
Estão confirmados de 
52 casos de Dengue em 
Santa Helena, 10 casos 
suspeitos e 31 focos 
do mosquito Aedes 
Aegypti. O secretário de 
saúde, Carlos Roberto 
Mello diz que a Dive 
estadual a decretação 
estado de emergência 

O governador Carlos 
Moisés esteve em visita 
a São Miguel do Oeste 
no fim da tarde de 
sexta-feira, 14. Durante 
uma solenidade foi 
oficializado um repasse 
de R$ 6 milhões para 
o Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso
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 Estado mantém medidas sanitárias 
contra a Covid-19 até 31 de maio
Os atuais protocolos sanitários para convivência segura continuarão
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Atiraram no Brasil, acertaram
a Índia

BOCA NO TROMBONE

Os videntes erraram o 
epicentro da pande-

mia por milhares de qui-
lômetros. Quase 4.000 
mortes e mais de 400.000 
novos casos confirmados 
por dia, cremações inces-
santes, cadáveres sem se-
pultura, doentes à espera 
de leitos de UTI que já não 
há no sistema hospitalar 
em colapso, poucos mé-
dicos e enfermeiros para 
tanta gente infectada. 

Uma população cansada de medidas de isolamento 
e agora avessa até ao distanciamento social, a economia 
em queda e a desesperança em alta, além de um chefe 
de governo à deriva. Seria esse o cenário nacional caso 
fossem concretizadas as previsões feitas em março por 
videntes loucos por lockdown’s. Erraram por 14.472 
quilômetros: quem está assim é a Índia.

Claro que a paisagem brasileira continua preocu-
pante. Claro que os estragos provocados pelo corona-

vírus alcançaram dimensões perturbadoras. Claro que 
houve mortes demais. Mas o Brasil nunca foi o “epicen-
tro da epidemia”, expressão adotada por boa parte da 
imprensa para reduzir o território nacional a uma gi-
gantesca usina de contaminações capaz de implodir a 
saúde do planeta. O Brasil nunca esteve abaixo do 10º 
lugar no ranking das nações com maior número de óbi-
tos por 100.000 habitantes ou em relação à população.

Epicentro da pandemia, insista-se, é a Índia. Mas 
jornalistas portadores 
de miopia seletiva se re-
cusam a descrever o que 
está acontecendo no se-
gundo país mais populo-
so do mundo. O essencial 
é assustar os nativos do 
País do Carnaval. Fica 
“estaubelecido”, portanto, 
que a Índia é muito longe. 

A bem da verdade, por 
hora, não temos remé-
dio e nem reza que possa 
curar a Covid-19. Tanto é 
que o médico particular 
do Papa Francisco, Dr. Fa-
brizio Soccorsi, foi vitima-
do pelo vírus. Portanto, 
não dê chance para o azar. 
Cuide-se!

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Testei positivo! E agora?
Inês Staub Araldi

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

Creio que a esperança e a autoconfiança sejam nossa me-
lhor estratégia de sobrevivência. Embora existam os hipo-

condríacos e os fatalistas, aqueles que tem a certeza de que 
vão morrer e que, paradoxalmente, morrem de medo da mor-
te, a maioria de nós tem uma esperança ferrenha e utópica de 
que a vida vai ser longa e promissora. Tão longa, que quase 
ninguém se atreve a cogitar aquela que seria uma data ou um 
tempo limite para que esta vida acabe. 

A pandemia decorrente da Covid 19 é um inimigo que 
vem fazendo vítimas no mundo inteiro. No começo, havia a 
esperança de que o vírus não atravessaria o atlântico. Então 
não era problema nosso. Depois foi a vez dos grandes centros, 
e podíamos culpar os viajantes. Mas aos poucos as vítimas 
foram ficando mais próximas, deixaram de ser os mais idosos 
ou com doenças preexistentes. Tratava-se de amigos, de pa-
rentes, de membros da família. E chegou até mim. Os primei-
ros sintomas apareceram e eu me agarrei a esperança de que 
se tratasse de uma simples gripe. Mesmo assim, o bom senso 
recomendava fazer o teste. Quando aquele cotonete gigante 
saiu de dentro de mim, uma esperança infantil de que ele es-
tivesse carregando a ameaça para fora do meu corpo ainda se 
fazia presente. Passei meia hora dizendo a mim mesma que 
não haveria de ser nada, mas o olhar da moça que veio trazer 
o resultado falou antes dela: testei positivo. 

Passei a olhar diferente para as outras pessoas, como se 
elas fossem a ameaça, e não eu. Queria manter distância, usar 
máscara, lavar insistentemente as mãos. Sentada na maca do 
consultório médico, inspirei profundamente, mais para testar 
meus próprios pulmões do que para atender ao protocolo da 
consulta. Estava tudo bem, mas era o começo, e eu sabia. A 
primeira noite que meu corpo passou com a certeza de que o 
invasor estava instalado, foi insone. Não havia mais nada a ser 
feito, a não ser esperar a evolução. No dia seguinte, o noticiá-
rio me fazia muito mal. Embora eu precisasse de informações, 
tudo o que eu podia ler sobre o vírus era desesperador. O nú-
mero de infectados e de mortos disparava. Amigos e paren-
tes me receitavam a cura por conta própria. Outros citavam 
curados. Mas o mal estar persistia. E o medo também. Foram 
duas semanas que me ensinaram que minha força física não 
me ajudava a enfrentar o vírus. Nem mesmo o meu conhecido 
otimismo e bom humor faziam a diferença. Os médicos ape-
nas combatiam os sintomas. Não há remédio para combater 
o coronavírus. 

Meu corpo venceu a batalha. O mal se foi, mas as lições 
vão permanecer por toda vida. Por mais que seja tentador ne-
gar, não somos imortais. Nosso corpo é frágil e muito pouco 
podemos fazer para impedir que ele seja agredido ou acome-
tido de algum mal. A pandemia é real, assim como são reais 
todas as demais doenças existentes. E quando estamos mal, 
a coisa mais importante é saber que temos alguém que se-
gura nossa mão, que mantém o nosso mundo em pé até que 
fiquemos fortes o suficiente para retomar nossa vida. Daí a 
importância de cultivar os afetos, de preservar amizades, de 
nos cercarmos de amor.

Cuide de você, da sua família, dos seus amigos, dos cole-
gas de trabalho. O amor não é exatamente um remédio que 
nos livra de todos os males, mas é ele com certeza a nossa 
força na hora da necessidade.

Missão militar que repatriou centenas de brasileiros em outros
países durante o início da pandemia

Tem cangaceiro 
eleitoral que duvida da 
capacidade dos homens 
e mulheres de uniforme

Dr. Fabrizio Soccorsi e o papa Francisco rezando no Santuário de Fátima 
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Estado

O governador Carlos Moisés propôs novas medidas de 
enfrentamento à estiagem que atinge o Grande Oes-

te após uma reunião no fim da tarde de terça-feira, 18, 
com a bancada que representa a região na Assembleia 
Legislativa. Duas ações necessitarão da chancela do Par-
lamento para avançarem. 

O governador informou que enviará, na próxima se-
mana, um Projeto de Lei para destinar R$ 100 milhões 
ao enfrentamento da crise hídrica e também uma Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) para facilitar a 
transferência de recursos aos municípios.

O encontro na Casa d’Agronômica também teve a par-
ticipação de prefeitos do Meio-Oeste, Oeste e Extremo- 
Oeste, além de representantes da agricultura familiar.

Durante a reunião, o secretário de Estado da Agricul-
tura e Pesca, Altair Silva, explicou sobre as ações já em 
andamento do Governo do Estado contra a estiagem. Es-
tão sendo investidos R$ 243,5 milhões. Ele acrescentou 
ainda que a proposta do Executivo é de investir R$ 1,7 
bilhão em medidas de planejamento hídrico até o fim de 
2022. 

Para o secretário, o encontro teve um saldo positivo, 
pois, além de prestar contas do trabalho realizado até 
aqui, também foram pensadas soluções de longo prazo.

Também participaram do encontro os deputados 
estaduais Valdir Cobalchini, Marcos Vieira, Marlene 
Fengler, Mauricio Eskudlark, Onir Mocellin, Luciane Car-
minatti e Jair Miotto, além dos secretários da Fazenda, 
Paulo Eli, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
Luciano Buligon, do chefe da Defesa Civil, David Busa-
rello, do chefe da Casa Civil, Eron Giordani, e da presi-
dente da Casan, Roberta Maas dos Anjos.

Tunápolis

O ex-vereador de Tuná-
polis Mauro Bamberg, 

58 anos, morreu domingo, 
16. Ele lutava contra um 
câncer. O prefeito Marino 
Frey decretou luto oficial 
no município por três dias. 
Ele lamentou a morte do 
ex-vereador que também 
foi funcionário efetivo da 
prefeitura por 18 anos e 
exerceu a função de se-
cretário de Transportes e 
Obras na administração 
anterior.

Mauro Bamberg exerceu a função de vereador em Tu-
nápolis durante os mandatos de 2009 a 2012 e 2013 a 
2016. Frey avalia que Bamberg prestou relevantes servi-
ços como líder comunitário e como servidor municipal.

Junto à bancada do Oeste, 
governador propõe novas 
ações contra a  estiagem

Morre ex-vereador 
Mauro Bamberg

Brasília

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na noite 

de terça-feira, 18, o proje-
to de lei que suspende até 
o fim deste ano as ações 
de despejo ou as desocu-
pações de imóveis no País 

em razão da pandemia da 
Covid-19. Por 263 votos 
a favor e 181 contrários, 
o texto agora segue para 
apreciação do Senado.

Segundo o relatório, 
a medida é válida para 
imóveis urbanos ou ru-
rais, tanto para os de 

moradia quanto os de 
produção. Pelo projeto, 
as ordens que já foram 
proferidas não poderão 
ser cumpridas até o dia 
31 de dezembro.

A medida inclui tam-
bém a suspensão das au-
diências de conciliação, 

medidas preparatórias 
ou negociações duran-
te este prazo. O texto, 
porém, não suspende o 
período para que os pro-
prietários contestem o 
uso ou posse do imóvel 
na previsão de usuca-
pião.

Estado

O corpo do ex-governa-
dor e ex-senador de 

Santa Catarina Casildo 
Maldaner, que morreu víti-
ma de câncer, foi velado no 
plenário da Assembleia Le-
gislativa de Santa Catarina 
(Alesc), em Florianópolis. 
Por volta das 14h, houve 
a cerimônia de cremação, 
também na capital catari-
nense. Casildo é irmão do 
atual presidente estadual 
do MDB, o deputado fede-
ral Celso Maldaner.

O velório, aberto ao pú-
blico, começou às 10h e se-
guiu os protocolos sanitá-
rios de prevenção contra o 
Coronavírus. As atividades 
previstas para esta terça-
-feira no legislativo foram 
suspensas. Por volta das 
14h, ocorreu a cerimônia 
de cremação, no cemitério 
Jardim da Paz, também na 
capital.

O político de 79 anos 
foi internado em um hos-

pital de Florianópolis no 
domingo, 16, após passar 
mal, teve piora do quadro 
de saúde e morreu na noi-
te de segunda-feira, 17. O 
governo de Santa Catari-
na decretou luto oficial de 
sete dias pela morte do 
ex-governador. Em 2018, 
Casildo se recuperou de 
um câncer que afetava o 
sistema nervoso central. 
Há três semanas, foi diag-
nosticado que a doença 
havia voltado.

TRAJETÓRIA
Natural de Carazinho 

(RS), ele nasceu em 2 de 
abril de 1942 e mudou-se 
aos 2 anos com a família 
para Chapecó. Durante a 
trajetória política, além 
de senador e governador, 
Casildo foi deputado fede-
ral, estadual e vereador de 
Modelo, próximo à Maravi-
lha.

O ex-governador come-
çou a história na política 
em 1962. Em 1986, ele-
geu-se vice-governador, na 

chapa encabeçada por Pe-
dro Ivo Campos. Tornou-se 
chefe do Executivo após 
a morte do então gover-
nador em 1990. Foi eleito 
senador e exerceu o man-
dato entre 1995 a 2003 e 
em 2006.

A Alesc também mani-
festou pesar pela morte, 
assim como a bancada do 
Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) em nota, 
lembrando a carreira do 
político e prestando soli-
dariedade à família.

Câmara aprova texto que proíbe despejos e 
desocupações durante a pandemia

Cremado o corpo do ex-governador 
Casildo Maldaner

Casildo Maldaner morreu na noite se segunda-feira, aos 79 
anos de idade, vítima de câncer

O encontro teve a participação de prefeitos do
Meio-Oeste, Oeste e Extremo Oeste

Mauro Bamberg morreu vítima 
de câncer aos 58 anos

Divulgação

Ascom/SecomSC

Divulgação

São Miguel do Oeste

O prefeito Wilson Trevi-
san reuniu na manhã 

de terça-feira, 18, reuniu 
secretários municipais e 
vereadores ligados a de-
putados parceiros do mu-
nicípio para anunciar a 
confirmação mais de R$ 
2,7 milhões em emendas 
obtidas junto a quatro par-
lamentares. Por motivo de 
agenda nem todos pude-
ram se fazer presentes. As 
emendas foram fruto da 
última viagem de Trevi-
san a Brasília. Os recursos, 
segundo o prefeito, serão 
investidos na Saúde, Edu-
cação e Infraestrutura.

A deputada Caroline 

De Toni (PSL) destinou 
a São Miguel do Oeste o 
montante de R$ 1,1 mi-
lhão, sendo R$ 600 mil 
para a Educação e R$ 500 
mil para a Infraestrutura. 
Darci de Matos (PSD) ga-
rantiu R$ 882 mil, sendo 
R$ 500 mil para Infraes-
trutura e mais R$ R$ 382 
mil para aquisição de um 
caminhão para a Secre-
taria de Obras. Já Celso 
Maldaner (MDB) destinou 
mais R$ 500 mil para a 
Infraestrutura e Ricardo 
Guidi (PSD) outros R$ 250 
mil para a Saúde. O va-
lor total atinge exatos R$ 
2.732.000,00.

Trevisan salientou 
que outros parlamenta-

res, de diversos partidos, 
também foram visitados, 
mas estes são os que con-
firmaram a parceria até o 
momento. “Independen-
temente da sigla partidá-
ria, o importante é traba-

lharmos todos juntos pelo 
bem do nosso município. 
Outros deputados, esta-
duais e federais, também 
já demonstraram este 
perfil, e agradecemos a to-
dos”, frisou.

Trevisan anuncia mais de R$ 2,7 milhões 
obtidos em emendas parlamentares

Recursos foram garantidos na semana passada, em Brasília, 
e anunciados na manhã de terça-feira, com a presença de secretários

e vereadores ligados aos parlamentares parceiros

Anúncio foi feito em reunião na manhã de
terça-feira, na prefeitura

Ascom/P-SMO
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Estado

Santa Catarina ultrapassou sexta-feira, 14, a marca de 
2 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Des-

de o início da vacinação, em 18 de janeiro de 2021, fo-
ram aplicadas 2.005.097 doses na população dos grupos 
prioritários. Deste total, 1.319.788 correspondem à pri-
meira dose (D1) e 685.309 à segunda (D2).

Os grupos prioritários que já iniciaram a vacinação 
são os trabalhadores da saúde, as pessoas com deficiência 
e os idosos institucionalizados, os indígenas, os quilom-
bolas, os idosos com 60 anos ou mais, os profissionais das 
forças de segurança e salvamento e as pessoas com co-
morbidades, deficiência permanente grave, as gestantes e 
as puérperas com comorbidades.

Os dados são do Balanço Parcial de Vacinação contra a Co-
vid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. As infor-
mações são fornecidas pelos municípios catarinenses e com-
piladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

NOVAS VACINAS
O governo recebeu nesta segunda-feira, 17, mais 228 mil 

doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19. A 
organização da logística de distribuição começou a ser fei-
ta terça-feira, 18, para as unidades descentralizadas de Vi-
gilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde 
de Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Tubarão, 
Criciúma, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, Lages, Videira, 
Joaçaba, Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

 Estado ultrapassa 2 milhões de 
doses aplicadas contra a Covid-19

Mais 228 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz 
chegaram ao Estado esta semana

Ascom/SecomSC

Estado

O governo do Estado es-
tendeu o prazo para 

cumprimento das medidas 
restritivas contra a Co-
vid-19 em Santa Catarina 
até o dia 31 de maio e ajus-
tou o horário de funciona-
mento de serviços e estabe-
lecimentos. O novo decreto 
com as ações de enfrenta-
mento da pandemia entrou 
em vigor terça-feira, 18. Os 
atuais protocolos sanitá-
rios para convivência segu-
ra continuarão valendo em 
todo território catarinense, 
assim como regramentos já 
estabelecidos pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES).

A mudança de horário 
abrange serviços de ali-
mentação, que agora po-

dem abrir uma hora mais 
cedo, ou seja, a partir das 
5h. A medida possibilita 
que padarias, lanchonetes, 
cafeterias, lojas de conve-
niências e supermercados 
recebam as primeiras de-
mandas por refeições da 
manhã.

A iniciativa atende um 
pleito de trabalhadores da 
Agricultura, especialmente 
das regiões Oeste e Meio-
-Oeste, que iniciam a rotina 
cedo e necessitam do servi-
ço. Nos níveis de risco gra-
ve e gravíssimo, o horário 
de fechamento desses esta-
belecimentos continua per-
mitido até as 23h, limitado 
o acesso de novos clientes 
até as 22h.

Outro grupo de ativida-
des econômicas, que inclui 
serviços privados não es-

senciais e com limitação de 
pessoas, poderá funcionar 
das 5h às 23h em todos os 
níveis de risco. O Decreto 
nº 1.276/2021 também 
trata de competições es-
portivas de rua, públicas 
ou privadas, e eventos de 
grande porte, que tenham 

repercussão regional, es-
tadual ou nacional. A par-
tir de agora, a liberação de 
funcionamento e realiza-
ção, em todos os níveis de 
risco, ocorrerá mediante 
deliberação tripartite entre 
o município, a Região de 
Saúde e a SES.

Estado mantém medidas contra a 
Covid-19 por mais duas semanas

Os atuais protocolos sanitários para convivência segura continuarão
valendo em todo território catarinense

Restaurantes e bares ganham uma hora a mais
para se manterem abertas

Divulgação

Estado

O governador Carlos Moi-
sés anunciou segunda-

-feira, 17, que a vacinação 

dos profissionais de Edu-
cação contra a Covid-19 em 
Santa Catarina irá iniciar 
em 31 de maio. De acordo 
com o levantamento inédi-
to feito pelo governo e os 
municípios catarinenses, 
cerca de 176 mil professo-
res e demais profissionais 
das instituições de ensino 
Básico e Superior poderão 
ser imunizados.

“Nós entendemos a 
importância dos profis-
sionais de Educação e por 
isso vamos garantir a in-
clusão desses servidores 
nos grupos prioritários 
para a vacinação. As doses 
serão garantidas e vamos 
trabalhar em parceria 
com as prefeituras para 
assegurar a imunização”, 
afirmou Carlos Moisés. De 
acordo com o governador, 
a iniciativa é um reconhe-
cimento ao esforço dos 
professores para manter 

o ensino e o ano letivo 
em dia, mesmo durante a 
pandemia.

O secretário de Estado 
da Educação, Luiz Fernan-
do Vampiro, afirma que 
a vacinação dos profis-
sionais da educação será 
importante para dar con-
tinuidade às aulas pre-
senciais, que começaram 
no dia 18 de fevereiro na 
rede estadual. A aplicação 
de doses nesses profissio-
nais vai ocorrer em uma 

estratégia de vacinação 
integrada contra a Gripe 
e contra a Covid-19, que 
prevê que os trabalhado-
res da educação pública e 
privada de Santa Catarina 
sejam vacinados, em um 
primeiro momento, com 
a vacina da Gripe e, em 
segundo momento, com a 
vacina contra a Covid-19, 
respeitando o intervalo de 
aplicação entre as doses 
que é de, no mínimo, 14 
dias.

Governo define data para início da vacinação de professores

Município registra mais
dois óbitos por Covid-19

São Miguel do Oeste

O município de São Mi-
guel do Oeste, por meio 

da Vigilância Epidemiológi-
ca e Comitê de Crise da Co-
vid-19, informou mais dois 
óbitos de pacientes com a 
doença, que residiam na ci-
dade. Os óbitos ocorreram 
segunda, 17, e terça-feira, 
18.  Ambos os pacientes es-
tavam internados no Hos-
pital Regional Terezinha 
Gaio Basso, com registro de 
comorbidades.

O primeiro deles é de 
uma mulher, com idade 
entre 55 e 60 anos e o se-
gundo um homem, com 
idade entre 65 e 70 anos. O 
número total de óbitos por 
covid-19 de pacientes re-
sidentes em São Miguel do 
Oeste chegou a 50.

No Estado, há um total 
de 933.324 casos confirma-
dos de Covid-19, dos quais 
899.229 estão recuperados 
e 19.511 permanecem em 
acompanhamento. O nú-
mero foi divulgado nesta 

terça-feira, 18. O novo co-
ronavírus causou 14.584 
óbitos no estado desde o 
início da pandemia. A taxa 
de letalidade atual é de 
1,56%.

São 888 casos ativos 
a mais que no último bo-
letim, e houve 119 óbitos 
adicionais registrados. A 
quantidade de casos confir-
mados subiu 3.703 e outras 
2.696 pessoas passaram a 
ser consideradas recupera-
das, segundo estimativa do 
Governo do Estado.
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Guaraciaba

A administração municipal de Guaraciaba entregou na 
manhã de segunda-feira, 17, as matrículas do Lotea-

mento Tereza Lolatto e Loteamento Lolatto II. Ao todo, 
28 novas matrículas regularizadas foram entregues aos 
proprietários dos lotes, com a presença do prefeito Van-
decir Dorigon e do vice-prefeito Domingos Marcon, jun-
tamente com a assessora de Planejamento e responsável 
pelos trabalhos de regularização, Eleandra Ceretta Kunz.

  O loteamento é localizado nas Ruas 1º de Maio e 
Bruno Francisco Hoffmann, nas proximidades do CTG 
Fronteira do Oeste. Segundo o prefeito Vandecir Dori-
gon, essa regularização fundiária foi realizada através 
do Programa Lar Legal e que todo o processo aconteceu 
de forma judicial. Dorigon menciona que esse trabalho 
teve início no ano de 2015 com as medições e em 2017 
foi necessário realizar novo levantamento topográfico.  

De acordo com o prefeito, para a efetivação dessa 
regularização, primeiramente foi realizado um pedido 
junto ao Ministério Público sobre a viabilidade da área 
para regularização. No segundo momento, com o pare-
cer favorável, foi ajuizado o pedido, passando pelos de-
mais trâmites referentes à regularização da área. Esse 
é o quinto loteamento regularizado nos últimos anos e 
outros estão com processo em andamento.  

São Miguel do Oeste

O município de São Miguel do Oeste realiza processo 
seletivo simplificado para seleção de coordenador 

pedagógico, professores de Língua Inglesa e de Língua 
Espanhola. Conforme a presidente da comissão, Maria-
lice Brassiani, não existem candidatos classificados em 
seletivos para nenhum dos três cargos, por isso a neces-
sidade do processo que está em andamento. As inscri-
ções seguem até o dia 27 de maio, das 8h às 11h30, e das 
13h30 às 17h30, no setor de atendimento da prefeitura.

Administração 
entrega matrículas do 

Loteamento Lolatto 

Prefeitura realiza processo 
seletivo simplificado para 

vagas na Educação

Títulos foram entregues na manhã de segunda-feira

Ascom/P-Guaraciaba

São Miguel do Oeste

O governador Carlos 
Moisés fechou um ro-

teiro de dois dias pelo in-
terior do estado com uma 
visita ao município de São 
Miguel do Oeste no fim da 
tarde desta sexta-feira, 14. 
Durante uma solenidade 
no 11º Batalhão da Polícia 
Militar, foi oficializado um 
repasse de R$ 6 milhões 
para o Hospital Regional 
Terezinha Gaio Basso. O 
recurso será utilizado para 
o custeio do enfrentamen-
to à Covid-19. Desde mar-
ço do ano passado, o hos-
pital abriu 25 novos leitos 
de UTI exclusivos para a 
pandemia, somados aos 
10 já existentes anterior-
mente.

No mesmo ato, tam-
bém ocorreu a entrega de 
27 novas viaturas da Polí-
cia Militar para municípios 
da região. O investimen-
to faz parte do plano “SC 
Mais Segura”, que investirá 
R$ 343 milhões até o fim 

de 2022 para reequipar as 
forças de segurança do Es-
tado. Além do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
o deputado Mauro de Na-
dal, 31 prefeitos da região 
acompanharam o ato com 
a presença do governador 
Carlos Moisés.

No Extremo Oeste, as 
viaturas foram distribuí-
das para os municípios de 
Bandeirante, Barra Bonita, 
Bom Jesus do Oeste, Cunha 
Porã, Descanso, Dionísio 
Cerqueira, Flor do Sertão, 
Guaraciaba, Guarujá do 
Sul, Iporã do Oeste, Irace-
minha, Modelo, Mondaí, 
Palma Sola, Princesa, Ri-
queza, Santa Helena, Santa 
Terezinha do Progresso, 
São Bernardino, São João 
do Oeste, São José do Ce-
dro, São Miguel da Boa 
Vista, São Miguel do Oeste, 
Serra Alta, Sul Brasil, Tigri-
nhos e Tunápolis.

Durante o seu pronun-
ciamento, Carlos Moisés 
enfatizou o seu carinho 
pelo Extremo-Oeste cata-

rinense e salientou que, 
diferentemente do que 
ocorreu em outros perío-
dos, nenhuma região será 
esquecida pelo governo 
do Estado. “O que nós pu-
dermos fazer para poten-
cializar a região em ter-
mos de equipamentos, de 
tratamento e de entrega 
de serviços, nós vamos fa-
zer aqui em São Miguel do 
Oeste”, prometeu. 

VISITA AO HOSPITAL
Após a solenidade no 

batalhão da PM, o governa-
dor visitou as instalações 

do Hospital Regional Tere-
zinha Gaio Basso, acompa-
nhado do prefeito Wilson 
Trevisan e do secretário 
estadual da Saúde, André 
Motta Ribeiro. Ele foi re-
cebido pelo diretor da uni-
dade, Rodrigo Lopes. Eles 
fizeram homenagens aos 
quase 500 funcionários 
que trabalham no local. Se-
gundo o diretor, a visita do 
governador foi importante 
para conhecer os planos 
de expansão da unidade e 
também pelo repasse dos 
R$ 6 milhões.

Carlos Moisés entrega veículos à 
polícia e libera recurso a hospital

Durante uma solenidade foi oficializado um repasse de R$ 6 milhões
para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso

No ato, Carlos Moisés fez a entrega de 27 novas viaturas à 
Polícia Militar para municípios da região

Ascom/SecomSC

São Miguel do Oeste

O prefeito de São Mi-
guel do Oeste, Wilson 

Trevisan, entregou soli-
citações ao governador 
do Estado, Carlos Moisés, 
durante sua vinda para o 
município no final da tar-
de de sexta-feira. Trevisan 
expôs a Moisés as prin-
cipais demandas de São 
Miguel do Oeste e pediu 
atenção especial às ques-
tões. Em relação à crise hí-
drica, o prefeito solicitou 
agilidade por parte da Ca-
san na execução da aduto-
ra do Rio das Flores até a 
Estação de Tratamento de 

Água (ETA) e também ce-
leridade na finalização do 
projeto de esgotamento 
sanitário.

Também entregou ofí-
cio solicitando a constru-
ção de uma barragem para 
abastecimento de água, 
que atenda São Miguel do 
Oeste e municípios cir-
cunvizinhos, destinada ao 
consumo humano e tam-
bém para cobrir pontos 
críticos nas agroindústrias 
da região.

O terceiro ofício entre-
gue por Trevisan solicita 
recursos para o recapea-
mento e alargamento da 
pista do aeroporto munici-

pal de 18 para 30 metros, 
a fim de viabilizar o rece-
bimento de voos regulares.

Além disso, Trevisan 
agradeceu o comprome-

timento do Governo do 
Estado com as demandas 
locais, enaltecendo o apoio 
já recebido nas áreas da 
Saúde e da Infraestrutura.

Trevisan pede apoio de Moisés em solução
definitiva da crise hídrica 

Trevisan expôs a Moisés as principais demandas de São Miguel 
do Oeste e pediu atenção especial às questões

Ascom/P-SMO
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São Miguel do Oeste

A Casan assinou um ter-
mo de cooperação téc-

nica com a empresa Uros, 
da Finlândia, especializada 
em aplicar tecnologia da 
informação e internet das 
coisas a serviço dos siste-
mas de abastecimento. A 
projeto piloto iniciou na 
semana passada em São 
Miguel do Oeste. Técnicos 
da empresa estão no mu-
nicípio desenvolvendo os 
trabalhos de identificação 
dos pontos de vazamento e 
perdas de água ao longo da 
rede de abastecimento. 

O projeto de tecnologia 
será implantado inicial-
mente na área central do 
município. A Uros é es-
pecializada em sistemas 
digitais avançados para 
implementar soluções tec-
nológicas que objetivam 
reduzir as perdas de água. 
Esse programa conjunto 
terá duração estimada de 
seis meses, apresentando 
ao final um diagnóstico da 
área avaliada, e que possa 
ser replicado em outros 
sistemas gerenciados pela 
Casan.

São Miguel do Oeste 

tem perda total de 49,9% 
da água captada pela Ca-
san. Segundo o gerente 
regional da empresa, Ednil-
son Mello, 35% desse índi-
ce se refere a perdas físicas, 
ou seja, água não consumi-
da. Cerca de 14% são consi-
deradas perdas comerciais, 
que é o volume consumido 
sem que a Casan fature. 

Uma parte dessas per-
das comerciais são águas 
potáveis disponibilizadas 
em áreas de vulnerabilida-

de social, caminhões-pipas 
usados em períodos de 
estiagens ou consertos do 
sistema e hidrantes a servi-
ço do Corpo de Bombeiros. 
Uma outra parte das per-
das comerciais diz respei-
to a ligações irregulares e 
fraudes, que são combati-
das sistematicamente.

O foco principal do tra-
balho realizado pela em-
presa da Finlândia em São 
Miguel do Oeste consiste 
na instalação de sensores 

específicos para captar da-
dos, que serão transmiti-
dos aos servidores da Uros 
a cada cinco minutos. Mello 
explicou que os dados se-
rão analisados através de 
modelos algorítmicos pró-
prios em uma plataforma 
com inteligência artificial e 
ciência de dados. Com base 
nos resultados, equipes de 
manutenção serão orienta-
das a atuar em consertos, 
reparos ou melhorias que 
se mostrarem necessárias. 

Empresa finlandesa vai monitorar 
problemas no abastecimento de água

Técnicos da empresa estão no município desenvolvendo os trabalhos de identificação dos 
pontos de vazamento e perdas de água ao longo da rede de abastecimento

Ednilson Mello, gerente regional da Casan

Divulgação

Belmonte

Os avicultores do município de Belmonte voltaram a 
ser beneficiados com o programa de transporte de 

cama aviária, que estava desativado nos últimos anos. 
Com a edição do decreto 070/2021, a prefeitura volta a 
auxiliar com 100% no serviço dentro dos limítrofes do 
município.

A atividade avícola representa 22,5% da arrecadação 
do movimento econômico na agricultura do município. 
“O programa estava desativado há anos e nós o reativa-
mos junto com outros subsídios para o homem do cam-
po, afinal, nossa principal arrecadação vem do campo. Ao 
conceder incentivos, consequentemente o produtor terá 
mais condições e ânimo para produzir”, disse o prefeito 
Jair Giumbelli. Para ter acesso ao benefício, o produtor 
deve procurar a Secretaria de Agricultura para fazer o 
agendamento.

Produtores voltam a ter 
subsídio para transporte 

de cama aviária

Programa de transporte de cama aviária 
estava desativado nos últimos anos

Ascom/P-Belmonte
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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

STF julgará 
dano moral por 

cancelamento de voo 
internacional

Pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso sus-
pendeu o julgamento em que a empresa aérea Air 

France questiona decisão do TJ/SP que a condenou pa-
gar R$ 30 mil por danos morais a um casal em razão do 
cancelamento de um voo Paris-São Paulo em 2015.

O TJ/SP havia mantido a indenização sem as limita-
ções previstas na convenção de Varsóvia, por entender 
que o tema dos danos morais não está abrangido pela 
convenção, aplicando ao caso o CDC, mais benéfico aos 
passageiros.

No recurso ao STF, a empresa sustenta que, por se 
tratar de transporte internacional de passageiros, deve-
riam ser aplicáveis as limitações estabelecidas na con-
venção, inclusive quanto ao prazo prescricional de dois 
anos.

O relator do processo, ministro Marco Aurélio, des-
tacou que, embora o Brasil seja signatário de diversos 
acordos internacionais relativos a transporte aéreo de 
passageiros, as convenções não revogam o Código de De-
fesa do Consumidor, apenas estabelecem a prevalência 
dos acordos em algumas situações, como o transporte 
internacional.

Nesse sentido, o decano salientou que, no RE 636331, 
de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o STF decidiu 
que a limitação de responsabilidade das transporta-
doras aéreas de passageiros prevista na Convenção de 
Varsóvia se refere unicamente à indenização por danos 
materiais, e não à reparação por danos morais.

O relator foi acompanhado pelo ministro Alexandre 
de Morais, que observou a inexistência de regra expres-
sa sobre danos morais nos acordos internacionais sobre 
transporte de passageiros. Para o ministro, a negativa da 
indenização por esse motivo significa dar prevalência 
aos acordos sobre a Constituição Federal, que prevê essa 
modalidade de indenização. (Processo: RE 1.306.367)

Fonte: migalhas.com.br

Santa Helena

Estão confirmados de 
52 casos de Dengue em 

Santa Helena, 10 casos sus-
peitos e 31 focos do mos-
quito Aedes Aegypti. Sexta-
-feira, 14, de forma on-line, 
todos os envolvidos com as 
ações da Dengue no mu-
nicípio participaram da 
reunião com a Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica 
(Dive) estadual e regional. 
Os 52 casos tornam a cida-
de infestada e em situação 
epidêmica.

Seguindo orientação da 
Vigilância, o município for-
malizou um Comitê de Cri-
se. A Dive também orientou 
o prefeito Blásio Hickmann 
a decretar situação de 
emergência em saúde pú-
blica. Como justificativa 
para a reunião, a Dive disse 
em nota que a ausência de 
atividades preventivas em 
anos anteriores contribuiu 
para uma maior dissemi-

nação do mosquito Aedes 
Aegypti.

Diante da situação, a 
prefeitura endureceu as 
medidas. A administração 
municipal contratou um 
agente de endemias, defi-
niu uma coordenação da 
Dengue e tem seguido to-
das as orientações. Foram 
feitos diversos fumacês em 
toda a cidade, houve de-
detização de 160 bocas de 
lobo, as agentes de Saúde 
ingressaram na campanha 
com trabalho informativo e 
publicidades educativas.

Conforme o secretário 
de Saúde, Carlos Rober-
to Mello, na sexta-feira as 
agentes de saúde iniciaram 
uma visita em dupla em 
todas as residências. “Ago-
ra será feita uma vistoria 
de fato, com averiguação, 
imagens e preenchimen-
to de formulário que deve 
ser apresentado ao Comitê 
com a maior quantidade 
possível de informações”, 

explica Mello. 
O secretário disse que o 

proprietário que não per-
mitir o acesso das agentes 
de saúde deve assinar um 
termo e, em caso de pro-
blemas futuros, poderá ser 
responsabilizado. “Todas 
as irregularidades serão 
notificadas. Se não resolver, 
vamos aplicar uma lei que 
já existe em outras cidades 
e penalizar os responsá-
veis”, complementa. 

O prefeito Blásio Hi-

ckmann tem participado 
de todas as reuniões e se 
envolvido nas ações. Ele 
lamenta que o município 
tenha um dos piores índi-
ces. Hickmann afirma que 
todas as medidas educati-
vas e informativas foram 
feitas e como não foi possí-
vel alcançar os resultados 
esperados é preciso fazer 
mais. O prefeito conclama a 
população para fazer a sua 
parte e cooperar pelo bem 
da saúde pública.

Município instala Comitê
de Crise da Dengue

Com 52 casos confirmados, Dive estadual orienta prefeito a 
decretar estado de emergência em saúde

Carlos Roberto Mello, secretário municipal da Saúde

Ascom/P-Santa Helena

Descanso

A Secretaria de Esportes 
de Descanso liberou o 

ginásio municipal para ativi-
dades recreativas e retomou 
as atividades das escolinhas 
de futsal e handebol que es-
tavam suspensas há mais de 
um ano em função da pan-
demia do Coronavírus. De 
acordo com o secretário da 
pasta, Jair Ghissi, as escoli-
nhas, coordenadas pelo pro-
fessor Rogério Black, foram 

retomadas no início de maio 
e estão sendo desenvolvidas 
na cidade e no interior do 
município. 

Nas quartas-feiras, o pro-
fessor Rogério atende crian-
ças de 9 a 14 anos no contra 
turno escolar, das 8h às 11h 
e das 13h15 às 16h30. Já 
nas terças e quintas-feiras, 
das 17h30 às 19h, são aten-
didos adolescentes de 15 e 
17 anos e nos sábados as es-
colinhas são desenvolvidas 
no interior, das 8h às 9h30, 

no ginásio de Itajubá, e das 
10h às 11h30 no ginásio da 
Linha Vorá.

O Ginásio Municipal de 

Esportes reinaugurado ainda 
no ano passado, também foi 
aberto no início deste mês 
para atividades recreativas. 

Esporte recreativo e escolinhas esportivas são retomadas  

Ginásio Municipal de Esportes está liberado de segunda à 
sexta-feira à noite para prática de futsal, handebol e vôlei

Ascom/P-Descanso
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“SEMANCOL”

Se você envia uma mensagem a uma pes-
soa a elogiando e ela visualiza na hora, 

porém, passadas quatro horas, não responde 
nem com um simples sinal de positivo, é uma 
maneira mais do que DIRETA de dizer que 
você está enchendo o saco. 

E mais: praticamente pedindo que você a ex-
clua de suas amizades virtuais. Se liga!

FICA A DICA

Quem alimenta corvos não deve se sur-
preender quando eles bicam seu olho. E 

quem dá carinho às serpentes não pode se re-
voltar caso for picado na mão.

SURPRESO

Todo ‘PALHAÇO’ é triste. Considerando esta 
afirmação, fiquei a pensar. Jamais imaginei que 

algumas pessoas de São Miguel são ‘TRISTONHAS’.

NECESSIDADE DE SE VANGLORIAR

Desenvolvi razoável antipatia por advoga-
dos que, numa conversa entre amigos, in-

cluindo outros advogados, ou em outros lugares 
em que há outras pessoas, mencionam sem nin-
guém perguntar e sem provar - com orgulho mal 
disfarçado – uma ou mais ações judiciais “impos-
síveis” que venceram – geralmente em outras ci-
dades – e a generosa quantia financeira recebida. 

Em tempo: não me refiro a nenhum advogado 
de São Miguel. Aqui ninguém faz esse tipo de coisa.

FIM DO IPTU II

A Prefeitura que trate de convencer a po-
pulação de que ela deve pagar pelo que 

usa na mesma medida do valor que adquire. 
Entendo que IPTU não é cobrança por servi-

ços prestados, como uma taxa condominial. É 
um confisco que viola o direito de proprie-
dade privada.

DIGA O QUE TU PENSAS III

Ser ofendido nada mais é do que o direi-
to que temos de conhecer quem pensa 

mal a nosso respeito. Caso essa pessoa se 
calasse, não saberíamos de quem se trata.

É como uma reforma de fachada, retoca-se 
a superfície, mas os mais recônditos cômodos 
seguem inacessíveis, acumulando coisas que 
poderiam ser melhor entendidas se fossem 
tratadas abertamente, de frente, sem censura.

DIGA O QUE TU PENSAS II

Se as pessoas forem impedidas de expres-
sarem realmente o que pensam como sa-

beremos afinal quem elas são? Como saberão 
que estão erradas se ficarem quietas e, obvia-
mente, restarem sem oposição? 

Quando alguém pensa coisas de envergo-
nhar qualquer um, como essa pessoa passará 
vergonha se não se manifestar livremente?

DIGA O QUE TU PENSAS I

O que os defensores do ‘politicamente cor-
reto’ não entendem, ou porque não têm 

capacidade cognitiva ou lhes falta estrutura 
emocional, é que as pessoas devem ser livres 
para expressarem o que quiserem. Inclusive 
as maiores ofensas ou monstruosidades 
que possam vir a suas mentes. 

Não nutro muita simpatia pelo ‘politicamen-
te correto’. Esses gente que, na sua maioria não 
passam de oportunistas, não permite que a so-
ciedade se conheça. 

FIM DO IPTU I

O IPTU, por ser coercitivo e não ter um fato 
gerador como contrapartida a não ser a 

coerção em si, é uma absoluta injustiça. 
Acabar com o IPTU deveria ser a principal 

missão de qualquer vereador que defende a 
inalienabilidade dos direitos individuais.

ESQUEÇA O PASSADO  

É importante lembrar. Até para formular uma 
opinião. Mas lembrar tendo atenção de que 

o passado não pode ser a motriz do nosso presen-
te e nem perturbar nosso futuro.  

O que foi, foi e não pode ser mudado. O melhor 
é colocar o passado num compartimento e só tirar 
dele o que nos faz bem.  

As raivas, mágoas e os porquês NÃO devem 
ser mais necessários para que continuemos 
em frente com a vida. 

Monique de Marchi 

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Fran Powala 
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ERROS DO GOVERNO AO
AJUDAR OS POBRES

O primeiro equívoco das políticas de redistribuição 
de riqueza é o governo achar que somos respon-

sáveis pelos pobres.
O segundo é achar que tem competência para ajudá-los.
O terceiro é achar que os pobres querem ajuda.
O quarto é achar que a ajuda irá melhorar suas vidas.
O quinto é não perceber que toda redistribuição coer-

citiva de riqueza aumenta a pobreza.
O sexto é ver esse círculo vicioso como se virtuoso fosse.
O problema da pobreza é que ela é consequência da 

ação regulatória, tributária e distributiva do governo. 
Deixem a sociedade livre e os pobres enriquecerão.

DICA

‘Ninotchka’, um clássico de 1939, dirigido por 
Ernst Lubitsch e protagonizado pela espeta-

cular Greta Garbo.
O filme é definitivamente uma crítica satírica an-

ticomunista que expõe toda a farsa, toda a hipocrisia, 
toda a narrativa leninista-marxista com boa dose de 
sarcasmo e humor. Indico. 

CORRUPÇÃO

Não existe maneira de eliminar a corrup-
ção que não seja acabar com a sua causa, 

a ilimitada intervenção governamental na vida 
dos indivíduos que querem viver livremente, 
ou seja, sem recorrer à coerção.

A corrupção que horroriza a tantos ocorre nas 
sombras, mas suas causas ocorrem à luz do dia.

Pior: funciona com o beneplácito daquelas 
mesmas pessoas que se mostram indignadas 
com a corrupção.

INDIGNAÇÃO INVERTIDA

Intriga-me e até diverte-me a indignação das 
pessoas quando atos de corrupção afloram.

Fico perguntando-me: Por que elas ficam 
indignadas com as consequências e não 
com as causas?

A fonte de qualquer ato de corrupção é o 
poder que alguém tem para usar a força com 
o intento de impedir o exercício de um direito. 

NAS ENTRELINHAS

Quem acha que egoísmo é um perigo não 
sabe a ameaça que é não ter autoesti-

ma, não defender o auto interesse e se colocar 
como um animal a ser sacrificado pela ética do 
altruísmo. É por políticas coletivistas como o 
utilitarismo.

PENSE NISSSO

Quando israelenses atacam, atacam pales-
tinos. Quando israelenses são atacados, 

os atacantes são terroristas.
Parece que essa distinção entre terroristas e 

sua nacionalidade palestina visa colocar os ter-
roristas num limbo identitário para inocentar 
os palestinos de Gaza. 

Como se não tivessem sido eles que elegeram, 
em 2006, o Hamas para liderar seu governo.

SÃO SEUS INIMIGOS

A maioria dos políticos não é seu amigo. Se 
eles não forem totalmente seus inimigos, 

pelo menos não se importam com você, a não 
ser para servir como gado votante e bucha 
de canhão.

SALVO-CONDUTO

Para um salvo-conduto ser considerado um 
habeas corpus é preciso que a liberdade 

do requerente esteja sendo ferida injustamente. 
Se isso não estiver acontecendo, a concessão 

de salvo-conduto é um ato arbitrário que fere 
a justiça e transforma as vítimas do bandi-
do em pacientes do ato arbitrário da corte.

LOCKDOWN

O que era óbvio se tornou evidente. O con-
finamento irrestrito com a interrupção 

da atividade econômica seletiva sobre falsas 
premissas propaga mais a doença do que a li-
vre circulação com os cuidados devidos do tipo 
uso de máscaras em ambientes fechados, dis-
tanciamento e higiene constante.

Estudo científico feito na Universidade 
de Chicago atesta o que eu já vinha dizendo 
desde o início desse ‘pandemônio’ que vai 
jogar na miséria milhões de seres humanos, 
entre os quais os que morrerão de fome.

TELEVISÃO A CAUSA DE INÚMEROS MALES

Apesar de já ter exercido a função de re-
pórter jornalístico de TV (SBT/Chapecó 

e, posteriormente, RBS TV/Chapecó e Floria-
nópolis), confesso que praticamente não as-
sisto televisão. São raríssimos os programas e 
todos por TV por assinatura. 

Aliás, não sei como a TV canal aberto não 
acabou. Ou melhor, até compreendo. É graças a 
audiência do povão e daqueles que tem muito 
dinheiro, porém nada de cultura. 

Toda a programação da TV canal aberta é 
uma desgraça e o motivo de desgraças. 

E AÍ? 

Dizem que 25 dos 27 jovens mortos pela 
polícia eram fichados. Quantos no Con-

gresso seriam fichados se não fossem bandidos 
com foro privilegiado?

DIVERGÊNCIAS EM REDES SOCIAIS

Não é porque você pública um post em sua 
rede social que todos têm que dar like e 

concordar. É legítimo e racional alguém expor 
um comentário divergente. 

O que não é legítimo e legal é você ler um co-
mentário ofensivo à sua honra e caráter. Fora 
isso, é inteligente você aceitar e conviver 
com as divergências.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Não me importa se no fundo ele é uma boa 
pessoa. Não estou tentando descobrir 

petróleo em ninguém.

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

Joana Linck

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 20 de maio de 2011. 

A moçada da Farol simplesmente não para. 
Já está acertado para junho show com 

‘Papas da Língua’.
A propósito: a primeira vez que a banda apareceu 

por aqui, também na Farol, foi no dia 20 de abril de 
2001 (sexta-feira). Lembro-me que ‘Pó de Pimenta’, 
tocada duas vezes, levou o público ao delírio.
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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)

São Miguel do Oeste

O Sicoob São Miguel 
empossou na semana 

passada os novos conse-
lheiros que foram elei-
tos durante a assembleia 
geral, realizada de for-
ma virtual, no dia 08 de 
março de 2021, na qual 
os delegados aprovaram 
o balanço do exercício, 
destinação das sobras, al-
terações estatutárias e as 
chapas para composição 
do Conselho de Adminis-
tração e Conselho Fiscal.

Após a eleição, a vali-
dação foi encaminhada ao 
Banco Central para homo-
logação dos nomes, que 
ocorreu de maneira rápi-
da. A chapa única para o 
Conselho de Administra-
ção permitiu que Edemar 
Fronchetti fosse mais uma 

vez reconduzido ao cargo 
de presidente da coopera-
tiva para um mandato de 
mais quatro anos, junta-
mente com os membros 
que compõe este conse-
lho. 

A posse foi realizada 
nas dependências da ani-
dade administrativa do 
Sicoob São Miguel, em São 
Miguel do Oeste. Estive-
ram presentes os repre-
sentantes que deixam os 

cargos e os novos repre-
sentantes, que, a partir 
da posse, passam a par-
ticipar das decisões que 
competem ao órgão que 
compõe a estrutura orga-
nizacional da cooperativa.

Empossados novos conselheiros 
do Sicoob São Miguel

O Conselho de Administração permitiu que Edemar Fronchetti
fosse mais uma vez reconduzido ao cargo de presidente

Eleitos foram empossados terça-feira da semana passada

Ascom/Sicoob

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Edemar Fronchetti
Diretor Operacional: Jaimir José Balbinot 
Diretor Financeiro: Pedro Vladimir Schutz 
Diretor Comercial: Marcelo Trevisan

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Edemar Fronchetti, de São Miguel do Oeste, presidente 
Gunder Leo Berwanger, de Guaraciaba, vice-presidente 
Juliano Romancini, de São Miguel do Oeste, secretário 
Darci Antonio Schneider, de Paraíso, conselheiros 
Gilmar Antônio Moretto, de São José do Cedro, conselheiros
Jussara Nunes Dalvit, de São Miguel do Oeste, conselheiros 
Lauredir Luiz Brustolin, de Guaraciaba, conselheiros 
Lucimar José dos Santos, de Joinville, conselheiros 
Volmir Kennedy Anater, de Salgado Filho (PR).

CONSELHO FISCAL 
Elisabete Regina Dalmagro Herbert, de São Miguel do Oeste - efetivo
Claudiomir José Della-Flora, de Guarujá do Sul - efetivo 
Jair Vicente Tomazi, de Dionísio Cerqueira - efetivo
Celeste Bisutti, de Princesa - suplente 
Haribert Egon Schwegler, de Joinville - suplente  
Simone Maria Smanhotto Rigo, de São José do Cedro - suplente 

São Miguel do Oeste

Um servidor público de São Miguel do Oeste foi con-
denado a indenizar o prefeito em R$ 5 mil por difa-

mação em uma rede social. Os fatos ocorreram em 2019 
e a sentença foi proferida segunda-feira, 17, pela Justiça 
de São Miguel do Oeste. Na época dos fatos, descontente 
pelo prefeito não ter decretado ponto facultativo duran-
te o Carnaval, o servidor Ataulfo Moreira, utilizou uma 
rede social para, segundo o processo, proferir ofensas e 
difamações de cunho pessoal contra o prefeito. 

Na sentença, a juíza entendeu que, embora ao ingres-
sar na vida pública o homem possa ser obrigado a es-
cutar críticas ao seu trabalho, “nada justifica o compor-
tamento difamatório desleal em que assuntos alheios à 
vida pública acabam virando alvo de publicações dispa-
rates.” O servidor pode recorrer da decisão.

Servidor público condenado a 
indenizar prefeito por publicação
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Horóscopo
Semanal

Abra sua mente para novas ideias, ariano, e 
lembre-se de incluir prazer em sua vida e ro-
tina. O céu da semana é movimentado e pode 
trazer boas conversas e encontros, sendo espe-
cialmente favorável para os assuntos que en-
volvem amor, afeto e comunicação.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um momento para repensar seus objetivos, 
libriano, e ajustar a rota se isso for necesário. 
É um bom momento para sentar e conversar 
com outras pessoas envolvidas em seus pro-
jetos para alinhar expectativas e objetivos. 
Uma fase favorável aos estudos.

É importante seguir com foco, taurino, colo-
cando mais energia em tudo que considera 
mais importante. Assuntos familiares estão em 
pauta, sendo também um bom momento para 
cuidar das coisas pessoais e das questões da 
casa. Invista no que é importante pra você.

É um bom momento para fazer mudanças, es-
corpiano. Concentre-se em mudar o que preciso 
for e foco no que interessa. Não tenha medo de se 
entregar às situações que despertam sua vonta-
de. Abra seu coração especialmente nos assuntos 
afetivos.

Um novo ciclo está prestes a começar, geminia-
no, e é hora de organizar o coração e as ideias. 
Conversar pode ajudar, mas é importante cui-
dado para não falar nada antes da hora ou 
para quem não deve. Divulgar seu trabalho e 
as ideias já consolidadas pode ser bem positivo.

É um bom momento para organizar melhor 
as coisas da rotina, sagitariano, especialmen-
te para que os novos projetos de trabalho te-
nham espaço. Aposte nas parcerias e relações 
para que as coisas fluam melhor. É um mo-
mento importante para seus relacionamentos.

Um momento importante para cuidar de si 
mesmo, canceriano. Observe suas ideias e sen-
timentos e cuide do seu coração. Olhar para o 
que já conquistou também é importante, nes-
ta semana tão favorável para cuidar também 
da sua auto estima.

Um ótimo momento para os assuntos de tra-
balho , capricorniano. Além de sentir tudo 
mais produtivo, você pode organizar melhor 
sua rotina. E também se sentir mais alinha-
do com seus pares de trabalho. Cuidar da sua 
saúde é essencial.

Um ótimo momento para brilhar mais, leonino, 
mostrando seus talentos e ideias para o mundo. 
O céu da semana é favorável para as atividades 
que envolvam outras pessoas, como reuniões de 
trabalho e encontros - ainda que virtuais - com 
seus amigos.

Olhe com carinho para suas relações, aquaria-
no. Cuide bem delas, com muito afeto e especial-
mente abrindo seu coração, para falar do que 
sente, do que gosta e também dos seus medos e 
inseguranças. O momento é bom para retomar 
atividades prazerosas.

Um ótimo momento para buscar autoconhe-
cimento, virginiano. Olhar para dentro pode 
trazer luz para situações até então mais obs-
curas. O céu da ssemana é favorável ao traba-
lho, com mais projeção e sucesso, apesar da 
sua vontade de ficar mais nos bastidores.

É um ótimo momento para os assuntos de 
trabalho, pisciano, e também para as ques-
tões da casa e da familia, que podem ganhar 
bons encaminhamentos e solução. Você pode, 
inclusive, organizar melhor essa relação en-
tre vida pessoal e profissional.

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

A Secretaria de Estado 
da Saúde publicou 

uma portaria autorizan-
do o retorno das cirurgias 
eletivas de média e alta 
complexidade. A portaria 
505, assinada pelo secre-
tário de Estado da Saú-
de, André Motta Ribeiro, 
autoriza que as unidades 
realizem o agendamento 
dos procedimentos cirúr-
gicos.

A decisão abrange 
unidades hospitalares 
próprias da SES sob admi-
nistração direta, unidades 
hospitalares administra-
das por OS, bem como 
unidades hospitalares fi-
lantrópicas contratualiza-
das, unidades sob gestão 

municipal ou federal e as 
unidades privadas.

A liberação exclui os 
hospitais que estejam com 
estoques críticos de fár-
macos anestésicos intra-
venosos e bloqueadores 
neuromusculares e que, 
por isso, estejam receben-
do complementação de 
estoques por meio da Di-
retoria de Assistência Far-
macêutica para garantir 
atendimento ao paciente 
em terapia intensiva. 

Outra condição é que 
as unidades deverão man-
ter inalterados o atendi-
mento e internações dos 
pacientes suspeitos ou 
confirmados Covid-19, 
respeitando o número de 
leitos hospitalares desti-
nados ao enfrentamento 

da pandemia.
A portaria ainda deter-

mina que os hospitais de-
vem garantir os estoques 
de medicamentos para 
a realização de procedi-
mentos. “É vedado à Uni-
dade Hospitalar, restringir 
ou negar o recebimento 
de paciente em Unidade 

de Terapia Intensiva sob 
a alegação de falta de fár-
macos anestésicos intra-
venosos e bloqueadores 
neuromusculares, uma 
vez que, esteja realizando 
procedimentos cirúrgicos 
eletivos competindo pelos 
mesmos fármacos”, consta 
no texto.

 Portaria da Saúde autoriza 
retomada de cirurgias eletivas

A liberação exclui os hospitais que estejam com estoques críticos de 
fármacos anestésicos intravenosos e bloqueadores neuromusculares

Divulgação

Descanso

A Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos de 

Descanso finalizou a obra 
de pavimentação com pe-
dras irregulares, drena-
gem e meio fio das ruas 
Vereador Luis Antônio 
Briedis, Padre Francisco 
Masure e 16 de Dezem-
bro, da área industrial, 
que havia sido iniciada 
em janeiro deste ano. A 
obra teve investimento 
de aproximadamente R$ 
300 mil de recursos pró-
prios da municipalidade.

“Essa é mais uma obra 

de pavimentação que foi 
concluída neste ano e que 
vai beneficiar e muito as 
famílias da área indus-
trial, local que há muito 
tempo não recebia me-
lhorias”, comenta o se-
cretário da pasta, Giuvani 
Karlisnki. 

Conforme o prefeito 
em exercício Nei Brugne-
rotto, outras obras serão 
iniciadas neste ano. “Em 
breve vamos iniciar obras 
de calçamento em cinco 
ruas do bairro Jaroseski, 
que após o processo de 
regularização fundiária 
iniciado em 2017 pelo 

governo municipal”, in-
forma. Outras obras de 
calçamento que estão 
prevista para este ano é 

a Rua São Jorge que fica 
próximo à Apae de Des-
canso e uma das ruas do 
Distrito de Itajubá.

Mais uma obra de calçamento é finalizada 

A obra iniciou em janeiro e foi finalizada neste mês

Ascom/P-Descanso
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A Secretaria de Esta-
do da Fazenda negou o 
pedido de revendedores de 
gás de cozinha para que 
o ICMS sobre o produto 
fosse reduzido de 17% 
para 12%. O setor citava 
o aumento de preços por 
fabricantes, a pandemia 

e os recordes da receita 
estadual como motivos 
para a redução. A Secreta-
ria alegou que a alteração 
traria pouco efeito na 
ponta: economia de R$ 
4,42 por botijão, além da 
perda de R$ 111 milhões 
em arrecadação.

Diante do risco de 
aumento de casos e óbitos 
por Covid-19 para os meses 
de inverno, o secretário de 
Estado da Saúde de Santa 
Catarina, André Motta 
Ribeiro, expediu na última 
segunda-feira (17) um pedi-
do para que a pasta mapeie 
as unidades hospitalares 
avaliando a possibilidade 
de ampliação de leitos de 
UTI. A solicitação faz parte 
das medidas de combate 
à previsão de uma terceira 
onda da doença, em junho 

e julho, mesmo que o Esta-
do ainda não tenha zerado 
a fila por UTI da chamada 
segunda onda.

"Apesar dos indicadores 

demonstrarem um maior 
controle sobre a pandemia 
Covid-19 no Estado de 
Santa Catarina, a retomada 
progressiva e gradual das 

atividades econômicas e 
sociais podem levar a um 
aumento na incidência 
de casos", diz Motta, no 
documento. O prazo para 
levantamento das informa-
ções é 25 de maio.

No pedido, a Secretaria 
busca ainda o quantitativo 
necessário de equipamen-
tos para abertura de novos 
leitos de UTI. O secretário 
destaca que a pasta vai 
fornecer os materiais e 
buscar financiamento 
junto ao governo federal ou 

dará garantia pelo próprio 
tesouro estadual. Apesar da 
preocupação, o governo do 
Estado emitiu novo decreto 
no início da semana que faz 
a manutenção das ativi-
dades em funcionamento, 
sem novas restrições. 

Os técnicos do Tribu-
nal de Contas do Estado 
(TCE) também fizeram um 
alerta nesta semana. Em 
relatório da Diretoria de 
Informações Estratégicas 
que avaliou o cenário da 
pandemia, o órgão pon-

tua que "a única saída é a 
vacinação em massa", mas 
diante da lenta imunização, 
é necessário acompanhar a 
ação com "medidas de con-
tenção da contaminação 
e fiscalização". O relatório 
aponta ainda que março 
foi o mês mais mortal de 
Santa Catarina desde 2013, 
quando há registros oficiais, 
mas provavelmente é o mês 
mais mortal da história do 
Estado. Mais da metade dos 
óbitos são por Covid-19, 
pontua o documento. 

Edição - 627 | rcnonline.com.br

A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

Novo período frente à SCGÁS
O diretor presidente 

da Companhia de Gás 
de SC (SCGÁS), Willian 
Anderson Lehmekuhl 
(foto), foi reconduzido ao 
cargo nesta semana. O 
nome do engenheiro de 
carreira da empresa foi 
aprovado pelo conselho de 
administração. Lehmkuhl, 
que entrou na Companhia 
em 2006 por concurso, 

tem liderado as tratativas 
para contratação de novos 
fornecedores de gás natu-
ral e também a realização 
de investimentos. Além 
disso, desde 2016 contribui 
de forma voluntária no 
comitê de utilização da 
International Gas Union, 
maior corporação de gás 
natural do mundo e que 
congrega 98% do setor.

MAURICIO VIEIRA/SECOM/SC

EXPECTATIVA 

Após a alta de 4,8% nas 
vendas para o Dias das 
Mães, a Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL/SC) já está de olho na 
próxima data do comércio. 
A entidade lançou na última 
semana uma campanha 
para promover o setor para 
o Dia dos Namorados, co-
memorado em 12 de junho. 
O tema é “Presentear é 
fazer-se presente” e convida 
os catarinenses a valoriza-
rem os pequenos detalhes. 
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Contra terceira onda, SC busca novos leitos de UTI
Governo de SC quer ampliar rede de atendimento em preparação aos meses de inverno; Executivo garante equipamentos e recursos

Semana da

Indústria
2021

LIVE   FIESC

Confira a 
programação 
completa em 
fiesc.com.br/
semanadaindustria

Inscreva-se 
gratuitamente!

YouTube/fiesc_oficial
Transmissão

Nova NR 1: O que muda na 
gestão de SST?

Oportunidades, desafios e 
tendências da mobilidade elétrica

A indústria, o cenário político, 
as reformas e a economia

Fórum Empresarial Invest SC e 
Conselho de Economia FIESC

de maio às 10h
25     26     27     28 

Conecte-se com quem mais entende 
desses assuntos:

Negativa
PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA/DIVULGAÇÃO
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Região

A Associação dos Muni-
cípios do Extremo-O-

este (Ameosc) elaborou 
um documento que será 
enviado ao Ministro da 
Infraestrutura e governo 
do Estado pedindo uma 
solução imediata para a 
BR-163. Nesse ofício, a 
Associação ressalta as di-
ficuldades que a região 
enfrenta pela precarieda-
de da rodovia que liga São 
Miguel do Oeste a Dioní-
sio Cerqueira. Segundo 
a entidade, a paralisação 
das obras aumentou o 
problema e é fundamental 
que os governos promo-
vam urgentemente a ma-
nutenção da rodovia. 

A Ameosc ressaltou 
que a BR-163 vem sendo 
alvo de inúmeras reivin-
dicações ao longo de qua-
se 10 anos. As obras que 
iniciaram em meados de 
2013, foram interrompi-
das muitas vezes e nunca 
seguiram um fluxo orde-
nado, deixando para trás 
um rastro de buracos, tra-
balhos inacabados e mui-
tos acidentes com vítimas 
fatais e feridos.

Segundo o documen-
to enviado às aturidades, 
todos os dias, mais de 
sete mil veículos percor-
rem o trecho e, devido à 
precariedade do asfalto 
e acostamento, foram re-
gistrados 1.076 acidentes 
nos últimos sete anos. A 

média é de 180 acidentes 
por ano. Segundo o docu-
mento, a região Extremo-
-Oeste é a mais distante 
da capital do Estado, mas 

é a porta de entrada para 
o Mercosul, ligando o Su-
doeste do Paraná e a gran-
de região do Centro Oeste 
Brasileiro. 

Ameosc envia documento pedindo 
reparos urgentes na BR-163

Segundo a entidade, a paralisação das obras aumentou o problema e é fundamental 
que os governos promovam urgentemente a manutenção da rodovia 

Rodovia está em obras em São José do Cedro

Portal Peperi

Santa Helena

As obras da estrada modelo em Santa Helena, Os 9,5 km 
da estrada modelo de Santa Helena, que compreende o 

trajeto da Rua Santo Antônio, da cidade, até a Pousada Ria-
cho das Hortências, e em outro trajeto da comunidade de 
Bela Vista até a SC 496, avançam diariamente. A cada dia, a 
estrada ganha um novo visual no leito a cada chuva, já que 
para o trabalho ter êxito é preciso de umidade. 

O processo consiste na limpeza das laterais, alargamen-
to, detonação de rochas, melhoramento e alargamento das 
curvas, nivelamento do leito, colocação de mais bueiros 
para facilitar o escoamento da água. Em vários pontos, foi 
colocado mais cascalho pois faltava a matéria prima.

O trabalho é coordenado pelo secretário de Obras, Odir-
lei Klein, e conta com a supervisão do vice-prefeito Beto Pa-
ludo. A equipe salienta que foi necessária toda uma prepa-
ração do leito para só depois fazer o processo da britagem. 
“A britagem precisa ser feita com bastante umidade para 
o efeito ser melhor. Escarificamos o leito e misturamos a 
terra com a brita para ter maior aderência”, explica Klein.

Segundo a administração municipal, se o trabalho der 
certo e a durabilidade for comprovada, isso poderá ser feito 
em mais estradas do município. 

Avançam as obras da 
estrada modelo 

Os 9,5 km da estrada compreendem o trajeto da Rua Santo 
Antônio, da cidade, até a Pousada Riacho das Hortências

Ascom/P-Santa Helena
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São Miguel do Oeste

O Centro de Educação 
Profissional Getúlio 

Vargas (Cedup-GV) de São 
Miguel do Oeste retornou 
com as atividades presen-
ciais na unidade de ensino. 
Segundo o diretor, Wilson 
Wronski, o retorno ocor-
reu seguindo todos os de-
cretos vigentes. Conforme 
ele, no momento, o Cedup 
está atendendo com ape-
nas 50% da sua capaci-
dade e os alunos foram 
divididos em dois grupos, 
sendo 50% em sala de aula 
e os demais com ativida-
des remotas de casa, com 
os grupos se revezando na 
unidade, sendo uma sema-
na cada um com aulas pre-
senciais no Cedup Getúlio 
Vargas.

Ele frisou que o retor-
no está seguindo o plano 
de contingência e todas as 
orientações emitidas pelos 

órgãos de saúde e educa-
ção estão sendo respeita-
das. O diretor lembrou ain-
da que a unidade realizou 
a compra de equipamen-
tos de proteção individual 
para todos os alunos em 
parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação. 
De acordo com 

Wronski, as reformas re-
alizadas no espaço físico 
foram fundamentais para 
um retorno seguro dos 
alunos e professores. Algu-
mas obras tiveram que ser 

canceladas em apenas al-
guns laboratórios de pro-
dução, visto os mesmos 
serem usados nos cursos 
técnicos. Ele frisou que os 
espaços estão funcionan-
do de maneira a respeitar 
a ocupação permitida. 

Cedup Getúlio Vargas 
retoma as aulas presenciais

Os alunos foram divididos em dois grupos,
sendo 50% em sala de aula e os demais

com atividades remotas de casa

Cedup-GV está atendendo com apenas 50% da sua capacidade

Divulgação
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Flor do Sertão

Duas famílias do muni-
cípio de Flor do Sertão 

perderam duas pessoas em 
um espaço de 24 horas em 
acidentes de trânsito distin-
tos na BR-282, entre São Mi-
guel do Oeste e Maravilha. O 
primeiro acidente aconte-
ceu no início da madrugada 
de domingo, 16, nas proxi-
midades da ponte sobre o 
Rio das Antas. Morreu no 
acidente Vilmar Rosa, de 32 
anos.

A vítima conduzia uma 
motocicleta Biz, que se 
chocou de frente com uma 
caminhonete Amarok, com 
placas de São Miguel do 
Oeste. Vilmar Rosa teve 

morte instantânea. A ca-
minhonete teve avarias de 
grande monta e os ocupan-
tes se evadiram do local, 

não prestando socorro à 
vítima. Esta semana, o con-
dutor, residente em São José 
do Cedro, se apresentou à 
Delegacia de Polícia. Uma 
passageira da caminhonete 
teria sofrido uma pancada 
na cabeça contra o para-bri-
sa e foi hospitalizada.

O segundo acidente 
aconteceu na madrugada de 
domingo, também na BR-
282. Neste acidente mor-
reu Jeferson Farancena, 26 
anos, igualmente morador 
de Flor do Sertão. Ele con-
duzia um automóvel Golf, 
que capotou e se chocou 
com uma árvore. O corpo 
do jovem só foi encontrado 

às 14h. Segundo informa-
ções do Corpo de Bombei-
ros, a vítima foi encontrada 
já sem vida e sem cinto de 
segurança.   

As duas mortes causa-
ram comoção no pequeno 
município. A prefeitura pu-
blicou uma nota de pesar 
em seu site e também nas 
redes sociais do municí-
pio. “Nosso Município per-
deu, neste final de semana, 
dois jovens em acidentes 
de trânsito na Rodovia BR 
282: Vilmar Rosa e Jeferson 
Farancena. Perdas irrepa-
ráveis que causam grande 
dor às famílias”, expressou 
a nota.

Município perde dois moradores 
em acidentes em poucas horas

Dois acidentes aconteceram na madrugada de domingo, 
na BR-282, entre São Miguel do Oeste e Maravilha

Automóvel Golfe ficou destruído ao capotar e bater em árvore

Jeferson Farancena e Vilmar Rosa residiam em Flor do Sertão

Divulgação

Divulgação

Saudades

A Polícia Civil anunciou sexta-feira, 14, em Chapecó, a 
conclusão do inquérito policial que apurou as mor-

tes em uma creche municipal em Saudades, no Oeste de 
Santa Catarina. Uma entrevista coletiva foi realizada pela 
manhã na Delegacia Regional de Chapecó, com a presen-
ça de representantes da Delegacia Geral e dos delegados 
da região, além do Instituto Geral de Perícias (IGP).

O autor do crime, que está preso, foi indiciado por 
cinco homicídios triplamente qualificados e uma tenta-
tiva de homicídio qualificada. O inquérito segue agora 
para o Judiciário e o Ministério Público de Santa Cata-
rina.

De acordo com o delegado Jerônimo Maçal, respon-
sável pelo inquérito, o homem preso agiu para matar o 
máximo número de pessoas na creche. “Ele agiu sozinho 
e consciente do que fez o tempo todo e planejou o crime 
desde o ano passado”, pontuou.

Sobre a motivação do crime, o delegado Jerônimo 
reafirmou que o autor era uma pessoa bastante isolada 
e que nos últimos tempos foi se distanciando cada vez 
mais. “Ele também entrou em um mundo que começou a 
ter contato com muito material violento, ideias violentas 
e começou a alimentar ódio ao ponto de ele resolver des-
carregar tudo isso em alguém”, disse.

Polícia Civil conclui 
inquérito sobre as 
mortes em creche

Conclusão do inquérito foi anunciada em entrevista coletiva

Divulgação
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