
O prefeito Wilson 
Trevisan recebeu 
na manhã de terça-
feira o prefeito de 
Barra do Guarita (RS) 
e coordenador do 
Movimento Pró-Ponte 
RS-SC, Rodrigo Locatelli 
Tisott, e representantes 
da Facisc 

A Clínica de Fisioterapia 
da Unoesc é referência 
na região. A clínica-
escola contribuiu 
significativamente 
para que os futuros 
fisioterapeutas 
tenham uma formação 
de qualidade e se 
destaquem no mercado 
de trabalho

JORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM
49 3622-0796São Miguel do Oeste - SC. QUINTA-FEIRA,  27 DE MAIO DE 2021. Ano XXII - nº 1062 - R$ 5,00ji.smo.sc@gmail.com | jornal@oimagem.com.br

www.oimagem.com.br

Ascom/P-SMO Ascom/UnoescPonte Referência

Página 04 Página 06

Página 14

Página 07

Casal acusado de encomendar morte de 
Montagna vai a júri 

Boletim hídrico aponta
agravamento da seca na região
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Quatro morrem em batida de carro 
contra caminhão na SC-163

As vítimas eram  trabalhadores do ramo da construção civil e se deslocavam
de Itapiranga para o trabalho em Iporã do Oeste

Ascom/P-SMO

CENTRO DE APOIO 
CONCLUÍDO

Depois de mobiliado, local será gerido pelo Rotary Club e servirá para acolher familiares e
acompanhantes de pacientes em tratamento no Hospital Regional Página 05
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Os genocidas
BOCA NO TROMBONE

Nos dicionários, a 
palavra genocídio 

(do grego genos – tribo, 
raça; e do latim cide – ma-
tar) é usada para fazer 
referência ao ato de ex-
terminação sistemática de 
um grupo étnico ou a todo 
ato deliberado que tenha 
como objetivo o extermí-
nio de um aspecto cultural 
fundamental de um povo.  
Houve uma vulgarização 
do uso da palavra geno-
cida na CPI da Covid-19. 
Um senador chegou a 
comparar um determina-
do administrador público 
ao carrasco nazista Adolf 
Eichmann.

A respeito do uso da cloroquina – o principal motivo 
da acusação de prática de genocídio –, o senador Marcos 
Rogério, de Rondônia, apresentou e solicitou a juntada 
aos documentos da CPI de um vídeo listando os governa-
dores abaixo fazendo as seguintes declarações:

1 – Governador de Alagoas, Renan Filho: “O que o 
estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à dis-
posição do uso médico. Quem decide se o paciente usa 
ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em 
Alagoas é o médico e a ciência”.

2 – Governador do Pará, Helder Barbalho: “Nós, do 
governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxiclo-
roquinas, 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil 
tratamentos e, neste momento, nós estamos levando ao 
interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 75 mil 
hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas”.

3 – Governador do Piauí, Wellington Dias: “Autorizei 
o secretário Florentino e, também, a partir de orientação 
do COE [Comitê de Organização Emergencial Covid-19, 
que trata do coronavírus], autorizei uma compra mais 
elevada de substâncias, a cloroquina, a hidroxicloroqui-
na, a azitromicina, enfim substâncias que estão sendo 
experimentadas”.

4 – Governador do Maranhão, Flávio Dino: “A clo-
roquina integra o tratamento que é feito aos pacientes 
hospitalizados, sempre a critérios dos profissionais de 
saúde”.

5 – Governador de São Paulo, João Doria: “Quero dei-
xar claro a posição do governo do Estado de São Paulo 
em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Da-
vid Uip, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de 

Contingência da Covid-19, que sugeriu, que recomendou 
ao ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que dis-
tribuísse o medicamento na rede pública do país”.

Em sua fala, o senador de Rondônia deixou claro que 
o objetivo de sua apresentação não era criminalizar os 
governadores, pois entendia que eles estavam tentando 
salvar vidas com os meios disponíveis no momento. 

Uma única certeza: até agora, todo o mundo ainda 
tem muito a aprender sobre como tratar a pandemia 
que ora assola a humanidade; os erros e acertos ficarão 
para a avaliação dos historiadores. Considerando que a 
própria OMS modificou várias vezes seu entendimen-
to sobre os diferentes aspectos da Covid-19, e levando 
em conta as dúvidas existentes ainda hoje sobre o lock-
down, a eficácia de determinadas vacinas, o uso de más-
caras (o Centro para Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos, CDC, na sigla em inglês, passou a 
recomendar o uso de duas máscaras), chega a ser uma 
desonestidade intelectual acusar de genocida quem, de 
boa-fé, usou as tentativas disponíveis no momento para 
minimizar o problema.

Por outro lado, o termo genocida pode ter outra utili-
dade: designar quem pratica corrupção contra a vida de 
milhões de habitantes do Brasil. Ele pode ser muito bem 
aproveitado para aqueles que praticaram superfatura-
mentos e outras falcatruas com os recursos destinados 
ao combate à pandemia, como os repasses de dinhei-
ro para instalação de hospitais de campanha, para a 
compra de respiradores, para a criação de leitos em 
UTI etc. Se for por aí, somos a Pátria dos Governantes 
Genocidas?

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

A relevância da bondade 
no ensino pós-pandemia

Kátia Muck

• Professora do Mestrado 
Profissional em Práticas 
Transculturais da 
Unifacvest

Há mais de um ano que a sociedade presencia o despre-
paro de muitos governantes diante do novo cenário 

necessário para continuar as atividades na área da educa-
ção: o ensino online e o ensino híbrido. Enquanto as esco-
las ficam neste abre e fecha, pais precisam escolher entre 
ensino híbrido e online para seus filhos (e assinar termos 
se responsabilizando pela escolha), professores que já es-
tavam perdidos com o ensino online agora precisam fazer 
malabarismo com o híbrido e, consequentemente, gestores 
precisam administrar todo esse descompasso.  

Enquanto toda essa a confusão continua, é fundamental 
começar a traçar um plano estratégico para a volta gradu-
al do ensino presencial. Afinal, o ensino não poderá mais 
ser como antes. Toda a experiência nova que adquirimos, 
como de isolamento, perdas, solidão, novos aprendizados e 
maior convivência com a família, gerou mudanças profun-
das em cada um de nós. Assim como nós não somos mais os 
mesmo de um ano atrás, o ensino também não poderá ser. 

A organização Random Acts of Kindness (www.ran-
domactsofkindness.org), que numa tradução livre seria 
Atos Aleatórios de Bondade, ressalta a importância de 
desenvolver conceitos de bondade neste retorno às aulas 
presenciais. Ela aponta os seguintes conceitos como funda-
mentais: respeito, cuidado, inclusão, integridade, responsa-
bilidade e coragem. A organização sugere várias atividades 
para desenvolver com os alunos objetivando convidá-los a 
pensar e discutir esses conceitos. Afinal, precisamos lem-
brar que cada criança voltará à escola com sua própria 
nova concepção de mundo. E não cabe à escola mudar a 
concepção de ninguém. Cabe, sim, à escola mostrar que as 
diferentes concepções que cada aluno traz é que proporcio-
nam o crescimento coletivo e individual. E não precisamos 
concordar com a concepção do outro, mas temos a obriga-
ção de respeitar. 

Aprendendo a ser bondosos, aprendemos a respeitar. O 
objetivo da referida fundação é, nas palavras deles, fazer a 
bondade virar norma. E não poderia ser diferente. Se qui-
sermos um mundo habitável, a bondade a tudo e a todos 
que nos cercam tem que ser tão vital quanto respirar. En-
tão, desafio você a incluir mais atos de bondade na sua fa-
mília, na sua comunidade, e no seu local de trabalho. Além 
de todo impacto positivo que você causará na vida dos ou-
tros, você estará agindo como exemplo para as crianças e as 
outras pessoas que te cercam. Que a generosidade passe a 
ser um ato normal do seu dia! 

Contato com a autora: katiamuck@gmail.com

Durante seu depoimento na CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi 
comparado ao carrasco nazista Adolf Eichmann, lacaio de Hitler na 2º Guerra Mundial
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Brasília 

O deputado federal Celso 
Maldaner usou a tribu-

na da Câmara dos Deputa-
dos para homenagear os 
trabalhadores rurais bra-
sileiros pela passagem do 
seu dia, data instituída pela 
Lei nº 4.338, de 1º de junho 
de 1964. Para Maldaner, a 
melhor homenagem a ser 
feita pela Câmara dos De-
putados e por todos os par-
lamentares, é aprovar o PL 
823/2021 que está na pau-
ta do Plenário dessa sema-
na e que tem o objetivo de 
apoiar a atividade produti-

va de alimentos realizada 
por agricultores em situa-
ção de pobreza que tanto 
foram afetados pela pande-
mia do Coronavírus.

“Tudo que chega a nos-
sa mesa, provém de sua 
natureza. Mas, a sua trans-
formação tem a ver com a 
sua ação. Desde o preparo 
da terra, o seu trabalho en-
cerra toda sua dedicação. 
Na pecuária ou agricultura, 
mesmo sem grande estru-
tura, o trabalhador rural ga-
rante a produção”, destacou.

O parlamentar ressalta 
a importância de dar a esse 
trabalhador a dignidade do 

seu sustento e garantir o 
mínimo para que tenha a 
sua vida honesta mantida, 
como também a da sua fa-

mília, aprovando medidas 
públicas que contribuam 
com o seu dia a dia como o 
PL 823/2021.

São Miguel do Oeste

O vereador Vagner Pas-
sos (PSL) protocolou 

moção de apelo que foi 
aprovada por unanimida-
de dos vereadores, a qual 
solicita ao governo do Es-
tado através da Secretaria 
Estadual de Infraestrutu-
ra, para que implemente 
um Centro Administra-
tivo Estadual no local do 
antigo Deinfra, no centro 
de São Miguel do Oeste. 

Segundo Passos, a mo-
ção tem o objetivo de tra-
zer o Estado mais perto 
da população de São Mi-
guel do Oeste com a con-
cretização de um Centro 
Administrativo Estadual, 

centralizando várias pas-
tas no mesmo endereço, 
em uma estrutura que 
pertence ao Estado, mas 
que está em desuso no 
centro da cidade.

Conforme o vereador, 
a estrutura se encontra 
ao lado da rodoviária, 
possuindo em torno de 
3.500 metros quadrados 
avaliado em cerca de R$ 
7 milhões. Além disso, 
Passos menciona que 
atualmente o Estado tem 
um custo de aluguel no 
munícipio de São Miguel 
do Oeste em torno de R$ 
100 mil.  “Assim, a anti-
ga estrutura do Deinfra 
pode centralizar várias 
pastas, como o Núcleo de 

Gestão de Convênios, Ge-
rência Regional da Saú-
de, Instituto Geral de Pe-
rícias, Instituto do Meio 
Ambiente, entre outros”, 
aponta.

A moção será enca-

minhada ao governador 
Carlos Moisés da Silva, 
ao chefe da Casa Civil, 
Eron Giordani, e ao se-
cretário de Estado da 
Infraestrutura, Thiago 
Augusto Vieira. 

Maldaner defende a aprovação do PL 823/21

Moção de apelo pede Centro Administrativo 
Estadual no antigo Deinfra 

Deputado federal Celso Maldaner

Vereador Vagner Passos

Divulgação

Divulgação

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
aprovou em primei-

ro turno terça-feira, 25, o 
Projeto de Lei 50/2021, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, que dispõe sobre 
a criação do Fundo Muni-
cipal de Direitos do Idoso 
do Município de São Mi-
guel do Oeste. A finalida-
de é facilitar a captação, o 
repasse e a aplicação dos 
recursos destinados ao de-
senvolvimento das ações 
de atendimento à pessoa 
idosa, considerada assim 
aquelas com mais de 60 
anos de idade, em confor-
midade com o Estatuto do 

Idoso.
O texto prevê que o 

Fundo será gerenciado pela 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social, constituí-
do de programas, dotações 
orçamentárias, recursos 
financeiros, ativos e passi-
vos. Também prevê que os 
recursos necessários inte-
grarão o Orçamento Geral 
do Município.

Conforme o projeto, 
os recursos do Fundo se-
rão destinados a promo-
ver projetos, programas e 
ações de proteção e pro-
moção da pessoa idosa, 
assegurando a estes a efe-
tivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao es-
porte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e co-
munitária.

O texto estabelecer 
garantia de prioridade à 
pessoa idosa, como aten-
dimento preferencial em 
órgãos públicos e privados, 
preferência na formulação 
e execução de políticas so-
ciais públicas específicas, 
destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áre-
as relacionadas com a pro-
teção ao idoso, viabilização 
de formas alternativas de 
participação, ocupação e 
convívio do idoso, entre 

outras.
Por fim, o texto veda a 

execução física e financei-
ra de projetos, programas 
e ações que não forem 
analisados, avaliados e 
aprovados pelo Conse-
lho Municipal do Idoso. O 
projeto também autoriza 
o chefe do Poder Execu-
tivo Municipal, por meio 
do Fundo Municipal de 
Direitos do Idoso, a cele-
brar termo de convênio, 
termo de doação, termo 
de cessão de uso, contra-
tos e outros instrumentos 
avençatórios objetivando 
especificamente a prote-
ção e promoção da pessoa 
idosa.

Aprovado projeto que cria Fundo 
Municipal de Direitos do Idoso

Projeto do Poder Executivo prevê que recursos
do Fundo serão destinados a promover projetos, programas

e ações de proteção e promoção da pessoa idosa

Estado

O deputado Maurício Eskudlark (PL) anunciou que irá 
apresentar um projeto visando à criação de um ca-

dastro das pessoas em situação de rua no Estado. Con-
forme o parlamentar, a pandemia de Covid-19 impactou 
negativamente o quadro econômico e social da popula-
ção, com reflexo no aumento do número de pessoas de-
sabrigadas em diversos municípios catarinenses.

Em seu pronunciamento, Eskudlark defendeu que o 
levantamento de informações mais precisas sobre este 
público será muito oportuno neste momento para bali-
zar a implementação de ações sociais mais efetivas pe-
las administrações municipais. “É muito importante que 
Santa Catarina conheça os cidadãos que estão nessa si-
tuação de vulnerabilidade. Que saiba quem são e porque 
estão ali, para que possamos ajudá-los da melhor forma”, 
destaca.

A proposta, que ainda será apresentada formalmente 
para que inicie a sua tramitação na Assembleia Legislati-
va,  é que o cadastro fique sob a responsabilidade da Se-
cretaria de Estado da Assistência Social, a qual também 
caberá, conforme o desejo da pessoa, o encaminhamen-
to para vagas de emprego e restabelecimento do contato 
com familiares e local de origem.

São Miguel do Oeste

Durante a sessão ordinária de terça-feira, 25, vere-
adores de São Miguel do Oeste apresentaram três 

requerimentos de informação. Os pedidos tratam sobre 
a interdição de cemitério, da oferta de curso na área da 
saúde e da renovação do contrato com a Casan. 

Valnir Scharnoski (PL), Carlos Agostini (MDB), Cris 
Zanatta (PSDB), Gilmar Baldissera (PP) e Maria Tereza 
Capra (PT) apresentaram requerimento de informação 
que solicita ao prefeito e ao secretário de Urbanismo 
que informem por que motivo está interditada a parte 
antiga do Cemitério Municipal do Bairro Santa Rita. Os 
vereadores pedem também quais medidas estão sendo 
tomadas para liberação do local.

Já Cris Zanatta (PSDB) solicita ao prefeito e à secretá-
ria de Saúde que informem se o município fará adesão ao 
programa que oportuniza curso técnico de vigilância em 
saúde com ênfase no combate às endemias, financiado 
pelo governo federal, conforme edital publicado em 29 
de abril.

Conforme a vereadora, esse curso é uma oportunida-
de rara para capacitar agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias. Cris ressalta também 
que a inscrição desses profissionais é uma forma de re-
conhecimento pelo trabalho que prestam a toda a popu-
lação do município. 

Maria Tereza Capra (PT) solicita à Casan que envie 
cópia da minuta do contrato de programa que foi apre-
sentado ao prefeito de São Miguel do Oeste e os demais 
documentos relativos à proposta de renovação do con-
trato. O pedido será enviado à diretora-presidente da 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Ca-
san), Roberta Mass dos Anjos.

Deputado cria projeto
para cadastrar as pessoas

em situação de rua 

Vereadores pedem informações
à prefeitura

Deputado Maurício Eskudlark

Divulgação
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São José do Cedro

A administração de São José do Cedro recebeu o anún-
cio de uma verba de R$ 500 mil durante agenda do 

deputado estadual Valdir Cobalchini pela região. O valor 
foi conquistado pelo grupo do MDB, por intermédio do 
assessor do parlamentar, Luiz Trevisol, que é de São José 
do Cedro.

Durante a visita breve com algumas lideranças, o de-
putado explicou que o valor de meio milhão de reais é 
livre para que o governo municipal define a destinação. 
O prefeito João de Andrade lembrou que Cobalchini já 
havia ajudado o município neste ano com uma emenda 
para aquisição de um veículo para transporte escolar.

O prefeito destaca que o valor será usado para com-
pra de um trator de esteira. Ele lembra que o veículo tem 
um custo elevado e será necessária contrapartida finan-
ceira da prefeitura. O prefeito enfatiza que o trator será 
bastante usado em serviços como terraplenagens, ater-
ros, nivelamentos, dentre outros.

Prefeitura recebe 
confirmação de 

R$ 500 mil em emenda

São Miguel do Oeste

O prefeito de São Mi-
guel do Oeste, Wil-

son Trevisan, recebeu 
na manhã de terça-feira, 
25, o prefeito de Barra 
do Guarita (RS) e coor-
denador do Movimento 
Pró-Ponte RS-SC, Ro-
drigo Locatelli Tisott, e 
representantes da Fede-
ração das Associações 
Comerciais e Industriais 
de Santa Catarina (Fa-
cisc) para tratar da mo-
bilização em favor da 
construção de uma pon-
te interestadual entre os 

municípios e Itapiranga 
e da cidade gaúcha.

Por parte da Facisc, 
estiveram presentes o 
vice-presidente regio-
nal, Maikel Frey, e a con-
sultora, Marcia Daniel 
Tonet, além do presiden-
te da Associação Empre-
sarial de Itapiranga(As-
semit), Lucir Guareschi.

Trevisan salientou 
que o município de São 
Miguel do Oeste faz 
parte do Movimento 
Pró-Ponte, já tendo par-
ticipado de diversas tra-
tativas para viabilização 
deste projeto. 

No momento, estão 
sendo articuladas agen-
das com parlamentares 
de Santa Catarina e do 

Rio Grande do Sul, a fim 
de aumentar ainda mais 
a força política em favor 
desta demanda.

Trevisan se reúne com representantes 
de Movimento Pró-Ponte Interestadual

Wilson Trevisan recebeu o prefeito de Barra do Guarita,
Rodrigo Locatelli Tisott, e integrantes da Facisc

Encontro entre as autoridades aconteceu terça-feira,
no gabinete da prefeitura

Ascom/P-SMO

Estado

O Balanço Parcial de 
vacinação contra a 

Covid-19 divulgado nesta 
segunda-feira, 24, mos-
tra que o estado aplicou 
um total de 2.190.430 
doses da vacina contra a 
Covid-19 na população 
dos grupos prioritários. 
Do total, 1.484.741 foram 
da primeira dose (D1) e 
705.689 da segunda (D2).

Os grupos prioritá-
rios que já iniciaram a 
vacinação são: trabalha-
dores da saúde, pessoas 
com deficiência e idosos 
institucionalizados, indí-
genas, quilombolas, ido-
sos com 60 anos ou mais, 
profissionais das forças 
de segurança e salva-

mento e pessoas com co-
morbidades, deficiência 
permanente grave de 18 
a 59 anos, gestantes e 
puérperas com comorbi-

dades.
Os dados são do Ba-

lanço divulgado pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde. Os dados são for-

necidos pelos municípios 
catarinenses e compila-
dos pela Diretoria de Vi-
gilância Epidemiológica 
(Dive).

 Pelo menos 2.190.430 doses contra a
Covid-19 foram aplicadas em SC

São Miguel do Oeste

A Vigilância Epidemiológica de São Miguel do Oeste 
confirmou três novos casos de Dengue no municí-

pio. De acordo com o enfermeiro Marcos Bortolanza, são 
dois casos no Bairro Salete e um no centro da cidade. O 
local de contaminação de um deles não foi determinado. 
Os outros dois são autóctones, ou seja, foram contraídos 
na cidade. 

Com esses três novos registros, São Miguel do Oeste 
contabiliza um total de 10 casos neste ano. O coordena-
dor do Setor da Dengue, Célio Silva, informou que a equi-
pe organizou a realização do fumacê nos quarteirões 
próximos aos locais em que os casos foram identificados. 
A medida tem o objetivo de eliminar o mosquito adulto e 
evitar novos casos da doença.

Além de 10 casos confirmados da doença, São Mi-
guel do Oeste registrou 442 focos do mosquito da Den-
gue. De acordo com o Célio Silva, a equipe segue com o 
trabalho de orientação em todo o município. Ele refor-
çou que a população precisa estar atenta, diariamente, 
à limpeza dos quintais e aos locais que possam acumu-
lar água nas residências e empresas. 

Ele lembrou que município possui vários serviços de 
descarte e recolha de materiais, inclusive um cronogra-
ma é seguido desde o mês de abril, nos bairros e no cen-
tro, com o descarte em containers disponibilizados pela 
Secretaria de Saúde. 

BELMONTE
A Secretaria de Saúde de Belmonte emitiu na manhã 

de terça-feira, 19, um comunicado do registro de mais 
um caso de Dengue no município. É mais um caso im-
portado, mas que preocupa o setor. Neste mês, houve a 
confirmação de um caso e o descarte de dois suspeitos.

Até hoje, o município já registrou 32 focos neste ano, 
a maioria em terrenos baldios e com acúmulo de entu-
lhos. Há poucos dias, a Secretaria de Estado da Saúde, 
por intermédio da Gerência Regional, realizou um fu-
macê próximo ao local onde foi identificado o primeiro 
caso. Mesmo assim, o pedido é por maior colaboração e 
cuidados da população.

Município confirma mais 
três casos de Dengue

Descanso

O prefeito em exercí-
cio de Descanso, Nei 

Brugnerotto, o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Paulo Lauxen, e o 
secretário de Saúde, Cleber 
Rech, estiveram na semana 
passada em Florianópolis 
onde participaram de vá-
rias audiências com o ob-
jetivo de buscar recursos e 
realizar outros encaminha-
mentos.

Entre os compromis-
sos, estiveram no gabinete 
dos deputados Altair Silva 
e Silvo Dreveck, Fabiano da 
Luz, João Amin e Luciane 
Carminatti, onde solicita-
ram recursos para e refor-
ma e ampliação da Unidade 
Básica de Saúde do centro 

e aquisição de uma escava-
deira hidráulica.

Acompanhados pelo 
deputado Fabiano da Luz, 
estiveram em audiên-
cia com o secretário de 
Infraestrutura do Esta-
do, Thiago Vieira, onde 
apresentaram a proposta 
de asfaltamento da Rua 
Humberto de Campos até 
a SC-496, que dá acesso à 
Belmonte, Santa Helena e 
Tunápolis. Na oportunida-
de, também solicitaram re-
cursos para construção de 
uma ciclovia do trevo até a 
divisa com São Miguel do 
Oeste, às margens da SC- 
163.

Na quarta-feira, 19 de 
maio, a comitiva participou 
de uma audiência com o se-
cretário estadual da Agri-

cultura, Altair Silva, onde 
solicitou recursos de R$ 1 
milhão para construção de 
grandes reservatórios de 
água para que os impac-
tos de estiagem sejam mi-
nimizados no município. 
“Também foi solicitado ao 
secretário, R$ 1,2 milhão 

para ampliação e melho-
ria das estradas rurais que 
são fundamentais para o 
desenvolvimento do nosso 
município”, comenta Brug-
nerotto. A comitiva tam-
bém esteve na Secretaria 
da Agricultura, Casan, Fes-
porte e Defesa Civil.

Prefeito em exercício solicita recursos em Florianópolis

Uma das principais audiências foi na Secretaria
de Estado da Infraestrutura

Ascom/P-Descanso
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Santa Helena

Os servidores da Secretaria de Agricultura e Meio Am-
biente e o prefeito Blásio Hickmann se reuniram esta 

semana com o Sebrae para tratar do início do Programa 
de Certificação de Propriedades Livres de Brucelose e 
Tuberculose. O representante do Sebrae, Udo Trenem-
phol, apresentou o programa Sebraetec, que subsidia 
70% dos exames. O prefeito Blásio Hickmann diz que, 
em função da Lei 173, a prefeitura não pode fazer uma 
nova despesa nesse ano, por isso, os produtores devem 
arcar com os outros 30%.

Se houver adesão, a administração municipal deve 
subsidiar parte do programa a partir de 2022. A Secre-
taria de Agricultura está fazendo um levantamento dos 
proprietários interessados e a quantidade de animais 
para fazer o encaminhamento junto ao Sebrae. Qualquer 
dúvida, o produtor deve procurar o médico veterinário 
que atua junto a Secretaria de Agricultura para buscar 
mais informações.

Ao aderir ao programa de certificação, o proprietário 
terá uma série de vantagens. Com sua propriedade livre 
da Brucelose e Tuberculose, por exemplo, poderá rece-
ber uma valorização melhor do seu produto. 

Prefeitura vai certificar propriedades 
livres de Tuberculose e Brucelose 

Parceria foi firmada entre a prefeitura e o Sebrae

Ascom/P-Santa Helena

São Miguel do Oeste

Estão concluídos os tra-
balhos de construção 

do novo Centro de Apoio ao 
Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso. Na manhã 
de sexta-feira, 21, o prefeito 
Wilson Trevisan entregou 
as instalações físicas aos in-
tegrantes do Rotary Club. O 
ato também foi acompanha-
do pelo vice-prefeito, Ede-
nilson Zanardi, secretários 
municipais e representan-
tes da empresa Macodesc, 
responsável pelas obras. O 
imóvel está localizado na 
Rua Edemar Zanatta, nas 
proximidades da instituição 
de saúde.

A obra foi viabilizada 
por meio de uma parceria 
inédita entre Município, 

Estado e o clube de serviço. 
Somente o Município inves-
tiu cerca de R$ 550 mil, na 
destinação de dois terrenos 
lado a lado, com um total de 
1.000 metros quadrados, e 
custeio de parte da constru-
ção, de 547 metros quadra-
dos. 

O Governo do Estado, 
por meio de uma emen-
da do deputado Mauricio 
Eskudlark, garantiu mais 
R$ 350 mil e o Rotary ou-
tros R$ 100 mil. No total, o 
investimento ultrapassa R$ 
1 milhão. O Município ain-
da está dando andamento à 
licitação do mobiliário para 
o local. A gestão e manu-
tenção do Centro de Apoio 
deve ficar a cargo do Rotary.

Trevisan salienta que 
a ideia é facilitar o acesso 

igualitário aos serviços de 
saúde para todos que preci-
sarem. “São Miguel do Oes-
te, na posição de polo regio-
nal, tem o compromisso de 
fornecer esse atendimento 
aos demais municípios da 
região. As pessoas que es-
tão internadas no Hospital 

Regional ou que vêm ao 
município fazer algum ou-
tro tratamento de saúde, 
muitas vezes, têm familia-
res que largam tudo para se 
dedicar aos seus cuidados, 
ficam fragilizados, e preci-
sam deste apoio e um lugar 
para pernoitar”, destaca.

Concluídas as obras do Centro de 
Apoio ao Hospital Regional

Depois de mobiliado, local será gerido pelo Rotary Clube servirá para 
acolher familiares e acompanhantes de pacientes

em tratamento na instituição de saúde

Instalações da Casa de Apoio foram
entregues em ato sexta-feira

Ascom/P-SMO

Descanso

A Secretaria de Assistência Social de Descanso ade-
riu à campanha Cobertor Solidário, promovida pela 

Rede Laço e coordenada pela primeira-dama do Estado 
de Santa Catarina, Késia Martins da Silva. A campanha 
tem como objetivo arrecadar cobertores, mantas e edre-
dons, novos ou usados, higienizados, em bom estado e 
embalados para ajudar instituições e pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Para atingir ainda mais pessoas, a Secretaria convi-
dou representantes da CDL, Lions Clube Mulher, Rotaract 
Clube Descanso, Polícia Militar, Secretaria Municipal de 
Educação e escolas estaduais para uma reunião na tarde 
de segunda-feira, 24. “Durante a reunião apresentamos o 
projeto e convidamos as entidades para serem parceiras 
desta importante campanha. Todas as entidades aderiram 
a essa ação que também irá arrecadar roupas de inverno e 
dessa forma, vamos poder ajudar ainda mais quem preci-
sa”, comenta a secretária da pasta, Andressa Brugnerotto.

Andressa destaca que as doações farão grande diferen-
ça para muitas famílias. “Hoje já temos uma grande pro-
cura tanto por cobertores como roupas de inverno e essa 
demanda mostra o quanto é importante ajudar o próxi-
mo. Sabemos o quanto nosso inverno é rigoroso e por isso 
contamos com a empatia da nossa população”, ressalta. As 
doações poderão ser feitas até o dia 30 de junho. 

Município adere à campanha 
Cobertor Solidário

Secretária Municipal da Saúde, Andressa Brugnerotto

Ascom/P-Descanso

São Miguel do Oeste

Os acadêmicos da pri-
meira fase do curso 

de Farmácia da Unoesc 
São Miguel do Oeste re-
colheram cerca de 1050 
caixas de medicamentos 
vencidos. Foram recolhi-
dos em torno de 300 tipos 
diferentes de medicamen-
tos e a maioria deles são 
analgésicos, antitérmicos 
e anti-inflamatórios. Al-
guns estavam vencidos há 
mais de cinco anos. A ação 
faz parte da Atividade Prá-
tica de Ensino e Extensão 
(Apee) da disciplina de 
Ambientação em Ciências 
Farmacêuticas

Segundo o coordena-
dor do curso, professor 
Everton Boff, a atividade 
aponta um problema so-

cial e sanitário que existe 
no Brasil e em vários ou-
tros países: o não descar-
te de medicamentos ou o 
descarte errôneo. O pro-
fessor acrescenta que a 
maioria da população faz 
o descarte incorreto em 
vasos sanitários ou no lixo 
comum, colocando em ris-
co a população em geral e 
gerando prejuízos ao meio 
ambiente.

Everton destaca que ati-
vidades como essa colocam 
o acadêmico em contato 
direto com a realidade e 
com problemas que fazem 
parte do cotidiano do pro-
fissional farmacêutico, esti-
mulando-o ser pró-ativo e a 
ter responsabilidade social.

 Para a acadêmica Dian-
gilis Haefliger, a atividade 
reforça a responsabilidade 

do farmacêutico.”A ação 
evidenciou a importância 
de verificar a validade dos 
medicamentos antes da 
utilização. O uso com a data 
de validade expirada traz 

riscos para a saúde do pa-
ciente, podendo surgir no-
vos sintomas ou a persis-
tência das manifestações 
da doença pré-existente”, 
afirma a acadêmica.

Curso de Farmácia recolhe mais de mil 
caixas de medicamentos vencidos

Segundo o coordenador do curso de Farmácia, professor 
Everton Boff, os medicamentos receberão um destino correto

Ascom/Unoesc
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São Miguel do Oeste

O vendedor Valdenir 
Andrioli viu a sua vida 

mudar repentinamente 
depois de um acidente 
de trânsito. Com o diag-
nóstico de lesão medu-
lar, ele iniciou as sessões 
de fisioterapia, no dia 16 
de setembro de 2020, na 
Clínica de Fisioterapia 
da Unoesc São Miguel do 
Oeste. “Quando cheguei 
na Clínica para a minha 
primeira sessão estava em 
uma maca e ainda com a 
sonda. Naquele momento, 
a minha situação era mui-
to delicada. Estou muito 
feliz com o resultado, tive 
uma evolução gradual, 
porém muito grande: da 
maca fui para a cadeira de 
rodas e hoje estou cami-
nhando”, destaca Valdenir. 

Todas as segundas, 
quartas e sextas-feiras, o 
vendedor faz sessões na 
Clínica ou na piscina. Val-
denir é um paciente dedi-
cado e não mede esforços 
para seguir as orientações 
dos fisioterapeutas e aca-
dêmicos. “A minha dedica-
ção é fundamental. Graças 
a minha dedicação e ao 
atendimento que recebo 
consegui conquistar liber-
dades muito importantes 
para mim, como tomar ba-
nho sozinho”, comemora o 
vendedor.

Valdenir represen-
ta milhares de pacientes 
que tiveram as suas vidas 
transformadas na Clínica 
de Fisioterapia da Unoesc. 
Segundo a coordenadora 
do curso, doutora Fran-
ciane Barbieri Fiorio, a 
clínica-escola realiza, nes-
te momento de pandemia, 
até 360 atendimentos 

mensais. “Além dos aten-
dimentos nas dependên-
cias da Clínica, o curso faz 
atendimentos do Estágio 
Supervisionado em Fisio-
terapia na Atenção Pri-
mária em outros locais da 
Universidade”, destaca a 
professora. 

Os atendimentos são 
realizados nas áreas de  
fisioterapia neurofun-
cional, cardiorrespira-
tória, ortopedia e trau-
matologia, reumatologia, 
pélvica (urologia, gine-
cologia, obstetrícia, colo-
proctologia), esportiva, 
dermatofuncional e Aten-
ção Primária (promoção 
de Saúde e prevenção de 
agravos). 

Segundo a secretária 
de Saúde de São Miguel 
do Oeste, Geni Girelli, a 
parceria firmada com a 
Unoesc desafogou as filas 
de espera. “A parceria é 
de extrema importância 
para dar fluidez aos aten-
dimentos das pessoas que 
precisam de fisioterapia, 
ainda mais neste momen-
to de pandemia. Grande 
parte dos pacientes que 
positivaram para a Co-
vid-19, principalmente os 
que ficaram internados, 
precisam desse acompa-
nhamento”, ressalta a se-
cretária. 

FORMAÇÃO

PROFISSIONAL
Além de cumprir um 

papel importante na co-
munidade, a clínica-es-
cola contribuiu signifi-
cativamente para que os 
futuros fisioterapeutas 
tenham uma formação de 
qualidade e se destaquem 
no mercado de trabalho. O 
atendimento à comunida-

de regional permite que 
os acadêmicos tenham 
contato com uma maior 
diversidade de casos clí-
nicos, ampliando as suas 
vivências práticas.

A professora Francia-
ne Fiorio afirma que todas 
as áreas de estágio são 
ambientes de atuação do 
fisioterapeuta e são fun-
damentais para o futuro 
profissional. “Contudo, 
ter uma clínica-escola 
permite a comunicação e 
o intercâmbio de terapias 
entre as diferentes áreas, 
ampliando a experiência 
acadêmica e estimulando 
a inovação”, avalia a coor-
denadora. 

A acadêmica Gabrieli 
Moser diz que o estágio na 
permite atuar em diver-
sas áreas. “Colocamos em 
prática os conhecimentos 
adquiridos, em sala de 
aula, e os aprimoramos. 
Realizamos a avaliação fi-
sioterapêutica, desenvol-
vemos o raciocínio clínico, 
utilizamos os melhores 

recursos e montamos o 
plano terapêutico mais 
adequado para o pacien-
te”, detalha a acadêmica, 
que pretende atuar na 
área cardiorrespiratória e 
hospitalar. 

ESTRUTURA
A Clínica de Fisiotera-

pia da Unoesc São Miguel 
do Oeste dispõe de uma 
estrutura ampla e mo-
derna para o atendimen-
to ao público. São cinco 
consultórios de atendi-
mento individualizado, 
devidamente equipados, 
para avaliação inicial e de 
procedimentos, que preci-
sam de uma maior priva-
cidade.  Dispõe também 
de uma sala de diatermia, 
construída com isolamen-
to apropriado para evitar 
a saída da energia eletro-
magnética, gerada pelos 
equipamentos de ondas 
curtas e micro-ondas. 

Há também um local 
amplo para terapias, que 
necessitam de um espaço 
maior, com equipamentos 
fixos, como o de realidade 
virtual e o suporte para 
terapia com suspensão 
corporal. A l é m 
dos recursos utilizados 
nos ambientes, há outros 
equipamentos específicos 
de avaliação e tratamento, 
que são deslocados para 
outros locais, conforme a 
necessidade, tais como: 
podoscópio, espirômetro, 
ultrassom terapêutico, es-
timulador elétrico trans-
craniano e vacuoterapia, 
geradores de diferentes 
correntes elétricas tera-
pêuticas, entre outros.  
Outro recurso utilizado 
em prol dos pacientes é a 
piscina terapêutica, locali-
zada no Centro Esportivo 
da Universidade.  

Clínica de Fisioterapia da 
Unoesc é referência na região

A clínica-escola contribuiu significativamente para que os futuros fisioterapeutas 
tenham uma formação de qualidade e se destaquem no mercado de trabalho

O paciente Valdenir Andrioli teve evoluções
importantes durantes as sessões 

Clínica-escola tem uma estrutura ampla e moderna para o desenvolvimento das atividades

Karine Bender/Ascom Unoesc

Karine Bender/Ascom Unoesc

São Miguel do Oeste

A Secretaria de Educação de São Miguel do Oeste re-
aliza processo seletivo simplificado para seleção de 

professor de Língua Portuguesa para atuar junto à rede 
municipal de ensino. Conforme a presidente da comis-
são, Marialice Brassiani, não existem candidatos classifi-
cados em seletivos para o cargo, por isso a necessidade 
do processo que está em andamento. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realizadas até o dia 1º de junho, 
das 8h às 11h30, e das 13h30 às 17h30, no Setor de 
Atendimento da prefeitura, mediante protocolo da ficha 
de inscrição.

Bandeirante

A prefeitura de Bandeirante lançou um questionário 
on-line com o objetivo de incentivar a participação 

popular e coletar sugestões para a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA) 2022-2025. O questionário está dispo-
nível no site da prefeitura no endereço bandeirante.sc.
gov.br. Os moradores podem acessar o documento e opi-
nar sobre todas as áreas de atuação do serviço público. 

No formulário, as pessoas podem sugerir novas 
ações, solicitando melhorias dos serviços e indicando 
prioridades ou avaliando os programas. Em outros anos, 
a prefeitura organizava audiências públicas para coletar 
as reivindicações da comunidade. Neste ano, por conta 
da pandemia, a opção foi ouvir a opinião dos moradores 
por meio de um questionário virtual.

Segundo o secretário de Administração, Eder Mar-
con, o Plano Plurianual prevê as diretrizes e ações da 
prefeitura para os próximos quatro anos e é reavaliado 
anualmente. Marcon avalia que o PPA é um instrumento 
muito importante para a administração do município e é 
fundamental que a população se envolva e colabore com 
a definição das metas. Ele disse que o governo tem uma 
certa preocupação de que o formato virtual via questio-
nário on-line pode resultar em uma participação menor 
dos moradores. 

Educação seleciona 
professor de Língua 

Portuguesa

Prefeitura lança 
questionário on-line 

para sugestões ao PPA

Secretário de Administração, Eder Marcon

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

STJ julga implantação 
de embriões após 
morte de um dos 

cônjuges

A 4ª turma do STJ iniciou, no último dia 18, análise 
da possibilidade de implantação de embriões após 

morte de um dos cônjuges. No caso concreto, os filhos 
do homem falecido, herdeiros universais, contestam de-
cisão do TJ/SP que permitiu que a ex-esposa do pai rea-
lizasse a fertilização.

O ministro relator, Marco Buzzi, votou no sentido de 
permitir a implantação, destacando ser incontroverso 
que o falecido nutria o desejo, em vida, em ter filhos com 
sua esposa, pois a realização da inseminação artificial 
não serviria a outro fim. O ministro Salomão pediu vista, 
suspendendo o julgamento.

O caso versa em torno da utilização de embriões post 
mortem. Consta que o falecido deixou dois filhos, fruto 
do relacionamento com sua primeira esposa, seus her-
deiros universais. No segundo casamento, o falecido não 
teve filhos.

Após seu falecimento, a companheira de seu tercei-
ro casamento pretendeu usar embriões congelados pelo 
falecido. Os filhos, diante disso, ajuizaram ação em face 
da mulher e do hospital objetivando o reconhecimento e 
declaração da inexistência do direito de utilização post 
mortem dos embriões.

A sentença acatou o pedido dos filhos. Em recurso, 
o TJ/SP autorizou a mulher a implantar os embriões, ao 
considerar que os contratantes acordaram que, em caso 
de morte de um deles, todos os embriões congelados se-
riam mantidos sob custódia do outro, ao invés de descar-
tados ou doados.

O relator, ministro Marco Buzzi, ressaltou que a im-
plantação, caso bem-sucedida, trará induvidosas conse-
quências em suas esferas de direitos, em especial suces-
sórios e patrimoniais.

Para o ministro, é incontroverso que havia vontade 
de procriação em vida, tanto que submeteram ao mé-
todo de fertilização in vitro, tendo o falecido realizado, 
inclusive, o procedimento cirúrgico de aspiração de es-
permatozoide para tal proposta.

Dessa forma, votou para conhecer em parte dos re-
cursos especiais e negar-lhes provimento. Após o voto 
do relator, o ministro Luís Felipe Salomão pediu vista, 
suspendendo o julgamento. Processo: REsp 1.918.421

Fonte: migalhas.com.br

Região

Volumes de chuva mal 
distribuídos na primei-

ra quinzena de maio contri-
buíram para o agravamento 
da seca no Oeste e Extremo-
-Oeste catarinense, aponta 
o Boletim Hidrometeoroló-
gico Integrado do Estado. Já 
no Litoral, a precipitação foi 
próxima à média, manten-
do-se em situação de nor-
malidade. O documento foi 
divulgado quinta-feira, 20, 
pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável (SDE), 
por meio da Secretaria Exe-
cutiva do Meio Ambiente 
(Sema).

Dentre os 295 municí-
pios de Santa Catarina, 163 
estão em estado de norma-
lidade, 99 de atenção, 4 de 
alerta e 17 em situação crí-
tica frente à estiagem. Além 

disso, 12 cidades não enca-
minharam informações da 
situação. Nas regiões Oeste 
e Extremo Oeste ocorreram 
cerca de 100 mm de chuva 
abaixo da média para me-
nos. Diversos municípios 
estão com o abastecimento 
público comprometido.

Diante do cenário, o 
governador Carlos Moisés 
propôs novas medidas de 
enfrentamento à estiagem 
que atinge o Grande Oeste. O 
chefe do Executivo informou 
que enviaou um projeto de 
lei para destinar R$ 100 mi-
lhões ao enfrentamento da 
crise hídrica e também uma 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) para facilitar 
a transferência de recursos 
aos municípios, por meio 
de repasses fundo a fundo. 
Também foi sugerido a cria-
ção de um Grupo de Traba-
lho com parlamentares para 

debater soluções perenes 
para a questão.

Além disso, ações do Es-
tado já estão em andamen-
to contra a estiagem. Estão 
sendo investidos R$ 243,5 
milhões e a proposta do Exe-
cutivo é de investir R$ 1,7 
bilhão em medidas de pla-
nejamento hídrico até o fim 
de 2022.

Até o dia 3 de junho, o 

predomínio será de tempo 
estável. Não há, até o mo-
mento, previsão de chuva 
significativa em Santa Cata-
rina neste período. A previ-
são para o trimestre maio, 
junho e julho é de precipi-
tação abaixo da média para 
para o Estado, principal-
mente no Meio-Oeste, o que 
caracteriza a permanência 
da estiagem.

Boletim hídrico aponta agravamento 
da seca no Oeste e Extremo-Oeste 

Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, 163 estão em estado de normalidade, 99 de 
atenção, 4 de alerta e 17 em situação crítica frente à estiagem

Níveis de rios e açudes continuam em situação de alerta

Divulgação

São Miguel do Oeste

O agricultor Deoclides 
Dalla Rosa vai assumir 

a presidência do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de São Miguel do Oeste, 
no  dia 1º de junho. Ele vai 
assumir o comando da en-
tidade no lugar de Joel de 
Moura, que está licenciado 
para assumir a assessoria 
do deputado estadual Onir 
Mocelin. 

Ele disse, em entre-

vista à Rádio Peperi, que 
está se inteirando dos de-
talhes da presidência e 
que conta com o apoio da 
diretoria para fazer um 
bom trabalho no sindica-
to. Dalla Rosa é associado 
desde 1998 e foi secretário 
de Agricultura no último 
mandato do ex-prefeito 
João Valar. Ele citou que 
pretende dar continuidade 
as principais ações da atu-
al diretoria e defender os 
direitos dos agricultores.

Dalla Rosa assume presidência do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Deoclides Dalla Rosa foi secretário da 
Agricultura no governo João Valar

Divulgação



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 27/05/2021 - Edição 1062www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM08

APESAR DISSSO E DAQUILO

“Morte evitável” é um conceito bem abs-
trato. Há quem acredite, mas eu tenho 

lá minhas muitas dúvidas.
Trocar a palavra ‘prostituta’ pelo vocábulo 

‘modelo’ também é evidente abstração - abs-
tração antiga, mas nunca antes tão praticada.

E assim as coisas vão, no ritmo estranho do 
festival esquisito das negações politicamente 
corretas. Mas, nunca se esqueça: apesar des-
sas babaquices e acima de tudo, a vida é boa. 

ANALFABETO FUNCIONAIS

Linguagem é o código visual auditivo que 
permite que nossa mente retenha na forma 

de conceitos os perceptos que encontramos na 
realidade ou mesmo os que construímos na for-
ma abstrata.

Quem não consegue traduzir o que vê na for-
ma de conceitos para a sua própria mente não 
consegue pensar. Quem não consegue integrar de 
forma válida esses conceitos não consegue pen-
sar de forma funcional.

Por isso que chamamos de analfabetos fun-
cionais aqueles que leem, porém não pensam de 
forma integrada. 

TRISTE RELIDADE

No Brasil, pelo que eu vejo, e faz muito tempo, 
o único direito que se exerce com orgulho e 

sem impedimentos é o direito de ser escravo.

POIS, É

“Pensar fora da caixa” não resolve nada 
se a caixa estiver dentro de uma bolha.

LEIA E DIGA PARA SI MESMO O QUE FARIA

Matamos as baratas que invadem nossas co-
zinhas. Matamos os ratos que invadem nos-

sas despensas. Matamos os mosquitos que invadem 
nossos quartos. 

O que devemos fazer com os humanos que inva-
dem nossas vidas? Apenas não lhes dar votos? Mas 
como se eles são eleitos por gente que tem a mesma 
mentalidade das baratas, dos ratos e dos mosquitos?

RECADO I

A vida é minha. Tudo que eu fizer que não 
agrida fisicamente os outros é problema 

meu. De mais ninguém.
Se não gostou do que eu fiz ou deixei de fazer, 

o problema não é meu. É seu. Sendo assim, me 
deixa em paz, cuidando da minha vida e vai cui-
dar da sua porque ninguém fará isso por você.

O AMOR SUPERA TUDO

Toda vez que leio alguma matéria sobre a 
importância da valorização da ‘diversi-

dade da beleza’ não consigo deixar de pensar 
naquele ditado bem antigo, do tempo em que 
vovó tinha intimidades com vovô: “Quem ama 
o feio, bonito lhe parece”.

Fantástica a sabedoria popular de outrora, 
não? No fim das contas, ensinava que qualquer 
espécie de rejeição estética podia ser curada 
pela mágica sublime do amor.

O ditado ainda vale, lógico, apesar de fora de 
uso e desbancado por capas patéticas de revistas 
falidas, que estampam - sem parar - elogios genui-
namente falsos e cobranças morais inadequadas.

COISAS QUE APRENDEMOS COM O TEMPO 
(PARTE I de IV)

-Evite fazer observações sarcásticas.
- A inveja de um amigo é pior que o 

ódio de um inimigo.
- Guarde segredos.
-Seja corajoso. Mesmo se não for, ao menos 

finja ser. Ninguém consegue perceber a dife-
rença.

- Nunca elogie a si mesmo; se houver elo-
gios, que venham dos outros.

- Seja um bom perdedor.
- Assuma o controle da sua vida. Não deixe 

que outra pessoa faça escolhas por você.
- Não demore onde não é bem recebido.
- Defenda os menores. Proteja os indefesos.

RECADO II

Se eu achar que preciso de algo que tem a 
ver contigo, proporei um acordo de coope-

ração ou de troca para benefício mútuo porque 
não me interessa ganhar com o sacrifício alheio.

Se você pensa como eu, você é liberal. O res-
to pouco importa. Se é democrata, anarquista, 
socialista, religioso ou ateu, é problema seu 
desde que suas decisões não interfiram no 
meu modo de vida.

A poderosa Carla Mognom  

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Com ou sem máscara, a beleza de Daniela Nodari é indiscutível 
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CARA E CARÁTER

Tem coisas que o dinheiro do pagador de 
impostos melhora na vida das pessoas.

No entanto, há outras que não tem jeito. Se 
mudam, pioram.

SEMPRE FOI E SEMPRE SERÁ ASSIM

Desde que o mundo é mundo existem po-
bres e ricos, nunca houve um mundo só 

de pobres ou só de ricos. As diferenças de poder 
aquisitivo são até necessárias.

 Não existe em lugar nenhum do mundo, nem 
nos países comunistas, igualdade financeira e 
econômica. 

É claro e evidente que deve existir uma melhor 
distribuição de rendas e acesso a melhores opor-
tunidades, mas é uma utopia, uma quimera, dese-
jar a igualdade de poder financeiro e econômico. 

Pobres e ricos sempre existirão. O mundo 
onde todos sejam iguais em direitos e oportuni-
dades financeiras e econômicas só na imaginação 
dos alienados.

SOBRE A COVID 19 TER SIDO
DESENVOLVIDA EM LABORATÓRIO 

Há bastante gente levantando a hipótese 
de o maldito vírus ter sido desenvolvido 

em laboratório. Na China. Mas talvez ainda seja 
cedo para conclusões definitivas.  

MELHOR ESPERAR A OPINIÃO DO CASA-
GRANDE, kkkkk.

AOS ‘BOCAS SANTAS’

Por que falar mal do outro tornou-se es-
porte nacional?

Nos tornamos tão inseguros que essa práti-
ca nos torna mais satisfeitos diante de nossas 
inseguranças?

É diminuindo os outros que se sentem por 
cima, ressaltando aquilo que consideram como 
um defeito alheio para tentar esquecer ou tirar 
o foco DOS SEUS PRÓPRIOS DEFEITOS?

Falar mal prejudica aquele que fala, aquele que 
é criticado e, também, quem ouve passivamente. 

PRESTA ATENÇÃO

O sarcasmo e a zoeira são ferramentas le-
gítimas quando estamos lidando com ca-

sos patológicos de burrice e alienação.
Usar desses artifícios como as únicas ferra-

mentas para lidar com as pessoas só porque 
discordamos delas demonstra apenas uma tre-
menda falta de empatia e dignidade típica de 
psicopatas e espíritos mesquinhos.

SOBRE O TAL DE
‘POLITICAMENTE CORRETO’

Politicamente correto é defender o que 
você pensa, independentemente do que 

os outros pensam disso e de você. 
Comece sendo politicamente correto des-

prezando o que a maioria tenta fazer você pen-
sar o que seria politicamente correto dizer e o 
que essa expressão passou a significar. 

Nada é mais politicamente correto do 
que expressar-se livremente para expor o 
próprio pensamento na busca do que é ver-
dadeiro e do que é certo. 

NÃO FREQUENTO CASAS DE SHOW
QUE TOCAM FUNK 

A meia dúzia de leitores que tenho sabe 
que desde sempre comentei mal do funk 

que, no meu entender, é muito mais do que lixo. 
Pode ser tudo, menos música.  

Por isso não frequento, nunca frequentei e ja-
mais frequentarei, por mais sofisticada que seja 
e independente da cidade, uma casa de shows 
que toca essa imundície – para pegar leve.  

Em tempo: estou me referindo a essa porca-
ria que é o funk e não as casas de show.  

SIMPLES, ASSIM

Tudo que não for proibido é permitido. 
Tudo que não for permitido é proibido. 

Essa sutil diferença no espírito das leis divi-
de as nações ricas das pobres.

NÃO RETRUQUE

Quando alguém está dizendo bobagens, 
nenhuma pessoa sã passa muito tempo 

discutindo o assunto.
Se você fica criticando, atacando, retrucando 

cada coisa que você considera bobagem no que 
o outro disse, fica evidente que o que foi dito não 
é bobagem, pois está lhe afetando e provocando 
em você a necessidade de pensar sobre o assunto.

Então... faz as contas aí.

PERDOE, SEMPRE

Perdoar não e fácil, mas é o caminho mais 
eficaz para a convivência humana saudá-

vel e feliz.
Nosso viver e conviver sobrevivem graças ao 

perdão que é uma atitude de amor incondicio-
nal, de compreensão, de misericórdia e de alto 
sabedoria.

Quem não perdoa, não esquece e sofre 
a doença da compulsão da repetição. Vive 
sempre lembrando e, desta forma, desa-
bando a dor interna.

Por não perdoar, irá sempre culpar al-
guém. E o pior: querer vingar-se. Tudo isso 
aumenta o sofrimento e o desgaste físico. 
Perdoar é tirar a raiz da amargura. 

PENSE NISSO

Percebe-se uma mentalidade deletéria, 
escravizada pelo coletivismo que prega 

o altruísmo, o auto sacrifício, quando alguém 
escreve uma baboseira dessas: “Perigo! Você 
está sendo condicionado a ver sua liberda-
de como egoísta”.

Ora não há nada mais egoísta do que ser livre e 
nada mais auto sacrificante, altruísta, do que ser 
oprimido para e pelos outros. Egoísmo baseado 
no uso da razão é por si só um ato libertador.

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

A crise está tão grande que tem gente ca-
sando por amor.

O SOM

“Sua mente não está à venda para nenhum 
deus ou governo. Sempre esperançoso, 

ainda que descontente, ele sabe que mudanças 
não são permanentes, mas que mudar é”. Parte 
da letra de Tom  Sawye – Rush.

Rosângela Dall’Acqua

Bruna Carpowski aproveitando o veranico de maio, semana 
passada, em Balneário Camboriú

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 27 de maio de 2011. 

O cirurgião-dentista - especialista em Orto-
dontia -, Jean Pier Basso, e a bacharel em 

Direito, Francine Vizentin, casam no religioso, 
neste final de semana, na Ilha Bora Bora, Tahiti, 
na Polinésia Francesa.  
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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 Município de São 
Miguel do Oeste pa-

gou quinta-feira, 20, R$ 
1.336.258,91 de dívidas 
deixadas por administra-
ções anteriores, em ações 
ajuizadas contra o poder 
público municipal, os cha-
mados precatórios.

O secretário de Admi-
nistração e Finanças, Alen-
car Barbieri, lamenta a 
perda destes recursos, que 
poderiam ser investidos 
em diversas outras ações, 
obras ou serviços que be-
neficiariam diretamente 
à população, mas destaca 

que cabe ao poder público 
servir de exemplo e cum-
prir a lei.

O montante desem-
bolsado quinta-feira é re-
ferente a seis ações, ajui-
zadas nos anos de 2008, 
2012, 2013, 2014 e 2016 
(duas ações), referentes 
a questões trabalhistas, 
cobranças indevidas de 
ISS e indenização por 
desapropriação de imó-
vel. Barbieri destaca que 
o Município dispunha 
deste valor em recursos 
próprios devido às eco-
nomias e gestão eficiente, 
mas planejava a aplicação 
em outras áreas.

Município paga mais de
R$ 1,3 milhão em precatórios

Dívida é proveniente de duas ações ajuizadas 
entre os anos de 2008 e 2016

Secretário de Administração e Finanças, Alencar Barbieri

Divulgação

São Miguel do Oeste

A Secretaria Municipal 
de Urbanismo organi-

zou um cronograma para 
recolhimento de galhos 
nos bairros e no centro 

de São Miguel do Oeste. 
O trabalho está sendo de-
senvolvido nos meses de 
maio, junho, julho e agos-
to, e o material será todo 
destinado para a tritura-
ção e reaproveitamento 

do mesmo.
Conforme o secretário 

adjunto de Urbanismo, 
Cláudio Barp, os morado-
res que forem realizar po-
das em suas propriedades 
devem estar atentos ao 

cronograma e depositar 
o material em frente às 
residências e comércios, 
para que as equipes pos-
sam efetuar a recolha. O 
trabalho será feito todas 
as sextas-feiras e sábados.

Urbanismo prossegue até agosto recolhimento de galhos 
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Horóscopo
Semanal

É hora de abrir a mente, ariano, sem medo de precisar 
repensar a sua vida. É um momento para se ter mais 
atenção nas questões da comunicação e fazer uma lista 
de tudo que você quer para seus próximos meses, pen-
sando nos recursos que já tem para conquistar cada um 
deles. Os assuntos de família podem demandar mais de 
você, inclusive deixando você mais sensível e precisando 
conversar sobre alguma coisa.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Abra a mente para as novidades, libriano. Pense e 
repense sobre o que quer e não tenha medo de se 
posicionar. A semana pode ser movimentada, com 
imprevistos e notícias - algumas bem boas, que 
podem trazer ansiedade e euforia. Mas é preciso 
manter a cabeça equilibrada e os pés no chão. Isso 
sem deixar de traçar metas e pensar muito no fu-
turo. Assuntos ligados a cursos e estudos são muito 
bem vindos.

O ápice do ciclo que teve início no seu signo é agora 
marcado por um eclipse lunar, taurino, e isso pode 
trazer importantes mudanças em sua vida. É um 
bom momento para mudanças objetivas e também 
subjetivas, incluindo padrões e comportamentos. É 
importante valorizar as conquistas que já fez, mas 
sem tanto apego, já que a vida também pede espaço 
para as novidades.

Um ótimo momento para repensar seus valores, 
escorpiano, e para planejar questões concretas, in-
cluindo o dinheiro. É um bom momento para avaliar 
seus recursos - internos, inclusive, e traça estratégias 
para viver cada vez melhor, pensando no seu futuro e 
com coragem de mudar o que for preciso. Mas cuida-
do com os gastos exagerados. Lembre-se de ouvir sua 
intuição para tomar decisões.

Um novo ciclo está começando em sua vida, geminiano, 
e vale a pena saber aproveitar cada momento. Em breve 
um eclipse solar vai acontecer no seu signo e esta semana 
muitas coisas já começam a se desenhar para que você 
já possa focar nos caminhos que deve seguir. É hora de 
repensar comportamentos, mas de seguir em frente em 
tudo que já está funcionando. Suas relações estão em 
pauta e este pode ser um grande momento em sua vida.

Olhe atentamente para suas emoções, sagitariano. 
Você pode estar com emoções à flor da pele e isso 
vai te ajudar a perceber tudo que está acontecendo 
em sua vida. As relações estão em pauta, com mo-
vimento e bastante diálogo. É um bom momento 
para conversar, aprofundar vínculos e relaciona-
mento, Vale até trazer assuntos dificeis a tona, com 
foco em dialogar e resolver.

Os assuntos ligados a rotina, trabalho e saúde estão em 
pauta, canceriano. É importante organizar sua agen-
da de forma a ter uma rotina saudável, sem passar do 
ponto no trabalho e sem negligenciar com a sua saúde. 
Cuide especialmente das questões que já são crônicas e 
que possam estar também relacionadas com questões 
emocionais. É importante saber se posicionar e não 
deixar que os desafios desanimem você.

Um momento para reletir sobre suas emoções, ca-
pricorniano, e com cuidado para evitar brigas e 
discussões. Você pode estar mais irritado e com isso 
ficar mais na defensiva ou acabar brigando sem ter 
necessidade. A semana é produtiva para os assuntos 
de trabalho e maravilhosa para incluir novos hábi-
tos pensando em uma vida com hábitos mais saudá-
veis, incluindo cuidar melhor da saúde.

Cuidado com os excessos e exageros, leonino. Tente com-
partilhar e dividir a responsabilidade, porque tudo que 
você conseguir fazer com outras pessoas, tende a te tra-
zer mais resultados. É um momento para focar nas coisas 
que você gosta e precisa, em busca de satisfação pessoal. 
Os assuntos afetivos também estão em pauta e podem ter 
alguma movimentação. Para lidar com a ansiedade, ten-
de buscar válvulas de escape como o esporte.

Divirta-se mais, aquariano e, para isso, busque ati-
vidades e prazeres em seu dia a dia que possam 
tornar sua rotina mais leve e saudável. É um bom 
momento para assuntos amorosos e sociais, para 
questões ligadas a amizades e grupos. Apesar disso, 
você pode ter situações envolvendo amigos ou par-
ceiros de trabalho, com alguma decepção e a neces-
sidade de repensar a relação.

Talvez um dos grandes desafios da semana seja 
conciliar vida pessoal e profissional, virginiano. Os 
assuntos de familia podem trazer novidades e movi-
mentação e eventualmente até algum tipo de desafio, 
enquanto os assuntos profissionais se desenvolvem e 
ganham movimento e boas novas. Será preciso saber 
conciliar o tempo e organizar a agenda e também 
manter o otimismo frente a qualquer desafio.

Um momento importante para seus assuntos pro-
fissionais, pisciano, que podem pedir alguma movi-
mentação. As questões da casa e da família ganham 
movimento e podem ser as melhores questões da 
semana, apesar do risco de conflitos pensando na 
necessidade de conciliar casa, familia com trabalho 
e vida social. Busque o equilíbrio ouvindo sua intui-
ção e sem medo de repensar seus valores.

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

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

Estado

Santa Catarina se man-
tém como referência 

em saúde animal e defesa 
agropecuária. Terça-feira, 
25, o Estado comemora 14 
anos do reconhecimento 
internacional como área 
livre de febre aftosa sem 
vacinação pela Organi-
zação Mundial de Saúde 
Animal (OIE). O status 
sanitário diferenciado foi 
fundamental para que se 
tornasse o maior produ-
tor e exportador de carne 
suína de todo o país, além 
de abrir as portas para os 
mercados mais exigentes 
e competitivos do mundo.

A certificação da OIE é 
o maior reconhecimento 
sanitário que um Estado 

ou país pode alcançar e 
demonstra ao mundo, prin-
cipalmente aos mercados 
internacionais, o cumpri-
mento de vários requisitos 
técnicos para assegurar a 
saúde dos rebanhos. Como 
a febre aftosa é uma doen-
ça com alto risco sanitário 
e gera um enorme impac-
to econômico, alguns paí-
ses só compram carnes de 
áreas livres da doença sem 
vacinação - onde não existe 
circulação do vírus e, con-
sequentemente, o controle 
sanitário é mais rígido.

“Um pequeno estado, 
com apenas 1,12% do ter-
ritório nacional, se tornou 
um gigante na produção 
de alimentos. Esse é o fruto 
do trabalho de empreen-
dedores, que semearam o 

nosso futuro e acreditaram 
no potencial catarinense”, 
destaca o secretário da 
Agricultura, Altair Silva. O 
último foco de febre aftosa 
em Santa Catarina ocorreu 
em 1993 e a partir de 2000 
foi suspensa a vacinação 
contra a doença

Segundo o presidente 

da Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado 
de Santa Catarina (Faesc), 
José Zeferino Pedrozo, 
o Estado se tornou uma 
ilha de sanidade no país, 
com um sistema de defesa 
agropecuária que se tor-
nou um exemplo nacional 
e internacional. 

SC completa 14 anos como única área 
livre de febre aftosa sem vacinação  

O status sanitário diferenciado foi fundamental para que se
tornasse o maior produtor e exportador de carne suína

São Miguel do Oeste

Jovens de São Miguel do 
Oeste, com idade entre 

14 e 24 anos, já podem se 
inscrever no Programa 
de Iniciação ao Trabalho 
(PIT). O curso, com 30 

horas de duração, terá o 
total de 10 encontros de 
três horas, uma vez por 
semana, e tem o objetivo 
de proporcionar melho-
res condições de inser-
ção no mercado de traba-
lho, dentro do programa 

Jovem Aprendiz. 
Os jovens que são 

acompanhados pela 
rede assistencial terão 
preferência na seleção. 
De acordo com a secre-
tária de Assistência So-
cial, Andreia Rebelato, o 

programa é resultado de 
uma parceria do Municí-
pio. Devido à pandemia, 
as aulas acontecerão de 
forma 100% online, nas 
sextas-feiras à tarde, a 
partir do dia 18 de ju-
nho.

Abertas inscrições para o Programa de Iniciação ao Trabalho

Guaraciaba

Após o envio do Proje-
to de Lei pela Admi-

nistração Municipal de 
Guaraciaba e a aprovação 
para a instituir o Progra-
ma Meu Crédito, através 
do Legislativo, a prefeitu-

ra está dando andamento 
para colocar o programa 
em prática.  

Conforme o prefeito 
Vandecir Dorigon, neste 
primeiro momento as em-
presas, prestadores de ser-
viços, comércios deverão 
se credenciar junto à Secre-

taria de Indústria e Comér-
cio. Os credenciamentos 
vão até o dia 30, direta-
mente na Secretaria, junto 
à prefeitura. Qualquer dú-
vida, os interessados em 
se credenciar podem pro-
curar informações junto à 
Secretaria de Indústria e 

Comércio.  
Dorigon lembra que 

uma exigência para se cre-
denciar é de que as empre-
sas deverão emitir nota ele-
trônica ou cupom fiscal da 
mercadoria adquirida pelo 
produtor para que a prefei-
tura faça o pagamento.

Iniciado cadastramento de  empresas
para o Programa Meu Crédito 
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Em meio ao processo de transformação digital, o 
Sicoob adaptou o aplicativo Sicoob Moob para transmi-
tir as tradicionais assembleias aos associados e permi-
tir votações eletrônicas. "Pessoas que hesitavam em 
participar presencialmente hoje conseguem participar 
virtualmente das principais decisões da cooperativa", 
disse o diretor de Tecnologia de Informação do Sicoob, 
Antônio Vilaça Júnior. 

Rede Catarinense de 
Notícias - Recentemente, 
houve uma reunião com 
o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, 
para tentar trazer mais 
recursos para o Estado. 
Como foi o encontro?

Mario Aguiar - O im-
portante foi a união do Fó-
rum Parlamentar na busca 
por uma resposta para o 
corte que houve. Temos um 
resultado positivo que foi 
a promessa de finalizar a 
BR-285. O ministro mos-
trou a dificuldade que seu 
Ministério tem de realizar 
as obras já que o orçamento 
é de apenas R$ 5,5 bilhões 
para todo o país e para 
todos os modais, e solicitou 
que a bancada catarinense 
pudesse usar as emendas 
para rodovias. O que ficou 
claro é a incapacidade deste 
governo e dos próximos 
em atender às demandas de 

Santa Catarina. Nós motra-
mos a necessidade de ter 
um banco de projetos para 
o Estado para que possam 
sair investimentos priva-
dos. Foi uma reunião im-
portante. Esperamos que 
haja um olhar mais atento 
para Santa Catarina. 

RCN - Aqui no Estado 
tem a discussão sobre os 
recursos estaduais às BRs. 
Qual a avaliação sobre 
essa pauta?

Aguiar - Desde o início 

nós fomos favoráveis, mas 
colocamos que deveria ha-
ver uma compensação do 
governo federal, talvez pela 
redução da dívida que o Es-
tado tem com a União. Nós 
achamos o investimento 
fundamental: haverá um 
retorno muito rápido para 
a economia e recuperação 
em termos de impostos. 

RCN - A Fiesc divul-
gou uma atualização 
dos dados de confiança 
do empresário em maio. 

Houve aumento. Qual a 
razão deste otimismo?

Aguiar - O mundo todo 
vive um momento de in-
certeza por conta da pande-
mia. Certamente o espírito 
empreendedor catarinense 
garante que Santa Catarina 
tenha níveis maiores do 
que a média nacional. O 
otimismo é importante e 
reflete na intenção de inves-
tir, que é fundamental para 
o crescimento.

RCN - O senhor vê essa 
confiança acompanhan-
do a melhora e piora da 
pandemia? Como avalia o 
combate feito no Estado?

Aguiar - Eu queria fazer 
um referência ao procedi-
mento do governo de ouvir 
a sociedade sobre qual a 
melhor maneira de enfren-
tar a pandemia. O governo 
tem discutido com o setor 
produtivo. Hoje nossos 
casos ativos estão estabili-

zados, mas é um número 
preocupante. Temos que 
aumentar o controle, a 
informação para a socieda-
de, e manter os protocolos 
de segurança. A gente sabe 
que há um cansaço da po-
pulação, mas os cuidados 
devem ser mantidos. 

RCN - Na economia, o 
dólar segue alto, há uma 
alta nos juros e a inflação 
também está em patamar 
elevado. Isso preocupa o 
setor?

Aguiar - A desvaloriza-
ção do real ocorreu, mas 
começou a ter uma valori-
zação agora. Ela favorece 
muito os exportadores, mas 
as importações encare-
cem a nossa produção. 
Seria melhor uma pequena 
recuperação da moeda. Isso 
depende de uma estabilida-
de política e da aprovação 
das reformas. Da mesma 
forma, os juros foram 

colocados para evitar o 
crescimento da inflação. A 
gente tem um histórico de 
inflação bastante preocu-
pante e que trouxe grandes 
prejuízos notadamente 
para as classes menos pri-
vilegiadas. Temos que ter 
medidas de combate.

RCN - Falando em 
estabilidade política, aca-
bamos de passar por um 
processo de impeachment. 
Como o senhor viu esse 
impasse?

Aguiar - O processo 
de impeachment trouxe 
prejuízos enormes para o 
Estado. Gerou insegurança, 
houve instabilidade, houve 
troca de secretariado. Isso 
pode ter impedido inves-
timentos em Santa Cata-
rina, a vinda de empresas. 
Certamente os projetos 
não tiveram o andamento 
adequado. Felizmente esta 
questão está equacionada.

Edição - 628 | rcnonline.com.br

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

Em abril a Companhia 
de Gás de Santa Catarina 
(SCGÁS) atingiu a marca 
de 16 mil residências abas-
tecidas com gás natural e 
até o final de 2021 projeta 
conectar mais 2,6 mil no-
vas unidades. A ampliação 
representa um aumento de 
16%. No ano passado, qua-
se 1,5 mil unidades foram 
conectadas. O crescimento 
é fruto do investimento 
da Companhia a fim de 

ampliar o atendimento e 
da aproximação com cons-
trutoras, que conectam 
novos apartamentos à rede 
encanada de gás. Segundo 

dados do mês de abril, 
16.136 residências em nove 
municípios catarinenses 
possuem fornecimento 
do insumo. Esse número 
representa 93,5% de todos 
os pontos de atendimento 
da SCGÁS no Estado. Até 
2025, a distribuidora pro-
jeta atender mais de 35 mil 
unidades residenciais em 
Santa Catarina. Para isso, 
serão destinados cerca de 
R$ 8,5 milhões.

RCN/ARQUIVO

ALERTA
"Nós iremos enfren-

tar momentos muito 
ruins nas próximas 
semanas, com aumento 
já percebido do número 
de casos que já estão se 
refletindo na ocupação 
de leitos de UTI Covid", 
disse o secretário de 
Estado da Saúde, André 
Motta Ribeiro. O alerta 
para uma terceira onda 
da doença já foi dado 
e preocupa técnicos da 
saúde do Estado. 
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''Esperamos um olhar mais atento para SC"
Em entrevista, presidente da Federação das Indústrias de SC (Fiesc), Mario Aguiar, fala sobre infraestrutura, pandemia, e impeachment 

Aproximação com o associado
DIVULGAÇÃO/SICOOB

Alta de 16% para o mercado residencial
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Paraí (RS)

Dando continuidade ao 
projeto de expansão, 

o Sicoob São Miguel ini-
ciou as atividades da nova 
agência na cidade de Paraí, 
no Rio Grande do Sul. Se-
gundo o gerente da nova 
agência, Eliseu da Silva, a 
chegada da cooperativa no 
município é um momen-
to marcante. “Hoje é um 
marco histórico, motivo de 
alegria e orgulho para nós 
do Sicoob, principalmente 
para nossa equipe que está 
super entusiasmada em 
iniciar os trabalhos”, diz.

Participaram da aber-
tura da agência autorida-
des civis, militares e reli-
giosas locais e regionais, 
associados, imprensa e 
profissionais da coopera-
tiva.

Edemar Fronchetti, 
presidente do Sicoob São 
Miguel e vice-presidente 
do Sicoob Central SC/RS, 
esteve presente na abertu-
ra da agência e enalteceu 
mais uma vez a receptivi-
dade com que os gaúchos 
têm acolhido o Sicoob des-
de que a cooperativa ini-
ciou seu projeto de expan-
são no Estado. “Realmente 

é uma comunidade muito 
acolhedora e agora com 
o nosso trabalho e dedi-

cação queremos retribuir 
isso ao longo do tempo”, 
finaliza.

Sicoob São Miguel abre mais uma 
agência no Rio Grade do Sul 

Para a direção, nova agência na cidade
de Paraí é um momento marcante 

Nova agência no município gaúcho já está aberta ao público

Ascom/P-SMO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021 - REURB SAFIRA e REURB ESMERALDA 

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº 82.821.182/0001-26, com sede administrativa na Rua 12 de Outubro, nº 242, centro, na 

Cidade de Romelândia – SC, CEP: 89908-000; endereço eletrônico: adm@romelandia.sc.gov.br; 

neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, senhor Juarez Furtado, nascido aos 20-

05-1960, filho de Johan Pedro Furtado e de dona Thereza Sbardelotto Furtado, brasileiro, 

casado, administrador, portador da CI RG nº 1.127.442-SESP/SC, inscrito no CPF sob nº 

430.365.039-00, domiciliado e residente na Rua Anita Garibaldi nº 383, centro, Romelândia - SC, 

CEP 89908-000; endereço eletrônico: adm@romelandia.sc.gov.br; no uso de suas atribuições 

legais, NOTIFICA, na forma do artigo 31, §§ 1° e 5º, da Lei Federal n° 13.465/17: Irineu Klauck, 

CPF nº 422.995.439.53; Hilda Scheeren Klauck, CPF nº 027.078.749-65; Adelcio Wrasse, 

CPF nº 032.624.729-72; Dulce Wrasse, CPF nº 854.033.009-10; Nilza Ferreira, CPF nº 

186.103.808-90; Ari Neumann, CPF nº 854.039.629-72; Gracineide Soares Neumann, CPF nº 

264.121.118-16; Elli Verônica Hoffmann, CPF nº 915.467.299-68; Nilson Resch, CPF nº 

526.605.329-15; Vanderlei Pauletti, CPF nº 022.614.379-19; Sandro Domingues, CPF nº 

051.124.969-16; Juliana Prediger Domingues, CPF nº 073.333.479-23; Mauri José Hoffmann, 

CPF nº 753.348.449-53; Isolde Maria Hentges Hoffmann, CPF nº 039.483.689-88; Arlindo 
Ávila, CPF nº 385.656.469-20; Marilza Salette Ávila, CPF nº 951.639.809-04; CTG – Centro 
de Tradições Gauchas Antônio Brum, CNPJ/MF nº 78.487.121/0001-05; Ivo Gubert, CPF nº 

690.488.439-87; Vilma Pauletti Gubert, CPF 018.154.969-75; João Ibanes Domingues, CPF 

nº 492.008.529-04; Roseli Dellawechia Domingues, CPF nº 037.215.489-14; Olivo 
Carpeggiani, CPF nº 183.046.219-91; Maria Salete Carpeggiani, CPF nº 024.647.599-45; 

Sociedade Cultural Recreativa e Desportiva Sukata 35, CNPJ/MF nº 83.607.986/0001-90; 

Atalipio Horbach, CPF nº 525.707.709-49; Maciel Régis Horbach, CPF nº 084.438.299-07; 
Marcelo Sidinei Horbach CPF nº 314.066.619-53; Scheila Maria Soares Horbach, CPF nº 

026.968.499-94; bem como todos os seus responsáveis, representantes legais, terceiros 
interessados e/ou herdeiros necessários, com domicílio e residência em lugar ignorado, 

incerto ou inacessível, que tramita perante o Município de Romelândia - SC, procedimentos de 

Regularização Fundiária Urbana - REURB, Processos Administrativos nºs 02/2021, 
instaurado aos 19-02-2021; e, 03/2021, instaurado aos 07-05-2021, que tem por objetivo 

regularizar os “núcleos urbanos informais consolidados”, localizados na Avenida Brasil, na 

Cidade de Romelândia - SC; sobre partes dos imóveis matriculados sob nºs: 1.766 e 3.911, no 

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Anchieta – SC. Referidos imóveis são objetos de 

Procedimentos Administrativos de Regularização Fundiária Urbana, na modalidade REURB-E, e 

utilizando o instrumento de Legitimação Fundiária, tendo sido realizados os levantamentos 
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planialtimétricos e cadastrais, com georreferenciamentos, subscritos pelos profissionais: Diego 
Eckert (Engenheiro Agrimensor - CREA SC 147.966-5) e Adriano Peloso (Engenheiro 
Florestal - CREA/SC, 115893-5) acompanhados de ARTs, para emissão de matrículas 

individualizadas aos ocupantes dos referidos lotes. Não sendo apresentada impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceito o teor deste Edital, e haverá o 

prosseguimento dos processos de Regularizações Fundiárias Urbanas - REURB dos 

mencionados “núcleos urbanos informais consolidados”, para evitar lesão aos padrões de 

desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos ocupantes, nos termos do artigo 31, § 6º, 

da Lei Federal n° 13.465/17. 

 

Romelândia – SC, 20 de maio de 2021. 

 

 

Juarez Furtado  
Chefe do poder Executivo 
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Itapiranga

Pelo menos quatro 
pessoas morreram e 

uma quinta vítima ficou 
gravemente ferida após 
um acidente na manhã de 
ontem, quarta-feira, 26, 
na SC-163, em Itapiranga. 
Todas as vítimas estavam 
no mesmo veículo, um 
Classic,  quando bateram 
contra um caminhão Mer-
cedes-Benz carregado de 
ração animal.

As vítimas eram  tra-

balhadores do ramo da 
construção civil e se des-
locavam para o trabalho 
em Iporã do Oeste. Os 
passageiros em óbito são 
Ivo dos Santos Morais, de 
61 anos, Vianei Rasch, de 
31 anos, Douglas de Sou-
za, de 28 anos, e Júnior de 
Lima, de 22 anos.

Segundo a Polícia Mi-
litar Rodoviária de Iporã 
(PMRv), o homem ferido 
era o condutor do carro e 
foi encaminhado ao Hos-
pital de Itapiranga. Já o 

motorista do caminhão 
não se feriu.

A colisão ocorreu por 
volta das 7h e o Instituto 
Geral de Perícias (IGP) 
se deslocou ao local para 
recolher os corpos das ví-
timas. A identificação foi 
feita no Instituto Médico 
Legal (IML) de Chapecó. 
A rodovia chegou a ser 
parcialmente interditada, 
mas já foi completamente 
liberada após a retirada 
dos veículos do trecho.

O motorista do car-

ro, Cleito Petrolli, de 30 
anos, tentou desviar de 
um buraco na pista quan-
do colidiu com o cami-
nhão que trafegava no 
sentido contrário. Com o 
impacto, quatro pessoas 
morreram na hora. O con-
dutor foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros em 
estado grave. Ele foi en-
caminhado ao Hospital 
Sagrada Família e poste-
riormente transferido ao 
Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste.

Quatro morrem em batida de 
carro contra caminhão na SC-163

As vítimas eram  trabalhadores do ramo da construção civil e se
deslocavam para o trabalho em Iporã do Oeste

Automóvel Classic ficou totalmente destruído no acidente

Caminhão foi parar dentro do mato à beira da rodovia

Portal Peperi

Portal Peperi

Itapiranga

O suspeito da morte de um jovem de 23 anos, sába-
do, 22, no interior de Itapiranga. O suposto autor é 

um homem de 52 anos, que se apresentou por volta das 
17h30min de terça-feira, 25, na delegacia de Barra do 
Guarita (RS). O jovem foi morto a facadas.

Conforme as informações, após um desentendimen-
to, o suspeito desferiu golpes de faca na vítima, que 
veio a óbito no local. Os crimes ocorreram por volta das 
23h40min, na Vila União, comunidade de Laranjeira, in-
terior de Itapiranga. Além do jovem que veio a óbito, o 
suspeito golpeou ainda outro jovem de 21 anos, que foi 
conduzido por populares ao Hospital de Itapiranga. 

Preso suspeito de matar 
jovem de 23 anos

Homicídio aconteceu na comunidade de Laranjeira

Divulgação

SEGURANÇA PÚBLICA
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Guaraciaba

O Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina negou 

recurso interposto por 
um casal acusado de en-
comendar a morte de um 
advogado, em crime regis-
trado na cidade de Guara-
ciabaem agosto de 2018. 
O casal, denunciado pela 
autoria intelectual do as-
sassinato do advogado Jo-
acir Montagna, de 54 anos, 
é a ex-vereadora de Xaxim, 
Maria de Lourdes Fonini, e 
seu marido, ex-prefeito do 
município, Cezar Gastão 
Fonini.

Publicado na tarde 
desta sexta-feira, 21, o 
acórdão indeferiu o pe-
dido do ex-prefeito e da 
ex-vereadora que busca-
vam derrubar a sentença 
de pronúncia em 1º Grau. 
Com a decisão, os dois irão 
enfrentar júri popular, em 
data a ser definida.

A investigação apontou 

o ex-prefeito como o man-
dante do crime. Segundo 
a denúncia do Ministério 
Público, o acusado pediu 
à esposa, vereadora na 
época do crime, para con-
tratar um homem capaz de 
matar o advogado. Ela soli-
citou ajuda a uma terceira 
pessoa, que contratou os 
os assassinos

Em 2019, em julga-
mento que durou três dias, 
cinco envolvidos no crime 
foram condenados. Soma-
das as penas, o montante 
chega a 138 anos de pri-
são. O valor indenizatório 
estipulado ao filho e à es-
posa da vítima, no total de 
R$ 250 mil, foi confirmado 
por aquele órgão julgador.

O assassinato foi mo-
tivado pela atuação pro-
fissional da vítima, que 
representava a parte con-
trária em um processo 
envolvendo os dois réus e 
familiares.

De acordo com a de-

núncia, no dia 13 de agos-
to de 2018, dois acusados 
saíram de carro de Cha-
pecó para Guaraciaba. Um 
terceiro foi de motocicleta 
cuja placa era clonada e o 
número do motor adulte-
rado. Nas proximidades do 
trevo de Guaraciaba, o exe-
cutor embarcou na moto e 
os dois foram até o escritó-
rio da vítima.

Sem retirar o capacete, 
o atirador anunciou um 

‘assalto’ para as funcioná-
rias do escritório e pediu 
para levá-lo ao “doutor”. 
Quando o advogado se 
abaixou atrás da mesa de 
trabalho, em menção de 
pegar o dinheiro, o acusa-
do atirou em sua cabeça. 
O autor intelectual pagou 
pelo crime R$ 7.500,00 em 
dinheiro, além de fornecer 
uma arma de fogo. O ex-
-prefeito e a esposa estão 
presos desde 2019.

Casal acusado de encomendar morte 
de Joacir Montagna vai a júri popular

Tribunal de Justiça negou recurso interposto pelo 
ex-prefeito de Xaxim e sua mulher ex-vereadora 

Ex-vereadora de Xaxim, Maria de Lourdes Fonini, e seu marido, 
ex-prefeito do município, Cezar Gastão Fonini

Divulgação

Saudades

Fabiano Kipper Mai, 18 anos, o autor do ataque à creche 
Aquarela, em Saudades, se tornou réu na ação que julgará 

os assassinatos de três crianças com menos de 2 anos e de 
duas funcionárias do educandário municipal, que foi palco 
de um verdadeiro massacre na manhã de 04 de maio.

A denúncia contra o jovem de 18 anos, preso em flagran-
te pelos crimes, foi aceita segunda-feira, 24, pelo juiz da Vara 
Única de Pinhalzinho, Caio Lemgruber Taborda, que tam-
bém determinou segredo de Justiça ao processo criminal.

Morador de Saudades, o jovem foi denunciado pelo Minis-
tério Público na última sexta-feira, 21, por cinco homicídios 
triplamente qualificados, além de 14 tentativas de homicídio.

A motivação do massacre, segundo o promotor de justiça 
Douglas Dellazari, foi “repugnante e imoral”, já que o suspeito 
teria idolatria por assassinos em série, assassinatos em mas-
sa e crimes de extremo ódio, e buscava  o reconhecimento e a 
fama no meio em que estava inserido na internet, onde man-
tinha contato com pessoas que pactuam com suas ideias.

O advogado Demetryus Grapiglia, , que faz a defesa do ago-
ra réu, afirmou que vai apresentar a defesa preliminar e pedir 
incidente de insanidade mental. O advogado alega que o rapaz 
é totalmente incapaz de entender a ilicitude dos atos dele. 

Autor de atentado à 
creche vira réu 

Fabiano Kipper Mai e as duas professoras 
da creche vítimas do assassino

Divulgação
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