
O movimento econômico 
dos 19 municípios 
da Aassociação dos 
Municípios do Extremo-
Oeste (Ameosc) em 2020 
foi de 7,260 bilhões. O 
município de Itapiranga 
está em primeiro lugar, à 
frente de São Miguel 
do Oeste

O prefeito Wilson 
Trevisan recebeu 
o registro final do 
Loteamento “Distrito 
Industrial Rido Carlito 
Voltz”, com área total de 
60.000 m², localizado 
na Linha Emboaba e 
regulamentado pelas 
Leis 7.408/2017 e 
7.516/2018
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Alesc vai votar auxílio emergencial 
para enfrentamento à pandemia

Ao total, serão pagas três parcelas de R$ 300,00 para cada
beneficiado que tiver direito ao benefício
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O escritor Euclides Staub entregou ao prefeito de Belmonte, Jair Giumbelli, a edição em Braile do livro 
“Povoamento & Colonização”, uma iniciativa inédita da Gráfica e Editora São Miguel
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Melhora na economia e corrupção 
inviabilizam Lula

BOCA NO TROMBONE

A melhora real nas 
condições e no 

ambiente econômico, tra-
zendo otimismo concreto 
ao cenário político, tende 
a ser fatal para impedir 
qualquer chance de vitória 
da destrutiva oposição na 
sucessão presidencial de 
2022. Além disso, tem ou-
tro problema objetivo con-
tra Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Segue intensa a vontade 
da maioria da população 
de não votar em políticos 
envolvidos em corrupção, 
a exemplo do que ocorreu 
no pleito de 2018. 

Assim, a tendência de 
percepção positiva da eco-
nomia e a persistente bron-
ca contra a “roubalheira” 
são fatores que inviabi-
lizam o PT  — que não tem proposta para o Brasil e se 
limita a vociferar o “Fora, Bolsonaro” em “comparseria” 
com a extrema mídia, que sofre de abstinência de verbas 
publicitárias federais.

Graças ao petista-emérito FHC, que inventou a ree-
leição na base de negociatas com o Congresso Nacional, 
Bolsonaro tem tudo para se reeleger, apesar das sabota-
gens. Só uma fraude eleitoral muito descarada consegui-
ria detoná-lo. Infelizmente, além de insegurança jurídica 
pelo regramento excessivo e pela judicialização abusiva 
de tudo, o Brasil também não tem segurança eleitoral. 

A cúpula do Poder Supremo e da “Justiça Eleitoral” 
insistem em vender a falsa imagem de infalibilidade do 
sistema de votação eletrônica. Só que a falta de um voto 
impresso pela urna para conferência não garante 100% 
de confiabilidade. O país necessita de um aprimoramento 
do mecanismo de escolha política, instituindo a moderna 
votação eletrônica combinada com a recontagem pública 
de todos os votos impressos pelas urnas.

O establishment não aceita que se implante um sistema 
eleitoral mais confiável. Também não deseja a polarização 
que se desenha entre Bolsonaro e Lula. O problema é que, 
até agora, não se viabilizou uma candidatura que repre-
sente uma concreta “terceira via” eleitoral. Por enquanto, 
nem existem evidências de que o nome alternativo surja e 
consiga se viabilizar. 

O antipetismo segue persistente. A onda fabricada dia-
riamente contra Bolsonaro não se consolida como um tsu-
nami. Uma constatação merece atenção dos estrategistas 
e marqueteiros políticos. Uma faixa de 40 a 50% do elei-
torado se revela muito insatisfeita com o estado de coisas 
vigente. A próxima eleição corre o sério risco de ter altos 
índices de abstenção e rejeição, em torno de 30 a 40%. 

Assim, a suposta via alternativa e os dois extremos 
eleitorais teriam pouco espaço de eleitorado a conquistar: 
em torno de 10 a 15% dos “revoltados com tudo e com 
todos”. Esse detalhe joga a favor de Bolsonaro — que está 
no comando da máquina. Se a economia seguir realmente 

melhorando e as classes mais baixas se sentirem benefi-
ciadas, a reeleição dele se torna uma tendência forte.

Além de estar com o filme queimado pela má gestão, 
combinada com corrupção, o PT não apresenta propos-
tas novas, reais, para melhorar o Brasil. O partido de Lula 
segue com o velho e desmoralizado discurso de sempre. 

A marquetagem da esquerda planeja, de imediato, 
lançar nas redes sociais uma intensa campanha, absolu-
tamente artificial, focada no termo #voltaLula. A ofensiva 
deve começar pelo Twitter, ampliando-se pelo Facebook e 
Instagram. O partido que roubou os brasileiros tem mui-
to dinheiro oculto malocado para investir nessa operação 
que não passa por qualquer fiscalização da tal “Justiça 
Eleitoral”. Os robôs-haters, com muitos perfis inteiramen-
te falsos, já soltam a franga…

Lula também tenta outra manobra mais difícil: “rou-
bar” de Bolsonaro uma parcela expressiva do Centrão do 
Congresso Nacional. Mas, por enquanto, o centro não dá 
mostras de que vá praticar infidelidade contra o presiden-
te — que não foi acusado, até agora, de promover negocia-
tas para obter apoio político da maioria indefinida, volátil, 
fisiológica e pragmática do parlamento. 

Bolsonaro só tem contra si uma incógnita: a indefi-
nição de escolha partidária e o risco de ingressar, nova-
mente, em um partido nanico, sem recursos financeiros e 
militância estruturada, para disputar a reeleição. No mais, 
a polarização com o desmoralizado PT beneficia Bolsona-
ro. Lula não consegue andar na rua sem tomar vaia e xin-
gamento, ao contrário do presidente. Resumindo: a volta 
do PT ao poder presidencial em 2022 ainda é um factoide 
quase impossível, um estelionato político vendido pela 
mídia decadente e sem credibilidade, que a secura de ver-
bas públicas e a falta de vantagens estatais indevidas ou 
ilegais estão ajudando a matar. Por enquanto, a melhora 
na economia e o carimbo de “corrupto” colado em Lula fa-
vorecem Bolsonaro. O atual presidente só perde para ele 
mesmo e seus persistentes erros táticos de comunicação 
e governança.

Educação
>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Luiz Inácio Lula da Silva é o maior nome da oposição para as eleições de 2022

Além da polarização com candidato petista, maior luta de Bolsonaro será pela
nada fácil aprovação do voto impresso pela urna eletrônica

Covid, a pandemia social

Por Carlos Castilho   

Professor colaborador 
do Mestrado em 
Práticas Transculturais 
- Unifacvest

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

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

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

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

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

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

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

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

A vereadora Cris Zanat-
ta (PSDB) apresentou 

um requerimento em que 
solicita informações so-
bre o pagamento de insa-
lubridade aos agentes de 
saúde do município. A ve-
readora questiona quan-
to ao atendimento da Lei 
13.342/2016 e o art. 192 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Ela 

pede qual a situação atual 
quanto ao pagamento do 
percentual de insalubrida-
de aos agentes de saúde; 
e quais as ações tomadas 
pelo município para ade-
quar a remuneração à le-
gislação vigente.

“Ao suspender o paga-
mento devido, a Adminis-
tração Municipal deixa de 
remunerar adequadamen-
te uma importante cate-
goria dos servidores mu-

nicipais, além de incorrer 
em ilegalidade e acúmulo 
de potencial passivo traba-
lhista”, dia a vereadora. 

Já o vereador Paulo 
Drumm (PSD) apresentou 
indicação em que solicita o 
repasse do incentivo finan-
ceiro federal conhecido 
como “14º” ou “Adicional 
de Incentivo” aos agentes 
comunitários de saúde e 
aos agentes de combate 
às endemias. O vereador 

pede também a revisão do 
Plano de Cargos e Salários 
da categoria.

Ao citar a legislação 
que regulamenta as cate-
gorias em nível federal e 
municipal, estabelecendo 
atribuições, carga horá-
ria e remuneração, Paulo 
Drumm ressalta que seu 
pedido é de suma im-
portância para valoriza-
ção dos servidores desta 
área.

Região

Mesmo sendo uma obra 
federal, o governo de 

Santa Catarina, em con-
junto com a bancada dos 
deputados estaduais, não 
mediram esforços e der-
rubaram o veto da então 
governadora interina Da-
niela Reinehr, liberando 
assim R$ 100 milhões em 
recursos estaduais para a 
rodovia federal BR-163.

O trecho que compre-
ende os municípios de São 
Miguel do Oeste e Dionísio 
Cerqueira é a pior rodovia 
de Santa Catarina, segun-
do Eskudlark. “Sabemos 
que existem problemas de 
infraestrutura em todas 
as regiões, e que várias 
rodovias tanto federais 
quanto estaduais mere-
cem atenção, mas a BR-
163 tem urgência, eu per-
corro todas as rodovias 

de Santa Catarina e não 
tenho dúvidas em afirmar 
que esta é a pior de nosso 
Estado”, disse.

Mauricio Eskudlark ex-
plica que os projetos para 
liberação do dinheiro es-
tadual são, na atualidade, 
os mais importantes para 
Santa Catarina. “Infeliz-
mente temos tido pouco 
retorno do governo fede-
ral, em comparação com 
a quantidade de impos-
tos que repassamos para 
a União. O Rio Grande do 
Sul, por exemplo, tem R$ 1 
bilhão em obras federais e 
Santa Catarina não chega 
a 200 milhões”, afirmou.
AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA

 O deputado confirmou 
a informação recebida 
em reunião com o gover-
nador Carlos Moisés esta 
semana que o Ministro 
da infraestrutura Tarcísio 
Gomes de Freitas já foi 

contatado pelo governo 
de Santa Catarina e o con-
vênio deverá ser agilizado 
nos próximos dias para 
que as obras enfim sejam 
retomadas.

 Eskudlark destacou 
também que em breve 
irá a Brasília com repre-
sentantes do movimento 
SOS BR-163 também para 

audiências com o Senador 
Jorginho Mello, o Ministé-
rio da Infraestrutura e ou-
tros órgãos. O objetivo é 
cobrar a contrapartida de 
mais recursos do Governo 
Federal para que quando 
a obra seja retomada ela 
termine, e não pare por 
necessidade de maior vo-
lume de recursos.

Matérias legislativas tratam de agentes de saúde e 
agentes de combate às endemias

Eskudlark anuncia R$ 100 milhões do 
governo de SC para a BR-163

Informação foi repassada em reunião com
o governador Carlos Moisés 

Divulgação

São Miguel do Oeste

Os vereadores aprovaram na noite de terça-feira, 08,duas 
proposições sobre a biblioteca pública de São Miguel do 

Oeste. Elói Bortolotti e Paulo Drumm, ambos do PSD, indica-
ram a prefeitura que promova a reestruturação da Biblioteca 
José de Alencar, com a contratação de profissionais. 

Os autores justificam o pedido com o argumento que a 
biblioteca tem como objetivo preservar a cultura local, pro-
porcionar o desenvolvimento intelectual e disseminar o co-
nhecimento e precisa de mais pessoas para esses serviços. 

Já a vereadora Maria Tereza Capra. do PT, apresentou 
requerimento de informação questionando por que o espa-
ço tem somente uma funcionária efetiva para atendimento. 
Ela também quer saber o que o administração pretende fa-
zer para resolver a falta de servidores na biblioteca.

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade 
terça-feira, 08, o Projeto de Lei 56/2021, de auto-

ria de Moacir Fiorini (MDB), que denomina de “Iracema 
Berti” a Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro São 
Luiz, localizada na Rua John Kennedy. A homenageada 
nasceu em Gramado ( RS) em 20 de setembro de 1937. 
Casou-se com Manoel Levino Berti, com quem teve nove 
filhos, 20 netos e 19 bisnetos.

Em 1956, com 19 anos, Iracema mudou-se para São 
Miguel do Oeste, residindo com seus pais próximo ao 
Estádio do Guarani. Após o casamento, residiram na Li-
nha Canela Gaúcha, onde nasceram alguns de seus filhos. 
Após alguns anos, Dona Iracema e família voltaram para 
São Miguel do Oeste.

Dona Iracema foi muito prestativa à comunidade e 
nela realizou festas para arrecadar fundos para a cons-
trução da igreja, na qual foi a segunda associada. Abriu 
grupos de catequeses e grupos de idosos, nos quais foi 
voluntária por mais de 35 anos. Em 1997, juntamente 
com mais 56 sócios, fundou o grupo de idosos do Bairro 
São Luiz, sendo presidente do grupo. Em 2004 foi eleita 
a primeira princesa do grupo de idosos.

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores aprovou em primeiro turno 
o Projeto de Lei Complementar 10/2021, de autoria 

do Poder Executivo, que altera e insere parágrafos ao 
artigo 85 da Lei Complementar 9/2012 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais). O novo texto prevê que 
não serão descontadas e nem computadas como jornada 
extraordinária as variações de horário de entrada e saí-
da do serviço não excedentes a cinco minutos em cada 
registro.

A matéria prevê que as horas extraordinárias serão 
realizadas em regime de compensação, podendo ser pa-
gas em pecúnia quando autorizado pela chefia imediata; 
e no caso de compensação, a usufruição deverá ser auto-
rizada pela chefia.

Emenda dos vereadores Paulo Drumm e Elói Bor-
tolotti, da Comissão de Justiça e Redação, prevê que as 
horas extraordinárias serão realizadas em regime de 
compensação ou em banco de horas, podendo serem 
pagas em pecúnia quando autorizado pela chefia ime-
diata. Também estabelece que a usufruição e a reposição 
deverão ser autorizadas pela chefia imediata, obrigato-
riamente devendo ocorrer em um prazo máximo de 12 
meses após a execução das horas extraordinárias ou das 
horas a serem repostas.

Vereadores pedem mais 
funcionários para a biblioteca

Projeto dá nome de 
Iracema Berti para ESF do 

Bairro São Luiz

Aprovada alteração em 
trecho do Estatuto dos 

servidores 

Estado

O plenário da Assem-
bleia Legislativa vai 

votar a criação do auxílio 
emergencial para enfren-
tamento das consequên-
cias econômicas provo-
cadas pela pandemia de 
Covid-19. O fato foi defi-
nido após a aprovação da 
medida provisória que 
cria o programa “SC Mais 
Renda” pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Parlamento na 
manhã de terça-feira, 08.

Relatado pelo depu-
tado Valdir Cobalchini 
(MDB), o texto define dois 

grupos para recebimen-
to do auxílio. Um deles é 
formado pelas famílias 
identificadas na base es-
tadual do Cadastro Único 
para Programas Sociais 
do governo federal (CadÚ-
nico) e o outro para traba-
lhadores e trabalhadoras 
que tenham perdido em-
prego entre 19 de março 
de 2020 e 1º de maio de 
2021. Ao total, serão pa-
gas três parcelas de R$ 
300,00 para cada benefi-
ciado.

Na avaliação do depu-
tado José Milton Scheffer 
(PP), líder do governo na 
Alesc, o projeto “vai abra-

çar quem mais está sendo 
penalizado durante a pan-
demia”. Segundo ele, serão 

R$ 60 milhões que devem 
atender até 65 mil pesso-
as.

Alesc vai votar auxílio emergencial 
para enfrentamento à pandemia

Ao total, serão pagas três parcelas de R$ 300,00 para 
cada beneficiado que tiver direito ao benefício

Medida provisória   tem o deputado
Valdir Coblachini como relator

Ascom/Alesc
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São Miguel do Oeste

A Secretaria de Urbanis-
mo de São Miguel do 

Oeste tem trabalhado na 
execução do Plano de Arbo-
rização, instituído pela Lei 
Municipal nº 7.649/2019 
e regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº 
9.245/2020. A legislação 
trata da arborização a ser 
utilizada em passeios pú-
blicos, avenidas, canteiros, 
bosques e áreas de preser-
vação permanente. 

O plantio das árvores 
vem sendo desenvolvido 
numa parceria entre a pre-
feitura e entidades, institui-
ções e clubes de serviço. Se-
gundo o secretário adjunto, 
Cláudio Barp, o projeto foi 

iniciado pelas ruas centrais 
e avenidas. “A intenção da 
Administração é arborizar 
todas as áreas públicas que 
necessitam, por meio de 
um levantamento prévio, 
com o envolvimento da so-
ciedade”, explica.

Conforme o secretário 
Jeferson Dias, em quase 
sete décadas de emanci-
pação, São Miguel do Oes-
te já deveria contar com 
frondosas árvores em sua 
paisagem.  “Observamos 
cada dia menos arboriza-
ção em nossa cidade e nós 
queremos reparar este 
erro. No passado, nossos 
colonizadores as utiliza-
ram para gerar renda e 
desenvolvimento. É che-
gada a hora de fazermos 

nossa parte e replantá-
-las”, destaca.

Conforme a Lei, a pre-
feitura vai notificar os in-
fratores que não plantarem 
árvore em calçada de lote 
urbanizado ou impedirem 
seu plantio, plantarem es-

pécies exóticas invasoras. 
Também não podem ou uti-
lizar troncos ou partes da 
vegetação para colocação 
de faixa, cartaz, holofote, 
lâmpada, objeto ou pintu-
ra. Se a notificação não for 
cumprida, haverá multa.

Urbanismo executa Plano de Arborização 

Plantio das árvores vem sendo desenvolvido numa parceria 
entre a prefeitura e entidades, instituições e clubes de serviço

Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste

Uma falsa sensação de 
tranquilidade em rela-

ção à pandemia por uma 
parcela da população tem 
preocupado as autoridades 
de saúde e segurança públi-
ca. A situação levou a uma 
reunião realizada na tarde 
de segunda-feira, 07, na 
sede do 11º Batalhão de Po-
lícia Militar. Estiveram pre-
sentes representantes da 
Secretaria de Saúde de São 
Miguel do Oeste, Comitê de 
Crise, Polícia Militar, Bom-
beiros e Vigilância Sanitária 
Municipal. 

A avaliação é de que, 
com o processo de vaci-
nação em andamento e o 
longo período de pande-
mia já enfrentando, muitas 
pessoas e estabelecimentos 

comerciais têm “baixado a 
guarda” em relação às aglo-
merações, o que contribuí 
para a elevação do núme-
ro de pacientes com Covid, 
bem como o agravamento 
de um percentual destes 
casos.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Geni Girelli, 
ficou definido que desde 
ontem, quarta-feira, 08, se-
rão reforçadas as ações con-
juntas de orientação e fisca-
lização de estabelecimentos 
pela Vigilância Sanitária, 
Polícia Militar e Bombeiros.

O objetivo da força-tare-
fa será vistoriar bares, res-
taurantes, supermercados 
e demais estabelecimentos 
que se mostrarem neces-
sários, a fim de garantir o 
cumprimento das medidas 
sanitárias de enfrentamen-

to à Covid, em especial os 
cuidados de distanciamento 
e higienização, evitando que 
medidas restritivas mais se-
veras tenham que ser ado-
tadas.

Durante a semana, a 

ideia é trabalhar de forma 
orientativa para, em segui-
da, reforçar a fiscalização 
e consequente aplicação 
de penalidades para quem 
insistir em descumprir as 
normas vigentes.

Ação conjunta combaterá 
aglomerações durante a pandemia

Vigilância Sanitária Municipal, Polícia Militar e Bombeiros trabalharão
na orientação e fiscalização de irregularidades

Encontro reuniu Vigilância Sanitária, Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros

Ascom/P-SMO

Estado

O governador Carlos Moisés determinou o início de 
tratativas para a compra direta de vacinas contra a 

Covid-19 do Instituto Butantan, em São Paulo. A expec-
tativa do governo catarinense é viabilizar a aquisição de 
doses suficientes para atender à necessidade do Estado.

Por ordem do governador, R$ 300 milhões estão re-
servados exclusivamente para a compra de vacinas assim 
que a transação se torne possível. Atualmente, a prerro-
gativa de aquisição das doses é do governo federal.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ri-
beiro, reafirmou o compromisso com Plano Nacional 
de Imunização (PNI). “Santa Catarina segue alinhada ao 
governo federal na questão do Plano Nacional de Imuni-
zação e da necessidade da União em comprar insumos. 
Neste caso específico, como se trata de uma produção 
nacional e existe essa possibilidade de aquisição, mani-
festamos nosso interesse”, disse o secretário.

O secretário destacou ainda que a Superintendência 
de Vigilância Epidemiológica já está providenciando um 
estudo para essa aquisição da vacina.“Já estamos rea-
lizando esse cálculo de quantitativo de doses para que 
possamos, assim, imunizar toda a população catarinense 
apta a receber a vacina a partir da aquisição”, afirmou.

Santa Catarina 
estuda compra direta 

de vacinas 
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Há 40 anos, começamos a escrever um capítulo muito importante na nossa 

história. Tão importante quanto a fundação da nossa cooperativa foi a junção

de pessoas que acreditam nos ideais do cooperativismo e na busca por um futuro 

mais próspero para todos. Foi a força da nossa comunidade que nos uniu e nos 

ajuda a crescer. Por isso, nos orgulhamos muito em ser daqui, gerar resultados 

aqui e reinvesti-los na nossa região. E você faz parte da nossa história.

Muito obrigado pela sua parceria.

Confira o vídeo
comemorativo:
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Belmonte

O prefeito de Belmonte, 
Jair Giumbelli, recebeu 

em seu gabinete na manhã 
de terça-feira, 08, o escritor 
e diretor do Jornal Imagem 
Euclides Staub, para entrega 
de exemplares em braile do 
livro Povoamento & Coloni-
zação. A Obra, que relata a 
posse e conflitos das terras 
fronteiriças da República Ar-
gentina com o Oeste de Santa 
Catarina, Sudoeste do Paranã 
e Noroeste do Rio Grande do 
Sul, é de autoria de Staub e 
José Raul Staub. Os exempla-
res serão disponibilizados às 
escolas municipais.

Foram entregues seis 
livros, cinco em braile e um 
convencional. As bibliogra-
fias apresentam documen-
tos oficiais e depoimentos 
que fundamentam a história 
e epopeia de povos de ori-

gem americana e além- mar, 
com subsídios para o estudo 
e conhecimento do povoa-
mento, colonização e posse 
das terras fronteiriças com 
a República da Argentina a 
partir da Guerra do Para-
guai (1864-1870), Questão 
de Palmas (1890), Contes-
tado (1.912 a 1916), trilhas 
abertas pela Coluna Prestes 
em (1925), Revolta dos pos-
seiros (1957) e movimentos 
sociais que ainda pleiteiam o 
seu quinhão de terra.

Segundo Euclides Stau, o 
livro engloba ferramentas di-
dáticas de alto valor científico 
e cultural para uso nas escolas, 
visando conscientizar a popu-
lação local e regional quanto à 
importância de se resgatar e 
utilizar o patrimônio histórico 
cultural como atrativo turís-
tico. “A obra abre caminhos 
para alavancar novos empre-
endimentos e elaboração de 

mapas com os atuais roteiros 
turísticos, projetando alterna-
tivas viáveis para novas ações, 
visando integrar a região no 
contexto turístico global”, di-
zem os autores.

O livro em Braile é uma ini-
ciativa inédita da Gráfica e Edi-
tora São Miguel, empresa pro-

prietária do Jornal Imagem, 
e já publicou quatro livros, 
estando a caminho da quinta 
publicação nos próximos dias. 
A versão em braile está sendo 
disponibilizada para todas as 
prefeituras, que, assim, pode-
rão ampliar o acesso à leitura 
para os deficientes visuais.  

Prefeitura disponibiliza 
livros em braile para escolas

Obra, da Gráfica Editora São Miguel, relata posse e conflitos das terras fronteiriças da 
República Argentina entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul

Exemplar em braile foi entregue pelo escritor
Euclides Staub ao prefeito Jair Giumbelli

Ivan Ansolin

São José do Cedro

O Conselho Municipal de Trânsito (Comtran) de São 
José do Cedro, composto por integrantes da adminis-

tração, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Sindicatos, associações e demais entidades, tem feito 
encontros  mensais para apresentar sugestões visando 
a melhoria e segurança no trânsito municipal. A campa-
nha do Estacionamento Compartilhado tem objetivo de 
gerar mais vagas de estacionamento em locais com mo-
vimento intenso, principalmente em horário comercial.

O presidente do conselho, Edimilson Dalmagro, afir-
ma que serão inicialmente 14 locais que receberão pla-
cas indicando vagas de estacionamento compartilhado. 
Ele esclarece que os motoristas terão 30 minutos para 
permanecer no local. O objetivo é que por meio da divul-
gação haja o uso consciente.

Chico Dalmagro também lembrou que as farmácias 
possuem placas diferenciadas, mas, que não estão regu-
lamentadas por meio do Código Nacional de Trânsito. 
A intenção foi também contemplar estes locais que ne-
cessitam destes estacionamentos livres.  Os locais esco-
lhidos foram todas as farmácias do município, além de 
uma vaga em frente ao Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, 
Cresol e Prefeitura.

O presidente afirma que a campanha foi aprovada 
por unanimidade pelos membros do Comtran e também 
pelos empresários destes estabelecimentos, que já tive-
ram a ideia apresentada. Conforme ele, caso a iniciativa 
tenha os efeitos positivos esperados poderá ocorrer a 
ampliação. Neste sábado, 12, ocorre um pedágio infor-
mativo sobre a campanha do Estacionamento Comparti-
lhado e, na sequência, a implantação das placas.

Lançada campanha 
do “Estacionamento 

Compartilhado”

Comtram tem encontros mensais para buscar soluções
para o trânsito na cidade

Ascom/P-Cedro

Descanso

O governo municipal de 
Descanso firmou mais 

uma parceria por meio 
do Termo de Fomento nº 
02/2021, desta vez com a 
Associação da Casa Familiar 
Rural Esperança de Iporã do 
Oeste, para onde o município 
irá repassar R$ 9.600,00 para 
o desenvolvimento das ativi-
dades da Associação.

A Casa Familiar Rural Es-
perança atende atualmente 
oito alunos de Descanso e tra-
balha com o ensino profissio-
nalizante baseado na teoria e 

prática, por meio da interação 
entre a propriedade rural e 
escola. Objetivo é melhorar a 
qualidade de vida dos jovens 
e suas famílias, por meio da 
maior e melhor produção no 
meio rural, incentivando a su-
cessão familiar.

Para o prefeito Sadi Bona-
migo, a associação desenvolve 
um excelente trabalho. “Es-
tamos cumprindo mais um 
compromisso de investir na 
formação de jovens empreen-
dedores rurais. A associação 
tem um papel fundamental na 
capacitação desses jovens, pro-
porcionando amplos conhe-

cimentos e uma experiência 
prática que faz toda a diferen-
ça, além de fomentar a suces-

são familiar, fazendo com que 
nossos jovens permaneçam na 
agricultura”, avalia.

Município repassa recursos para 
Associação da Casa Familiar Rural Esperança 

O município repassará R$ 9.600,00 para o desenvolvimento de 
atividades da Associação

Ascom/P-Descanso
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Por dentro do Direito 
Por: Henrique C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

Locatária poderá 
morar com gato até 
julgamento da ação 

contra prédio

A locatária de um imóvel que proíbe animais de esti-
mação, em cidade do Vale do Itajaí, ganhou o direito 

de continuar residindo com seu gato até o julgamento do 
mérito da ação em 1º grau.

A decisão da 3ª câmara Civil do TJ/SC, considerou 
que a proibição para a permanência de animal de peque-
no porte que não apresenta comportamento perturba-
dor à vizinhança não encontra respaldo no ordenamento 
jurídico, por não haver violação do sossego, salubridade 
e segurança dos demais condôminos.

Em setembro de 2020, a mulher alugou um aparta-
mento com uma imobiliária. Ela passou a residir sozinha, 
longe da cidade natal, dos pais e amigos. Para auxiliar em 
sua adaptação nesta nova fase da vida, iniciou acompa-
nhamento psicológico e, por recomendação profissional, 
adotou um gatinho como animal de estimação.

Certo dia, o síndico entregou a fatura de energia e 
ouviu o miado do gato. Por conta disso, ele acionou a 
imobiliária, que notificou a dona do animal do descum-
primento do regimento interno do condomínio e da pos-
sibilidade de rescisão do contrato de locação. Assim, a 
mulher ajuizou ação de obrigação de fazer com danos 
morais para continuar com o gato, com pedido de tutela 
antecipada.

Inconformada com o juízo de 1º grau, que negou a 
liminar requerida, a mulher recorreu ao TJ/SC. Alegou 
que nunca recebeu reclamações dos vizinhos, seja pelo 
pequeno animal ou pelo seu comportamento cotidiano.

“Não se olvida da necessidade da existência de nor-
mas para regulamentar o convívio das pessoas em socie-
dade, contudo as regras de convivência estipuladas nas 
convenções ou regimentos internos não podem, sob o 
pretexto de garantir a boa convivência, impor restrições 
desproporcionais dos direitos individuais” anotou o re-
lator em seu voto. 

“Dessarte, em se tratando de animal de pequeno por-
te (gato) e não tendo sido alegada pelo agravado a exis-
tência de incômodo aos demais condôminos, seja por 
perturbar o sossego ou ameaçar a integridade física dos 
moradores, a permanência do animal deve ser garantida 
até o julgamento do feito em primeira instância, oportu-
nidade em que as nuances do caso concreto poderão ser 
melhor aferidas, após a necessária dilação probatória.”

Fonte: migalhas.com.br

Região

O movimento econômico 
dos 19 municípios da 

Aassociação dos Municípios 
do Extremo-Oeste (Ame-
osc) em 2020 foi de 7,260 
bilhões, segundo dados di-
vulgados na última semana 
pela Associação. Na com-
paração com 2019, o movi-
mento econômico regional 
teve alta de 29%, bem cima 
da média catarinense que 
ficou em 15%. Isso significa 
que o movimento econômi-
co aumentou em mais de 
1,5 bilhão entre os anos de 
2019 e 2020. 

De acordo com o dire-
tor do Departamento do 
Movimento Econômico da 
Ameosc, Jacson Sonaglio, 
esse dado é muito impor-
tante porque vai compor 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM), que ser-

ve de parâmetro para a di-
visão dos valores do ICMS 
entre as prefeituras catari-
nenses. Os dados relativos 
ao movimento econômico 
de 2020 vão definir o re-
torno do ICMS em 2022. 

Nesta semana, a Secre-
taria Estadual da Fazenda 
divulgou o índice parcial 
do IPM. Agora, as prefei-
turas têm prazo para fazer 
eventuais contestações. O 
índice definitivo será pu-
blicado no mês de dezem-
bro. Na Ameosc, a agro-
pecuária representa 53% 
do movimento econômico 
geral. Na comparação com 
2020, o valor gerado pelo 
setor teve alta de 34%. Já o 
movimento econômico da 
indústria e comércio da re-
gião cresceu 23% em 2020 
em relação a 2019.

MAIORES
Itapiranga tem o 

maior movimento econô-
mico dos 19 municípios 
da Ameosc. Em 2020, o 
município movimentou 
mais de R$ 1.296 bilhão. 
O crescimento foi de 44% 
por cento em relação ao 
ano anterior. São Miguel 
do Oeste ficou na segun-
da posição, com movi-
mento econômico de R$ 

972,92 milhões. Mondaí 
é a terceira cidade nesse 
ranking. Os três muni-
cípios com menor mo-
vimento econômico em 
2020 na Ameosc foram 
Barra Bonita, com R$ 
57 milhões, Bandeiran-
te, com R$ 78,5 milhões 
e Belmonte, com pouco 
mais de 75 milhões.

Itapiranga tem o maior movimento 
econômico dos 19 municípios da Ameosc

Dados do movimento econômico da região foram divulgados na última semana pela Associação

Itapiranga mantém a liderança no Movimento Econômico 

Divulgação

São José do Cedro

Escolas da rede municipal 
de ensino de São José do 

Cedro receberão melhorias 
nos próximos meses visan-
do mais conforto e seguran-
ça aos alunos, professores e 
também familiares que fre-
quentam estes locais diaria-
mente. A secretária da Edu-
cação, Tânia Gasperin dos 
Santos, destaca que as ne-
cessidades foram mapeadas 
após visitas às três creches e 
escolas e também a pedido 
da comunidade escolar.

Ela detalha que no Ce-
meg haverá a substituição 
do telhado onde as crianças 

aguardam o ônibus, além da 
instalação de um telhado na 
parte da educação infantil, 
cujo espaço hoje é utilizado 
para recreação e Educação 
Física. No lado do Ensino 
Fundamental, haverá ade-
quação do portão visando 
mais segurança. A quadra 
do ginásio de esportes será 
lixada e pintada para evitar 
acidentes. O local também 
receberá um revestimento 
acolchoado de proteção.

Já na Creche São Domin-
go, haverá troca de cerca e 
a colocação de portão ele-
trônico visando aumentar 
a segurança. O Cebem tam-
bém terá a cerca ampliada e 

a implantação de um portão 
eletrônico para maior segu-
rança. Outra obra de bas-
tante destaque nesta escola, 
com projeto já licitado, é a 
construção de um Ginásio 

de Esportes, uma reinvindi-
cação antiga da comunida-
de escolar. Demais escolas e 
creches do município tam-
bém receberão melhorias 
em suas estruturas. 

Escolas da rede municipal de ensino receberão reformas

Melhorias começarão a ser executadas nos próximos meses 

Ascom/P-SJCedro
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ABSURDO

Você sabia que a cada três segundos 70 
mil brasileiros - independente de opção 

sexual, credo ou cor da pele - são enganados 
por falsas estatísticas?

É um dado altamente alarmante.

TENHA CUIDADO II

Agora, na hipótese trágica de que as baba-
quices gratuitas tomem vulto e angariem 

reprovação odiosa, o falador pode se danar - e 
muito - instantaneamente.

Acho que é mais prudente tomar cuidado e ma-
neirar na língua, ainda mais quando o idioma local 
pode ser avesso a qualquer linguagem cretina.

É bom mesmo tomar cuidado, ou depois terá 
de reclamar para o Papa e colocar a culpa de tudo 
na cachaça.

OS DOIS LADOS DAS REDES SOCIAIS 

As redes sociais aumentaram brutalmen-
te a velocidade da comunicação. Se há 

um lado bom nisso (termos acesso a diferentes 
pontos de vista praticamente em tempo real), 
há também o lado negativo trazido por igual 
aumento de velocidade na DESINFORMAÇÃO.

O efeito final sobre a mente equivale mais ou 
menos ao efeito físico de cheirar cocaína: Você 
faz quase tudo mais rápido, com maior força e 
intensidade. 

Incluindo morrer.

VENDER VACINAS CONTRA O CORONAVÍRUS

Eu sou a favor que os hospitais e clínicas 
particulares comprem vacinas contra a 

Covid-19 e vendam suas doses para aqueles 
que podem pagar.

 Assim haverá mais rapidez na vacinação 
pelo SUS e teremos muito mais gente vacinada.

COISAS QUE APRENDEMOS COM O TEMPO 
(PARTE III)

-Não cultive medo por ninguém. Todo ho-
mem pode morrer.

- Escolha a companheira da sua vida com cui-
dado. A partir dessa decisão, virão 80% de toda a 
sua felicidade ou miséria.

- Cuidado ao queimar pontes. Você nunca sabe 
quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio.

- Lembre-se de que 70% do sucesso em qual-
quer área se baseia na capacidade de lidar com 
pessoas.

- Visite amigos e parentes quando estiverem 
no hospital; você só precisa ficar alguns minutos.

- A maior riqueza é a saúde.
- Pense duas vezes antes de sobrecarregar um 

amigo com um segredo.
- Mostre respeito por todos que trabalham para 

viver. Não importa o quão simples seja a profissão.

TENHA CUIDADO I

Essa besteira irrefreável de ligar a câmera 
do celular e começar a divulgar bobagens 

impublicáveis para o mundo é uma faca de dois 
- na verdade, três - gumes.

Se atingir positivamente o público, é possí-
vel ganhar uma boa graninha e conquistar se-
guidores no Instagram - o que pode dar outras 
boas graninhas.

Caso não haja repercussão nenhuma, você 
pagou mico e basta incluir o evento na sua ex-
tensa galeria de vergonhas lamentáveis. Passa, 
como tudo na vida.

VIDA PASSAGEIRA III

Nos infortúnios – por mais atrozes que 
sejam – lembrar que Deus, na sua infini-

ta bondade e sabedoria, sabe o que faz. E tudo 
tem uma razão.    

No silêncio, praticar a caridade material e 
espiritual. Não invejar. Mil vezes ser trapacea-
do do que enganar. 

Lembrar que somos finitos e se espelhar nos 
bons de coração. 

VIDA PASSAGEIRA II

Aceitar e até agradecer as enfermidades 
– incluindo as emocionais. Buscar trata-

mento, mas jamais reclamar do infortúnio que, 
na verdade, é uma benção.

Somos o resultado de nossas ações dessa e, 
principalmente, nossas existências anteriores. 

VIDA PASSAGEIRA I

É preciso ter em mente que esta vida é pas-
sageira ou, quem sabe, o inferno é aqui. 

A verdadeira vida é do “outro lado” e começa 
com o findar desta. Aqui apenas estamos plan-
tando o que vamos colher depois da morte.

Luana Dornelles Perussatto

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Natâni Meira
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OLHO VIVO; FARO FINO

Em São Miguel muitos gostam de ‘apagar’ in-
cêndio com ‘gasolina’. Na verdade, em todo 

lugar é assim. Os esclarecidos e vividos sabem 
discernir quando algo não está ‘bem contato’ e, 
num simples telefonema, resolvem a situação. 

Diferente dos ingênuos que, imponderada-
mente, protagonizam, muitas vezes, situações 
embaraçosas. Não os condeno. 

Desconfie, medite, e, principalmente, nunca 
esqueça que supor não é sinônimo de afirmar.  

AOS “ENTENDIDOS EM TUDO”

Viver constantemente ditando regra sobre 
assuntos que desconhece terá como prin-

cipal efeito tornar você cada vez mais irrelevante.

FORMA E CONTEÚDO 

-Político populista: “Vou aumentar o salário 
mínimo para o povo poder comprar mais 

feijão”. Resultado: o povo fica sem feijão porque 
perdeu o emprego quando o empregador não pu-
der mais pagar os salários. 

- Político realista: “Vou aumentar o poder de 
compra do povo baixando o imposto do feijão”.  
Resultado: o povo compra mais coisas pagando 
menos pelos impostos escondidos nos preços e os 
empresários investem mais com o aumento das 
vendas sem aumento dos custos.

O candidato que conseguir explicar economia 
com clareza e simplicidade ganhará mais votos do 
que aquele que usa termos que só um de pós-gra-
duado entende.

RICOS E UNIVERSIDADES 

Os que reclamam que os filhos de famílias ri-
cas são os que estudam em universidades 

públicas, são os mesmos que pregam imposto 
progressivo para os mais ricos para que universi-
dades públicas sejam construídas.  

Ora, nada mais justo que os ricos que finan-
ciam coercitivamente essas escolas vejam seus 
filhos estudando nelas.

O QUE PENSO SOBRE A ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) parece mais uma associação, 

entre amigos, para a defesa dos interesses das 
empresas de plano de saúde. 

Não vejo regulando nada a favor dos con-
sumidores. Se regulasse não haveriam tantos 
abusos e a busca constante do socorro perante 
a tutela jurisdicional.

O BOM ANALISTA

O xadrez é um jogo fundamental no desenvol-
vimento da capacidade de entender proces-

sos complexos.
É fácil se enganar com ocorrências de curto pra-

zo em qualquer área - política, economia, sociedade, 
entre várias outras - quando não aprendemos a en-
xergar a complexidade do processo como um todo.

Um bom analista está sempre observando as 
possibilidades de diversas jogadas à frente daquela 
que está acontecendo agora.

Sim, analisar processos complexos é complica-
do. Mas sem saber como se faz isso, o desafio torna-
-se impossível.

VALOR É SUBJETIVO. PREÇO É OBJETIVO

Mercadorias têm valores diferentes para 
cada pessoa, dependendo de sua utili-

dade, das necessidades dos consumidores, da 
sua escassez percebida, entre inúmeros outros 
fatores impossíveis de serem quantificados 
matematicamente.

Preço não. Preço é o dado objetivo resultado 
do acordo entre comprador e vendedor. O preço 
é a unidade fundamental do cálculo econômico.

AOS QUE ACHAM QUE DINHEIRO
É COISA DO MAL

Se você realmente acredita que o dinheiro 
é a fonte de todo o mal e que só é possível 

ganhar muito dinheiro de forma desonesta, te-
nho uma má notícia.

Ou você vai morrer pobre, porque não quer 
se misturar com o que acredita ser o “mal” e a 
“desonestidade” ou você está apenas tentando 
justificar a SUA incapacidade de ser honesto ao 
lidar com dinheiro.

PENSE NISSO

Não é possível curar um cego se ele acredi-
ta estar enxergando perfeitamente.

Reconhecer a própria ignorância é o primeiro 
e mais importante passo na direção da sabedoria.

VAI POR MIM

-Quando alguém repete que “dinheiro não 
é importante”, esconda logo sua carteira. 

-Não é só testosterona que anda faltando nos 
homens de hoje. Os neurônios também mandam 
lembranças. 

-Gente realmente inteligente tem mais per-
guntas não respondidas do que respostas. Gente 
burrinha está sempre cheia de respostas para 
perguntas que nunca se fez realmente.

-Pessoas que contrapõem a ciência à religião não 
sabem nem o que é ciência, nem o que é religião.

-Ladrão que rouba ladrão é tão ladrão quanto 
o primeiro ladrão. 

GENTE SEM PERSONALIADE 

O ótimo só é inimigo do bom para os medí-
ocres, os covardes e os pragmáticos sem 

princípios.
 Para esses, por sinal, até um pouco do que 

faz mal é bom porque não acreditam em idea-
lismo, em superação. 

Para obterem migalhas dos adversários 
entregam o que fariam com que suas vidas 
valessem a pena ser vividas ou até mesmo se-
rem perdidas. 

COLUNA DO ROGER

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)

Não permita que algo te desanime. Um simples 
pé na bunda pode te impulsionar para frente.

O SOM

Onde você estiver você sempre carregará a 
verdade das cicatrizes e a escuridão de sua fé. 

Parte da letra da música Cold Contagious – Bush.

Vanessa Batista

Camila Mattos

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 10 de junho de 2011. 

O coordenador de Jornalismo da Rede Pepe-
ri de Comunicação, Ageu Vieira, agora tem 

um blog aonde emite suas opiniões. Os comentá-
rios são dele e não das emissoras da Rede Peperi.

Conferi, gostei e recomendo: http://ageuvieira.
blogspot.com. Os internautas também poderão 
comentar sobre os mais diversos assuntos. Des-
de política até futebol.
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- Jogos de Búzios
- Cartas Ciganas
- Orientação Espiritual
- Abertura de Caminhos

Anderson | (49) 9.9964-4837
Linha Nereu Ramos, interior, 

São Miguel do Oeste
(proximidades Latitude Eventos)

Estado

Em reunião com o Fórum 
Parlamentar Catarinen-

se na manhã desta segun-
da-feira, 07, o governador 
Carlos Moisés levantou a 
bandeira da duplicação da 
BR-282. Ele propôs a busca 
de outras fontes de receitas 
para viabilizar a concessão 
em um formato que não 
onere excessivamente os 
usuários da rodovia, pos-
sivelmente com subsídios 
federais e estaduais.

“O Fórum Parlamen-
tar Catarinense será fun-
damental para viabilizar 
a iniciativa, assim como 
para buscar mais investi-
mentos federais em nossas 
rodovias. A BR-282 é uma 
importante via, que liga o 
litoral ao Extremo-Oeste. 
A duplicação é necessária 
e precisamos de trabalho 
e união para que se torne 

realidade”, afirmou o go-
vernador.

Atualmente, o empeci-
lho que inviabiliza a con-
cessão é a necessidade de 
investimentos elevados, 
o que tornaria o pedágio 
excessivamente alto. A 
proposta apresentada pelo 
governador busca solucio-
nar esse entrave.

“Entendemos ser ne-
cessária a elaboração de 
estudos visando a uma 

modelagem de concessão 
estruturada de maneira a 
possibilitar a transferência 
dos ativos com posterior 
investimentos por parte 
da concessionária para 
duplicação e melhorias da 
rodovia”, defende Carlos 
Moisés.

Ele entregou um ofício 
à coordenadora do Fórum 
Parlamentar Catarinense, 
deputada federal Ângela 
Amin, que se comprome-

teu com a proposta. Ela 
também destacou que a 
bancada deve ser inserida 
nas tratativas para aportar 
recursos nas rodovias fe-
derais em Santa Catarina.

Na reunião, além de 
Ângela, estiveram presen-
tes o senador Esperidião 
Amin e os deputados fede-
rais Ricardo Guidi, Carmen 
Zanotto e Celso Maldaner, 
além de secretários do go-
verno.

Moisés propõe união de esforços 
para a duplicação da BR-282

Governador participou de reunião do Fórum Parlamentar Catarinense 

Governador Carlos Moises se reunião segunda-feira com os parlamentares federais de Santa Catarina

Secom/SC

Belmonte

O prefeito Jair Giumbelli, 
acompanhado do pre-

sidente do Legislativo, João 
Carlos de Godoy (PSDB), 
vereadores e membros da 
equipe de governo, partici-
pou na tarde de sexta-feira, 
04, de um encontro com a 
deputada federal Giovania 
de Sá (PSDB/SC). A reunião 
foi no plenário da Câmara 
de Vereadores, oportuni-
dade em que ela repassou 
mais uma emenda para 

investimentos no setor de 
Saúde.

Foram mais R$ 300 
mil oriundos de emenda 
de bancada e que deverão 
ser aplicados em ações da 
saúde básica. Neste ano, o 
município, somando esses 
recursos, já soma mais de 
R$ 1,4 milhão recebidos. 
“São recursos importantes 
e que nos ajudam a admi-
nistrar o município de for-
ma sólida e eficaz, levando 
à população um serviço de 
qualidade”, disse o prefeito.

Município recebe mais R$ 300 mil
para aplicação na saúde

Reunião foi no plenário da Câmara de Vereadores

Ascom/P-Belmonte
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Horóscopo
Semanal

É preciso pensar com calma e profundi-
dade antes de agir, ariano. O céu pede 
mais diálogo e reflexão e abre um novo 
ciclo em termos de ideias, opiniões, con-
versas, contatos e estudos. Os temas liga-
dos a casa e a familia pede mais cuidado 
e atenção emocional.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um momento mais dedicado aos estudos, 
cursos e aprendizados, libriano. Especial-
mente o que possa melhorar seu currículo, 
aprimorar seus recursos e de alguma ma-
neira contribuir para sua vida profissio-
nal. No trabalho, busque as parcerias com 
quem tem afinidade também pessoal.

É importante ter equilibrio em sua or-
ganização pessoal e financeira, taurino. 
Tente olhar mais de perto para seus va-
lores e manter-se firme no que acredita. 
Evite gastar mais dinheiro do que preci-
sa. Conversar com amigos mais próximos 
pode ajudar a resolver dúvidas internas.

É hora de fazer alguma grande mudança, 
escorpiano. Foco no que precisa transfor-
mar em sua vida e siga em frente. É impor-
tante que você saiba o que quer e que não 
tenha medo de abrir mão de alguma coi-
sa em nome de outra maior. Tenha claras 
suas metas e faça acontecer.

Um novo ciclo está começando, geminia-
no, e é importante atenção aos sentimen-
tos e desejos para fazer acontecer do jeito 
certo. Conecte-se com o que você acredita 
e sabe que vale a pena e não tenha medo 
de ser egoísta. É hora de repensar cami-
nhos e retomar projetos.

Um ótimo momento para focar nas relações, 
sagitariano, que podem pedir ajustes, mu-
danças ou pelo menos conversas profundas, 
sérias e importantes. Abrir-se ao diálogo e à 
troca é fundamental neste momento. Vale a 
pena retomar contatos e conversas tanto pes-
soais como de trabalho.

Um bom momento para aquietar a mente e 
ouvir o coração, canceirano. Olhe para den-
tro em busca das respostas e invista mais 
tempo e energia no que possa levar ao au-
toconhecimento mais profundo. Assuntos 
espirituais estão em pauta, assim como os 
cuidados com o corpo.

É um bom momento para organizar a 
rotina, capricorniano, e tornar sua vida 
mais cheia de qualidade e saúde. Pode ser 
um bom momento para agendar consul-
tas médicas e fazer check ups e também 
retomar ou iniciar atividades e hábitos 
mais saudáveis.

É um ótimo momento para retomar con-
tatos e amizades, leonino. É fundamental 
que você repense a forma como se relacio-
na com cada pessoa que está em sua vida, 
buscando as maiores afinidades e formas 
de viver bem cada relação. É um bom mo-
mento para repensar os proejtos futuros.

É importante saber se divertir, aquaria-
no, mas é preciso equilíbrio em tudo que 
fizer. É hora de focar nas suas necessida-
des pessoais, cuidar dos assuntos afetivos 
e familiares e lembrar de colocar mais 
afeto em tudo que fizer. Pode haver um 
clima saudosista no ar.

Um bom momento para repensar ou re-
tomar projetos profissionais, virginiano. 
Trabalho é o foco do momento e é essen-
cial que você dedique energia e atenção 
ao que de fato é importante para você. 
Isso inclui escolher as melhores pessoas e 
companhias para estar junto.

É um momento importante para os cui-
dados com a casa e a familia, pisciano. 
Você pode até fazer mudanças nesse 
sentido. Assuntos do passado podem ser 
retomados, assim como conversas não 
terminadas em suas relações pessoais. Os 
assuntos afetivos podem ganhar um colo-
rido especial.

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

São Miguel do Oeste

Durante reunião na ma-
nhã de segunda-feira, 

07, o prefeito Wilson Trevi-
san recebeu o registro final 
do Loteamento “Distrito In-
dustrial Rido Carlito Voltz”, 
com área total de 60.000 
m², localizado na Linha 
Emboaba e regulamentado 
pelas Leis 7.408/2017 e 
7.516/2018.

O documento foi en-
tregue pela procuradora 
Barbara Rodrigues e pelo 
advogado Julio Bagetti. Na 
mesma oportunidade, foi 
repassado à diretora de Pa-
trimônio, Vera Colle, para 
que encaminhe a documen-
tação necessária à realiza-
ção da licitação e seleção 
das empresas interessadas.

De acordo com Trevisan, 
esta área industrial deverá 
abrigar empresas e indús-

trias dos ramos tecnológico 
e têxtil, pois estas não pos-
suem necessidade de tra-
tamento de resíduos. “Este 
será mais um espaço para 
que empresas da cidade e 

novos empreendimentos 
possam se instalar aqui, e 
gerar emprego e renda para 
São Miguel e região”.

As equipes dos Departa-
mentos de Patrimônio e de 

Compras já trabalham na 
elaboração da documenta-
ção necessária para elabo-
ração do edital de licitação 
que deverá ser lançado em 
breve.

Emitido registro final do Distrito 
Industrial da Emboaba

Prefeito Wilson Trevisan recebeu o documento e em breve deve divulgar a licitação para 
seleção de empresas

Documento foi repassado ao prefeito Wilson Trevisan à Procuradoria do município

Ascom/P-SMO

Santa Helena

O município de Santa 
Helena registrou mais 

três casos de Dengue.  He-
lena confirmou mais três 
casos de Dengue na úl-
tima semana. Agora são 
62 casos confirmados, 18 
descartados, dois suspei-
tos e 31 focos. Conforme 
o agente de endemias Joel 
Godois, as ações que es-
tão sendo realizadas em 
diversas frentes têm dado 
resultado. Foi entregue um 
material informativo na 
escola com o objetivo de 
trabalhar a questão com 

os estudantes e, a partir 
deles, sensibilizar os pais.

O trabalho das agen-
tes de saúde, que tem re-
forçado as ações contra a 
Dengue, também tem sido 
muito importante. “No 
que está dependendo de 
nós, o trabalho está sen-
do feito. Também já temos 
visto que uma parte da 
população tem colabora-
do e ajudado, mas precisa-
mos que aqueles que ain-
da não estão colaborando, 
para que se sensibilizem e 
nos ajudem no combate. É 
pelo bem de todos”, afir-
ma Joel.

Município registra mais três casos de Dengue
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Descanso

O governo municipal re-
alizou terça-feira, 08, 

uma reunião para debater 
a segunda etapa da revita-
lização do Morro do Cris-
to, onde serão investidos 
mais R$ 300 mil de emen-
da impositiva do deputado 
Padre Pedro (PT). A reu-
nião contou com a parti-
cipação e integrantes da 
equipe de governo, setor 
de engenharia e a verea-
dora Marise Previde Giom-

belli (PT), que representou 
a bancada.

Conforme o prefeito 
Sadi Bonamigo, o objeti-
vo foi de ouvir ideias para 
oferecer à população e 
visitantes uma infraestru-
tura ainda melhor. “A pri-
meira etapa da revitaliza-
ção transformou o nosso 
principal ponto turístico e 
vamos continuar investin-
do forte para torná-lo um 
lugar ainda mais agradá-
vel, bonito e atrativo”, des-
tacou.

Segunda etapa da revitalização do
Morro do Cristo é pauta de reunião

Reunião aconteceu terça-feira, na prefeitura

Ascom/P-Descanso

Guaraciaba

A Secretaria de Educa-
ção de Guaraciaba está 

investindo na informatiza-
ção da Rede de Ensino. Se-
gundo a secretária Sandra 
Gasperin,  a necessidade 
se deve em virtude de que 
é necessário tornar as au-
las mais atrativas, sendo 
que cada vez mais cedo, as 
crianças iniciam a experi-
ência no mundo digital.  

Sandra destaca que nos 
últimos dias foram inves-
tidos pela Secretaria de 
Educação, mais de R$ 225 
mil, sendo adquiridos 85 
Chromebooks, que são um 
novo tipo de computador 
projetado para realizar ta-
refas de modo mais rápido 
e fácil, além de que eles 

executam o Chrome OS, 
um sistema operacional 
que tem armazenamen-
to em nuvem, integrado o 
melhor do Google e tem 
diversos níveis de segu-
rança. 

Além dos Chrome-
books, foram adquiridas 
quatro estações de recar-
gas, e outra novidade é a 
construção da Sala Maker 
– uma sala interativa, que 
estará disponível para ser 
utilizada nas aulas, nos 
próximos meses. Os Chro-
mebooks ficarão disponí-
veis junto à Escola Muni-
cipal Padre Alfredo Kasper 
e também junto à Escola 
Municipal Pedro Theobal-
do Ritter no Bairro Santa 
Terezinha, para serem uti-
lizados nas aulas.   

Educação investe mais de
R$ 225 mil em informatização nas 

Foram adquiridos 85 Chromebooks, estações de recargas e 
construção da Sala Maker já iniciou  

Secretária da Educação, Sandra Gasperin

Ascom/P-Guaraciaba
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Belmonte

Kevin Jhonathan Rorra-
to Pereira, represen-

tante do comércio local, 
foi eleito presidente da 
Comissão Central Organi-
zadora (CCO) da Feira do 
Município de Belmonte.  A 
definição ocorreu na noite 
de segunda-feira, 08, na 
primeira reunião do gru-
po, formado por represen-
tantes do comércio, poder 
público e setor agropecu-
ário. Além disso, ainda foi 
tratado sobre a escolha 
das soberanas e de como 
será definido o nome da 
feira. 

A participação da co-
munidade será essencial no 
desenvolvimento do even-
to, previsto para março do 
próximo ano. Esse molde 
de decisões iniciou já na 
formação da CCO e agora 
deve se estender para ou-
tras ações envolvendo a fei-
ra, como a escolha do nome 

do evento e para um dos 
quesitos da definição das 
soberanas.

A escolha do presidente 
seguiu o mesmo conceito 
de unicidade e, por unani-
midade, apontou o nome 
de Kevin Jhonathan Rorra-
to Pereira, de 22 anos, re-
presentante do comércio, 
como dirigente máximo da 
feira. O jovem, que é forma-
do em História e pós-gra-
duado em Arqueologia e 
Patrimônio, auxilia na ad-
ministração dos negócios 
da família. 

SEGMENTOS
A organização de cada 

segmento da feira será tra-
tada pelas subcomissões, 
que farão os levantamentos 
das potencialidades, de-
mandas e interesses, estru-
tura, orientações e organi-
zação do espaço. O foco não 
deve ser somente em expor 
produtos, mas também a 
geração de conhecimento 
aos empresários e produ-

tores, agregando possíveis 
eventos técnicos como pa-
lestras e treinamentos. 

A intenção da CCO é de 
que a feira, além de uma 
oportunidade para peque-
nas e grandes empresas ou 
produtores do município 
mostrem suas potenciali-
dades, seja também uma 
vitrine de tecnologias e 
processos produtivos ino-

vadores, com a participa-
ção de empresas especiali-
zadas da região. Soberanas

Outra novidade é a es-
colha da corte da Feira. Já 
está definida para primei-
ra quinzena de agosto as 
inscrições para as candi-
datas e, para outubro, a 
escolha das representan-
tes da beleza e cultura do 
município. 

Eleito presidente da CCO
da Feira do Município

No encontro também foi definido o cronograma para escolha das
soberanas e a forma de definição do nome do evento

Jhonathan Rorrato Pereira vai comandar
a Comissão Central Organizadora

Ascom/P-Belmonte

Santa Helena

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de San-
ta Helena vai reunir os produtores interessados em 

aderir ao programa de certificação de propriedades li-
vres de Brucelose e Tuberculose. Conforme o médico ve-
terinário André Jaureguy, a reunião será realizada no dia 
15 de junho, às 13h30, no Centro de Múltiplo Uso. “Os re-
presentantes do Sebrae que estão fazendo essa parceria 
com o município estarão presentes e irão explicar como 
vai funcionar o programa”, afirma André. 

Ele ressalta que participação dos agricultores é de 
suma importância para tirar as dúvidas referente ao 
programa. O produtor que aderir ao programa de certifi-
cação terá uma série de vantagens. Com sua propriedade 
livre da Brucelose e Tuberculose, a tendência é de que 
irá receber uma valorização do seu produto. Além disso, 
diversas empresas tem incentivado os produtores pois, 
entre outros, estão de olho na qualidade do leite ofereci-
do ao consumidor.

Secretaria reunirá 
agricultores interessados na 
certificação de propriedades

Médico veterinário André Jaureguy

Ascom/Santa Helena

Guaraciaba

O prefeito de Guaraciaba, Vandecir Dorigon, assinou na 
tarde da última sexta-feira, 04, um termo de fomento 

com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A entidade 
esteve representada pelo presidente Cleonir Marcon e 
pela gestora da parceria e Secretária de Indústria, Co-
mércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Laís 
Bianchi.  

Conforme Dorigon, o valor é de R$ 25 mil e auxiliará 
na Campanha Show de Prêmios 2021. Ele explica ainda 
que essa ação conjunta tem como objetivo desenvolver 
ainda mais a economia do município. “A Campanha de 
Show de Prêmios da CDL é um atrativo para que os mu-
nícipes comprem no comércio local, gerando assim mais 
movimento econômico”, destacou o prefeito. 

Sobre a Campanha Show de Prêmios, a Secretária 
Laís Bianchi destaca que é importante que a população 
saiba que não são só as empresas associadas ao CDL que 
participam. Toda nota fiscal emitida pode ser trocada 
por cupons ou notas fiscais para concorrer aos prêmios, 
basta apresentar junto à Secretaria de Indústria e Co-
mércio.  

Prefeitura firma termo 
de fomento com a CDL 

Termo de fomento foi assinado sexta-feira

Ascom/P-Guaraciaba
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São Miguel do Oeste

Os cursos de Ciên-
cia da Computação 

e Agronomia da Unoesc 
realizarão nos próximos 
sábados, 12 e 19, o reco-
lhimento de equipamen-
tos eletrônicos para recu-
peração e doação. A ação 
será realizada, das 9h às 
12h e das 13h às 17h, 
em frente a Unoesc. Du-
rante os dois dias, serão 
recolhidos dispositivos 
de áudio e vídeo, compu-
tadores e componentes, 
consoles/games, telefo-
nes e smartphones.

Segundo o coordena-
dor do curso de Ciência 
da Computação, Rober-
son Júnior Fernandes 
Alves, os equipamentos 
serão avaliados, testados 
e, se possível, recupera-
dos pelos acadêmicos. Ele 
acrescenta que os equi-
pamentos recuperados 
serão doados para insti-

tuições da região. 
Quem participar da 

ação poderá trocar o 
equipamento eletrônico 
por uma muda de plan-
ta medicinal. Segundo a 
coordenadora do curso 

de Agronomia da Uno-
esc São José do Cedro, 
doutora Claudia Klein, as 
mudas foram produzidas 
por funcionários e acadê-
micos bolsistas. “A ação é 
uma forma de nos aproxi-

marmos da comunidade 
regional e de apoiarmos 
ações voltadas à susten-
tabilidade, um tema am-
plamente discutido no 
curso de Agronomia”, fi-
naliza a professora. 

Cursos recolherão 
equipamentos eletrônicos para 

recuperação e doação
Os equipamentos serão avaliados, testados e, se possível,

recuperados pelos acadêmicos

Ação será realizada nos próximos sábados em frente a Unoesc São Miguel do Oeste

Divulgação

Santa Helena

A administração municipal de Santa Helena substituiu 
150 lixeiras na cidade. Conforme o diretor de Urba-

nismo, Valdir Casanova, trata-se de mais uma ação em 
prol do embelezamento da cidade e do destino correto 
do lixo. Casanova explica que todas as lixeiras foram de-
vidamente identificadas, com destaque para o dia de re-
colhimento do lixo. 

Nas segundas e sextas-feiras é recolhido o lixo orgâ-
nico, quartas-feiras o lixo reciclável e na última sexta do 
mês o vidro. “O pedido é que a população deposite o lixo 
nas lixeiras somente no dia do carregamento”, solicita o 
diretor.

A colocação e identificação das lixeiras faz parte de 
uma série de ações no combate à Dengue em Santa He-
lena, já´que o destino correto do lixo é fundamental para 
evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. 

Administração 
substitui 150 

lixeiras na cidade

Todas as lixeiras foram devidamente identificadas, com 
destaque para o dia de recolhimento do lixo

Ascom/P-Santa Helena



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 10/06/2021 - Edição 1064 15www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM GERAL

Região

No mês de junho, há 40 
anos, dois grupos de 

agricultores, comerciantes 
e cidadãos interessados no 
desenvolvimento social e 
econômico de suas comu-
nidades davam início a duas 
cooperativas: Credinovo, 
em Campo Novo (RS), e Cre-
dipalma, em Palmeira das 
Missões (RS). Ao longo dos 
anos, ambas cresceram, ex-
pandiram e, apoiadas pelos 
seus associados e norteadas 
pelo propósito de construir 
juntos uma sociedade mais 
próspera, se uniram dando 
origem a Sicredi Raízes RS/
SC/MG.  Assim, neste dia 
10 de junho, a cooperativa 
comemora suas quatro dé-
cadas de trabalho colabora-
tivo nas comunidades. 

Atualmente, a Sicredi 
Raízes conta com cerca de 
60 mil associados, admi-
nistra mais de R$ 2 bilhões 

em recursos totais (depósi-
tos, poupança, aplicações e 
crédito), mantém uma car-
teira de crédito de mais de 
R$ 975 milhões e possui R$ 
254 milhões de patrimônio 
líquido. Seu resultado em 
2020 foi superior a R$ 40 
milhões. 

A Cooperativa conta 
com 32 agências no noro-
este do Rio Grande do Sul 
e extremo oeste de Santa 
Cataria. Além disso, está 
expandindo a sua área de 
atuação para 42 municípios 
da região central de Minas 
Gerais, onde deve inaugurar 
as suas primeiras agências 
ainda em 2021. 

Segundo o presidente 
da Sicredi Raízes RS/SC/
MG, Vitor Augusto Rizzar-
di, comemorar 40 anos de 
atuação é valorizar um tra-
balho que vem sendo cons-
truído por diversas mãos. 
“São quatro décadas de 
atuação, contadas através 

de milhares de histórias e 
de sonhos realizados. Muito 
além de comemorar, esse é 
um momento de agradecer 
e relembrar que estamos 
aqui construir juntos uma 
sociedade mais próspera”, 
comenta Rizzardi.

Para marcar a sua pre-
sença nas comunidades, a 
Cooperativa estará entre-
gando aos 28 municípios 
de sua área de atuação nos 

quais possuí agências em 
atividade, um letreiro tu-
rístico.  Esse tipo de letrei-
ro é famoso nas principais 
cidades turísticas do mun-
do sendo uma intervenção 
urbana que traz aos seus 
moradores e visitantes 
sentimento de orgulho e 
pertencimento, sendo esse 
o objetivo da instituição, va-
lorizando ainda mais as po-
tencialidades do município. 

Sicredi Raízes comemora 40 anos no 
mês de junho

Para celebrar as quatro décadas e marcar sua presença nas comunidades, a Cooperativa 
faz a entrega de letreiros turísticos aos municípios de sua área de atuação

A Cooperativa estará entregando aos 28 municípios de sua 
área de atuação nos quais possuí agências em atividade, um 

letreiro turístico

Ascom/Sicredi

Guaraciaba

O prefeito de Guaraciaba, Vandecir Dorigon, recebeu 
na última sexta-feira, 04, em seu gabinete, a visita 

da deputada estadual Marlene Fengler (PSD). Estive-
ram presentes também o vereador Claudemir Parmi-
giani (PSL), o ex-prefeito Roque Meneghini, além de 
membros do PSD no município. Na oportunidade, a 
deputada sinalizou uma emenda de R$ 100 mil para 
serem investidos na área da Educação no município.

Município recebe 
emenda de R$ 100 mil 

para a Educação  

Deputada Marlene Fengler foi recebida pelo
prefeito Vandecir Dorigon

Ascom/P-Guaraciaba

São Miguel do Oeste

Um projeto criando pe-
las empresas LB Solu-

ções em Inclusão Social e 
da Wild World, ambas de 
São Miguel do Oeste, deve 
levar mais qualidade ali-
mentar à mesa de famílias 
carentes dos bairros da 
cidade. O Programa Horta 
Comunitária foi lançado 

no sábado, 05, Dia do Meio 
Ambiente, na comunida-
de do Bairro Santa Rita. O 
plantio de árvores marcou 
o primeiro encontro com 
os moradores daquela lo-
calidade.

A intenção dos ideali-
zadores é de conscientizar 
e capacitar os moradores 
para que possam produzir 
seus próprios alimentos, 

levando qualidade ali-
mentar à mesa da família 
e ainda agregar renda ao 
orçamento familiar. Nos 
próximos dias acontece a 
organização do local e pre-
paro do solo para o plantio 
das primeiras mudas.

O espaço no Bairro 
Santa Rita foi cedido por 
uma moradora e as pri-
meiras mudas, insumos e 

corretivos de solo, serão 
custeados pela venda de 
camisetas Wild World, 
confeccionas especialmen-
te para o projeto, usando 
matéria-prima extraída de 
garrafas pets reciclados. 
Depois, o projeto deve co-
meçar a andar com seus 
próprios recursos, adqui-
ridos com a venda das hor-
taliças e legumes.

Projeto incentiva implantação de hortas comunitárias nos bairros

O plantio de árvores marcou o primeiro encontro com os 
moradores daquela localidade

Divulgação
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