hospital em estado grave, 
mas até o final da tarde de 
ontem ainda resistia aos fe-
rimentos.

VÍTIMAS
Keli Adriane Aniecevski, 

de 30 anos, era professora 
e dava aulas na unidade ha-
via cerca de 10 anos, Mir-
la Renner, de 20 anos, era 
agente educacional na es-
cola. Morreram na chacina 
também as crianças Sarah 
Luiza Mahle Sehn, de 1 ano 
e 7 meses, Murilo Massing, 
de 1 ano e 9 meses, e Anna 
Bela Fernandes de Barros, 
de 1 ano e 8 meses.

Uma professora da es-
cola, que não estava na 
unidade no momento do 
ataque, disse que, segundo 
relatos, funcionárias escon-
deram os bebês quando o 
assassino começou o ata-
que. Eram 20 crianças que 
estavam no local sob os cui-
dados de cinco professoras

A primeira pessoa que o 
assassino atacou foi a pro-
fessora Keli Adriane Anie-
cevski. Mesmo ferida, ela 
correu para uma sala, onde 
estavam quatro crianças 
e a agente educativa Mirla 
Renner, de 20 anos. O ho-
mem chegou até a sala e 
continuou os ataques, ma-
tando Keli e três crianças. 
Mirla chegou a ser socorri-

da, mas não resistiu. Todas 
as vítimas foram atingidas 
com, pelo menos, cinco gol-
pes de facão. O assassino 
tentou entrar em todas as 
salas da creche, mas pro-
fessoras conseguiram se 
trancar e proteger as crian-
ças.

Na casa do suspeito, a 
polícia encontrou o com-
putador que deverá ser 
analisado pela polícia, as 
embalagens das duas facas 
utilizadas no crime e cerca 
de R$ 11 mil em espécie. 
Conforme o relato dos pais 
à polícia, ele trabalhava e o 
valor estava sendo guarda-
do. Segundo familiares, o 
rapaz era muito calado.

Em meio à comoção, vítimas de 
chacina são sepultadas

Jovem de 18 anos invadiu creche e matou com golpes de espadas três crianças e duas professoras e depois tentou o suicídio

Alunos da creche e as duas professoras mortas na chacina que abalou o Estado

Divulgação

Fabiano Kipper Mai (no detalhe) invadiu a Escola infanti Pró-Infância Aquarela na manhã de terça-feira

Divulgação
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