
O Sicredi liberou 
em 2020 mais de 
R$ 67 milhões em 
financiamentos para 
novas unidades de 
geração fotovoltaica em 
Santa Catarina, o que 
representa aumento de 
75% em relação ao
ano anterior

Foram apresentados, 
na tarde desta 
segunda-feira (10), 
os primeiros oito 
militares que atuarão 
na escola cívico-
militar Professor 
Jaldyr Bhering 
Faustino da Silva, no 
Bairro São Gotardo
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

A perigosa 
politização do crime

BOCA NO TROMBONE

O crime só se organiza com a colaboração estatal. In-
felizmente, no Brasil, não se trata, séria e efetiva-

mente, do combate ao crime estrutural — que é o or-
ganizador e patrocinador da barbárie que exterminou 
e desapareceu com milhares de brasileiros, principal-
mente jovens, nas primeiras décadas do século 21.

O presidente Jair Bolsonaro não avança tanto na 
discussão do tema. Mas acende a polêmica, ao repetir o 
senso comum da maioria que é atingida realmente pela 
violência descontrolada no Brasil. Bolsonaro mira em 
seus principais adversários e detona, no Twitter: “Ao 
tratar como vítimas os traficantes que roubam, matam 
e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao 
cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próxi-
mo. É uma grave ofensa ao povo que há muito é refém 
da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro! 

Nossas homenagens ao policial civil André Leonar-
do, que perdeu sua vida em combate contra os crimi-
nosos. Será lembrado pela sua coragem, assim como 
todos os guerreiros que arriscam a própria vida na mis-
são diária de proteger a população de bem. Que Deus 
conforte os familiares”.

O fundamento de todas as atividades criminosas é 
a hegemonia pelo poder, o lucro e a vantagem econô-
mica. Por isso, é seguro afirmar que quem financia o 
crime institucionalizado — mesmo sem querer — é o 
cidadão pagador de impostos. Ou seja: eu, você e tam-
bém quem é sonegador pagamos a conta contra nós 
mesmos. A organização criminosa se sustenta e avança 
na relação direta com o Estado, seus recursos huma-
nos e financeiros. Curiosamente, e por ironia macabra, 
é o Estado quem detém o monopólio legal e legítimo 
de sua repressão. Assim, é difícil acreditar em solução 
concreta de combate às ações criminosas — a não ser 
que ocorra uma profunda modificação, praticamente 
uma revolução, que mude a estrutura estatal no Brasil. 
Quando teremos um choque de honestidade?

Vale repetir: o estamento burocrático do Mecanis-
mo do crime institucionalizado não quer que realidade 
brasileira seja transformada para melhor. As favelas e 
rincões de pobreza não podem ser extintos. Não é à toa 
que vários políticos ditos “de esquerda” votaram contra 
a aprovação do marco do saneamento básico. Eles não 
querem desfavelização. Pelo contrário, dependem dos 
votos da massa miserável para ter o emprego de vere-
ador, deputado, senador ou titular do poder Executivo. 

Os políticos mafiosos se elegem com a grana ilegal 
financiada pelo tráfico de drogas, armas, mulheres, 

crianças e órgãos humanos. Nos últimos tempos, as 
chamadas milícias (formadas e comandadas por poli-
ciais e ex-policiais) também atuam como “investidores” 
políticos, concorrendo com os negócios nas “comuni-
dades”. Os bandidos elegem e reelegem seus represen-
tantes, em um processo cuja imagem simbólica é um 
cachorro que corre, sem parar, atrás do próprio rabo.

O único jeito “democrático” de tentar frear a barbá-
rie e a violência fora de controle é o pleno desenvol-
vimento econômico. A única saída imediata é conter a 
“roubalheira” e focar os recursos públicos e privados 
para investimentos reais em infraestrutura. As grandes 
obras precisam começar pela reurbanização. O investi-
mento direto em saúde se dará com a universalização 
do saneamento básico. É fundamental desfavelizar. 
Todos merecem morar dignamente. Os novos espaços 
precisam ter, além da escritura e do habite-se, “cate-
drais” chamadas “escolas” (em muitos casos, naquele 
modelo cívico-militar que tem se mostrado bem suce-
dido nas “comunidades” em que foi implantado). 

A garotada tem de ser voltada para estudo, ativida-
des culturais e esportivas, deixando de ser mão-de-o-
bra farta e barata para o narcotráfico — que precisa 
ser combatido como atividade econômica ilegal, e não 
por mera repressão policial, que é puro enxugamento 
de gelo e desperdício de recursos e de vida humana. O 
resto é debate com polêmica inútil.

Que mal lhes pergunte: alguém se elege na “Cidade 
Maravilhosa” sem estar de bem com os morros?

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Covid, a pandemia social

Por Carlos Castilho   

Professor colaborador 
do Mestrado em 
Práticas Transculturais 
- Unifacvest

Gradualmente, estamos começando a descobrir que a Covid 
19 é mais do que uma doença que já matou em um ano 3,2 

milhões de pessoas, o dobro das vidas perdidas nos 20 anos da 
guerra do Vietnã.  A pandemia já é hoje um fenômeno social 
porque suas causas e consequências ultrapassaram o campo 
da medicina e da biologia para afetar questões econômicas, po-
líticas e comportamentais.

Não é mais possível pensar em combater o avanço da mor-
talidade no mundo inteiro sem levar em conta que o vírus só 
produz os efeitos letais que nos assustam porque encontra con-
dições socioeconômicas favoráveis à sua reprodução e modifi-
cação. São ambientes como os criados pela enorme densidade 
populacional das cidades contemporâneas, pelo crescimento 
da desnutrição, falta de saneamento e pela intensificação dos 
contatos interpessoais resultantes da globalização econômica.

Cidades cada vez mais povoadas, favelas apinhadas de gen-
te, urbanização acelerada e anárquica fazem com que as pesso-
as estejam sempre muito próximas entre si e é disto que o vírus 
se aproveita para passar de um indivíduo para outro, porque se 
transmite por gotículas expelidas por quem está doente, mes-
mo assintomático. Quanto maior a aglomeração humana mais 
intensa a contaminação. E quando aumenta o volume de vírus 
em circulação, maior é a possibilidade deles se recombinarem 
dando origem a variantes mais resistentes às vacinas existen-
tes.   

Quando a sociedade moderna estimula a migração para as 
cidades gerando o aumento da densidade populacional em es-
paços metropolitanos, ela oferece aos vírus que circulam em 
nosso meio ambiente, a possibilidade de encontrarem maior 
quantidade de hospedeiros e, consequentemente, mais alter-
nativas de recombinação. É claro que num ambiente como este, 
a lei da seleção natural acaba permitindo que os vírus mais re-
sistentes, aqueles que sobrevivem aos remédios e vacinas, aca-
bem se tornando mais perigosos.

A inevitabilidade de novas mutações nos coloca numa cor-
rida diabólica para imunizar o maior número possível de seres 
humanos antes que o vírus tenha tempo de gerar novas varian-
tes resistentes às vacinas disponíveis. Não adianta imunizar 
todo um país se os seus vizinhos não forem também vacinados 
porque o vírus não respeita fronteiras territoriais e nem clas-
ses sociais. Isto nos obriga a ter que pensar também noutros 
fronts de combate à pandemia. 

A ciência nos diz que, mesmo causando pandemias e mor-
tandades, os vírus são essenciais para a manutenção da vida no 
planeta. É impossível eliminá-los porque, a nossa sobrevivên-
cia estaria também ameaçada. A questão é manter o equilíbrio 
biológico que garantiu a nossa sobrevivência até agora e que 
está ameaçado por fenômenos como a concentração urbana 
desenfreada e a destruição ambiental.

A dinâmica mortífera do Coronavírus, responsável pela le-
talidade recorde da Covid, coloca nossos gestores políticos, so-
ciais e econômicos diante do desafio de ampliar a estratégia de 
combate a uma pandemia para outras áreas do conhecimento 
humano como a economia, sociologia, política, comunicação e 
psicologia, por exemplo, o que torna central o papel das uni-
versidades no enfrentamento da pandemia social causada pelo 
Coronavírus.
Contato com o autor: prof.carlos.castilho@unifacvest.edu.br

Operação da Polícia Civil no Jacarezinho – RJ,
terminou com 27 pessoas mortas
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São Miguel do Oeste

A mesa diretora da Câmara de Vereadores de São Miguel 
do Oeste está trabalhando para que as sessões do pro-

grama Vereador Mirim sejam retomadas nas próximas se-
manas. Segundo o presidente do legislativo, Vanirto Conrad, 
o programa é de extrema mportância, pois visa estimular a 
participação da juventude em questões que envolvem a co-
munidade local. Participam do projeto estudantes entre 12 e 
16 anos que frequentam os anos finais do ensino fundamen-
tal e do ensino médio do município.

Vanirto afirmou que todo o procedimento burocrático 
está sendo finalizado e a expectativa é que as sessões dos 
vereadores mirins retornem ainda neste mês ou mais tardar 
em junho. Segundo ele, os 16 vereadores foram eleitos em 
2019 e assumiram o mandato que termina neste ano. Ele 
destacou também que todas as comissões já foram criadas.

Vanirto explicou que a demora no retorno se deu em vir-
tude da Covid-19 e também por questões internas da Câma-
ra de Vereadores. A última sessão realizada pelos vereadores 
mirins foi em três de novembro do ano passado.

Sessões com vereadores mirins 
devem retornar em breve 

Região

A deputada estadual Lucia-
ne Carminatti destinará 

ao município de São Miguel 
do Oeste uma emenda no va-
lor de R$ 245 mil. A entrega 
simbólica aconteceu na ma-
nhã do último sábado, 08, em 
frente ao pavilhão da Feira 
Livre Municipal.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura, An-
tônio Orso, o recurso será 
utilizado para aquisição de 
equipamentos e apoio à re-
estruturação do espaço da 
Feira Livre. Na oportunida-
de, o secretário agradeceu à 
parlamentar pelo apoio às 
demandas de São Miguel do 
Oeste, em especial, na área da 
agricultura.

O ato de entrega da emen-
da contou com a presença do 

secretário Antônio Orso, do 
diretor de Agricultura, Alfre-
do Spier, representantes dos 
feirantes e da vereadora Ma-
ria Tereza Capra.

SANTA HELENA
Na sexta-feira, 07, Lucia-

ne Carminatti visitou o mu-
nicípio de Santa Helena. A 
parlamentar se encontrou o 
prefeito Blásio Hickmann, se-
cretários, diretores, vereado-
res e lideranças. Na ocasião, 
ela recebeu do prefeito as 
prioridades da administra-
ção municipal.

Hickmann reforçou o seu 
compromisso com a Habita-
ção. O prefeito ressaltou que 
as empresas do município 
também já fizeram esse pe-
dido ao governo. “A falta de 
moradia é um dos problemas 
que hoje dificultam a geração 
de mais empregos”, afirmou o 

prefeito. O município possui 
uma área de 9.500 m² para 
essa finalidade. A deputada 
afirmou que é necessário con-
centrar as forças para finalizar 
o projeto e depois trabalhar 
para liberar os recursos. 

Luciane Carminatti tam-
bém se colocou a disposição 
para ajudar a resolver a ques-

tão da sede própria do CRAS 
(Centro de Referência de As-
sistência Social). “Nós vamos 
cuidar dessas duas demandas 
do município de Santa Helena 
e ajudar a liberar os recuros”, 
garantiu a deputada. Ainda 
em 2020, a parlamentar des-
tinou uma emenda de R$ 200 
mil para a Educação.

São Miguel do Oeste

O vereador, Vagner Pas-
sos (PSL) apresentou 

indicação legislativa na 
noite de terça-feira, 11, 
aonde solicita que a ad-

ministração municipal 
providencie iluminação 
na academia ao ar livre lo-
calizada no Bairro Morada 
do Sol. Ele salienta que o 
pedido é da comunidade 
local que gostaria de uti-

lizar a academia em horá-
rios diferenciados, como 
antes do amanhecer e até 
mesmo a noite para a prá-
tica de atividades físicas. 

“A proposta vem no 
sentido de atender o pe-

dido de moradores, já 
que a maioria das pessoas 
que residem nas proxi-
midades da academia só 
conseguem fazer o uso da 
estrutura à noite. Assim, 
solicita-se que seja me-

lhorada a iluminação do 
referido local para que a 
academia possa ser usada 
à noite, proporcionando o 
uso também aos morado-
res que trabalham duran-
te o dia”, reforça o verea-

dor. 
A indicação Legislativa 

será encaminhada ao pre-
feito Wilson Trevisan, e ao 
secretário municipal de 
Planejamento e Urbanis-
mo, Jeferson Pereira Dias. 

Deputada destina emenda a municípios

Vereador indica iluminação em academia ao ar livre 

Em Santa Helena, Luciane Carminatti manteve encontro
com o prefeito Blásio Hickmann

Ascom/P-Santa Helena

Estado

Poucas horas depois de 
ser absolvido no pro-

cesso de impeachment sex-
ta-feira, 07, o governador 
Carlos Moisés da Silva (PSL) 
exonerou todos os Secretá-
rios nomeados por Daniela 
Reinehr e recompôs todo o 
secretariado conforme havia 
deixado quando foi afastado 
da administração estadual.

Com 12 secretários re-
conduzidos aos cargos, além 
de dois diretores de funda-
ções, Carlos Moisés da Silva 
refaz o quadro que antes 
preenchia o governo de San-
ta Catarina. No entanto, ele 
deve fazer trocas nas próxi-
mas semanas. As mudanças 
fazem parte das acomoda-
ções políticas.

Sai Leodegar Tiscoski 
da Infraestrutura, Gerson 
Luiz Schwerdt da Casa Civil, 
Ana Blasi da administração, 
Rogério Maranhão da Se-
cretaria da Fazenda, Carmen 
Zanotto na Saúde, Ricardo 
Gouveia da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Jorge Davi da Secretaria 
Estadual de Articulação Na-
cional.

Volta Thiago Vieira para 
a Infraestrutura, Jorge Tas-
ca na Administração, Eron 

Giordani na Casa Civil, Paulo 
Eli na Fazenda, André Motta 
Ribeiro na Saúde, Luciano 
Bulligon no Desenvolvimen-
to Econômico, Lucas Es-
meraldino na Secretaria de 
Articulação Nacional e Már-
cio Ferreira para a chefia de 
gabinete.

Já no sábado, 08, foi de 
expediente no Centro Ad-
ministrativo do governo. 
Após o retorno ao comando 
do Executivo, Carlos Moisés 
reuniu parte do secretariado 
para alinhar o trabalho com 
as pastas e definir as próxi-
mas ações. Durante a reu-
nião, Carlos Moisés determi-
nou que os titulares de cada 
secretaria façam uma atuali-
zação do setor para resgatar 
projetos, corrigir e aprimo-
rar o que for necessário e 
acelerar entregas pelo Esta-
do. Ações de enfrentamento 
à pandemia, continuidade 
do plano de imunização e 
projetos de auxílio emergen-
cial também foram pautas 
da reunião.

“Temos um time empe-
nhado e, reconhecidamente, 
responsável pelos bons re-
sultados da gestão estadu-
al. Vamos, agora, retomar 
com força total os projetos 
importantes e acelerar as 
entregas do governo à po-

pulação. Neste momento, os 
secretários vão entender e 
se inteirar dos movimentos 
que ocorreram e, a partir das 
informações, tirar do papel 
obras e ações com a maior 
agilidade”, frisou o governa-
dor.

Uma das ações priori-
tárias, segundo o governa-
dor, será resgatar projetos 
importantes lançados antes 
do afastamento. É o caso do 
auxílio emergencial a em-
presários. O diálogo com a 
Assembleia Legislativa será 
no sentido de agilizar a ope-
racionalização do crédito a 
empreendedores que tive-
ram os negócios fortemente 
afetados pela pandemia. O 
Governo prevê o aporte de 

R$ 250 milhões para finan-
ciamentos com juros pagos 
pelo Estado.

Carlos Moisés destacou, 
ainda, que a aproximação 
com os municípios será for-
talecida. “Nós somos um go-
verno com a característica 
de ser municipalista e quere-
mos estar ainda mais perto 
dos prefeitos, parceiros das 
realizações que impactam 
positivamente a vida dos ca-
tarinenses em suas cidades”. 
Para isso, uma das formas 
de atuação do Estado será 
por meio da transferência 
de recursos aos municípios 
para a realização de obras. 
Processo que, segundo o 
governador, também será 
intensificado.

Após recondução, Carlos Moisés 
renomeia ex-secretários

Um dia após ser absolvido no processo de impeachment,
governador reune secretários reconduzidos ao cargo  

SecomSC

Brasília

O deputado federal Celso Maldaner, relator da Subcomis-
são Permanente do Leite da Câmara Federal e coorde-

nador da Comissão de Agricultura Familiar da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, defendeu e apoiou a aprovação do 
Projeto de Lei 3292/2020 que estabelece um percentual mí-
nimo para a aquisição de leite sob a forma fluída com recur-
sos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

 Maldaner explica que as dificuldade em produzir leite no 
Brasil são graves, a tal ponto que as entidades representati-
vas do setor solicitaram ao ministério da Agricultura medi-
das emergenciais de apoio à atividade. Por isso, para ele, esse 
projeto é tão importante, pois se trata de uma resposta ao 
setor e uma contribuição da Câmara para amenizar as per-
das que os produtores tem na comercialização do produto.

 O projeto estabele que, do total dos recursos repassados 
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, a Estados, Municípios e Dis-
trito Federal, no mínimo 30% devem ser utilizados na aqui-
sição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, ou ainda de suas 
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunida-
des quilombolas.

Com o apoio de Maldaner, 
Câmara projeto cria cota 
para o leite na merenda 

Deputado federal Celso Maldaner 

Divulgação
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Estado

O Sicredi liberou em 
2020 mais de R$ 67 

milhões em financiamen-
tos para novas unidades 
de geração fotovoltaica em 
Santa Catarina, o que re-
presenta aumento de 75% 
em relação ao ano anterior. 
Conforme balanço da insti-
tuição financeira coopera-
tiva, foram financiados 798 
equipamentos, contra 418 
em 2019, um índice 90% 
superior em comparação 
ao ano passado. 

“Mesmo enfrentando 
um ano de desafios, conti-
nuamos estimulando o de-
senvolvimento sustentável, 
gerando impacto positivo 
nas regiões onde atuamos. 
Neste sentido, seguimos 
disponibilizando produtos 

e serviços que contribuam 
para simplificar a vida fi-
nanceira e melhorar a qua-
lidade de vida dos associa-
dos e de toda a sociedade”, 
destaca o vice-presidente 
da Central Sicredi Sul/Su-
deste, Márcio Port. 

O associado e empresá-
rio Valcir Martins, do muni-
cípio de São Miguel do Oes-
te, trabalha com atividades 
derivadas da produção de 
gelo e realizou a instalação 
de placas de energia solar 
com o objetivo de reduzir 
os custos. Segundo Valcir, 
os principais benefícios 
são a redução de despesas 
com energia elétrica, a ge-
ração de energia pela cla-
ridade, sem a necessidade 
dos raios solares e acom-
panhamento dos dados 
do sistema fotovoltaico no 

aplicativo de celular. “Com 
os custos otimizados, con-
seguirei investir em um sis-
tema próprio para minha 
empresa, com estimativa 
de viabilidade em cinco 
anos”, pontua.

Dados da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) indi-

cam que a energia produzi-
da no País representa 1,7% 
do total da matriz elétrica 
nacional. No ranking brasi-
leiro de potência instalada, 
Santa Catarina ocupa a sé-
tima posição. Em primeiro 
lugar está Minas Gerais, 
seguida de São Paulo e Rio 
Grande do Sul.

Sicredi fomenta a geração de energia 
solar em Santa Catarina 

Empresário de São Miguel do Oeste procedeu a instalação de placas
com o objetivo de reduzir os custos

Empresário Valcir Martins é um dos empreendedores que 
optaram pela energia solar

Ascom/Sicredi

Descanso

O governo municipal de Descanso entregou gratui-
tamente segunda-feira, 10, nitrogênio líquido para 

cerca de 90 bovinocultores. A distribuição faz parte das 
ações do Programa de Melhoramento Genético, criado 
ainda em 2018. “O programa tem como objetivo dar 
suporte aos produtores do município, visando o melho-
ramento genético do gado leiteiro consequentemente a 
produção, tendo em vista que a bovinocultura é uma das 
principais atividades do município” destaca o secretário 
de Agricultura, Robson Zappani. 

Zappani ainda menciona que o nitrogênio líquido 
serve para o armazenamento de sêmen congelado para 
posterior inseminação e que o governo municipal realiza 
mensalmente a distribuição gratuita tanto do nitrogênio 
como do sêmen. “Neste ano já foram entregues 4200 mil 
litros de nitrogênio e aproximadamente 2400 mil doses 
de sêmen”, completa o secretário.

Nitrogênio líquido 
é entregue para 
bovinocultores

Na segunda-feira foram recarregados cerca de 90 botijões

Ascom/P-Descanso

Guaraciaba

O técnico de Voleibol de 
Guaraciaba, Evelton 

Bóllico, recebeu na manhã 
de ontem, quarta-feira, 12, 
o título emérito por inter-
médio da Confederação 
Brasileira de Voleibol, devi-
do aos relevantes serviços 
prestados à modalidade 
no Brasil..  Evelton atua no 
Departamento Municipal 
de Esportes em Guaraciaba 
nas escolinhas de Voleibol 
desde o ano de 1993, con-
quistou inúmeros campeo-
natos e já revelou 17 atletas 
profissionais de voleibol ao 
longo da carreira.  

O ato ocorreu na Câ-
mara de Vereadores e na 
oportunidade estiveram 
presentes o homenageado, 
Dante Klaser, presidente da 
Confederação Catarinense 
de Voleibol, o vice-prefeito 
Domingos Marcon, o presi-
dente do Legislativo Muni-
cipal, Clodoaldo Fontana, 
e os vereadores Claude-
mir Parmigiani e Cristano 
Brambilla, além da secre-
tária de Educação, Sandra 
Gasperin, a presidente da 
Associação Desportiva 
Guaraciaba, Nádia Pasinato 
Arpini.  

Evelton atua desde 
2016 na Comissão Técnica 

da Seleção Brasileira de Vo-
leibol Feminino Sub-18. No 
dia 1º de julho, ele se apre-
senta em Saquarema no 
Rio de Janeiro para o início 

dos treinamentos que vi-
sam o Mundial de Voleibol 
Sub-18, que será disputado 
no México no final do mês 
de setembro.   

Evelton Bóllico recebe título Emérito da Seleção Brasileira de Voleibol  

Evelton Bóllico recebeu a comenda em ato
na Câmara de Vereadores

Ascom/P-Guaraciaba

São Miguel do Oeste

Na semana de 5 a 7 de maio de 2021 a Iopoint, de São Mi-
guel do Oeste, participou da quarta edição da Gramado 

Summit, em Gramado (RS), que reuniu 1.700 participantes, 
120 palestrantes e 100 empresas na feira de negócios. Foram 
centenas de horas de conteúdo imersivo e infinitas possibili-
dades de conexões e negócios. Entre os participantes esteve 
o governo do Canadá, além de participantes do Brasil e do 
exterior.

A Iopoint participou como expositora e aproveitou para 
inaugurar sua presença em feiras e eventos neste primeiro 
semestre de 2021. Conforme o CEO da empresa, Jungles We-
gher, a Gramado Summit foi o início de uma jornada de par-
ticipações em atividades de negócios, tecnologia e inovação 
que a Iopoint pretende se fazer presente. “Foi uma grande 
oportunidade para a equipe que acompanhou esta jornada 
no evento. Todos, sem exceção, obtiveram excelente apren-
dizado, troca de experiências, contatos de negócios com di-
vulgação da marca, disse.”

Segundo Jungles, a empresa só conseguiu êxito em estar 
presente na feira e obter o sucesso projetado graças ao apoio 
do Sebrae/SC. “Quero neste momento fazer um agradeci-
mento especial ao Sebrae/SC, desde a gerência de interna-
cionalização, gerência regional extremo oeste e equipe até 
a diretoria executiva que não mediram esforços em apoiar 
nossa presença na Gramado Summit 2021,” finalizou.

Startups local participou da 
Gramado Summit 2021

Equipe da Iopoint esteve presente à 
quarta edição da Gramado Summit

Divulgação
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São Miguel do Oeste

A média móvel de casos 
de Covid-19 em São 

Miguel do Oeste apresen-
tou um redução de 20% 
nos últimos 15 dias. Se-
gundo a Vigilância Epi-
demiológica em saúde do 
município, o dado repre-
senta uma diminuição no 
número de casos. No bole-
tim divulgado sexta-feira, 
07, o órgão ressaltou uma 
redução de 42% por cento 
no quantitativo de novos 
casos em abril na compa-
ração com o mês de março. 

Em abril, foram diag-
nosticados 364 novos 
casos e em março, foram 
636. Em fevereiro o total 
de registros ficou em 850. 
Nos últimos 15 dias, a mé-
dia diária de casos novos 
diagnosticados foi de 12 
moradores com Covid-19 
na cidade.

Mais da metade dos ca-
sos de Covid registrados 
nas últimas duas semanas 
foram em pessoas com 
idades entre 20 e 59 anos. 
De acordo com o boletim 
epidemiológico da doença, 
65% dos novos casos ocor-
reram nessa faixa etária. 
Outros 21% dos diagnós-
ticos ocorreram em pesso-
as com até 19 anos e 14% 
na faixa etária acima dos 
60, público considerado 
de risco para a doença. O 
boletim também apontou 
que continua a predomi-
nância de mulheres entre 
os infectados pelo coro-
navirus. Do total de casos, 
55% são do sexo feminino 
e 45% masculino.

O número de casos ati-
vos de Covid vem caindo 
desde o mês de fevereiro. 
O pico foi no dia 27 daque-
le mês, quando a Secreta-
ria de Saúde registrou 391 

moradores em tratamento 
para a doença. Na primei-
ra quinzena de março, a 
quantidade de pessoas 
com o vírus ativo caiu para 
266 e na segunda metade 
desse mesmo mês o total 
de casos ativos chegou a 
108. Os índices de con-
taminados pelo vírus na 
cidade é menor do que a 
média estadual. 

MORTE
A Vigilância Epidemio-

lógica e Comitê de Crise 

da Covid-19, informou o 
óbito de mais um paciente 
com a doença, ocorrido se-
gunda-feira, 10. O paciente 
era um homem residente 
no município, com idade 
entre 55 e 60 anos, que es-
tava internado no Hospital 
Regional Terezinha Gaio 
Basso, com registro de co-
morbidades. O número to-
tal de óbitos por covid-19 
de pacientes residentes 
em São Miguel do Oeste 
chega a 48.

Casos de Covid-19 vêm
caindo no município

A Vigilância Epidemiológica calcula uma 
redução de 42% por cento no quantitativo de novos casos 

em abril na comparação com o mês de março 

Região

Três cidades de Santa Catarina ainda não registraram 
mortes por Covid-19. Apesar de o Estado ter enfren-

tado ao menos duas ondas da pandemia desde março do 
ano passado, a trinca de municípios formada por Flor do 
Sertão, Tigrinhos e Novo Horizonte escapou sem perder 
moradores para a doença.

Flor do Sertão, por exemplo, que fica a 100 quilôme-
tros de Chapecó, tem apenas 1.579 habitantes. O municí-
pio soma 91 casos, sendo que um paciente é considerado 
ativo com o coronavírus

Já Tigrinhos tem 1.619 habitantes, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Lá, são 
223 diagnósticos confirmados de Covid-19 desde o iní-
cio da pandemia e três casos ativos.

Duas cidades da região 
não têm nenhuma morte 

por Coronavírus

São Miguel do Oeste

Com o intuito de humanizar o atendimento e trazer 
mais proximidade entre equipe assistencial e pacien-

te, o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso idealizou 
o “prontuário afetivo”, com pacientes internados pela 
Covid-19, criando uma abordagem mais pessoal com os 
pacientes. 

O prontuário afetivo contempla informações, repas-
sadas pela família, como: personalidade do paciente, 
hobbies, apelido, como gosta de ser chamado, filhos, 
companheiro, onde trabalha, qual o animal de estima-
ção, o que gosta de fazer e estilo de música preferido. 
Estas informações ficam ao lado de sua cama, tornando 
o atendimento mais leve no Hospital.

O projeto é coordenado pela equipe multiprofissio-
nal do Hospital Regional. “Identificamos a importância 
de implantar este projeto aqui no hospital. Ao contatar 
os familiares percebemos o quanto eles ficam mais tran-
quilos ao saber que o ente querido está sendo bem cui-
dado, com um atendimento humanizado”, relata a assis-
tente social, Roberta Dalmagro. 

Hospital Regional realiza 
“prontuário afetivo” com 
pacientes com Covid-19

Estado

O governo do Estado 
prorrogou a sus-

pensão das cirurgias 
eletivas  até hoje, quin-
ta-feira, 13. O prazo foi 
definido como forma de 
averiguar quais unida-
des hospitalares man-
têm condições e esto-
ques de medicamentos 
para uma retomada ime-
diata e segura.

A portaria 487, publi-
cada segunda-feira, 10, 
no Diário Oficial do Es-
tado. Hoje, uma reunião 

está agendada entre o 
secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ri-
beiro, e os representan-
tes das associações fi-
lantrópicas catarinenses 
para definir a retomada 
dos procedimentos. “É o 
entendimento do Gover-
no do Estado que as ci-
rurgias eletivas são prio-
ridade máxima e por isso 
precisam ser retomadas”, 
afirma André Motta. 

O cancelamento das 
cirurgias eletivas em 
que era necessário o uso 
de sedativos e interna-

ções em UTI ocorreu por 
meio da Portaria 168, 
em 22 de fevereiro. A úl-
tima prorrogação ocor-

reu com a publicação da 
portaria 458, no dia 30 
de abril, estendendo o 
prazo para 10 de maio.

 Governo prorroga suspensão de cirurgias 
eletivas até esta quinta
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Guaraciaba

O prefeito Vandecir Dori-
gon, acompanhado do 

vice Domingos Marcon, assi-
nou na tarde de quinta-feira, 
06, o início de obra para a con-
tinuação asfáltica em Linha 
Índio. Segundo Dorigon, essa 
etapa de obra de asfaltamento 
compreende mais de 1,5 qui-
lômetro de asfalto. Os inves-
timentos são através de uma 
emenda do deputado federal 
Celso Maldener (MDB) de R$ 
900 mil, com contrapartida da 
prefeitura de mais de R$. 600 
mil. A obra foi licitada em mais 
de R$1,5 milhão. 

A obra de seguimento do 
asfalto inicia na frente da Igre-
ja Católica em Linha Índio e 

segue até próximo a proprie-
dade da família de Noêmio 
Kinzel. “Sabemos que esse 
asfalto trará melhorias para 
os munícipes, principalmente 
no escoamento da produção 
agrícola, além de eliminar a 
manutenção com máquinas 
neste trecho”, menciona o 
prefeito. Conforme a empresa 
Gaia Rodovias, vencedora do 
processo licitatório, os traba-
lhos de topografia têm previ-
são para iniciar nesta semana.  

Agora, a equipe da admi-
nistração trabalha no ajuste 
dos valores para licitar nova-
mente a obra de asfaltamen-
to dos outros três quilôme-
tros, que darão seguimento 
para a etapa que encerra 
próximo a propriedade da 

família de Noêmio Kinzel e 
vai até Linha Sede Flores, na 
frente da Escola Nereu de 
Oliveira Ramos. 

Está incluso também 
para a pavimentação asfálti-
ca, um trecho da Rua Castro 

Alves, no perímetro urbano 
do município. Esse segun-
do trecho de obra de asfal-
tamento além de recursos 
próprios da prefeitura, pos-
sui recursos do governo do 
Estado. 

Assinado o início de obra asfáltica
em Linha Índio 

Essa etapa de obra de asfaltamento compreende mais de 1,5 quilômetro de asfalto

Assinatura da ordem de serviço foi feita na semana passada 
entre a prefeitura e a empresa Gaya Rodovias

Ascom/P-Guaraciaba

Belmonte

O prefeito de Belmonte, Jair Giumbelli, recebeu 
em seu gabinete na manhã de segunda-feira, 10, 

o assessor da deputada estadual Ana Campagnolo 
(PSL), Lucas Arsego de Mello. Na oportunidade, foi 
repassada uma emenda parlamentar no valor de R$ 
200 mil, destinada para investimentos em infraes-
trutura.

Segundo Mello, o montante já está empenhado 
de eve ser pago à prefeitura até agosto. “Para nossa 
cidade, é um valor importante e que nos possibili-
tará a aplicação em obras de melhoria da infraes-
trutura urbana, levando mais qualidade de vida à 
população”, disse o prefeito.

Município recebe 
emenda de R$ 200 mil 

para infraestrutura

Repasse simbólico da emenda foi feito pelo assessor da 
deputada Ana Campagnolo, Lucas Arsego de Mello, ao prefeito 

Jair Giumbelli 

Ascom/P-Belmonte

Santa Helena

O Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, em par-

ceria com a prefeitura de 
Santa Helena e o comércio da 
cidade, está realizando a cam-
panha de coleta de recicláveis 
eletrônicos. O cidadão deverá 
levar seu lixo eletrônico até a 
Secretaria de Agricultura ou 
nos pontos distribuídos no 
comércio da cidade até ama-

nhã, sexta-feira, 14. Serão 
recolhidas pilhas, bateria de 
celular, tablet, TV, lâmpadas, 
carcaça de impressora, com-
putadores e outros.

O conselho decidiu pela 
ação em reunião. Os conse-
lheiros lembram que ao dar o 
destino correto do seu lixo, o 
morador colabora com o meio 
ambiente e com a sua própria 
saúde. Os conselheiros lem-
bram que após essa data não há previsão para a realização de uma nova coleta.

Coleta de recicláveis eletrônicos encerra nessa sexta-feira
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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

Mulher tem direito a 
partilha de casa em 
terreno do pai do ex-

companheiro

Havendo evidências suficientes de que o imóvel foi 
construído pelo casal, ele deve ser integrado na par-

tilha de bens, mesmo que o terreno pertença a terceiro. 
Dessa forma, a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Paraná reconheceu o direito de uma mulher à parti-
lha de uma casa construída sobre o terreno do pai de seu 
ex-companheiro.

A autora contou que o imóvel de alvenaria teria sido 
construído pelo casal para sua residência, no lugar de 
uma casa de madeira que ali antes havia. Segundo ela, os 
recibos foram firmados no nome do genitor do seu então 
companheiro para agilizar e facilitar o processo, pois já 
existiam cadastros no nome dele. O homem alegou que 
o imóvel sempre teria sido alugado por seu pai para ter-
ceiros, mas teria sido cedido ao casal apenas para fins de 
moradia.

No TJ-PR, prevaleceu o entendimento da desembar-
gadora Rosa Amara Girardi Fachin. “Está bastante claro 
que a casa foi construída para que o casal nela residisse 
juntamente com seu filho”, apontou. Com isso, seria ir-
relevante que o terreno pertencesse ao pai do homem.

Segundo ela, não haveria sentido na construção de 
uma casa de alto padrão no terreno se o único propósito 
do genitor era alugar para terceiros e ceder temporaria-
mente a seu filho. As provas demonstrariam, inclusive, 
que a empresa que prestaria serviços no imóvel reco-
nhecia o filho como proprietário e locador.

“Em ponderação entre as provas documentais e a pro-
va oral produzida, entendo que o acervo probatório pesa 
em favor da tese da autora apelante, no sentido de que 
a edificação da casa ocorreu com recursos do casal, sen-
do indiferente se quem pagava era ela ou ele”, destacou a 
magistrada. 

Fonte: jusbrasil.com.br

São Miguel do Oeste

Foram apresentados, na 
tarde desta segunda-fei-

ra (10), os primeiros oito 
militares que atuarão na es-
cola cívico-militar Professor 
Jaldyr Bhering Faustino da 
Silva, no bairro São Gotardo, 
em São Miguel do Oeste. No 
total, serão 10 militares e o 
trabalho deve ser iniciado 
na próxima segunda-feira, 
17. Antes disso, eles pas-
sarão por um treinamento 
que ocorre nesta semana.

O vice-prefeito Edenil-
son Zanardi e a secretária 
de Educação, Sisse Velozo, 
acompanharam o ato de 
apresentação, que contou 
com a presença, ainda, da 
direção e professores da es-
cola, da gerente regional de 
Educação, Eliane Galeazzi, 
e do comandante da Polícia 
Militar, tenente-coronel Jail-
son Franzen.

O estabelecimento, que 

conta atualmente com cer-
ca de 400 alunos matri-
culados, é um dos sete do 
estado de Santa Catarina 
a receber este modelo de 
ensino. A gestão da escola 
será compartilhada. A atual 
diretora, Valderice Siviero 
Herbert, dividirá a direção 
com o tenente coronel Mar-
celo Fiorio. Ele explica que 
todos os militares que atu-
arão na unidade já estavam 
na reserva e colocaram-se à 
disposição para o trabalho 
de forma voluntária.

O objetivo da presença 
militar é promover o respei-
to e civismo entre os alunos. 
Para isso, devem ser estimu-
ladas ações comunitárias e 
atividades de contraturno, 
entre outras questões. Os 
alunos também terão uma 
hora/aula semanal com os 
militares, orientando sobre 
características disciplinares 
que serão empregadas no 
dia-a-dia da comunidade 

escolar.
O vice-prefeito, Edenil-

son Zanardi, salientou a im-
portância da conquista para 
o município, que, segundo 
ele, deve servir de modelo 
regional. Sisse Velozo lem-
brou que a Secretaria de 
Educação é parceira desta 
iniciativa desde a sua fase 
inicial, e está viabilizando o 
transporte escolar para os 
alunos.

Além de Marcelo Fiório, 
foi designado para trabalhar 
na escola o major Nilson Ru-
bini, que vai fazer a coorde-
nação dos monitores. Além 
dos sete militares empossa-
dos, outros três estão orga-
nizando a documentação e 
devem ser destinados para 
a escola nos próximos dias. 
Os militares vão começar a 
atuar na escola a partir do 
dia 17 deste mês.

Apresentados militares que vão atuar 
na escola do Bairro São Gotardo

Ex-comandante do Corpo de Bombeiros será o gestor escolar militar 
na Escola Jaldyr Bhering Faustino da Silva

O vice-prefeito Edenilson Zanardi e a secretária de Educação, 
Sisse Velozo, acompanharam o ato de apresentação dos 

militares na unidade escolar 

Ascom/P-SMO

Guaraciaba

A administração munici-
pal de Guaraciaba as-

sinou na manhã de segun-
da-feira, 10, um termo de 
fomento com entidades do 
município. Acompanha-
ram a assinatura o prefeito 
Vandecir Dorigon, o vice-
-prefeito Domingos Mar-
con, a secretária de Educa-
ção e gestora da parceria, 
Sandra Gasperin, além de 
representantes dasd enti-
dades.  

O Grupo Folclórico Li-
chtenschein foi uma das 
duas entidades beneficia-
das. O termo de fomento 
tem como finalidade cul-
tivar e preservar as tradi-
ções e os costumes da cul-
tura alemã, proporcionar a 
integração, o conhecimen-
to, o desenvolvimento e o 
crescimento cultural dos 
mais de 100 integrantes 
do grupo. Serão repassa-
dos R$ 35 mil ao grupo.  

Outra entidade benefi-
ciada foi o Centro de Tradi-

ções Gaúchas Fronteira do 
Oeste. O termo de fomento 
é para a realização do Pro-
jeto Invernada Artística, 
que visa capacitar peões 

e prendas para apresen-
tações artísticas no mu-
nicípio e fora dele. Serão 
repassados à entidade R$ 
5 mil.  

Município assina termo de fomento com entidades

Grupo Folclórico Lichtenschein foi uma
das entidades beneficiadas 

Ascom/P-Guaraciaba
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PARA FEFLETIR

Quando a força da natureza nos obriga a 
escolher quem vamos salvar e quem vai 

morrer daqueles que estão entre a vida e a 
morte, não há moral envolvida.

Já quando a vontade humana decide que 
quem está imune às forças da natureza deve se 
sacrificar, então a imoralidade reina.

SAÚDE/ECONOMIA

Para enterrar de vez a falsa dicotomia en-
tre vida ou saúde versus economia ou 

produção.
Saúde ou a manutenção da vida é resultado 

da produção ou economia. Até doentes produ-
zem em determinadas condições. 

Sem produção, o mais saudável dos huma-
nos perece.

O QUE ESTÁ FALTANDO PARA
ALGUNS E ALGUMAS

Visualizo as redes sociais. E, praticamen-
te, só vejo pessoas falando de política, 

criticando prefeitos, governadores, ministros e 
presidente. 

Parece que essa gente só tem esse assunto: 
política, política e política. Com tantos ‘especia-
listas’ era para o Brasil ser a primeira nação do 
mundo. 

Mas sabe o que é isso? FALTA DE SEXO, de 
amar e ser amado(a). 

A SEPARAÇÃO DO BILL GATES

Após a separação, Bill Gates foi visto se 
matriculando na Smart Fit e comprando 

roupas novas na Renner. Solto na pista, sabe 
que precisa se preparar bem para o que pode 
pintar por aí. Curta bastante, Bill!

Mas nem tudo é festa: tendo que manter duas 
casas, fatalmente o padrão de vida dará uma ca-
ída das boas, e terá de ler a prima idiota da Me-
linda dizendo no Facebook que ela estava muito 
mal acompanhada nos últimos 20 anos.

Divórcio é tudo igual.

PODER, POLÍTICA, PODRIDÃO III

Há também os interesses pessoais/políti-
cos/partidários. Exemplo: determinado 

projeto de lei, independente se elaborado pelo 
Executivo ou por um membro do Legislativo, 
ser bom, mas ser rejeitado/vetado pelo sim-
ples e vergonhoso motivo que o autor ganhará 
notoriedade. E as negociatas?

Resumindo: tenho nojo da política por causa 
dos políticos que, na verdade, são politiqueiros. 
Dos lambe botas nem vou perder tempo.

O pior é que quem os paga – corruptos ou 
não, incluindo os incontáveis direitos, além dos 
inúmeros assessores, são os contribuintes. Ou 
seja: nós. 

PODER, POLÍTICA, PODRIDÃO I

O pior dos vícios é o poder. Fato. A gran-
de maioria dos políticos busca o poder. 

E, para isso, também, a grande maioria, recor-
re a falcatruas que até o diabo dúvida. Vou ser 
generoso: 90% dos políticos não prestam. Não 
valem nada.

No entanto, essa corja representa o povo. E, 
igualmente, sendo generoso, 90%   do povo é 
ignorante.  Inclusive tem muita gente instruída, 
inteligente, gabaritada, mas as qualidades des-
pencam por causa da paixão partidária ou das 
benesses que receberão se determinado candi-
dato for eleito.

O foco sempre é Brasília, porém, reservadas 
as devidas proporções, em alguns Estados e 
municípios é bem pior. Isso acontece nos pode-
res Executivo e Legislativo. E rola de tudo que 
se possa imaginar.

PODER, POLÍTICA, PODRIDÃO II

No entanto, há os 10% corretos. A porcen-
tagem é menor, mas deixa pra lá. Estes 

têm meu respaldo. São dignos de exercer a po-
lítica que é nos representar.

Lamentável que, por serem corretos, são des-
prezados de forma velada por alguns colegas.

Quanto à população, tenho pena, pois a 
grande maioria desconhece a realidade e não 
distingue corretamente cordeiro de ovelha e 
vice-versa.

Outros, lamentavelmente, “confundem” ha-
bilitados a votar com aptos a negociar o voto.

Carolina Baseggio

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Amanda Menegotto
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BEM ASSIM

A vida é feita da alternância entre dias nos 
quais você ajuda todo mundo e dias nos 

quais não aparece uma alma pra te auxiliar.

A VERDADE É ESSA

Mesmo que não seja o principal objetivo, 
mentir ao povo tem sido a função pre-

dominante de vários políticos. Na verdade, ne-
nhuma novidade.

HORA E MOMENTO CERTOS

A maioria das pessoas faz a coisa errada no 
momento errado. Outras fazem a coisa cer-

ta na hora errada e a coisa errada na hora certa. 
Poucas são as que fazem a coisa certa no 

momento certo.   

FANÁTICOS

Fanáticos não enxergam a realidade como 
ela é mas como eles gostariam que fosse. 

Bolsonaro por exemplo acerta e erra como 
todo mundo.

Para os fanáticos ou ele é o demônio, fazen-
do apenas o mal; ou ele é um santo, fazendo 
apenas o bem.

EFEITO DOMINÓ

Sabe aquela historinha muito desagradável 
e bem comum, de uma mensagem escri-

ta que gera um áudio de desabafo que produz 
uma resposta atravessada que leva a uma indi-
reta direta que alimenta mais respostas atra-
vessadas que fazem surgir mais mil desabafos 
que colocam um balde de cocô bem na frente 
do ventilador ligado no três?

Sabe? É ruim, né?

FALE MENOS; OUÇA MAIS 

Desde a infância trago comigo a máxima, 
milhares de vezes ouvidas do meu queri-

do pai – detentor de singular inteligência.  Di-
zia ele: “É sabedoria um homem falar pouco 
e ouvir mais. Ouvindo mais ele vai falar o 
necessário e o bastante”.

Fico agoniado e, por vezes, irritado diante 
de pessoas que falam muito, que são prolixas, e 
não conseguem sintetizar um assunto ou acon-
tecimento.

NUDEZ E A PRIVACIDADE ALHEIA

-Olhem aquele sujeito, ele está nu!
- Está nu, e daí? Você não respeita a 

privacidade alheia?
- Privacidade? Mas ele está nu!
- Privacidade é a última vestimenta que pro-

tege um indivíduo nu de ter sua intimidade 
invadida. Se um exibicionista se despe, vista-o 
com o manto da privacidade e siga a sua vida 
como se essa vestimenta estivesse na moda.

PENSE NISSO

O grande flagelo de Descartes é que quanto 
mais burro for um ser humano mais ele 

estará invalidando, apenas com a sua existên-
cia, a ideia falaciosa do pensador racionalista 
francês: “Penso logo existo”.

SOBRE OS R$ 51 MILHÕES

Cinquenta e um milhões de reais encontra-
dos em malas num esconderijo não con-

figura crime.
Também acho que o fruto de um crime que 

não se consegue provar não é evidência de que 
um crime aconteceu.

É como encontrar maçãs no chão em torno 
de uma árvore. Estarem ali, não significa que 
tenham caído da macieira, não é mesmo?

NA ECONOMIA O PIOR PODE
ESTAR POR VIR

Como se o lockdown não tivesse sido sufi-
ciente, agora governos e bancos centrais 

também estão arruinando o sistema monetário.
A economia mundial pode ter se recuperado 

dos lockdowns, mas agora a economia está sen-
do completamente arruinada pela inflação da 
oferta monetária e pelo aumento dos preços.

 Em breve, 2020 poderá será lembrado 
como um ano tranquilo em comparação com o 
que está por vir.

MENSAGEM DO DUTRA

Salvo as honrosas exceções, há dois tipos 
de pessoas a defenderem lockouts e qua-

rentena horizontal, déspotas e submissos. 
Déspotas se servem de cientistas inescru-

pulosos que inconsequentemente provocam o 
pânico para preparar o caminho da servidão. 

Submissos se valem do princípio da autori-
dade, de falácias como a descontextualização, 
de emocionalismo barato, o que inclui usar hi-
pocritamente as mortes dos pacientes para da-
rem sermões morais. 

Contam os mortos como se fossem fichas 
acumuladas no jogo de pôquer aumentando 
seu cacife.

BURRADA/FURADA

Para toda burrada tem uma explicação 
furada. Se a burrada for nossa, pagamos 

nós; se for do governo, também. 
A explicação furada de toda burrada é só 

para consolar quem vai arcar com o dano.
 E tem gente que além de arcar com o dano 

ainda acredita na explicação furada. Isso tam-
bém é uma burrada que tem uma explicação 
furada.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Mente vazia, oficina da Ambev.

O SOM

“Olho para a montanha. À espera de um 
trem. E isso ainda continua acontecen-

do. Esperando meu destino. Aprendendo com as 
minhas incapacidades”. Parte da letra de ‘Dri-
ving Towards The Daylight’ - Joe Bonamassa.

Milena Holdefer

Priscila Scariot 

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 13 de maio de 2011. 

Nesta sexta, 13, no Rud´s Pub tem ‘Vere-
dicto I’. A promoção é do 9° período do 

curso de Direito. Dj Lodi comanda a festa com 
as melhores das pistas. Ingressos antecipados 
com os acadêmicos.

E no domingo tem a tradicional Pagodeira 
pra fechar o final de semana.
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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

Ao menos cinco muni-
cípios da região Extre-

mo-Oeste refizeram nos 
últimos dias o decreto de 
situação de emergência em 
relação à estiagem. Segun-
do o coordenador regional 
da Defesa Civil, Sidinei De-
zordi, os municípios estão 
enfrentando esse problema 
da falta de água há pelo me-
nos dois anos. Conforme 
ele, alguns deles já estão no 
terceiro decreto em relação 
à falta de chuva significati-
va. 

Segundo Dezordi, desde 
2019 houve precipitação 
de chuva, porém, não ca-
pazes de amenizar de fato 
a questão da estiagem na 

região. Ele afirmou que o 
trabalho da Defesa Civil no 
momento é de levantamen-
to de dados no municípios 
mais atingidos e destaca 
que o foco é no atendimen-
to humano. Porém, a agri-
cultura é o setor mais atin-
gido em relação à estiagem. 
Dezordi explicou que esse 
levantamento está sendo 
realizado nos 19 municí-
pios da Ameosc.

Decretaram novamen-
te situação de emergência 
Barra Bonita, Mondaí, Pa-
raíso, São José do Cedro e 
São João do Oeste. Derzordi 
esclareceu que os demais 
municípios da região estão 
com decretos em anda-
mento ou perto do final de 
vigência e também devem 

refazer essa questão, caso a 
situação não melhore.

Ele disse que as ex-
pectativas da Defesa Civil 
em relação ao volume de 
chuvas para as próximas 
semanas não são anima-
doras e devem ficar abaixo 

do esperado. Ele detalhou 
que os profissionais estão 
acompanhando diariamen-
te as estimativas de chuvas, 
e até o momento o volume 
estimado deve ser abaixo 
da média até o mês de ju-
nho.

Cinco municípios decretam 
novamente situação de emergência 

Desde 2019 houve precipitação de chuva, porém, não capazes de amenizar de fato a 
questão da estiagem na região

Situação dos reservatórios de água na 
egião continua preocupante

Divulgação

Santa Helena

O trabalho na manuten-
ção das estradas em 

Santa Helena tem recebido 
uma atenção especial des-
de o início do atual gover-
no. Apesar dos problemas 
com a manutenção de má-
quinas e da equipe reduzi-
da, os trabalhos têm sido 
intensos.

Conforme o secretário 
de Obras, Odirlei Klein, to-
das as estradas do muni-
cípio já foram patroladas 
pelo menos uma vez nesses 
primeiros meses de 2021. 
Klein lamenta que a situ-
ação climática com pouca 

chuva tem dificultado o tra-
balho da Secretaria.

Diante da equipe redu-
zida, o próprio secretário 
opera a máquina, como foi 
o caso dessa segunda-fei-
ra,10, quando operou uma 
motoniveladora na recupe-
ração da estrada na Linha 
Liberdade. “Em todas as 
estradas já fizemos a pri-
meira passada com a mo-
toniveladora. Agora esta-
mos fazendo o trabalho de 
recuperação pela segunda 
vez, mas sempre levando 
em conta o fator climático, 
que é importante para que 
o trabalho seja bem feito”, 
diz o secretário.

Manutenção de estradas é prioridade no município

Todas as estradas do município já foram patroladas pelo 
menos uma vez nesses primeiros meses

Ascom/P-Santa Helena
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Horóscopo
Semanal

É hora de se valorizar mais, ariano, e de valorizar 
suas conquistas já realizadas. É um bom momento 
para cuidar das finanças e para investir mais em si 
mesmo e nas coisas mais importantes da vida. Sua 
comunicação está em alta, sendo um ótimo momen-
to para conversar, negociar e se relacionar. Reuni-
ões e conversas são bem vindas. Ao agir, lembre-se 
de ouvir seu coração e ser criativo e inovador.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um ótimo momento para colocar mudanças em 
prática, libriano. Foco no que quer mudar em sua 
vida e faça acontecer. Independente do que os ou-
tros vão pensar. É um bom momento para estudar, 
escrever, aprender e fazer planos para o futuro. 
Cuidar das finanças e pensar no futuro também no 
aspecto material pode ser transformador. Pense 
em como ativar as boas mudanças no trabalho.

Um novo ciclo está começando para você, taurino. 
É hora de colocar planos em prática e realizar so-
nhos. Mas cuidado com o excesso de expectativa e 
os exageros em geral. É importante ter flexibilidade 
frente aos imprevistos e turbulências, mas assumir 
um pouco mais as rédeas da sua vida para poder 
conduzi-la em busca dos seus grandes desejos. Um 
ótimo momento para organizar a vida financeira.

Um ótimo momento para agir com mais sensibilidade, 
escorpiano, relaxando um pouco na sua forma de ser. 
Abrir um pouco mão de tentar controlar tudo o tempo 
todo pode ser libertador. O céu da semana é favorável 
para os assuntos de trabalho e da rotina e especial-
mente favorável para os relacionamentos, parcerias, e 
tudo que diz respeito a troca e relações, que ganham 
mais profundidade, leveza e bons momentos.

É importante se fortalecer, geminiano, revisando 
seus valores e impondo mais os seus limites. Você 
está numa boa fase, com mais comunicação, caris-
ma e troca. Mas é importante respeitar seus limites 
e seguir seus valores. Um ótimo momento para in-
vestir nos projetos mais queridos e pessoais. É hora 
de buscar mais ativamente a felicidade, construindo 
o seu futuro de forma mais produtiva e eficiente.

É hora de investir no diálogo, sagitariano, e con-
versar sobre tudo que precisa ser conversado. O 
momento é ótimo para aparar arestas e fazer 
planos junto. Isso vale para seu trabalho, sua vida 
pessoal e todos aspectos da vida. Sua rotina ganha 
produtividade, eficiencia e movimento. É um bom 
momento para organizar a vida, agindo com pra-
ticidade e determinação.

É importante agir com mais segurança e iniciati-
va, canceriano. Ouvir sua intuição e prestar aten-
ção aos sonhos nunca foi tão importante. Conver-
sas com amigos podem ser super inspiradoras e 
tudo que você puder fazer em grupo, tende a ser 
bem vindo. Só não deixe de cuidar do corpo e da 
saúde e mantenha seu corpo ativo para evitar os 
momentos de mais ansiedade e stress.

Um ótimo momento para pensar mais em sua vida 
pessoal, capricorniano. É importante que você se 
envolva pessoalmente com as coisas que gosta e 
que mantenha o prazer ativo em sua rotina. Aliás, 
sua rotina ganha movimento, conversas inspira-
doras e novidades. Um ótimo momento para fazer 
contatos e reuniões e para expressar ainda mais 
sua criatividade no trabalho.

As questões de trabalho estão em foco, leonino. É 
hora de olhar para frente e focar nas coisas que são 
mais importantes para você. É hora de ouvir mais a 
intuição e de buscar mais profundidade em tudo que 
fizer. As novidades são bem vindas, desde que sejam 
bem planejadas. Cuidado com a ansiedade, que pode 
te levar a agir por impulso. É hora de usar mais sua 
criatividade e ser fonte de inspiração para os outros.

É um bom momento para conversar com gente que-
rida, aquariano, e pensar no que pode ser feito jun-
to. Compartilhar, inspirar os outros e se inspirar em 
pessoas interessantes são ótimos caminhos. Assuntos 
domésticos, familiares e pessoais estão em destaque. 
Você pode ter notícias boas envolvendo namoro, fi-
lhos e família em geral. Mudar alguma coisa em casa 
pode dar a sensação de movimento na vida.

É um bom momento para pensar em seus próxi-
mos cursos e estudos, virginiano. Olhar para o fu-
turo e pensar em tudo que ainda quer aprender. E 
também ensinar. O céu do momento é favorável à 
troca, ao compartilhamento e todo tipo de troca 
e atividades mais intelectuais. O foco no trabalho 
pode trazer grandes resultados, com oportunida-
des, portas se abrindo e mais leveza.

Um ótimo momento em termos de comunicação, pis-
ciano. É importante abrir a mente para se inspirar 
em outras ideias. A semana pode trazer boas novas, 
especialmente envolvendo projetos que você consi-
dera mais importantes e queridos. Isso vale para as-
suntos familiares, questões domésticas em geral, mas 
também temas ligados a trabalho ou vida intelectual. 
Estudos e conversas são bem vindos.

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

Estado

O Senai/SC abriu segun-
da-feira, 10, processo 

seletivo com mais de 2.800 
vagas para os cursos téc-
nicos no Estado, distribu-
ídos na modalidade pre-
sencial, semipresencial e 
EAD. “Há um aumento de 
pessoas na procura por 
cursos técnicos, bem como 
das indústrias que buscam 
por profissionais com esta 
qualificação. Os índices de 
empregabilidade dos con-
cluintes ultrapassam 85%, 
ampliando a atratividade 
dos cursos, por isso espe-
ramos preencher todas as 
vagas ofertadas. O número 
de vagas está condiciona-
do à demanda por forma-
ção industrial”, destaca o 
especialista de ensino para 
os cursos técnicos, Rodri-
go Brandelero.

No Oeste e Extremo-O-

este, há vagas abertas em 
quatro cursos presenciais 
e em sete semipresenciais. 
O coordenador de educa-
ção profissional do Senai 
da região, Willi Robert So-
botka, realça que os cursos 
são completos, focados no 
mercado de trabalho e na 

formação técnica para atu-
ação mais estratégica na 
indústria. 

“A metodologia de 
educação tem sua base 
no desenvolvimento das 
competências, ou seja, o 
conhecimento, o desenvol-
vimento da habilidade e a 

atitude. Nosso modelo de 
ensino também aproxima 
os estudantes das tecno-
logias, desenvolvendo as 
competências necessárias 
ao século 21, envolvendo 
as dimensões cognitiva, 
afetiva e psicomotora”, 
acrescenta.

Senai abre 2,8 mil vagas
em cursos técnicos

Processo seletivo está aberto nas 28 unidades 
em Santa Catarina. No Oeste e Extremo-Oeste há vagas em

quatro cursos presenciais e sete semipresenciais 

Senai de São Miguel do Oeste é uma das unidades com cursos à disposição

Divulgação

Belmonte

A Secretaria de Saúde 
de Belmonte confir-

mou na manhã de sexta-
-feira, 07, o primeiro caso 
de dengue importado no 
município. O paciente é 
um homem, de 38 anos e 
que trabalha em um mu-
nicípio vizinho. Ele está 
em casa e monitorado 
pela equipe da Saúde. Um 
segundo caso está sob in-

vestigação.
O surgimento de casos 

já vinha sendo alertada 
pela equipe de combate 
à Dengue desde o iní-
cio do ano e reforçada 
nos últimos dias devido 
ao surgimento da doen-
ça em cidades vizinhas. 
Atualmente, há o registro 
de 32 focos de larvas do 
mosquito e o pedido é de 
que a população redobre 
os cuidados.

Município confirma um caso de Dengue importado
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Alesc debate 
carreiras 
  Enquanto o governo do 
Estado foca as atenções na 
pandemia e seus impactos 
e na infraestrutura, os 
deputados da Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc) 
já iniciaram o debate 
para mudanças no plano 
de carreira de alguns 
servidores do Executivo. 
Duas comissões 
temporárias foram 
criadas: uma liderada 
pela deputada Luciane 
Carminatti (PT) para 
atender aos professores; 
e outra liderada por 
Sargento Lima (PSL) para 
estudar mudanças para os 
militares. 

Após retornar ao cargo 
de governador de Santa 
Catarina, Carlos Moisés da 
Silva iniciou pela Assem-
bleia Legislativa (Alesc) 
a retomada das ações de 
governo. Nesta terça-feira 
(11), ele visitou o Parlamen-
to, conversou com o pre-
sidente da Casa, deputado 
Mauro de Nadal (MDB), e 
depois com os líderes dos 
blocos e das bancadas. Na 
pauta, os projetos do Exe-
cutivo parados na Alesc. 

A principal tratativa foi 
a proposta de destinação 
de recursos estaduais para 
obras em rodovias federais. 
Moisés pediu apoio dos 
deputados pela derrubada 
do veto de Daniela Reinehr 
sobre o projeto para que o 
Executivo possa investir, 
ainda em 2021, R$ 350 
milhões nas BRs 163, 470 
e 280. A mensagem do 
veto ainda não começou 
a tramitar na Casa, mas 

Nadal prometeu agilidade. 
Os parlamentares afirmam 
que vão analisar as razões 
assinaladas pela então 
governadora interina para 
barrar o projeto. Além 
disso, vão aproveitar esse 
período para pressionar o 
governo a investir mais nas 
rodovias estaduais. 

Outra proposta parada 
no radar do Executivo é a 
Medida Provisória (MP) 
que garante subsídio a 
operações de crédito via 
Badesc, para micro e pe-

quenos empresários. O tex-
to destina R$ 250 milhões 
para o pagamento de juros, 
mas há duas semanas não 
tem movimentação. O go-
verno do Estado retomará 
os debates sobre possíveis 
emendas e alterações no 
texto. Uma segunda MP, 
que garante auxílio para 
famílias pobres, deve sofrer 
modificações para benefi-
ciar mais pessoas.

Além destas, mais duas 
propostas do Executivo 
devem chegar à Casa nas 

próximas semanas. A 
reforma da Previdência é 
a mais esperada, já que o 
déficit da área já ultrapas-
sou R$ 5 bilhões por ano e 
a maioria dos parlamenta-
res defende mudanças. O 
texto governamental deve 
estabelecer uma nova idade 
mínima para aposentado-
ria dos servidores, assim 
como endurecer regras 
de transição e aumentar 
a taxação daqueles que 
estão na inatividade. Outra 
proposta esperada é uma 
reforma administrativa. 
Segundo o governo, o 
texto proporá mudanças  
em cargos e estruturas. 
Um dos principais temas 
é a possível entrada da 
privatização da SC-Par-
cerias, empresa do Estado 
que gerencia os portos de 
Imbituba e de São Francis-
co do Sul. O tema está em 
discussão interna. 

RCN - 626 | rcnonline.com.brA RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

BRUNO COLLAÇO/AGÊNCIA AL

Governador foi pessoalmente negociar projetos

Educar, inovar e proteger 
a saúde do trabalhador e 
as indústrias catarinenses.

Superação 

FIESC, CIESC, 
SESI, SENAI e IEL 

Moisés inicia retomada das ações 
de governo pela Assembleia
Chefe do Executivo pediu às lideranças do Parlamento a derrubada de veto de Daniela

Exportações II
Diferentemente dos suínos, as exportações de carne de 

frango acumulam queda de -9,4% nos primeiros quatro 
meses do ano. Outros itens da pauta do agronegócio, 
como soja e tabaco, também registraram redução. O total 
faturado com exportações em 2021 no Estado foi de US$ 
2,79 bilhões, contra US$ 2,68 bilhões de 2020. Na compa-
ração com o cenário nacional, onde houve alta de 25% no 
período, Santa Catarina está abaixo da média.

Gás que Avança 
Interiorização da rede de Gás Natural leva 

desenvolvimento para Santa Catarina

Avançando nos investimentos, SCGÁS destinará cerca 
de R$ 457 milhões para ampliação da rede até 2025

Mais Gás Natural para os 
catarinenses

Ampliação no Planalto Norte

No ano em que completa 21 anos 
atuando na distribuição de Gás 
Natural no território catarinense, 
a SCGÁS anuncia também o 
maior pacote de obras de sua 
história: serão R$ 457 milhões de 
investimentos para ampliação da 
rede até 2025. Nos próximos anos, 
a Companhia pretende levar o Gás 
Natural a 15 novas cidades 
catarinenses, chegando a 80 
municípios atendidos. Somente 
para expansão de rede serão 
investidos mais de R$ 350 milhões 
e construídos cerca de 550 km.
 
Com passado e presente focados 
no desenvolvimento socioeconôm-
ico e espacial, a SCGÁS investe 
para ampliar a oferta de Gás 
Natural no território catarinense. 
Até 2025, a Distribuidora 
destinará mais de R$ 34 milhões 
em recursos para ampliação do 
abastecimento do mercado 
urbano em diferentes regiões 
catarinenses, residências e 
comércios.

O novo Plano Plurianual de 
Negócios da empresa contempla 
também a implantação de uma 
rede isolada no Planalto Norte, 
para atender, principalmente, 
indústrias do segmento de papel 
e celulose. Com um projeto 
inovador, semelhante ao 
implantado em Lages no ano 
passado, a região receberá 
investimentos na ordem de R$ 
12,4 milhões a partir de 2021 até 
2023.

 
 

Até 2025, a SCGÁS projeta atender 
440 indústrias, mais de 34 mil 

residências, 160 postos e mais de mil 
comércios. Com os novos clientes, o 
consumo médio terá crescimento de 

cerca de 25%.

Companhia de Gás de Santa Catarina   SCGÁS   gemac@scgas.com.br   

Comércio digital
Uma pesquisa sobre o movimento do comércio duran-

te o Dia das Mães, realizada pela Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/SC), apontou que 
52,2% dos lojistas estão atendendo o público tanto em 
pontos físicos, quanto de forma online. Além disso, os 
dados apontam ainda que 45% atendem apenas em loja 
física e 2,8% atende apenas de forma online. A pandemia 
tem acelerado a busca por canais digitais, diz o estudo. 

Exportações I
No primeiro quadrimestre de 2021, o faturamento 

com exportações de Santa Catarina acumula alta de 
4,25%. Os principais itens que puxaram o aumento 
foram as vendas de carne suína, com alta de 26,8%, e o 
segmento de madeira, móveis em madeira e marcenaria. 
Apesar da alta pontual, o resultado positivo só foi possível 
porque em abril de 2020 as restrições da pandemia esta-
vam no momento mais severo. 
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São Miguel do Oeste

Tiveram início na sema-
na passada as obras de 

requalificação das princi-
pais ruas da área central 
de São Miguel do Oeste. O 
trabalho está sendo feito 
em cerca de 21 quadras, 
em trechos das ruas Marcí-
lio Dias, 15 de Novembro, 
La Salle, Santos Dumont e 
Getúlio Vargas. O municí-
pio investirá mais de R$ 1 
milhão nestas melhorias.

O prefeito Wilson Tre-
visan destaca que o objeti-
vo é proporcionar melhor 
trafegabilidade e segu-
rança aos usuários destas 
vias. “Por ser uma área 
que possui uma grande 
concentração comercial, 
praticamente toda a po-
pulação de São Miguel do 

Oeste utiliza algum destes 
trechos diariamente, além 
de muitos moradores de 
outras cidades da região 
que vêm ao nosso municí-
pio”, ressalta.

Trevisan complementa 
que esta é mais uma ação 
para reforçar o projeto de 
mobilidade urbana de São 
Miguel do Oeste, que já 
oportunizou, desde o iní-
cio de sua primeira gestão, 
o asfaltamento de mais de 
220 quadras em todos os 
bairros, criação de ciclofai-
xa, calçamentos, passeios 
e melhorias da sinalização, 
entre outras ações. Nos 
próximos meses, o asfalto 
deve chegar a mais ruas 
da cidade. As primeiras 
comunidades do interior 
também estão começando 
a receber estas obras.

O secretário de Urba-
nismo, Jeferson Dias, pede 
a compreensão e cuidado 
dos motoristas durante 
a realização dos servi-
ços, tendo em vista que o 
trânsito terá que ser inter-
rompido nos trechos que 
estiverem recebendo as 

melhorias, e que o asfal-
to quente pode respingar 
se não forem tomadas as 
devidas precauções pelos 
usuários. “Mas tudo isso é 
por um bom motivo, e te-
mos a certeza de que, ao 
final, o resultado fará valer 
a pena”, salienta.

Iniciadas as obras de requalificação 
das principais ruas da área central

Nos próximos meses, o asfalto deve chegar a mais ruas
da cidade e comunidades do interior

O trabalho está sendo feito em cerca de 21 quadras, em trechos 
das ruas Marcílio Dias, 15 de Novembro, La Salle, Santos 

Dumont e Getúlio Vargas

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

A CDL de São Miguel do Oeste organizou na manhã 
desta sexta-feira, 07, uma reunião com empresários 

associados do ramo de eventos para analisar o cenário e 
avaliar um plano de retomada das atividades, depois da 
publicação do decreto estadual, que retomou de forma 
parcial as atividades do setor. A presidente da CDL, Glei-
ce Koop, que conduziu a reunião, apresentou também 
o posicionamento do governo do Estado, após reunião 
com a secretaria da Saúde, Carmen Zanotto.

Na conversa com os empresários, pôde se ter uma 
ideia da realidade local enfrentada pelo setor onde mui-
tos estão mantendo as atividades devido a reservas fi-
nanceiras de anos de trabalho. Também na opinião dos 
empresários, a flexibilização dos eventos através dos 
decretos não é garantia de retomada das atividades, por-
que, além das diversas exigências impostas para reali-
zação, não tem como as empresas se responsabilizarem 
pela conduta dos participantes.

Estiveram presentes à reunião os empresários Airto e 
Rosicleia Moss (Chaplin Eventos e Varanda Bistrô), Genésio 
Colle (OK Eventos), Gleice Koop (CDL), Arlindo Decandido 
(Decandido Sonorizações), Inilde Ferro (Inilde Ferro Foto-
grafias) e Volmi Canova (Hamcom Fotografias e Filmes).

CDL reúne empresários 
de eventos para discutir 

a retomada do setor 

CDL e empresários se reuniram sexta-feira

Ascom CDL

Estado

O volume de vendas do 
comércio varejista 

ampliado em Santa Cata-
rina teve alta de 25,8% 
em março, na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado. Resultado que re-
presenta mais que o dobro 
da média nacional (10,1%) 
e do desempenho da re-
gião Sul, Paraná (10,9%) 
e Rio Grande do Sul (9%). 
Este índice contempla 
também as atividades de 
veículos, motos, partes e 
peças e materiais de cons-
trução. Os números foram 
divulgados sexta-feira, 07, 
na Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC), do IBGE.

O desempenho de San-
ta Catarina foi o quinto 
melhor do país, superado 
apenas por três estados do 
Norte e pelo Espírito San-
to. O crescimento foi pu-
xado principalmente pe-
los veículos, motocicletas, 
peças (66,2%); materiais 
de construção (64,2%); te-
cidos, vestuário e calçados 
(44,2%); móveis e eletro-
domésticos (43,0%), e ou-
tros artigos de uso pessoal 
e doméstico (42,9%). A 
única queda apresentada 
foi nos hipermercados e 
supermercados (-3,1%).

Já no acumulado de 
2021, Santa Catarina re-
gistra crescimento de 
7,7% na comparação com 

o mesmo balanço do ano 
passado, enquanto a mé-
dia nacional foi de 1,4%. 
Na variação acumulada 
dos últimos 12 meses, o 
cenário estadual também 
apresentou alta de 4,8%. 

E o nacional teve queda de 
1,1%. Entre os 15 maiores 
estados do País, Santa Ca-
tarina avançou um posto 
e apresenta agora o quar-
to maior crescimento do 
país.

Comércio catarinense cresce mais do que 
o dobro da média brasileira
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Região

Após a chacina que dei-
xou três crianças e duas 

professoras mortas em Sau-
dades, no dia 04 de maio, 
trouxe preocupação com a 
seguranças em escolas de 
educação infantil e creches 
nos pequenos municípios 
da região. A chacina em Sau-
dades foi levada a cabno por 
um rapaz de 18 anos, que 
após matar as crianças e as 
duas professoras com golpes 
de espada, tentou o suicídio, 
mas se recupera em um hos-
pital em Chapecó. 

Em São Miguel do Oes-
te, a Secretaria de Educação 
está analisando a possibili-
dade de ampliar o sistema 
de segurança das creches e 
escolas da rede municipal. 
De acordo com a assessoria 
de comunicação da adminis-
tração, a equipe da Secreta-
ria estuda continuamente o 
aprimoramento desses me-
canismos e os investimentos 
podem ocorrer a qualquer 
momento. 

O município de Bandei-
rante vai reforçar o esque-
ma de segurança. De acordo 
com o secretário de Admi-
nistração, Eder Marcon, as 
duas escolas e a creche da 
rede municipal já contam 
com sistema de monitora-
mento com câmeras e, nos 

próximos dias, haverá a 
contratação emergencial de 
seguranças. Os profissionais 
vão trabalhar nas três unida-
des de ensino. Ele disse que 
os pais podem ficar tranqui-
los que o esquema de segu-
rança dos professores e alu-
nos está sendo  reforçado.

Já em Guaraciaba, ocor-
reu uma reunião nas de-
pendências da Secretaria de 
Educação. Conforme explica 
a secretária de Educação, 
Sandra Gasperin, além da 
equipe da Secretaria, esti-
veram presentes policiais 
militares e representante 
do Corpo de Bombeiros. Na 
pauta esteve a segurança 
das escolas, centros infantis 
e das creches

Conforme a equipe da 
Secretaria, na Rede Muni-

cipal de Ensino todas as es-
colas, centros infantis e cre-
ches possuem câmeras de 
videomonitoramento, além 
de que os portões ou portas 
de acesso estão sempre fe-
chadas. Para maior seguran-
ça, a partir desta semana, só 
poderão adentrar nas insti-
tuições pais ou responsáveis 
mediante a identificação. 
Outra ação será a ronda por 
parte da Polícia nas proximi-
dades das instituições, com 
frequência.  

Os municípios de São 
José do Cedro e Belmonte 
também anunciaram um in-
cremento na segurança dos 
estabelecimentos. Em Bel-
monte, segundo a Secretaria 
da Educação, o controle de 
fluxo já era adotado e agora 
passa a ser mais rigoroso 

com a instalação de câmeras 
e portões eletrônicos. Em 
São José do Cedro, Conforme 
a secretária da educação, Tâ-
nia dos Santos, 

o investimento vai variar 
conforme a estrutura. Há 
possibilidade de instalar câ-
meras junto aos interfones, 
para que as equipes tenham 
a identificação da pessoa an-
tes de ingressar no espaço. 
Tânia explicou que os dire-
tores, professores, monito-
ras e demais funcionários já 
foram orientados sobre os 
cuidados redobrados, per-
mitindo acesso apenas de 
familiares para levar e bus-
car os alunos e também o 
fechamento das portas. Ela 
lembra que a pandemia já 
previa uma série de restri-
ções de público.

Segurança em creches preocupa 
após chacina em Saudades

Em São Miguel do Oeste, a Secretaria de Educação está analisando a possibilidade de 
ampliar o sistema de segurança das creches e escolas 

Em Guaraciaba, reunião discutiu a segurança na rede municipal de ensino

Ascom/P-Guaraciaba

Descanso

O governo municipal de Descanso iniciou em 2013 o 
processo de regularização fundiária do Bairro São 

Jorge, localizado na saída para a Linha Pratinha, que está 
em fase de finalização e irá beneficiar cerda de 50 áreas. 
De acordo com o advogado responsável pelo processo, 
Ivon Wandscheer, após um longo trâmite processual, os 
pedidos de regularização foram homologados. 

Com a decisão judicial, aguardar-se os prazos judiciais 
para que todas as partes tomem ciência e se possam es-
gotar os prazos para recursos. “O cartório judicial enca-
minhará toda a documentação para o registro de imóveis. 
Mesmo com providencias de encaminhamentos judiciais 
regulares a serem ainda realizadas, em breve essas famí-
lias receberão a sua escritura”, destaca Wandscheer.

Ele ainda ressalta a importância dessas famílias te-
rem em mãos sua escritura. “A matrícula imobiliária 
trará mais segurança e agregará valor àquela localidade, 
onde cada morador terá direitos e deveres, especialmen-
te quanto ao Poder Público, no sentido de promover a 
cobrança de impostos e, também, realizar obras que se-
jam essenciais ao bem estar da população daquele bair-
ro”, completa Wandscheer.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômi-
co e membro da Comissão Municipal da Regularização 
Fundiária, Paulo Lauxen, para o governo municipal a re-
gularização fundiária do bairro é um grande avanço para 
a qualidade de vida dos moradores. “As famílias que ali re-
sidem terão mais tranquilidade e segurança para utilizar 
o imóvel, construir e ampliar e, além disso, o Governo Mu-
nicipal deverá realizar melhorias de infraestrutura, como 
calçamento, iluminação, coleta de lixo e outros”, comenta.

Regularização fundiária
do Bairro São Jorge em fase 

de finalização

Processo de regularização foi homologado pela Justiça e em 
breve as escrituras serão entregues às famílias do bairro

Ascom/P-Descanso



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 13/05/2021 - Edição 1060 15www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM SEGURANÇA PÚBLICA

São Miguel do Oeste

Uma mulher foi morta a 
facadas na madrugada 

de segunda-feira  na Linha 
Nereu Ramos, interior de 
São Miguel do Oeste. A ví-
tima é Telma Gervásio Dias, 
33 anos, morta a facadas 
pelo ex-companheiro no 
dia em que fez aniversá-
rio.  Os dois filhos da mu-
lher, ambos com menos de 
quatro anos, estavam dor-
mindo em outros cômodos 
da casa quando a mãe foi 
morta.

Após várias horas de 
busca, a Polícia Militar con-
seguiu prender o princi-
pal suspeito do crime, que 
havia se embrenhado em 
mata. A prisão foi efetuada 

somente na noite de terça-
-feira. Ele, que não teve o 
nome revelado, foi recolhi-
do à cadeia pública de São 
Miguel do Oeste. 

O crime aconteceu por 
volta das 4h da madrugada, 
na casa da vítima. O Corpo 
de Bombeiros e a Polícia Mi-
litar foram acionadas para 
atender a ocorrência. A víti-
ma foi encontrada na cama 
com ferimentos provocados 
por faca. 

Quando a polícia chegou 
a casa da vítima encontrou 
a porta aberta e a luz da co-
zinha acesa. Na sala de estar 
havia um bebê dormindo 
em um berço. Outra criança 
estava dormindo no quarto. 
Por se tratar de duas crian-
ças, o Conselho Tutelar foi 

chamado para prestar auxí-
lio e localizar os familiares.

De acordo com a Polícia 
Militar, há um histórico de 
brigas entre ela e o compa-
nheiro. A mulher revogou 
recentemente uma medida 
protetiva de urgência que 

possuía contra o ex-com-
panheiro. Recentemente, 
o homem havia ido até a 
residência e os dois entra-
ram em em briga corporal. 
Na ocasião, ela chegou a in-
vestir contra com o homem 
com uma faca.

Mulher é assassinada a facada
no dia do aniversário

Principal suspeito é o ex-companheiro, que foi preso na noite
de terça-feira, após se embrenhar em mata 

Crime que vitimou  Telma Gervásio Dias (no detalhe) 
aconteceu na madrugada de segunda-feira

Cristian Losch/ Portal Peperi

Chapecó

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou na manhã de 
segunda-feira, 10, o interrogatório do autor da cha-

cina na creche Pro-Infância Aquarela, ocorrida há exa-
tamente uma semana na cidade de Saudades, na região 
Oeste do Estado. Fabiano Kipper Mai, 18 anos, foi ouvi-
do pelo delegado Jerônimo Marçal e equipe no Hospital 
Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. O agressor está 
internado depois que ficou ferido ao tentar se matar logo 
após cometer o ataque, que deixou cinco mortos.

O depoimento do acusado durou cerca de uma hora. 
“O teor do interrogatório não pode ser divulgado, pois 
ainda restam algumas diligências a serem adotadas até 
a finalização do inquérito policial, que deverá ocorrer 
ainda nesta semana. A Polícia Civil de Santa Catarina se 
manifestará oficialmente ao final das investigações”, in-
formou um comunicado da polícia.

Segundo o delegado regional Ricardo Casagrande, o 
jovem falou sobre o fato, mas maiores detalhes sobre a 
versão apresentada para o crime não serão revelados por 
enquanto pela Polícia Civil. Um dos objetivos da investi-
gação é descobrir a motivação do crime e também se o 
agressor teve ajuda de outras pessoas, além de apurar se 
o mesmo participava de um fórum anônimo de extrema-
-direita na “Deep Web”. Os membros deste grupo teriam 
reivindicado e comemorado o ataque contra a creche.

Autor de chacina em 
Saudades é ouvido 

pela polícia

Sobrevivente da chacina, menino Henrique
recebeu alta do hospital domingo

Divulgação

São Miguel do Oeste

Após quase uma década 
no comando da Polí-

cia Militar Ambiental na 
região Extremo-Oeste, o 
major Everton Roncaglio 
deixou o cargo na última 
semana. Em entrevista 
para a Peperi, ele desta-
cou que foi promovido na 
Polícia Militar de Santa 
Catarina e por isso deixou 
o órgão. Ele vai passar a 
trabalhar no Batalhão de 
Polícia Militar de Frontei-

ra, com sede em São Mi-
guel do Oeste.

Roncaglio recebeu con-
vite para continuar no co-
mando da Polícia Militar 
Ambiental, porém, teria 
que assumir o posto em 
Chapecó. Ele explicou que, 
em virtude disso, acabou 
optando por deixar o car-
go, visto vários vínculos, 
inclusive familiares, em 
São Miguel do Oeste.

Ao todo, Roncaglio fi-
cou no comando da PMA 
por praticamente oito 

anos. Ele avaliou o traba-
lho nesse período como 
sendo construtivo, base-
ado em medidas, ações e 
resultados a curto, médio 
e longo prazo. De acordo 
com ele, tudo só foi pos-
sível graças ao trabalho 
contínuo realizado por 
toda a equipe e pela ajuda 
da sociedade. O Pelotão 
de Polícia Militar Ambien-
tal de São Miguel do Oeste 
já está sendo comandado 
pelo 1º tenente Alcenir 
Minuscoli. 

Everton Roncaglio deixa o comando da Polícia Ambiental

Everton Roncaglio comandou 
a Polícia Ambiental

por quase uma década

Divulgação
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