
O município de São 
Miguel do Oeste 
realizou somente na 
semana passada o 
plantio de quase 200 
mudas de árvores em 
espaços públicos da 
área urbana

A Unoesc passou a 
oferecer de forma 
inédita na região os 
cursos de Arquitetura 
e Urbanismo e de 
Direito com aulas às 
sextas-feiras à noite e 
sábados em período 
integral
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O SebraeSC lançou segunda-feira em São Miguel do Oeste o projeto-piloto
inédito no País: o Seminário Empretec para empreendedores rurais 
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Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

Ações necessárias para proteger as 
conquistas do agronegócio catarinense

BOCA NO TROMBONE

A força do agronegó-
cio de Santa Cata-

rina, reconhecida interna-
cionalmente, foi construída 
com muito trabalho e res-
ponsabilidade por parte 
dos produtores, da inicia-
tiva privada e do poder pú-
blico. O cenário atual traz 
mudanças que precisam de 
atenção. É hora de quem 
está à frente do governo 
adotar medidas eficientes 
para proteger as grandes 
conquistas obtidas no pas-
sado.

Santa Catarina possui 
desde maio de 2007 cer-
tificado de Área Livre de 
Febre Aftosa sem Vacina-
ção, conferido pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
Animal (OIE). Esse docu-
mento internacional nos 
diferenciou, permitindo 
acesso aos mercados mais 
exigentes do mundo, para 
venda de produtos de ori-
gem animal como carnes 
de suínos e aves e produtos lácteos. Foi o reconhecimento 
dessa condição de excelência sanitária que nos permitiu 
conquistar de 2011 a 2018 mercados como o Japão, EUA 
e Coreia do Sul, que alavancaram as exportações catari-
nenses.

Durante muito tempo, SC foi o único estado do Brasil 
com essa certificação, o que nos dava mais competitivi-
dade. 

Agora, no dia 27 de maio, outros seis estados brasilei-
ros também receberam a certificação, inclusive nossos vi-
zinhos Paraná e Rio Grande do Sul. Parabenizo todos pela 
conquista, importante para o agronegócio brasileiro.  Mas 
é também o momento do Governo de Santa Catarina agir, 
trabalhar de forma diferenciada, ampliar as conquistas 
que tivemos até aqui, fruto da união histórica de esforços 
do governo e do setor privado. O trabalho da Cidasc nas 
barreiras sanitárias e no rastreamento e identificação dos 
animais tem um histórico exemplar que precisa ser segui-
do à risca.

Mas, ao contrário, vemos um verdadeiro desmonte 
ocorrendo na companhia, quando o trabalho precisava é 
ser valorizado e reforçado.

Aos produtores, é crucial oferecer segurança jurídica 
e um ambiente competitivo. Evitar o vaivém de impostos 
e mudanças tributárias que espantam investidores. Am-
pliar mercados construindo novos diferenciais competiti-
vos, começando com liderança em sustentabilidade e res-
peito ao bem-estar animal. Mostrar que nossa produção é 

qualificada e marcar, cada vez mais, presença no exterior.
Sempre lutamos contra a vontade de alguns outros es-

tados junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) de tributar os insumos agropecuários. O atual 
Governo de SC juntou-se ao grupo dos que querem cobrar 
ICMS.

Outra frente de trabalho é no incentivo à produção 
de milho, em busca da autossuficiência do grão usado 
como ração animal. A falta de milho é o grande gargalo 
que inibe e crescimento e até mesmo a manutenção da 
força do agronegócio. PR e RS estão em condições mais 
favoráveis. Em SC, a demanda de milho grão em 2020 
passou de 7 milhões de toneladas, um incremento de 
2% em relação ao ano anterior. Com a oferta de 2,58 mi-
lhões de toneladas, foi preciso comprar principalmente 
de Mato Grosso do Sul e Paraná e importar do Paraguai 
e da Argentina, o que encareceu o custo do produtor ca-
tarinense. 

Precisamos de políticas públicas efetivas e urgentes 
para incentivar o cultivo no milho em Santa Catarina, 
sob o risco de perder mercado e até mesmo empresas 
deixarem nosso estado. Não cabe omissão. Não cabem 
adiamentos. Não adianta louvar números da economia 
no presente, sem trabalhar para que eles se mantenham 
e ampliem no futuro. Muito já foi feito no passado para 
proteger e promover o agronegócio, mas 2021 traz novos 
desafios e exige ações concretas. É hora de o Governo agir 
para SC continuar em primeiro lugar.

Educação
Coordenação desta coluna: Soeli Staub Zembruski

Ex-governador Raimundo Colombo

Empresário rural. Duas vezes governador de SC. Foi senador, deputado e três vezes prefeito de Lages.

“Eu não sou um filósofo, 
eu sou uma estratégia.” 

Por Eduard 
Marquardt

Professor 
do mestrado 
em Práticas 
Transculturais 
(Unifacvest/
Lages)

Por Raimundo Colombo

Guy Debord, filósofo, agitador social, diretor de cinema, 
definia a si como ‘doutor em nada’ e pensador radical. 

Ligou-se nos anos 50 à geração herdeira do dadaísmo e 
surrealismo. Em julho de 1957, com artistas e escritores de 
diferentes países, fundou na Itália a Internacional Situacio-
nista, cuja revista, editada por mais de dez anos, inaugurou 
o discurso li- \\bertário que ganharia o mundo a partir dos 
acontecimentos de maio de 1968. Um ano antes da eclosão 
do movimento, Debord publicou a mais importante obra 
teórica dos situacionistas, A sociedade do espetáculo, um 
livro espantosamente lúcido e demolidor, precursor de 
toda análise crítica da mo- derna sociedade de consumo. 
Quanto mais o tempo passa, mais atual se torna este texto, 
pois, como disse Jean Jacques Pauvert, “ele não antecipou 
1968, antecipou o século XXI”. 

No capítulo I, Debord parte da premissa de que há 
uma “separação consumada”. Afirma: “Toda a vida das 
sociedades nas quais reina m as modernas condições de 
produção se apresenta como uma imensa acumulação de 
espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se 
uma representação”. Em outros termos, digamos que não é 
possível, na contemporaneidade, almejar ou simplesmente 
estabelecer qualquer tipo de unidade com relação à vida: 
nosso fluxo comum é a proliferação de pseudomundos que, 
a mais de reiterarem essa separação/ especialização/frag-
mentação da vida, requerem, cada um em si, o reconheci-
mento, o estatuto fundador daquilo que tomamos por real. 
Daí que o espetáculo seja, concomitantemente, a sociedade 
em si, parte dela, e um instrumento de unificação. Dada a 
proliferação de imagens, estas constituem um todo, mas 
um todo em separado, o lugar da falsa consciência. 

Se nos preocuparmos em estabelecer um conceito exa-
to do que vem a ser o espetáculo para Debord, nos depa-
ramos com uma teoria semovente, que a cada momento, 
a cada tese, reelabora ou dá novas facetas ao termo. Tra-
ta-se da “expressão da separação e do afastamento entre 
o homem e ‘o homem’”, de um “movimento autônomo do 
não-vivo”, uma condição da qual já não nos é possível estar 
fora: “o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o pro-
jeto do modo de produção existente. Não é um suplemento 
do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o 
âmago do irrealismo da sociedade real.” Não se trata de um 
abuso da visão, mas de uma visão de mundo que se objetiva 
através da economia, ou seja, de uma linguagem homoge-
neizadora que se sobrepõe a todos os territórios e a qual-
quer divergência cultural. “O espetáculo é o capital em tal 
grau de acumulação que se torna imagem.” Porém, o espe-
táculo não é um conjunto de imagens, diz, mas uma relação 
entre pessoas mediada por imagens, que constantemente 
está a afirmar uma aparência: tudo é, até que o contrário se 
mostre e assim sucessivamente. Não há princípio quanto à 
contradição no espetáculo, pois nele já está prevista a sua 
própria crítica: “O espetáculo não deseja chegar a nada que 
não seja ele mesmo”. 

Fica a sugestão de levar a leitura adiante deste livro que 
completa seus 54 anos em 2021. 
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São Miguel do Oeste

As sessões da Câmara Mirim de São Miguel do Oeste 
foram retomadas terça-feira, 15. O primeiro encon-

tro de 2021 foi realizado por videoconferência e foi mar-
cado pela posse de três suplentes e pela eleição da Mesa 
Diretora para este ano. Todos os membros da Mesa Dire-
tora foram eleitos por unanimidade. 

O novo presidente eleito é Cristian Disner, represen-
tante da Escola de Educação Básica São João Batista. A 
vice-presidente é Ana Júlia Castro de Lima, da Escola 
Municipal Marechal Arthur da Costa e Silva. O presiden-
te em exercício da Câmara de Vereadores, Ravier Cente-
naro, explicou que o programa demorou a retornar em 
razão da pandemia e da organização da Câmara, devido 
à troca de legislatura. 

Câmara Mirim retoma 
trabalhos e elege mesa 

diretora

Estado

O governo do Estado 
deu início terça-feira, 

15, a uma série de reuni-
ões com os deputados es-
taduais sobre a reforma 
da previdência dos servi-
dores públicos. O chefe da 
Casa Civil, Eron Giordani, 
e o presidente do Insti-
tuto de Previdência do 
Estado de Santa Catarina 
(Iprev), Marcelo Panosso 
Mendonça, estiveram na 
Assembleia Legislativa 
(Alesc) para discutir os 
principais pontos da pro-
posta com as bancadas 
parlamentares. 

“O Estado precisa cor-
rigir um problema históri-
co e evitar que a situação 
se agrave. O déficit finan-

ceiro exige uma adequa-
ção, só assim conseguire-
mos garantir o pagamento 
dos atuais e futuros bene-
fícios”, frisou o governa-
dor Carlos Moisés.

A Reforma contempla 
um Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) e 
um Projeto de Lei Com-

plementar (PLC), que de-
vem ser enviados ainda 
neste mês para a Alesc. “O 
Governo do Estado quer, 
antes do envio oficial da 
matéria para apreciação 
dos deputados, apresen-
tar os estudos que nor-
tearam a construção da 
Reforma da Previdência. 

A intenção é esclarecer 
possíveis dúvidas e enri-
quecer o debate para que 
a proposta tenha uma 
tramitação mais rápida e 
tranquila”, afirmou Eron 
Giordani.

Ainda segundo o che-
fe da Casa Civil, a medida 
segue o modelo nacional 
e é extremamente neces-
sária para que o Estado 
possa ajustar a previdên-
cia estadual, que tem um 
déficit estimado em R$ 
5 bilhões em 2021. “A si-
tuação é preocupante. A 
cada R$ 1 real arrecada-
do com ICMS líquido pelo 
Estado, R$ 0,48 vão para 
a previdência. Em 2019, 
ela consumiu 10 vezes o 
valor que foi destinado à 
Agricultura”, salientou.

Governo do Estado apresenta Reforma 
da Previdência aos deputados

Reforma contempla um Projeto de Emenda Constitucional e um Projeto de Lei 
Complementar que devem ser enviados ainda neste mês à Alesc

Região

A Bancada do Oeste esteve reunida na tarde de se-
gunda-feira, 14, com os prefeitos da Associação 

dos Municípios do Extremo-Oeste de Santa Catarina 
(Ameosc) para tratar da revitalização da SC-163, que 
liga os municípios de São Miguel do Oeste e Itapiran-
ga. De acordo com o deputado Mauricio Eskudlark 
(PL), a Bancada do Oeste conseguiu junto ao Governo 
do Estado o compromisso do aporte dos recursos ne-
cessários para a recuperação da rodovia. 

“Sabemos da necessidade e da realidade do trecho, 
estão sendo feitos serviços paliativos, de tapa buraco, 
que são necessários, mas não resolvem o problema, 
por isso do nosso pedido junto ao Governo do Estado, 
que foi sensível e viabilizará os recursos necessários 
para uma verdadeira revitalização”, disse.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Thiago 
Vieira, dois são os caminhos possíveis agora. O pri-
meiro é um prazo inicial de 10 a 12 meses caso o Es-
tado tenha a necessidade de fazer o projeto, licitação 
e os entraves burocrátidos. Outro, que foi um dos mo-
tivos da reunião, é que a Ameosc, através de seu corpo 
técnico, ou contratação, encaminhe o projeto para que 
então se tenha uma maior agilidade nesta obra.

O trecho norte da rodovia, que liga São Miguel do 
Oeste a Dionísio Cerqueira, mesmo sendo obra fede-
ral, receberá R$ 100 milhões em recursos do Governo 
do Estado viabilizados através do trabalho dos depu-
tados estaduais da Bancada do Oeste.

O trecho Sul, entre Itapiranga e São Miguel do Oes-
te, está pronto para federalização, mas não foi ainda 
recebido pelo governo, o que obriga o Estado a inves-
tir e manter a rodovia.

Eskudlark participa de reunião 
com a Ameosc na busca de 

solução para a SC-163 

Reunião aconteceu de forma on-line segunda-feira

Divulgação

Brasília

Em discurso na Tribu-
na da Câmara Federal 

terça-feira, 15, o deputado 
federal Celso Maldaner de-
monstrou indignação com 
o abandono do Oeste cata-

rinense. Maldaner foi autor 
de uma moção para a dupli-
cação da BR-282 apoiado 
por lideranças do Estado 
todo, agora também pelo 
governo estadual. 

O parlamentar se diz en-
vergonhado pela represen-
tatividade. Para Maldaner, 
Santa Catarina é o melhor 
estado do Brasil e precisa 
dialogar com a União para 
ser mais valorizado. “São 80 
bilhões arrecadados anual-
mente ou o sexto estado no 
ranking, mas volta apenas 
R$ 8 bi ou seja, estamos no 
começo da lista de arreca-
dação e no final da lista de 
distribuição, a conta não 
tem como fechar, é uma in-
justiça”, protestou.

 Seguindo a fala, o depu-
tado defendeu a região do 

grande Oeste, maior produ-
tora de proteína animal por 
metro quadrado do mundo 
e que comporta as princi-
pais agroindústrias do país. 
“As nossas rodovias são 
terríveis, estou aqui apenas 
querendo pedir o mínimo 
e o necessário para que a 
minha região se desenvolva 
com justiça social. 

Maldaner  argumentou 
também que os empresá-
rios e empreendedores se 
sentem sem atrativos para 
investir na região. “Quero 
aqui me colocar junto à in-
dignação de quem mora na 
região, pois eu também sou 
cidadão do Oeste catari-
nense e é uma barbaridade 
o que sofremos com a falta 
de infraestrutura”, comple-
mentou. 

São Miguel do Oeste

A Câmara de Vereadores 
aprovou terça-feira, 

15, uma moção de apelo 
de autoria de Cris Zanatta 
(PSDB), solicitando a rees-
truturação física e de pes-
soal do Instituto Médico 
Legal (IML) de São Miguel 
do Oeste para garantir o 
atendimento humanizado 
e com qualidade para a po-
pulação do Extremo-Oeste.

Cris cita que o IML aten-
de um total de 27 municí-
pios das áreas da Ameosc 
e Amerios, em uma popu-
lação estimada de 280 mil 
habitantes. A vereadora 
aponta que o número de 
profissionais técnicos le-
gistas é insuficiente e en-

contra-se totalmente com-
prometido, ante a ausência 
de servidores públicos. 
“Isso  obriga os cidadãos a 
dependerem dos serviços 
em outras regiões do Esta-
do, gerando custo e causan-
do desconforto às famílias”, 
aponta.

Cris também reforça 
que a estrutura física da Ze-
ladoria do IML está precá-
ria e não oferece condições 
adequadas para a realiza-
ção das atividades e que a 
demanda de atendimen-
tos e procedimentos está 
cada vez maior. O pedido 
será enviado ao governa-
dor Carlos Moisés da Silva, 
à Assembléia Legislativa e 
demais autoridades ligadas 
à segurança pública. 

Maldaner diz na tribuna que o Oeste de SC está abandonado

Câmara aprova moção que pede melhoria na estrutura do IML

Vereadora Cris Zanatta

Deputdao Celso Maldaner

Divulgação

Divulgação
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Região

A Sicredi Raízes RS/SC/MG 
divulgou na última sema-

na os projetos contemplados 
pelo Apoiar/Fundo Social 
2021 nos 29 municípios de 
sua área de atuação. O Apoiar 
é um fundo de natureza fi-
nanceira, destinado a aten-
der ações sociais de interesse 
coletivo, tais como, educação, 
cultura, esportes, saúde e se-
gurança, contribuindo para o 
desenvolvimento social das 

comunidades na área de ação 
da Cooperativa.

A realização do pro-
grama foi aprovada pelos 
associados durantes a As-
sembleia de Núcleos, que 
ocorreu no mês de março. A 
escolha dos projetos foi re-
alizada pelos coordenado-
res de núcleo do município 
e contemplam as áreas de 
Educação, Saúde, Cultura, 
Inclusão Social, Segurança, 
Meio Ambiente e Esporte.

Na área de atuação da 

Cooperativa, foram recebi-
das inscrições de 140 proje-
tos, dois quais 62 foram con-
templados na destinação de 
um total de R$ R$ 350 mil, 
impactando cerca de 35 mil 
pessoas diretamente e mais 
de 340 mil pessoas indireta-
mente. Além disso, no mês 
de abril foram repassados 
através do Apoiar/Fundo 
Social R$ 350 mil a 13 hos-
pitais que atendem os mu-
nicípios onde a Sicredi Raí-
zes está presente.  

Guaraciaba

A Secretaria de Saúde de 
Guaraciaba começou 

segunda-feira, 14, a vaci-

nação para pessoas com 
45 anos ou mais. Segun-
do a secretária da Saúde, 
Daiane Dorigon, a partir 
desta semana a vacinação 
acontece somente pelo pe-
ríodo da tarde, das 14h às 
17h, no Centro de Convi-
vência dos Idosos.  

Além desse público 
contemplado de 45, 46 e 
47 anos, poderão compa-
recer para receber a vaci-
na todos os demais públi-
cos já contemplados, mas 
que não puderam compa-

recer no dia estipulado. 
Pela parte da tarde, segue 
também a vacinação con-
tra a Gripe. Nesta etapa, 

poderão comparecer para 
vacinação pessoas com co-
morbidades e idosos aci-
ma de 60 anos. 

Sicredi Raízes RS/SC/MG divulga 
contemplados do Apoiar/Fundo Social

Saúde iniciou a vacinação para pessoas 
com 45 anos ou mais 

São Miguel do Oeste

O Município de São Mi-
guel do Oeste registrou 

mais três mortes por Co-
vid-19, elevando para 62 as 
vítimas fatais da doença no 
município. O primeiro deles 
ocorreu ainda no dia 09 de 
junho, no Hospital Regio-
nal do Oeste, em Chapecó. 
Foi um homem, com idade 
entre 45 e 50 anos, sem co-
morbidades.

O segundo ocorreu ter-
ça-feira, 15, no Hospital 
Regional Terezinha Gaio 
Basso. Trata-se de um ho-
mem, com idade entre 60 
e 65 anos, com comorbida-
des. Outro caso foi registra-
do domingo, 13. O paciente 
era um homem residente no 
município, com idade entre 
45 e 50 anos, que estava 

internado no Hospital São 
José, de Maravilha, sem re-
gistro de comorbidades.

Somente na terça-feira, 
68 pessoas foram diagnosti-
cadas com a doença. Outras 
45 pessoas entraram para a 
lista de recuperados. No to-
tal, 5.458 foram confirmadas 
com a doença no município, 
das quais 5.160 já se recu-
peraram e 236 moradores 
estão com o vírus ativo. 

VACINAÇÃO
A Secretaria Municipal 

de Saúde retomou a vaci-
nação contra o Coronaví-
rus ontem, quarta-feira, 16. 
Até o meio-dia foi aplica-
da a primeira dose para a 
população em geral de 50 
anos. Hoje, quinta-feira e 
amanhã, sexta, vai ocorrer 
a segunda dose da vacina 
de acordo com a data agen-

dada na primeira aplicação. 
As pessoas pertencentes a 
grupos prioritários já con-
templados, mas que ainda 

não receberam a primeira 
dose, também podem com-
parecer ao local para serem 
imunizadas nesta semana.

Mais três óbitos por Covid-19
são confirmados 

Secretaria Municipal de Saúde retomou a vacinação contra o Coronavírus ontem, quarta-feira

São Miguel do Oeste

O município de São Miguel do Oeste tem as condições 
ideais para a disseminação da Dengue, segundo alerta 

do coordenador da Vigilância Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde, Marcos Bortolanza. Segundo ele, a cida-
de tem o mosquito, a larva e casos da doença, o que cria um 
quadro propício para a transmissão da doença. O município 
ainda é considerado infestado pelo mosquito Aedes Aegypti, 
com 460 focos detectados até o momento. 

De acordo com Bortolanza, a melhor estratégia de pre-
venção da doença continua sendo a eliminação de locais que 
possam acumular água. Em Santa Catarina o número de fo-
cos do mosquito aumentou quase 100% no período compre-
endido entre 1º de janeiro e 05 de junho, se comparado ao 
mesmo período do ano anterior.

Borttolanza diz que o cenário da Dengue em Santa Cata-
rina reforça a gravidade do quadro enfrentado pelo municí-
pio e destaca que as medidas de prevenção são ainda mais 
necessárias e fundamentais. Ele reforça que as pessoas de-
vem ficar atentas aos sintomas da doença, principalmente 
febre alta, dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas arti-
culações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo também 
estão presentes em 50% dos casos. Outros sintomas que po-
dem ser registrados também são perda de apetite, náuseas 
e vômitos. “As pessoas com esses sintomas devem procurar 
atendimento médico imediatamente”, adverte.

Município pode ter 
disseminação da Dengue, 

alerta Vigilância 

ENTIDADES BENEFICIADAS EM SC 
São Miguel do Oeste

APP da Escola Municipal de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental Emma Balke
Fundo Municipal de Assistência Social 
Centro de Apoio à Pessoa Idosa 
Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais

Iporã do Oeste
Associação dos Moradores do Bairro Ruschel
Apae
APP Associação de pais e professores Pré-Es-
colar ‘Os Peixinhos’

Mondaí
Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais
APAE
Associação de Moradores do Bairro Bela Vista

Descanso
Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais  

São João do Oeste
Paroquia São João Berchmans - Igreja Nossa 
Senhora do Rosário  Comunidade de Linha 
Jaboticaba
Entidade: Apae

Itapiranga
Associação de Pais e Professores da EEF Porto 
Novo
Entidade: Apae

Tunápolis
Associação de Pais e Professores da E. E. F. 
Linha Pitangueira
Associação de Pais e Professores do Centro 
de E. I. de Tunápolis 
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Belmonte

A prefeitura de Belmon-
te realiza sábado, 19, as 

provas do Concurso Público 
01/2021 para seleção de 

profissionais para controle 
interno, técnico em enferma-
gem e vigilante sanitário. As 
provas para os 242 candida-
tos serão na Escola Francisco 
Brasinha Dias, no centro da 

cidade, e aplicadas pela As-
sociação dos Municípios do 
Extremo-Oeste (Ameosc).

A abertura dos portões 
está prevista para 7h10 às 
8h40 e a aplicação das pro-

vas das 9h às 12h O local 
será preparado conforme as 
regras de distanciamento e 
circulação de pessoas previs-
tas no Decreto Estadual de 
enfrentamento à Covid-19.

Concurso para admissão de servidores será no sábado

São Miguel do Oeste

O SebraeSC lançou se-
gunda-feira, 14, em São 

Miguel do Oeste o proje-
to-piloto inédito no País: o 
Seminário Empretec para 
empreendedores rurais. O 
lançamento aconteceu no 
Hotel Figueiras, com a pre-
sença da direção do Sebrae 
e da Sulcredi, autoridades 
e produtores rurais que 
começaram a participar do 
Empretec. 

A iniciativa é do Sebrae/
SC em parceria com a Coo-
perativa Sulcredi São Mi-
guel, cooperativas da agri-
cultura familiar do Oeste 
de Santa Catarina, Cooper-
central Fronteiras e coope-
rativas afiliadas. Participam 
24 empresários rurais dos 
municípios de Bandeiran-
te, Barra Bonita, Descanso, 
Flor do Sertão, Iraceminha, 
Maravilha, Modelo, Paraíso, 
Princesa, São José do Cedro, 
São Miguel do Oeste e Sau-
dades.

Durante a imersão de 
60 horas, os participantes 
terão atividades práticas e 
cientificamente fundamen-
tadas que contribuirão no 
desenvolvimento dos com-

portamentos característi-
cos dos empreendedores 
de sucesso. O seminário é 
conduzido pelos facilitado-
res Renato Santos, Nilmar 
Paul, Olavo de Geroni e Ri-
cardo Titericz, e é acompa-
nhado pela coordenadora 
estadual do Empretec do 
Sebrae/MG, Silvana Gon-
çalves Paiva Santiago, pelo 
diretor técnico do Sebrae/
SC Luc Pinheiro e pelo ge-
rente regional do oeste e 
extremo oeste Udo Martin 
Trennepohl.
LANÇAMENTO NACIONAL

Para o gerente regional 
do Sebrae/SC no Oeste e 
Extremo-Oeste, Udo Martin 
Trennepohl, sediar o proje-
to-piloto é uma honra para 
a região e representa a va-
lorização da cadeia do agro-
negócio e o reconhecimento 
das parcerias voltadas ao 
aprimoramento do setor. “A 
economia rural tem puxa-
do o Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, então, nada 
mais justo que desenvolver-
mos uma solução específica 
ao agro”, ressaltou, ao des-
tacar a contribuição do sis-
tema cooperativista para a 
pujança do setor.

O diretor técnico do 
Sebrae/SC, Luc Pinheiro, 
enfatizou que é um apaixo-
nado pelo cooperativismo 
e por essa forma de crescer 
juntos ao mesmo tempo em 
que se guarda as individu-
alidades. “A metodologia 
estava pronta, porém não 
conseguimos executá-la 
antes em função da pande-
mia. Realizaremos, ao todo, 
três turmas iniciais em 
Santa Catarina, Rio Grande 

do Norte e Minas Gerais. 
Depois, o seminário estará 
disponível para todas as 
regiões e futuramente, a 
partir de 2022, para todos 
os países”, adiantou. 

De acordo com o con-
selheiro da Cooperativa 
Sulcredi São Miguel, Moa-
cir Bernardi, o Empretec é 
uma excelente oportunida-
de para os empresários ru-
rais que almejam ampliar 
sua produtividade, aprimo-
rar a gestão dos negócios 
e, principalmente, se co-
nhecerem. O diretor da co-
operativa, Dirlei Bertochi, 
enalteceu que a semana 
de capacitação ficará mar-
cada na trajetória de cada 
participante. “Digo isso 
porque eu já fiz Empretec e 
foi muito importante para 
minha vida. Cada um pre-
cisa se conhecer, saber seus 
limites, suas habilidades. 
Tenho convicção de que se 
tornarão pessoas melho-
res, mitigarão os riscos e 
maximizarão as potenciali-
dades, porque isso aconte-
ceu comigo”, antecipou.

Sebrae lança projeto inédito de 
empreendedorismo no campo

A iniciativa é do Sebrae/SC em parceria com a 
Cooperativa Sulcredi São Miguel e outras entidades parceiras

Lançamento e início do seminário aconteceram na manhã de segunda-feira, no Hotel Figueiras

Euclides Staub

Direção do Sebrae e da Sulcredi apresentaram o programa 
inédito dirigido a empreendedores rurais

Euclides Staub

Belmonte

Empresas comerciais, industriais e prestadores de 
serviços que pretendem se instalar ou aqueles que já 

possuem sede no município de Belmonte podem receber 
uma série de incentivos econômicos e fiscais. O prefeito 
Jair Giumbelli encaminhou segunda (14) ao Legislativo 
um projeto de lei para criação e aplicação de uma políti-
ca de desenvolvimento econômico.

Dentre os benefícios que poderão ser ofertados estão 
a isenção de tributos municipais sobre a construção ou 
ampliação de suas instalações, auxílio nos serviços de 
preparo de solo para implantação ou ampliação da em-
presa, construção ou pavimentação de acesso ao local 
destinado à implantação da empresa, entre outros. 

Ainda, pode haver sessão se uso de galpões ou terre-
nos de propriedade do município, auxílio na locação de 
imóveis e outros apoios. Para ser beneficiada, a empresa 
terá o pedido avaliado pela Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. A administração aguarda agora a aprova-
ção do Legislativo para dar publicidade ao programa.

Projeto visa incentivar instalação 
de novas empresas 

Jornal Imagem recebe bolo 
em comemoração aos 

40 anos do Sicredi 

Com incentivos, novas empresas poderão se 
instalar na área industrial

Ascom/P-Belmonte

São Miguel do Oeste

O jornal Imagem recebeu na manhã de quinta-feira, 
10, o gerente da agência central do Sicredi, Marcos 

Bataglin, e o gerente da agência do Bairro Jardim Peperi, 
Júlio Fernando Zambiasi. Na ocasião, eles fizeram a en-
trega ao diretor do Jornal Imagem, Euclides Staub, um 
bolo alusivo aos 40 anos da cooperativa Sicredi Raízes.

A Sicredi comemorou quatro décadas nas comunidades 
em que atua no dia 10 de junho. Atualmente, o Sicredi Ra-
ízes conta com cerca de 60 mil associados, 32 agências no 
Noroeste do Rio Grande do Sul e Extremo-Oeste de Santa 
Cataria. Além disso, está expandindo a sua área de atuação 
para 40 municípios da região central de Minas Gerais, onde 
deve inaugurar as suas primeiras agências ainda em 2021.

Júlio Fernando Zambiasi, Euclides Staub e Marcos Bataglin 

Rafael Staub
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CORTESIA

Região 

A Unoesc passou a ofe-
recer de forma inédita 

na região os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo e de 
Direito com aulas às sextas-
-feiras à noite e sábados em 
período integral, ou seja, 
cursos presenciais com au-
las concentradas aos fins 
de semana. As vagas são li-
mitadas e as inscrições po-
dem ser realizadas no site 
da Unoesc tanto por pesso-
as que já possuem cursos 
superior e buscam uma 
segunda graduação, como 
também para aquelas que 
querem ingressar no ensi-
no superior e que precisam 
adequar seus momentos 
de estudos presenciais com 
suas atividades profissio-
nais.

Ambos os cursos pos-
suem propostas pedagó-
gicas diferenciadas, com 
estrutura de oferta modu-

lar/disciplinar e em eixos 
formativos pautados na 
formação por aquisição de 
competências, imprimindo 
o compromisso na forma-
ção com qualidade. O Curso 
de Arquitetura e Urbanis-
mo tem sua oferta em oito 
semestres e possui em seu 
percurso formativo a pos-
sibilidade de, a cada etapa 
modular concluída, com as 
respectivas competências 
adquiridas, o estudante 
receber uma certificação 
profissional possibilitando 
acelerar sua inserção no 
mercado de trabalho.

A seleção dos estu-
dantes será realizada por 
meio do Seletivo Unoesc, 
no qual será considerado o 
histórico de graduação em 
educação superior para os 
portadores de diploma e o 
histórico escolar do ensino 
médio ou comprovante do 
resultado de uma das edi-
ções do Enem, realizadas a 
partir de 2018, para os de-
mais candidatos. 

As inscrições perma-
necerão abertas até o pre-
enchimento das vagas e os 
candidatos selecionados 
terão direito a 50% de 

desconto na matrícula, que 
deve ser realizada a partir 
de 21 de junho, conforme 
os critérios do edital. “Os 
cursos oferecidos desta 
forma são ótimas oportu-
nidades para aqueles que 
querem fazer uma gra-
duação, mas não podem 
frequentar a universidade 
diariamente, e oportuno 
para quem já tem uma gra-
duação e deseja ampliar 
suas competências em ou-
tras áreas de atuação”, des-
taca a pró-reitora acadê-
mica da Unoesc, Lindamir 
Secchi Gadler.

Unoesc lança cursos em turno 
especial aos fins de semana

Inscrição para os cursos de Arquitetura e Urbanismo e
de Direito abrem no dia 21de junho

Inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Unoesc

Ascom/Unoesc

São Miguel do Oeste

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora com-
pletou sábado, 12, quatro anos de aprovação da lei 

que o instituiu em São Miguel do Oeste. Desde então, 
crianças e adolescentes acolhidos judicialmente têm a 
oportunidade de serem inseridos em um ambiente fami-
liar provisório até que possam retornar a suas famílias 
de origem ou serem encaminhados para adoção.

De acordo com a coordenadora do serviço, assistente 
social Carline Mocelin, até o momento sete famílias rea-
lizaram o pré-cadastro para receberem estas crianças e 
adolescentes. Três delas já foram habilitadas.

Nestes últimos quatro anos, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social encaminhou um total de oito crianças 
e adolescentes para lares temporários, seja de famílias 
cadastradas em São Miguel do Oeste ou em municípios 
vizinhos.

Família Acolhedora 
completa quatro 

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

Justiça condena homem que 
perseguia ex-companheira 
via aplicativo de conversas

Nesta semana, o juízo da 4ª Vara Cível da comarca de 
Lages condenou um homem a pagar indenização por 

danos morais à ex-companheira por persegui-la virtual-
mente com conteúdo ofensivo e ameaçador. As agressões 
virtuais ocorreram por mensagens de texto em um apli-
cativo de conversas. Meio utilizado para ameaçar, calu-
niar e difamar a vítima. A ação foi julgada na esfera cível, 
porém a perseguição eletrônica pode ainda caracterizar 
crime, incluída recentemente no Código Penal, com pena 
que pode chegar a dois anos.

No caso julgado, a mulher recebeu mensagens com 
conteúdo ofensivo, de menosprezo e ódio. Não contente, 
o autor elevou o nível de suas ofensas e práticas crimino-
sas ao fazer ameaças contra a vida da autora e de fami-
liares. “As mensagens demonstram uma ação coordenada 
para perseguir a vítima, o que torna inegável o terror 
psicológico provocado pelo réu”, destaca o juiz Leandro 
Passig Mendes na decisão.

Fonte: tjsc.jus.br

Estado

O governador Carlos 
Moisés (PSL) disse 

segunda-feira, 14, que ne-
nhum professor da rede 
estadual que cumpra 40 
horas vai receber menos 
de R$ 5 mil em Santa Cata-
rina. O anúncio surpreen-
deu, porque o valor é bem 
maior do que o piso atual 
do Magistério, que está 
em R$ 2,8 mil. O reajuste, 
nesse caso, é de 44%.

Moisés não detalhou 
como pretende incremen-
tar os salários dos profes-
sores da rede estadual, 
mas o assunto já está em 
discussão na Secretaria 
de Administração e na 
Secretaria da Fazenda. O 
Estado pretende detalhar 
como fará a mudança nas 
próximas semanas.

A tendência é que o 
valor de R$ 5 mil, como 
remuneração mínima, in-
clua todas as fontes de pa-
gamento do professor. Isso 
significa que os R$ 5 mil 
não serão o salário base, 
sobre o qual incidem ou-
tros benefícios, mas a ver-
ba remuneratória. Profes-
sores que não alcançarem 
esse valor, somadas todas 
as fontes de remuneração, 
terão complemento sala-
rial para chegar ao valor 
mínimo estabelecido pelo 
governo.

Luiz Carlos Vieira, 
presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores da 
Educação de (Sinte), diz 
que, com o movimento, 
Santa Catarina segue es-
tados como Maranhão, 
Ceará, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, que 

já aplicam o valor mínimo 
de R$ 5 mil para salários 
de professores que têm 
nível superior.

O anúncio de Moisés 
ocorre em meio às discus-
sões sobre o novo plano 
de carreira do Magistério. 
A negociação foi parali-
sada devido à pandemia, 
e foi retomada recen-

temente. Um obstáculo 
para o reajuste imediato 
dos professores pode ser 
a lei federal que impede 
estados e municípios de 
concederem aumento até 
31 de dezembro, como 
medida compensatória 
pelo recebimento de re-
cursos extras na pande-
mia. 

Governo de SC anuncia salário 
mínimo de R$ 5 mil para professores

O assunto já está em discussão e o Estado pretende detalhar
como fará a mudança nas próximas semanas

Anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés segunda-feira

Divulgação

Guaraciaba

A Secretaria de Educa-
ção está encaminhan-

do uma licitação para 
novos investimentos nas 
escolas municipais e tam-
bém na quadra poliespor-
tiva construída próximo 
à Escola Municipal Padre 
Alfredo Kasper. Segundo 
a secretária municipal da 
Educação, Sandra Gaspe-
rin, serão mais de R$ 110 
mil investidos para a co-
locação de novos portões 
junto à Escola Municipal 
Padre Alfredo Kasper e 

Escola Municipal Pedro 
Theobaldo Ritter no Bair-
ro Santa Terezinha. 

A troca dos portões se 
dá para garantir mais se-
gurança nas instituições 
de ensino, tanto para os 
alunos quantos aos pro-
fissionais que lá atuam.  
O montante dos valores 
também compreendem os 
investimentos na Quadra 
Poliesportiva. Sandra des-
taca que nesta etapa será 
realizada a colocação de 
alambrados e também o 
fechamento onde fica loca-
lizada a fachada da quadra.  

Investimentos em segurança nas escolas ultrapassam R$ 110 mil  

Secretária da Educação, Sandra Gasperin

Ascom/P-Guaraciaba
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BANDIDO É BANDIDO

Sabe o que eu acho do intelectual, do polí-
tico ou de qualquer pessoa que considera 

bandido vítima da sociedade? IMBECIL. 
Não acho que “bandido bom é bandido mor-

to”, mas considero que bandido bom é bandido 
condenado, encarcerado, segregado da socie-
dade. 

Não há miséria, não há pobreza, não há ex-
clusão social que justifique um ato de violência 
brutal por parte de um delinquente. 

Só um imbecil demagogo e hipócrita é que 
encontra justificativas. Só é bandido quem quer 
ser bandido. É uma escolha racional.

COISA CHATA

É muito chato o WhatsApp. Uma conversa 
direta ao telefone que pode durar dois ou 

três minutos no máximo se torna uma eterni-
dade entre digitação e áudio pra lá e pra cá. 

Coisa de doido com tempo de sobra e sem o 
que fazer de melhor.

OS BURROS SÃO ASSIM

O burro antes de qualquer outra coisa, su-
bestima a inteligência alheia e seu pró-

prio potencial. 
O burro não é burro por natureza. Por natu-

reza ele é um ser racional, que possui a capaci-
dade de pensar. 

Seu problema é não saber usar todo seu po-
tencial para reconhecer o que rege o mundo do 
qual ele faz parte.

PENSO ASSIM

É um desvio de função e finalidade a Polícia 
Militar vistoriar veículos nas ruas. Enten-

do que a PM deve diligenciar a prevenção da 
segurança pública. 

O estado em geral dos veículos é de compe-
tência dos órgãos de trânsito. Muda-se às re-
gras mas os meios são os mesmos.

SE LIGA

Meu velho quando passar por um pro-
blema não comente ou lamente com os 

amigos. Todos dirão que estão preocupados. 
No entanto, 99% dessa gente não está nem aí, 
sem contar os que torcerão para que a coisa 
piore. Ainda tem as fofocas que farão.

Se puder evite falar até para os familiares. 
SOFRA CALADO. 

QUANTA INGENUIDADE

Algumas pessoas afirmam - até com ‘eufo-
ria’ - que a solução para o sistema peni-

tenciário no Brasil, que há tempos está caótico, 
em todos os sentidos, é a privatização.

Tenho certeza que haveria muitos empre-
sários e profissionais liberais interessados no 
“negócio”. Principalmente aqueles que “finan-
ciam” os crimes (dos mais variados tipos) e 
campanhas eleitorais de políticos corruptos. 

SER POBRE NÃO É JUSTIFICATIVA

A pobreza não pode ser desculpa para 
opções erradas ou irresponsabilidade. 

Se muitas mulheres morrem nas periferias fa-
zendo aborto ou se muitos se tornam bandidos 
não é a pobreza é o caráter, é a opção racional, 
livre e consciente para o errado. 

Pobreza não justifica vulgaridade, estu-
pidez e marginalidade. Pobre ou rico, ins-
truído ou não, todos temos o livre-arbítrio.

A QUEM POSSA INTERESSAR

Tenho opinião própria isenta de qualquer 
influência. É minha opinião e pronto. É de 

acordo com a minha personalidade e caráter. 
Não as mudo para agradar A ou B e tampou-

co para parecer politicamente correto ou ficar 
bem na fita. 

O MOTIVO DE TER POUCOS AMIGOS

Não escolho amigo e nem deixo de ser 
amigo ou respeitar uma pessoa por sua 

convicção política ou opção por esse ou aquele 
candidato.

Escolho amigo e respeito uma pessoa por 
seu caráter, por sua ética e generosidade 
humana. É por isso que minhas amizades 
são raras. 

A beleza foi extremamente generosa
com Juliana Prestar Larmen

COLUNA DO ROGER

roger.brunetto@hotmail.com

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim

Roger
Brunetto

Ruthi Fedrigo 
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LADO CERTO; LADO ERRADO

Eu não gosto de polêmica. No entanto, eu 
não fujo de polêmicas quando o silêncio 

permite que a imoralidade prevaleça. 
Se não quer que eu polemize, não precisa 

concordar comigo. Apenas se posicione ao lado 
da verdade, da justiça e da liberdade. 

Se eu estiver errado, não adianta me atacar, 
argumente se valendo da razão e da realidade. 
São elas que irão julgar de que lado está a ver-
dade e o que é certo.

É ISSO MESMO 

O Facebook  e o Instagram são vitrines de 
máscaras: aqui somos o que nunca fo-

mos, somos o que não somos e nunca seremos 
o que achamos que somos, mas tentamos que 
acreditem que somos o que fantasiamos ser. 

Eu digo que com o pouco conhecimento que 
eu tenho dos outros, ninguém pode ter poder 
de decidir além da sua própria vida. Alguns 
nem sobre ela, o que dirá sobre a dos outros.

“CUBA É TUDO DE BOM”

Cuba é tão bom que, mesmo 60 anos de-
pois da revolução comunista, cubanos 

continuam fugindo.

FIGURAS DE LINGUAGEM 

Para os que têm alguma dificuldade para 
lidar com figuras de linguagem como as 

analogias metafóricas, tento dar dois exemplos 
para facilitar o entendimento:

GADO: é quem segue o líder para onde ele for, 
sem vontade própria, sem crítica, sem autode-
terminação, mas motivado por uma submissão 
cega, uma idolatria que suprime o ego e o senso 
crítico, que embaça a visão objetiva da realidade 
e instiga a desconsideração pela lógica.

MORTADELA: é quem não serve para fazer 
outra coisa senão ser usado como massa de 
manobra e ser pago por isso. Aquele que atua 
como figurante na vida real, que serve para fa-
zer número como se estivesse fazendo parte de 
um filme de baixo orçamento em troca de algu-
mas calorias na forma de um sanduíche. 

QUEM DOS “ESTADOS” CONSEGUIRÁ?

O Estado dos traficantes se sustenta co-
mercializando drogas. O Estado dos po-

líticos extorquindo a população.
Tanto num caso quanto no outro, quem con-

segue limitar o uso violento da coerção?

BOAS IDEIAS

Primeiro as ideias precisam ser criadas para 
então penetrar nas mentes alheias através 

da compreensão. Só a partir daí, elas começam a 
se tornar politicamente viáveis. 

Não importa se as ideias são intrinsecamente 
boas, elas precisam ter valor objetivo. Para ven-
cer as más ideias no contexto social elas precisam 
de aceitação. 

As pessoas devem entender que as boas ideias 
servem a elas para os propósitos que elas esco-
lheram para suas vidas. Então, ter boas ideias é 
necessário, mas não é suficiente. É preciso torná-
-las inteligíveis, emocionalmente cativantes, mo-
ralmente válidas e politicamente populares.

USO DE ARMA DE FOGO

O homem que acha que é mais homem que 
outro só porque tem uma arma de fogo nas 

mãos ou usa uma arma de fogo de maneira negli-
gente, irresponsável ou com intuito de intimidar 
ou ameaçar pessoas, não é mais homem do que 
outro não, é apenas um idiota ou um covarde cri-
minoso, além de um bobão. 

O uso de uma arma de fogo é o último re-
curso para defender a integridade física ou a 
vida própria ou de outrem, quando tornam-
-se inviáveis outros meios defensivos.

O VERDADEIRO MOTIVO  

Muitos políticos querem transformar em 
lei o uso de máscara porque assim po-

dem sair na rua sem risco. Sem risco de serem 
reconhecidos.

RECADO

Minha coluna tem como público pessoas 
inteligentes, gabaritadas, elegantes e de 

elevado nível intelectual. 
Isso justifica o motivo de gente como, por 

exemplo, alguns e algumas da ‘turminha’ do 
Centro Acadêmico do curso de Psicologia da 
Unoesc, falar mal de meus comentários. 

Ler é uma coisa. Interpretar é outra a qual, sa-
lienta-se, pelo jeito, esses aí têm elevada deficiência. 

E COMO EXPLICAVA O “BEBUM”...

Era um velho de 18 anos de idade, sentado 
num banco de madeira feito de pedra, que 

disse: eu prefiro morrer do que perder a vida.

TUDO RESOLVIDO

Ora, se o problema é o povo, nós precisamos cen-
tralizar as decisões nas instâncias onde não há 

voto: joga para o STF; que eles governem o país! 
Joguem para os burocratas, os tecnocratas, 

as agências técnicas, os ‘senhores das evidên-
cias’, as big techs, a imprensa e a ciência. 

COLUNA DO ROGER

O SOM

“É engraçado como o silêncio nos fala quando 
estamos sozinhos. Agora eu vi um rosto. Ele 

olhou humilde, mas pronto pra lutar. Sua luta é fá-
cil e sua apreensão está clara. Ele olhou direto nos 
olhos - direto e conciso - para me lembrar para sem-
pre fazer o que é certo”. Parte da letra de Faceless 
Man – Creed.

Bruna Piaia

HÁ DEZ ANOS

*Coluna Roger Brunetto, 17 de junho de 2011.

O grupo Athemporal, de São Miguel, participa 
do quadro ‘Olha a Minha Banda’, do Caldeirão 

do Huck. A escolha é através de votação popular. 
Os migueloestinos estão com 98% de aceita-

ção. Para os integrantes, isso é um indício de que 
a produção do programa está de olho neles.

1° ELETROPOSTO PARA CARROS
ELÉTRICOS DA REGIÃO EXTREMO OESTE

É NO BONNO

O Bonno Atacado e Varejo, desde o último 
dia 10.  Oferece um eletroposto de recar-

ga para carros elétricos de forma gratuita para 
seus clientes. 

São dois pontos de recarga à disposição dos 
usuários de carros elétricos. O movimento eco-
lógico das montadoras para a fabricação de 
carros híbridos e elétricos já é tendência em 
alguns países, como os Estados Unidos, Japão 
e na Europa. Logo, tendem a invadir também o 
mercado brasileiro. 

Atento a essa movimentação, o Bonno traz 
essa infraestrutura, em parceria com a Celesc, 
para carros elétricos buscando atender deman-
das sustentáveis que serão tendência no Brasil 
daqui para frente. Venha até o Bonno e confira 
essa novidade!
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Por: Lotário Staub - lotariostaub@gmail.com

Fake news

Curiosidade

Lei contra quem 
maltrata

Morre Dona Anna Lorenski, 
pioneira de DescansoDESCANSO EM

FOCO

sar. Mas também levanta outro questionamento: por que 
o que é falso se espalha mais que a verdade? A resposta 
passa não só por robôs, mas sim por algo bem humano: as 
emoções e crenças despertadas. Por isso, é sempre bom 
prestar atenção às reações que a notícia lhe causa antes 
de checá-la e espalhá-la. Aquilo que é aparentemente 
novo, inusitado, divulgado como uma bomba, que “a im-
prensa quer esconder”, que os acusados querem tirar do 
ar, tem grande chance de ser compartilhado.

Há ainda outro fator importante: a tendência que o ser 
humano tem em buscar e dar mais ouvidos a informações 
que estejam de acordo com aquilo que já acredita e defen-
de. Quando alguém recebe uma mensagem que gostaria 
que fosse verdade, espalha a desinformação, mesmo sem 
saber que é mentira – ou mesmo sem questionar. Mas não 
se esqueça: quase sempre, quem criou essa mensagem sa-
bia de sua falsidade. 

Se a tendência a acreditarmos em qualquer informa-
ção condizente com nosso sistema de crenças pré-estabe-
lecidas é algo tão forte em nós, como fazer para não cair 
em fake news? É necessário conter o impulso de se acre-
ditar imediatamente na informação com a qual se depa-
ra e checar sua veracidade. Parece simples, mas em um 
ambiente politicamente polarizado, como é o Brasil atual, 
requer certo esforço. 

Você já tentou desfazer a crença de alguém em uma 
“fake News”? Deve ter sido bem difícil, mesmo oferecendo 
fontes confiáveis com a informação correta. Quando ofere-
cemos informação verdadeira a quem crê na veracidade 
de uma informação absolutamente falsa, disparamos uma 
certa tensão psicológica na pessoa. Por isso, a tendência ini-
cial é a de que ela não aceite facilmente a nova informação, 
visto que contraria suas crenças. E o criador de uma Fake 
News aposta nisso e em sua ignorância, é claro, para que ela 
se espalhe quão penas de um travesseiro jogadas ao vento.

Um recado simples: cuidado em espalhar uma 
mentira (fake News), ela poderá identificá-lo.

Fake News é uma expressão em inglês e que 
significa “notícias falsas”. São as informa-

ções noticiosas que não representam a realidade, 
mas que são compartilhadas na internet como se 
fossem verídicas, principalmente através das re-
des sócias. 

Uma mentira chega seis vezes mais rápida a 
1500 usuários do que uma notícia verdadeira. Isto 
indica o estrago que a desinformação pode cau-

O prefeito de Descanso, Sadi Inácio Bonamigo, san-
cionou o projeto de Lei 1608/2021 de autoria do 

vereador Giovani Busnello Vieira (PP), que acrescenta 
dois incisos à Lei 1608/2018.

Com isso, fica proibida a nomeação para cargos em co-
missão no poder Legislativo e Executivo do município, de 
pessoas que forem condenadas pelo crime de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei nº 11.340 
de 2006 (Lei Maria da Penha) e pelo crime de feminicídio 
previsto na Lei nº 13.104 de 2015, desde a sua condenação 
até o transcurso de oito anos após o cumprimento da pena.

O prefeito afirma que a Lei é mais uma ferramenta 
para coibir e chamar a atenção para a violência praticada 
contra as mulheres no município e na sociedade em geral. 
“Para avançarmos ainda mais nesse sentido precisamos, 
futuramente, fazer alterações na legislação para que essas 
medidas se apliquem não só a cargos comissionados, mas 
também aos efetivos”, destaca o prefeito.

• Justa a homenagem na seção do dia 15 de junho da Câ-
mara de Vereadores à  recém falecida Anna Lorenski, uma 
das pioneiras de Descanso. Com a família Lorenski presen-
te, fez, além de refletirmos sobre o heroísmo dos pioneiros, 
com que liguemos o alerta para que nossa História não caia 
no esquecimento; 
• A eleição para a nova direção da Fundação Médica está 
movimentando os bastidores da sociedade de Descanso e 
Belmonte. Muita gente desinformada falando asneiras so-
bre o processo de eleição da orgulhosa instituição hospita-
lar dos dois municípios;
• Assustadora é a quantidade diária de infectados pelo Co-
rona vírus em Descanso e Belmonte.  A bola da vez são as 
crianças, jovens e adultos de meia idade. Culpa de quem?
• Surpreendente a qualidade dos artigos e reportagens da 
jovem equipe de comunicadores da Rádio Progresso de 
Descanso. Chegaram devagar e, hoje, são respeitados e dig-
nificados pelo respeito conquistado;
• Ainda sobre a Rádio Progresso, muito se pergunta sobre a 
ostentosa torre erguida junto a SC 496. Esta torre aguarda a 
liberação da rádio para a transição de AM para FM. Será um 
marco para a qualidade do som desta emissora que muito 
orgulha a comunidade regional;
• “Bora” concluir o Ensino Fundamental e Médio? Fique 

atento. A partir de domingo de manhã na rádio Progresso 
e na próxima edição do jornal, boas novas!
• Com o frio chegando com tudo, é hora da solidariedade. 
Ajude com tudo, mas tudo mesmo que não lhe faz falta. 
Campanhas para minimizar a dor dos mais necessitados 
não faltam;
• É grande a expectativa dos professores diante do anúncio 
do governador em proporcionar um aumento para a classe. 
Esperamos que o marketing da intenção não esconda frus-
trações;
• Os agricultores estão projetando suas lavouras para a 
nova safra. Mas os burocratas da Justiça e do Meio Ambien-
te não estão muito dispostos em colaborar. Vozes fortes se-
rão necessárias para mudar este cenário de incertezas;
• A prefeitura de Descanso está lançando um programa 
muito bom para um suporte à sobrevivência dos pequenos 
negócios do município. Mais detalhes na próxima edição;
• Está quase pronto o prédio para o espaço cultural do mu-
nicípio. Que este seja o grande marco para resgatar nossa 
cultura e projetar Descanso no cenário estadual e nacional. 
Afinal, material humano e histórico não nos faltam;
• Sim.... a página 10 do Jornal O Imagem será exclusiva para 
repercutir e noticiar o que acontece na terrinha. Até a pró-
xima edição!

Descanso perdeu 
Stanislava Anna 

Lorenski, mais conhecida 
como Anna Lorenski, na 
madrugada deste domingo, 
13 de junho, aos 97 anos de 
idade.

Dona Anna, era natural 
de Mariana Pimentel no Rio 
Grande do Sul. Pioneira do 
município, dona Anna, ca-
sou-se em 1945 com Bruno 
Lorenski e fixou residência 
naquele mesmo ano, na 
antiga Linha Polonesa, hoje 
Descanso – SC, onde mora-
va a família de Bruno.

Ela contou ao portal da 
rádio Progresso que na épo-
ca, poucas famílias viviam na vila e não tinham muita estru-
tura. O povo era polonês e não permitia que outras etnias 
vivessem ali, então, quem não era polonês se instalava em 
São Miguel do Oeste. Com o tempo, isso mudou e passaram 
aceitar, e a cidade foi crescendo.

O casal morou no interior de Vila Polonesa por dois 
anos, quando resolveram vender sua terra e comprar um 
pequeno estabelecimento no centro da vila e o transfor-
maram em uma mercearia. Vendiam a granel produtos ali-
mentícios, materiais de higiene e material escolar, vindos 
de Frederico Westphalen.

Com o passar do tempo, a mercearia passou a ser tam-
bém churrascaria e padaria. “Minha mãe trabalhou muito, 
fazia pães e tortas para vender e leiloar, além de fazer os 
almoços”, conta sua filha, Mirtes Lorenski. A casa da família 
era um ponto de encontro das pessoas, pois ali faziam suas 
compras, podiam se alimentar, se divertir com jogos de ba-
ralhos e bilhar. A família sempre muito empreendedora foi 
inovando e trazendo novidades.

“Meus pais organizavam bailes à luz de lampião ao som 
de gaita para trazer alegria para o povo da vila. Tivemos o 
primeiro telefone da cidade e meu pai saía até de madruga-
da para passar recados. Tivemos a primeira sorveteria e foi 
quando as pessoas passaram a conhecer o que era um sor-
vete. Teve um homem que estava de passagem por aqui na 
época que e comprou 10 picolés para levar para seus filhos. 
Um tempo depois voltou e reclamou que meus pais tinham 
vendido algo ruim, porque quando chegou em casa tinha só 
os palitos”, relembrou, Mirtes.

A casa da família também se tornou rodoviária, onde o 
ônibus passava uma vez por semana e o casal recebia tam-
bém cartas pelo correio e dona Anna as entregava para os 
moradores da vila.

O casal teve 10 filhos e uma vida intensa, cheia de muito 
trabalho, esforço e dedicação. Tiveram um papel muito im-
portante para o município, trazendo muitas novidades nem 
conhecidas pelo povo que aqui vivia, contudo, eram ques-
tões importantes para o desenvolvimento e crescimento do 
município. Bruno e um dos filhos do casal já vivem apenas 
na memória da família, porque partiram dessa vida.

O casal estava presente na construção do monumen-
to do Cristo Redentor, sendo que Bruno foi o mol-

de para sua construção. “Meu pai ficava de braços abertos 
para o escultor ter noção de como criar a obra”, relatou o 
filho Evaldo. O monumento foi inaugurado no dia 9 de ou-
tubro de 1949 e Anna foi uma de suas madrinhas.

O Governo Municipal de Descanso decretou luto oficial 
de três dias no município, pelo falecimento da pioneira. Em 
respeito à família e reconhecimento à contribuição de dona 
Anna no desenvolvimento de Descanso, a Prefeitura Mu-
nicipal esteve por três dias com a bandeira do Município 
hasteada a meio mastro.

(Stanislava) 
Anna Lorenski - pioneira

Álbum da família

Cartoon de Marilena Nardi

O
pi

ni
ão Condenado por prática de violência contra 

mulheres, não mais ocupará cargos no 
Executivo e no Legislativo de Descanso

Na boca do povo
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Horóscopo
Semanal

É importante pensar antes de agir, ariano. 
Você pode estar com um turbilhão de ideias 
em mente, mas é fundamental ter espaço para 
reflexão, sabendo silenciar a mente para tam-
bém ouvir o coração. Ao agir, é preciso calma e 
prudência para não fazer algo de que se arre-
penda depois. Cuide dos detalhes da sua rotina 
e dos principais projetos.

21/03 a 20/04
ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM 

LIBRA 

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

AQUÁRIO

PEIXES

CAPRICÓRNIO

Um momento para pensar no futuro, libriano. 
É fundamental que você observe o que está 
acontecendo em sua vida e veja o que quer ou 
não manter. Pensar em cursos e estudos que 
possam abrir sua mente e ampliar seus hori-
zontes também é um tema para o momento. 
Avaliar e rever suas crenças também pode ser 
positivo.

Um ótimo momento para buscar mais ativa-
mente as coisas que dão prazer, taurino. Mas 
a semana pode trazer desafios e tensões ao 
colocar você diante de situações-limite que 
podem pedir mudanças em sua vida. Por si-
nal, é hora de avaliar sua vida de acordo com 
a realidade dos fatos e não ter medo de ajus-
tar a rota, se for preciso.

É hora de fazer mudanças, escorpiano. Talvez 
algumas rupturas sejam necessárias, porque 
você precisa abrir espaço para o novo. Isso 
significa que é hora de fechar e abrir ciclos, 
mudar padrões, desapegar e ser mais flexível. 
É importante caminhar com calma, com pla-
nejamento e com jogo de cintura para fazer 
ajustes frente aos imprevistos.

O novo ciclo que está começando pede mu-
danças, geminiano. É importante olhar para 
dentro de si mesmo e saber o que você quer de 
verdade. Dê o primeiro passo rumo às mudan-
ças, tentando resolver todas as pendências que 
tem em sua vida, incluindo conversas e buro-
cracias. Repense sua atitude e postura, saben-
do dar mais limites.

O momento coloca seus relacionamentos em 
destaque, sagitariano. É importante que você 
cuide bem de suas relações, que tenha as con-
versas pendentes, que faça os ajustes neces-
sários. Alguns reencontros podem acontecer, 
tanto quanto assuntos antigos podem voltar. 
Ajustar suas relações é importante até para 
as questões de trabalho.

É hora de avaliar suas emoções, canceriano, re-
solvendo pendências internas e questões do pas-
sado. É hora de se libertar de padrões e amarras 
que não deixam você crescer, o que inclui pa-
drões auto destrutivos. Conversar com alguém 
sobre o que está sentindo pode ser uma ótima 
dica para saber o que fazer e seguir em frente.

Organizar a sua rotina pode ajudar a deixar a 
vida em ordem, capricorniano. Retomar pro-
jetos, fazer ajustes nas coisas do dia a dia, in-
cluir novas atividades, tudo isso é bem vindo. 
Não deixe de cuidar da sua saúde, pois é im-
portante estar bem para realizar todos seus 
projetos e novas e antigas ideias. Converse 
sobre o que for necessário.

Pode ser um ótimo momento para rever grupos 
e parcerias, leonino. É momento para ajustar 
objetivos, rever foco da equipe, alinhar expec-
tativas. Rever suas amizades também pode ser 
importante. Mas é preciso cuidado para não 
criar expectativas e cair em ilusões, especial-
mente no que diz respeito a relacionamentos.

Você sabe do que você gosta, aquariano? Tem 
tido prazer suficiente na vida? É um momento 
muito oportuno para buscar mais ativamente 
a felicidade, cuidar mais das emoções e das 
relações. Avaliar se tem tido prazer e diversão 
suficientes também é necessário, para que 
sua vida fique cada vez mais leve e divertida.

Os assuntos de trabalho estão em destaque, 
virginiano, e é importante cuidar bem deles. 
Avalie o que você quer antes de dar grandes 
passos e não tenha medo de rever a rota, de 
fazer mudanças no trabalho e na vida. É hora 
de saber se posicionar, impor limites e prio-
rizar sua satisfação pessoal. Cuidar de você 
também é essencial.

Os assuntos ligados à casa e a família estão 
em destaque, pisciano, tanto quanto as rela-
ções, sejam elas afetivas ou profissionais. Ten-
te encontra equilíbrio em tudo que for fazer 
e também estabelecer seus limites, para não 
ceder demais quando isso não for necessário. 
Cuide de sua energia emocional e física. Des-
canse o quanto precisar.

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

Santa Helena

Os estudantes do 1º 
ano do ensino funda-

mental de Santa Helena 
retornaram segunda-fei-
ra, 14, ao modelo presen-
cial sem alternância de 
semanas. A Secretaria de 
Educação adotou todas 
as medidas para que o 
retorno às atividades es-
colares seja seguro para 
todos os envolvidos. “É 
preciso ter muita cautela 
e segurança neste proces-
so”, resume a secretária 
Laís Telöken. 

Conforme a secretá-
ria, os profissionais e a 
gestão estão cientes das 
dificuldades geradas pelo 
aprendizado a distância, 
por isso, o retorno ao 
modelo 100% presen-
cial será gradativo pelos 

níveis escolares onde há 
maior necessidade no 
momento. “Nesse primei-
ro momento, voltaram 
os alunos do 1º ano do 
ensino fundamental. Eles 
retornaram as aulas sem 
alternância de semanas. 
Em breve, mais turmas 
estarão retornando ao 
modelo presencial, con-
forme as estruturas físi-
cas forem adaptadas para 
receber os demais alu-
nos”, explica Laís. 

A Secretária ressalta 
que não é uma decisão 
simples e vários fatores 
precisam ser levados em 
consideração e, inclusive, 
a estrutura precisa ser 
adaptada. Ela afirma que 
todos os protocolos sa-
nitários em relação à Co-
vid-19 continuarão sendo 
cumpridos, conforme es-

tabelecido nos decretos. 
Em relação à imunização 
dos profissionais contra 
o coronavírus, Laís in-

forma que todos os pro-
fissionais da educação já 
receberam a 1ª dose da 
vacina.

Aulas presenciais são
retomadas no município

Nesse primeiro momento, voltaram os alunos do 1º ano do ensino 
fundamental sem alternância de semanas

Secretária da Educação, Laís Telöken

Ascom/P-Santa Helena

Santa Helena

As chuvas que foram re-
gistradas na região na 

semana passada causaram 
estragos nas estradas do in-
terior de Santa Helena. Con-
forme o secretário de Obras 
Odirlei Klein, a região esta-
va há um bom tempo sem 
chuva significativa e muita 
sujeira foi se acumulando 
nos terrenos, lavouras e nas 
margens dos rios. “Com a 
chuva forte, essa sujeira foi 
parar nos rios e nas sarjetas 
nas estradas, obstruindo a 

passagem natural da água, 
que adentrou nas estradas 
e danificou as mesmas”, de-
talha.

Na quarta-feira da se-
mana passada, desde a 
primeira hora da manhã, a 
Secretaria de Obras tratou 
de recuperar as estradas 
para que não prejudicas-
se a passagem de veículos. 
Conforme Klein, muito lixo 
ficou acumulado nos buei-
ros das pontes, o que fez 
com que a água transbor-
dasse e acabou danifican-
do também as cabeceiras 

das pontes. A pronta ação 
da Secretaria resolveu os 

problemas e as estradas 
foram liberadas.

Chuvas danificam estradas no interior 

Estradas do interior ficaram danificadas
com a água acumulada 

Ascom/P-Santa Helena



São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 17/06/2021 - Edição 1065www.oimagem.com.brJORNAL IMAGEMJORNAL IMAGEM12 GERAL

São Miguel do Oeste

Alunos da rede mu-
nicipal de ensino de 

São Miguel do Oeste de-
vem contar, a partir do 
próximo ano, com dis-
ciplinas como Música, 
Educação Financeira e 
Empreendedorismo. A 
reorganização da matriz 
curricular está sendo re-
alizada pela equipe peda-
gógica da Secretaria de 
Educação e assessoria da 
Unoesc desde o mês de 
março deste ano.

A secretária munici-
pal, Sisse Velozo, desta-
ca que o município está 
em busca constante pela 
inovação, investindo nos 
alunos e profissionais, a 
fim de proporcionar no-
vas experiências e pro-

postas de aprendizado 
que preparem as crianças 
e adolescentes para a efe-
tiva inserção social.

Na última quinta-fei-

ra, 10, foi a vez dos coor-
denadores pedagógicos 
participarem de mais 
uma formação continua-
da, ministrada pela pro-

fessora Janes Cerezer, da 
Unoesc, juntamente com 
a equipe pedagógica da 
Secretaria Municipal de 
Educação.

Educação trabalha na 
reorganização da matriz curricular
Disciplinas como Música, Educação Financeira e Empreendedorismo 

devem ser incluídas na rede municipal a partir do próximo ano

Coordenadores pedagógicos participaram de formação continuada

Ascom/P-SMO

Descanso

Foi realizada sexta-feira, 11, a entrega de dois veícu-
los, adquiridos pelo governo municipal de Descanso 

e destinados à Secretaria da Saúde do município. Os ve-
ículos Spin, zero km, têm capacidade para o transporte 
de sete pacientes e foram adquiridos com recursos pró-
prios no valor total de R$ 210 mil.  

Para o secretário da pasta, Cleber Rech, a aquisição 
irá garantir o atendimento da demanda e proporcionar 
uma viagem mais confortável e segura aos pacientes que 
necessitam do transporte para realizar exames e trata-
mentos fora do município.

Governo Municipal de 
Descanso adquire dois 
veículos para a saúde

Os veículos spin, zero km, têm capacidade para
o transporte de sete pacientes

Ascom/P-Descanso
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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 Mi-
guel do Oeste realizou 

somente na semana pas-
sada o plantio de quase 
200 mudas de árvores em 
espaços públicos da área 
urbana. Na manhã de sex-
ta-feira, 11, o prefeito Wil-
son Trevisan e o secretário 
de Urbanismo, Jeferson 
Dias, acompanharam os 
trabalhos ao longo da Rua 
Dom Pedro II, nas proximi-
dades da empresa JBS.

A ação integra o Plano 
de Arborização Municipal, 
que contempla o manejo 
inteligente e sustentável 
de áreas verdes, tanto em 
passeios públicos quanto 
em avenidas, canteiros, 
bosques e áreas de preser-
vação permanente.

Trevisan destaca que 
diversas entidades, insti-
tuições e clubes de serviço 
são parceiros da iniciativa, 
mas cabe ao município dar 
o exemplo positivo. “Cui-
dar do meio-ambiente é 
investir na qualidade de 
vida desta e das próximas 
gerações”, pontua.

O secretário de Urba-
nismo explica que a de-
finição das espécies que 
são plantadas em cada lo-
cal leva em consideração 
as características do am-
biente, sendo observado 
o porte e melhor adapta-
bilidade. Entre as princi-
pais mudas em plantio nos 
últimos dias estão os ipês, 
quaresmeiras e manacás, 
espécies típicas da região e 
que chamam atenção pelo 
aspecto visual.

Município executa o plantio de 
quase 200 mudas de árvores

Ação integra o Plano de Arborização Municipal, que contempla o
manejo inteligente e sustentável de áreas verdes

Prefeito Wilson Trevisan e o secretário de Urbanismo, Jeferson 
Dias, acompanharam os trabalhos ao longo da Rua Dom Pedro II

Ascom/P-SMO

Descanso

O governo municipal de 
Descanso protocolou 

na Coordenadoria Regio-
nal de Infraestrutura do 
Extremo-Oeste, ainda na 
semana passada, o projeto 
técnico da pavimentação 
asfáltica da Rua Humberto 
de Campos até a SC-496, 
que dá acesso à Belmonte, 
Santa Helena e Tunápo-
lis. “Conforme tínhamos 
acertado em reunião em 
Florianópolis com o se-
cretário de Infraestrutura 

do Estado, Thiago Viei-
ra e o deputado Fabiano 
da Luz, encaminhamos o 
projeto em até 15 dias e 
já recebemos o retorno 
do protocolo”, comenta o 
vice-prefeito e na ocasião 
prefeito em exercício, Nei 
Brugnerotto.

Na Coordenadoria Re-
gional, Brugnerotto, o se-
cretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Paulo 
Lauxen, e os engenheiros 
da Prefeitura Fernando 
Trintinaglia e Luis Aran, 
foram recebidos pelo co-

ordenador Eliseu Bilibio 
e pela engenheira Raquel 

Cavalli. O projeto totaliza 
R$ 1,377 milhão. 

Paraíso

O município de Paraíso 
já retomou os servi-

ços gerais nas secretarias 
de Agricultura e Obras, 
que estavam reduzidas há 
algum tempo em virtude 
da estiagem. Segundo a 
prefeita Marlene Giacomi-
ni, em ambas as pastas a 
demanda é extremamente 
intensa e nesse período 
os trabalhos estavam vol-
tados quase que exclusi-
vamente ao transporte de 
água para as famílias resi-
dentes no interior.

De acordo com a pre-
feita, a retomada geral dos 
serviços no município de 
só foi possível visto a chu-
va dos últimos dias, que, 
segundo ele, foi suficiente 
para pelo menos ameni-
zar os impactos causados 
pela seca. Ela destacou 
que, diante disso, a admi-
nistração terceirizou uma 
caçamba para agilizar os 
trabalhos na Secretaria de 
Obras. Marlene salientou 
que o foco do setor agora 
é a recuperação das estra-
das e também dos acessos 
às propriedades. 

Município protocola projeto técnico na 
Coordenadoria Regional de Infraestrutura 

Prefeitura retoma os trabalhos gerais após as chuvas

Representantes do Governo Municipal protocolaram 
pessoalmente o projeto

Prefeita Marlene Giacomini

Ascom/P-Descanso

Divulgação
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Descanso

Fez um ano quinta-feira, 
10, a passagem de um 

tornado pelas cidades de 
Descanso e Belmonte. O tor-
nado atingiu severamente 
mais de 400 imóveis, desa-
lojando aproximadamente 
mil pessoas.  Dezenas de 
casas foram destelhadas, di-
versas árvores derrubadas, 
postes caídos, escola dani-
ficada, estruturas metálicas 
arrancadas e um ginásio, 
galpões e casas foram com-
pletamente destruídas.

Momentos após o fenô-
meno, o governo munici-
pal de Descanso, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar, 
Civil e Ambiental, entidades 
e dezenas de voluntários 
não mediram esforços para 
atender e auxiliar as famí-
lias atingidas e realizar o le-
vantamento dos danos.

Após esse primeiro 
atendimento, o objetivo 
principal foi cobrir as ca-
sas e garantir água e luz 
aos atingidos, com isso o 

governo municipal realizou 
a distribuição de água e en-
tregou telhas, cumeeiras e 
pregos enviados pela Defesa 
Civil Estadual. Em seguida, 
juntamente com entidades 
e voluntários, criou-se uma 
central de recebimento de 
doações que foram distri-
buídas para as famílias. 

Com essas ações, cinco 
dias após o tornado, mais de 
80% das casas destelhadas 

estavam com telhados no-
vos, resultado que foi pos-
sível por meio de uma força 
tarefa em conjunto com a 
Defesa Civil, prefeitura, en-
tidades pessoas de todas as 
partes.

Um dos pedidos ao go-
verno do Estado foi aten-
dido e um convênio foi 
firmado com a Defesa Civil 
Estadual para o repasse de 
recursos para reconstrução 

do ginásio do Bairro Antô-
nio Rech, que foi destruído 
pelo tornado, e para a co-
bertura da arquibancada do 
Estádio João Baretta, tam-
bém danificado na ocasião. 
O município recebeu em 
dezembro do ano passado 
o recurso no valor de R$ 
1.274,310,81 e novo aditivo 
para as obras e já foi solici-
tado pelo prefeito Sadi Bo-
namigo. 

Passagem de tornado
completou um ano

Após muito trabalho e solidariedade os locais atingidos foram 
reconstruídos e hoje estão ainda mais bonitos

Local mais castigado pelo tornado em Descanso e a imagem da paisagem recuperada atualmente 

Ascom/P-Descanso

São Miguel do Oeste

Em recente roteiro realizado em Brasília pelo prefeito 
Wilson Trevisan, parlamentares confirmaram o re-

passe de mais de R$ 2,7 milhões em emendas ao municí-
pio. Um destes aportes financeiros é da deputada federal 
Caroline De Toni (PSL). Na manhã de quinta-feira, 10, 
Trevisan recebeu em seu gabinete a visita dos empresá-
rios migueloestinos Írton Lamb, Irineu Massarollo e Gil-
mar Hoffelder, simpatizantes da parlamentar.

Na oportunidade, eles oficializaram o repasse de R$ 
500 mil destas emendas, que serão investidos em infra-
estrutura, e garantiram que, nos próximos dias, devem 
ser liberados os outros R$ 600 mil para a Educação. Os 
empresários informaram, ainda, que solicitaram a Ca-
roline De Toni recursos para investimento da próxima 
edição da Faismo, a qual ainda não tem data marcada 
para acontecer, e também receberam sinalização positi-
va para esta demanda.

Oficializado o repasse 
de emenda parlamentar 

Empresários simpatizantes da parlamentar confirmaram as 
emendas em visita ao prefeito Wilson Trevisan

Ascom/P-SMO
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Bandeirante

A assistente social Car-
la Cristina Dalmoro, 

39 anos, morreu em uma 
tripla colisão na manhã 
de quinta-feira, 10, na 
SC-492, em Bandeirante. 
Ela conduzia um Classic 
de Florianópolis que se 
chocou com uma cami-
nhonete Hilux de São Mi-
guel do Oeste. Uma Bla-
zer de Bandeirante não 
conseguiu parar a tempo 
e colidiu na traseira da 
Hilux. A ocorrência foi 
registrada por volta das 
9h20.

Uma pessoa que ocu-
pava a Hilux foi socorri-
da em estado estável e 
conduzida ao Hospital 
Regional Terezinha Gaio 
Basso (HRE). Carla não 
resistiu aos ferimentos 
e morreu no local do aci-
dente. A área foi isolada 
para trabalhos técnicos 
da Polícia Civil e do Ins-
tituto Geral de Perícias 

(IGP). O corpo foi enca-
minhado ao IML de São 
Miguel do Oeste para ne-
cropsia.

Carla era assistente 
social e trabalhava na 
coordenação do Cras em 
Bandeirante. Ela era fun-

cionária da prefeitura há 
quatro anos. O município 
decretou luto oficial por 
três dias.

Assistente social perde a vida 
em tripla colisão na SC-492

A vítima trabalhava na coordenação do Cras em Bandeirante
e era funcionária da prefeitura há quatro anos

Carla Cristina Dalmoro (no detalhe) morreu no local do acidente

Portal Peperi

São Miguel do Oeste

Uma mulher foi flagrada com quatro buchas de cocaí-
na escondidas em um absorvente, na madrugada de 

domingo, 13, em São Miguel do Oeste. Ela era motorista 
de um veículo abordado por volta das 2h na Rua Edmun-
do Pedro Regert, no Bairro Jardim Peperi.

De acordo com a Polícia Militar, o absorvente estava 
no interior de uma bolsa. Durante revista veicular, os po-
liciais localizaram cerca de 5,3 gramas do entorpecente. 
A droga foi apreendida e a mulher deve responder um 
termo circunstanciado. Ela também recusou o teste do 
bafômetro e foi autuada. Após os procedimentos, ela foi 
liberada.

Bandeirante

Uma ação conjunta da PolíciaCivil e da Polícia Militar 
resultou na prisão de três homens suspeitos de um 

roubo à residência no município de Bandeirante. O cri-
me aconteceu no dia 03 de junho, quando dois homens 
armados invadiram a residência de um morador. A víti-
ma foi agredida e amarrada no banheiro da residência. 
Os ladrões roubaram um carro e objetos da casa. O ter-
ceiro envolvido deu apoio na fuga e ficou dentro do veí-
culo utilizado pelos assaltantes. 

Na mesma noite, um suspeito foi preso com o carro rou-
bado no Paraná. O caso foi repassado à Delegacia de Inves-
tigações Criminais (DIC) de São Miguel do Oeste que identi-
ficou os outros dois autores do roubo. Um deles foi preso na 
semana passada em São Miguel do Oeste e outro foi detido 
em Pato Branco, no Paraná. No cumprimento da prisão do 
último envolvido, também foi encontrada cocaína, balança 
de precisão e materiais usados na embalagem da droga.

Mulher esconde buchas de 
cocaína em absorvente

Presos responsáveis por
assalto à residência
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