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Emprego
Os municípios

Ascom/P-Belmonte

49 3622-0796

Feira

A administração
municipal de
Belmonte iniciou na
noite de sexta-feira
as tratativas para a
organização da feira
municipal de 2022,
com reunião entre o
prefeito Jair Giumbelli
e empresários

da Associação
dos Municípios
do ExtremoOeste (Ameosc)
finalizaram o primeiro
quadrimestre do ano
com saldo positivo de
1.352 novos postos de
trabalho
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Educação
Inês Staub Araldi

C

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

reio que a esperança e a autoconfiança sejam nossa melhor estratégia de sobrevivência. Embora existam os hipocondríacos e os fatalistas, aqueles que tem a certeza de que
vão morrer e que, paradoxalmente, morrem de medo da morte, a maioria de nós tem uma esperança ferrenha e utópica de
que a vida vai ser longa e promissora. Tão longa, que quase
ninguém se atreve a cogitar aquela que seria uma data ou um
tempo limite para que esta vida acabe.
A pandemia decorrente da Covid 19 é um inimigo que
vem fazendo vítimas no mundo inteiro. No começo, havia a
esperança de que o vírus não atravessaria o atlântico. Então
não era problema nosso. Depois foi a vez dos grandes centros,
e podíamos culpar os viajantes. Mas aos poucos as vítimas
foram ficando mais próximas, deixaram de ser os mais idosos
ou com doenças preexistentes. Tratava-se de amigos, de parentes, de membros da família. E chegou até mim. Os primeiros sintomas apareceram e eu me agarrei a esperança de que
se tratasse de uma simples gripe. Mesmo assim, o bom senso
recomendava fazer o teste. Quando aquele cotonete gigante
saiu de dentro de mim, uma esperança infantil de que ele estivesse carregando a ameaça para fora do meu corpo ainda se
fazia presente. Passei meia hora dizendo a mim mesma que
não haveria de ser nada, mas o olhar da moça que veio trazer
o resultado falou antes dela: testei positivo.
Passei a olhar diferente para as outras pessoas, como se
elas fossem a ameaça, e não eu. Queria manter distância, usar
máscara, lavar insistentemente as mãos. Sentada na maca do
consultório médico, inspirei profundamente, mais para testar
meus próprios pulmões do que para atender ao protocolo da
consulta. Estava tudo bem, mas era o começo, e eu sabia. A
primeira noite que meu corpo passou com a certeza de que o
invasor estava instalado, foi insone. Não havia mais nada a ser
feito, a não ser esperar a evolução. No dia seguinte, o noticiário me fazia muito mal. Embora eu precisasse de informações,
tudo o que eu podia ler sobre o vírus era desesperador. O número de infectados e de mortos disparava. Amigos e parentes me receitavam a cura por conta própria. Outros citavam
curados. Mas o mal estar persistia. E o medo também. Foram
duas semanas que me ensinaram que minha força física não
me ajudava a enfrentar o vírus. Nem mesmo o meu conhecido
otimismo e bom humor faziam a diferença. Os médicos apenas combatiam os sintomas. Não há remédio para combater
o coronavírus.
Meu corpo venceu a batalha. O mal se foi, mas as lições
vão permanecer por toda vida. Por mais que seja tentador negar, não somos imortais. Nosso corpo é frágil e muito pouco
podemos fazer para impedir que ele seja agredido ou acometido de algum mal. A pandemia é real, assim como são reais
todas as demais doenças existentes. E quando estamos mal,
a coisa mais importante é saber que temos alguém que segura nossa mão, que mantém o nosso mundo em pé até que
fiquemos fortes o suficiente para retomar nossa vida. Daí a
importância de cultivar os afetos, de preservar amizades, de
nos cercarmos de amor.
Cuide de você, da sua família, dos seus amigos, dos colegas de trabalho. O amor não é exatamente um remédio que
nos livra de todos os males, mas é ele com certeza a nossa
força na hora da necessidade.
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BOCA NO TROMBONE

>> Coordenação: Soeli Staub Zembruski

Testei positivo! E agora?

OPINIÃO

Por: Euclides Staub - jornal@oimagem.com.br

O Brasil incerto: Pandemia X Economia
O

Senado deve aprovar a criação de
um Passaporte Nacional
de Imunização e Segurança Sanitária. Assim,
sem querer querendo, os
senadores vão legalizar,
sem criar uma lei própria,
a obrigatoriedade da vacinação. O que seria uma
questão de consciência e
decisão individual vai se
transformar em mais uma
imposição estatal. Quem
não se vacinar se torna um
“marginal”, um cidadão de
segunda-classe, que terá
restrito seu direito natural
de ir e vir dentro do próO Brasil para decolar passa pela pandemia e pela economia
prio Brasil.
Dentro do espírito “politicamente correto”, o documento é mais um monstren- investiram no caos da pandemia, avaliando (equivocadago autoritário. É uma espécie de “primo” de outros ab- mente) que o governo federal seria o maior prejudicado
surdos (sem comprovação científica) como o lockdown pela paralisação da atividade econômica. Acontece que
– que decretou a morte econômica de muitas empresas o lockdown e medidas restritivas causaram prejuízos e
e a falência de muitos empreendedores, principalmente inviabilizaram a sobrevivência da maioria das empresas
os sobreviventes na informalidade.
e livres empreendedores, principalmente os que sobreO espertíssimo Jair Bolsonaro entendeu que a des- viviam na informalidade econômica.
truição de empregos, gerada pelas medidas equivocadas
A segunda aposta de Bolsonaro é na retomada do
tomadas por governadores e prefeitos durante o suposto crescimento econômico. Era previsível que haveria uma
combate à pandemia, é a causa de maior reclamação e aceleração depois da parada brusca gerada por decisões
até revolta popular. Por isso, o presidente tem reforçado, de governadores e prefeitos. O presidente sabe que a
em cada discurso público, que a culpa da crise econô- avaliação de seu governo e as chances de conquistar um
mica não é dele, nem de seu governo, mas dos estados segundo mandato dependem, diretamente, da melhora
e municípios que usaram mal a decisão do Supremo real na economia – e, mais importante, da percepção poTribunal Federal, que reafirmou a autonomia dos entes pular disso. Grandes investimentos – adiados ano passafederativos em relação ao governo central da União. O do pelo clima de pandemia – começam a se tornar reaassunto gera uma guerra de narrativas sem fim entre o lidade. Por isso, Bolsonaro só precisa cuidar melhor da
Executivo Federal e o Poder Supremo. Ainda é cedo para estratégia de comunicação e fugir de desgastes políticos
cravar quem vence no final, mas Bolsonaro parece bene- inúteis.
ficiado no conflito.
Até que ponto a CPI do Covidão conseguirá desgasA tática política do presidente é bem simples e prag- tar o presidente Bolsonaro? Seu relatório final parece
mática. Bolsonaro está atacando problemas que os ad- já escrito, previamente, por Renan Calheiros. A base
versários e inimigos criaram na má gestão do combate governista já sabe, desde o começo dos trabalhos, que
à pandemia. A oposição cometeu o erro tático de anteci- terá de elaborar e tentar aprovar, no voto, um relatópar, de maneira exageradamente precoce e prematura, a rio substitutivo. A oposição tentará forçar a barra, até o
sucessão presidencial de 2022.
limite máximo da narrativa, para tentar provar a falsa
Candidato natural à própria sucessão – graças a Fer- tese da ação e omissão do governo Bolsonaro no comnando Henrique Cardoso, que inventou a inconveniente bate à pandemia. Como a tática já nasce morta, o plano
reeleição -, Bolsonaro apenas se reposiciona para tam- é tentar destruir a imagem de Bolsonaro, aproveitanbém fazer campanha antecipada, com a vantagem de não do falhas em cada depoimento. Até agora, os tiros têm
poder ser acusado disso. Na prática, ele apenas respon- saído pela culatra. Ainda mais porque os senadores
de aos ataques sistemáticos que recebe da mídia (que oposicionistas sabem que é baixíssima a chance de Boldeixou sem verbas públicas) e dos adversários (que não sonaro sofrer impeachment, em função da excelente e
conseguem formular um projeto alternativo para o Bra- sólida relação com o presidente da Câmara dos Deputasil, além de acumularem o desgaste da má gestão e cor- dos, Arthur Lira – que apenas por coincidência que não
rupção nas administrações federais passadas).
existe é inimigo político do senador Renan Calheiros,
Bolsonaro faz duas apostas que tendem a se concreti- em Alagoas. O feitiço da oposição parece estar virando
zar. A primeira é no desgaste de todos os adversários que contra os feiticeiros.
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Alesc autoriza Governo do Estado a
investir recursos em rodovias federais

Estado apresenta Projeto de
Lei que garante R$ 100 milhões
para o combate à estiagem

Divulgação

As propostas autorizam a aplicação de até R$ 350 milhões de
dinheiro do Estado para acelerar as obras nas BRs 470, 280 e 163
Estado

O

governo do Estado poderá investir recursos
estaduais na melhoria de
estradas federais em Santa
Catarina. Na sessão de terça-feira, 1º, os deputados
da Assembleia Legislativa
(Alesc) rejeitaram o veto
do então governo interino
aos projetos de leis do próprio Executivo que tratam
do tema.
As propostas autorizam a aplicação de até R$
350 milhões de dinheiro
do Estado para acelerar as
obras nas BRs 470, 280 e
163. O veto foi derrubado
em dois turnos por ampla
maioria. Ao saber do resultado da votação em plenário, o governador Carlos Moisés agradeceu aos
parlamentares. “A decisão

demonstra sensibilidade e
comprometimento com o
Estado. Sempre digo que
as rodovias são federais,
mas quem transita por
elas são os catarinenses”,
salientou o governador.
Carlos Moisés foi à
Alesc em maio, solicitando apoio dos deputados
para a derrubada do veto.
A iniciativa prevê investimentos na duplicação da
BR-470, entre Navegantes e Indaial, no Vale do
ltajaí; na reabilitação da
BR-163, entre São Miguel
do Oeste e Dionísio Cerqueira; e na duplicação
da BR-280, no trecho entre o trevo do Bairro ltinga, em Joinville, até São
Francisco do Sul.
O relator das mensagens de veto, deputado
Milton Hobus, reforçou a

Divulgação

O Projeto de Lei foi apresentado aos deputados estaduais na
Assembleia Legislativa na semana passada
BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, poderá
receber recursos estaduais

importância de melhorar
estradas que impedem o
desenvolvimento do Estado. “Eu dou parabéns ao
governador Carlos Moisés
porque, hoje, temos esperança”, afirmou. “Eu passo
pela BR-470 toda a semana. É uma rodovia que
mata gente e que tira empregos”, concluiu.

A autorização legislativa permitirá a celebração
de convênio com o DNIT,
cuja minuta já está em
análise na Secretaria de
Estado da Infraestrutura e
Mobilidade. O Governo de
Santa Catarina ainda vai
atuar também na fiscalização das obras e na aplicação dos recursos.

Aprovado projeto que altera Código Tributário
São Miguel do Oeste

A

Câmara de Vereadores
aprovou, em primeiro
turno, o Projeto de Lei Complementar 12/2021, de autoria do Poder Executivo, que insere artigo na Lei 4.200/1997
(Código Tributário do Município). O novo artigo prevê
que as citações, intimações e
demais notificações poderão
ser feitas por meio eletrônico,
como e-mail, protocolo oficial
do município ou aplicativos
de comunicação.
O texto também prevê
que nesse caso, os prazos ini-

Ascom/Câmara

ciar-se-ão a partir do conhecimento pelo contribuinte da
citação, intimação ou notificação. O projeto foi aprovado
por maioria, com abstenção
de Cris Zanatta e Gilmar Baldissera, e voto contrário de
Maria Tereza Capra.
Emenda da Comissão
de Justiça e Redação, aprovada por unanimidade, altera parte da nova redação,
prevendo que o prazo será
contado a partir da contrafé
exarada pelo contribuinte.
Também altera o período a
partir do qual a lei entrará
em vigência, estabelecendo

o prazo de 90 dias, período
em que a prefeitura deverá
efetuar campanhas de di-

vulgação e orientação sobre
a nova modalidade de citação, intimação e notificação.

Oeste. A finalidade é incentivar empresas instaladas no
município a proporcionarem condições de acessibilidade ao primeiro emprego
aos jovens matriculados na
rede pública de ensino de
São Miguel do Oeste.
O projeto teve ampla

discussão e foi rejeitado
por 7 votos a 6. Votaram
a favor os vereadores Cris
Zanatta, Carlos Agostini,
Gilmar Baldissera, Maria
Tereza Capra, Moacir Fiorini e Valnir Scharnoski.
Foram contrários ao projeto os vereadores Elói

Bortolotti, Marli da Rosa,
Paulo Drumm, Ravier
Centenaro, Vagner Passos
e Vilmar Bonora. Com o
empate em 6 a 6, coube ao
presidente Vanirto Conrad
desempatar. Vanirto votou
contrário e, com isso, o
projeto foi rejeitado.

Projeto foi aprovado em primeiro turno
pela maioria dos vereadores

Câmara rejeita projeto que criaria
“Certificado Empresa Amiga da Juventude”

São Miguel do Oeste

A

Câmara de Vereadores
rejeitou por maioria
o Projeto de Lei 48/2021,
de autoria de Cris Zanatta
(PSDB), que institui o “Certificado Empresa Amiga da
Juventude” de São Miguel do

03

Estado

O

governador Carlos Moisés irá destinar R$ 100 milhões
para construção de cisternas, apoio aos municípios e
conservação de fontes e nascentes em todo o Estado. O
Projeto de Lei foi apresentado aos deputados estaduais na
Assembleia Legislativa, que irão avaliar a proposta. Caso
aprovado, o recurso se somará às ações já existentes e os
agricultores catarinenses terão acesso a R $343,5 milhões
para minimizar os efeitos da crise hídrica.
O Projeto de Lei prevê o repasse de recursos para a
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, e a intenção é que sejam divididos
em diferentes frentes de ação: construção de cisternas
e sistemas de reserva de água, conservação de fontes e
nascentes e apoio aos municípios. Os investimentos serão feitos com recursos próprios, graças ao superávit financeiro do ano anterior.
“Eu entendo que esse projeto vai ajudar muito os produtores rurais. Nós temos que pensar em um projeto de
médio e longo prazo, que envolva todo o setor produtivo.
Hoje, agricultores, agroindústrias e municípios estão pagando a conta da estiagem. A Casa dará toda celeridade
ao processo”, afirma o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal.

Maioria rejeita projeto que
cria o Dia de Luta contra
LGBTfobia

São Miguel do Oeste

A

Câmara rejeitou por maioria o Projeto de Lei
58/2021, de autoria de Maria Tereza Capra (PT),
que instituia o “Dia de Luta contra LGBTfobia”. O projeto
previa que a data seria lembrada anualmente em 17 de
maio, quando o município deverá promover atividades
para conscientização, prevenção, orientação e combate
à LGBTfobia.
O projeto foi rejeitado por 7 votos a 6 em sessão por
videoconferência. Votaram a favor os vereadores Cris
Zanatta, Carlos Agostini, Gilmar Baldissera, Maria Tereza Capra, Moacir Fiorini e Valnir Scharnoski. Foram contrários ao projeto os vereadores Elói Bortolotti, Marli da
Rosa, Paulo Drumm, Ravier Centenaro, Vagner Passos e
Vilmar Bonora. Com o empate em 6 a 6, coube ao presidente Vanirto Conrad desempatar. Vanirto votou contrário e, com isso, o projeto foi rejeitado.
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Município inicia a
vacinação contra Covid
para professores
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Extremo-Oeste continua na bandeira
vermelha para o Coronavírus
São Miguel do Oeste começou a semana
com 233 moradores com o vírus ativo

Ascom/P-SMO

Região

A
Vacinação aconteceu na Praça Valnir Bottaro Daniel

São Miguel do Oeste

O

Município de São Miguel do Oeste iniciou a vacinação
de professores contra Covid sexta-feira, 28, na Praça Walnir Bottaro Daniel. Para evitar aglomerações, foi
definido um cronograma por nível de ensino, informado diretamente às instituições de ensino e público-alvo.
Também nesta sexta-feira, estão sendo vacinados profissionais da área da segurança pública, tanto da Polícia
Civil quanto Militar.
A secretária de Saúde, Geni Girelli, explica que a vacinação começou às 07h da manhã de hoje, e se estenderá
até às 17h, tendo prosseguimento neste sábado (29). Dos
treze grupos em que a Secretaria de Estado da Saúde dividiu os públicos da Educação, oito serão contemplados
entre hoje e amanhã, abrangendo profissionais da educação infantil até os anos finais do Ensino Fundamental.
Para os demais, será marcada outra data, conforme a disponibilidade de doses.
Para receber a vacina, é necessário apresentar um
Comprovante de Residência, Cartão SUS, Carteira de Vacinação, RG ou CPF e um comprovante do exercício da
atividade profissional. Pessoas que estiverem com sintomas gripais ou que tiverem positivado para Covid nos
últimos 30 dias devem aguardar para receber a vacina
em outra oportunidade. Também é necessário pelo menos 15 dias de intervalo entre a vacina contra Covid e da
gripe.
A secretária de Saúde, Geni Girelli, destaca que as
pessoas pertencentes aos demais grupos prioritários,
mas que ainda não receberam a primeira dose vacina,
também devem comparecer ao local de vacinação. Encaixam-se neste público os idosos (60 anos acima), profissionais da saúde, pacientes transplantados, pessoas com
Síndrome de Down, pessoas com deficiência permanente
cadastradas no BPC, portadores de doença renal crônica
em diálise e pessoas acima de 18 anos que comprovem
as comorbidades consideradas pelo Ministério da Saúde.

região Extremo-Oeste
permanece classificada com a bandeira vermelha em situação gravíssima
para o Coronavírus, conforme atualização da matriz de risco do governo do
Estado. Das 16 regiões de
saúde do Estado, 15 estão
em bandeira vermelha. A
única exceção é a Grande
Florianópolis, que permanece no patamar grave na
cor laranja.
Todas as regiões foram avaliadas com risco
máximo no quesito capacidade de atenção, que
analisa a taxa de ocupação de UTIs. Para definir
a classificação das 16
regiões, os cientistas de
dados do Estado levam

em consideração taxas
de óbitos, de transmissibilidade, percentual de
resultados de exames e
ocupação em leito de UTI.
O Hospital regional
começou a semana com
a UTI Covid lotada. Os 25

leitos da Unidade de Terapia Intensiva estão ocupados. Na ala da enfermaria Covid, seis dos oitos
leitos estão ocupados,
de acordo com o boletim
divulgado. Em São Miguel do Oeste, 20 pessoas

testaram positivo para a
doença neste final de semana. Outras 26 pessoas
entraram para a lista de
recuperados. O município começa a semana com
233 moradores com o vírus ativo.
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Estado garante recursos para
usina de asfalto no Extremo-Oeste

05

Banco de Currículos já soma
mais de 200 cadastros

Ascom/P-Cedro

A garantia foi dada pelo governador Carlos Moisés em
reunião com prefeitos da região na manhã de terça-feira
Secom/SC

Região

O

governo do Estado
vai assegurar os recursos necessários à implantação de uma usina
de asfalto em São Miguel
do Oeste. A garantia foi
dada pelo governador
Carlos Moisés a prefeitos
da região em reunião na
manhã de terça-feira, 1º,
na Casa d’Agronômica.
O objetivo é tornar mais
ágil e de qualidade a manutenção das vias públicas no Extremo-Oeste.
Participaram da audiência os prefeitos Edson
Miguel Volkweis (Princesa), João de Andrade (São
José do Cedro), Cleomar
Mantelli (Palma Sola),
Thyago Gnoatto Gonçalves (Dionísio Cerqueira), Jair Giumbelli (Belmonte), Sadi Bonamigo
(Descanso),
Marlene
Giacomini (Paraíso), Ivan
Canci (Anchieta), Wilson
Trevisan (São Miguel do
Oeste) e Celso Biegelmeier (Bandeirante), vice-prefeitos, secretários
municipais e técnicos do
governo.
O encontro foi uma
iniciativa do deputado
estadual Fabiano da Luz
e teve, também, a presença do presidente da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina (Alesc),

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico, Kelly Figueiró

São José do Cedro

Governador se reuniu com os prefeitos na Casa d’Agronômica, na manhã de terça-feira

Mauro de Nadal.
No
Extremo-Oeste,
a usina será gerida pelo
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Regional (Conder), com
quem será firmado o primeiro dos convênios para
uma complementação de
recursos destinados à
compra dos equipamentos. Além disso, o governo do Estado vai repassar
recursos ao município de
São Miguel do Oeste para
as obras de instalação da
usina.
Os prefeitos do Extre-

mo-Oeste também solicitaram apoio do governo
do Estado e da Assembleia Legislativa para viabilizar investimentos na
BR-163, como é a intenção do governador Carlos
Moisés. Ele já apresentou
projeto de lei ao Legislativo para permitir o aporte
de recursos estaduais na
rodovia.
PLEITOS
O prefeito Wilson Trevisan defendeu, durante
reunião com o governador Carlos Moisés, investimentos do Estado em

obras de infraestrutura
na região. Entre os investimentos defendidos por
Trevisan estão a recuperação de rodovias estaduais e federais e também o
asfaltamento de estradas
do interior. Após esta
reunião, a Assembleia
Legislativa derrubou um
veto da então governadora interina, Daniela Reinehr, que impossibilitava
investimentos do Estado
em rodovias federais,
como é o caso da BR-163,
entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.

P

assa de 215 o número de moradores de São José do
Cedro e de municípios vizinhos que entregaram currículos para vagas de emprego nas empresas locais junto a
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. O projeto existe há cerca de três meses e já empregou
diversas pessoas.
Conforme a secretária da pasta, Kelly Figueiró, ainda
não existe um sistema específico para o cadastro e por
isso os dados básicos de identificação e contato estão sendo gravados. Ela esclarece que os currículos entregues
estão sendo repassados para empresas que, do mesmo
modo, buscaram o poder público para intermédio.
A secretária justifica que no primeiro momento a
procura maior foi de trabalhadores para as obras de revitalização da BR-163, que estão sendo retomadas. Em
seguida, houve uma procura, ainda que pequena, do comércio. Kelly informa que atualmente a maior parte das
vagas disponíveis estão nas empresas de móveis. Uma
das moveleiras tem dez vagas para início imediato e outra oferece cinco postos.
Há também vagas para área de controle de qualidade em frigorífico. Ela menciona ainda duas vagas para
secretária em empresas locais sendo escritórios um deles no ramo contábil e outro de projetos ambientais. A
JBS, do mesmo modo, procurou o setor de planejamento
nesta segunda-feira, 31. para anunciar dezenas de vagas
para trabalho em São Miguel do Oeste.

06 JORNAL IMAGEM

www.oimagem.com.br

GERAL

São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 03/06/2021 - Edição 1063

Stalar Materiais de Construção
inaugura nova sede
A nova loja está localizada ao lado da estrutura antiga e passou
a contar com mais de 600 metros quadrados de área construída

São Miguel do Oeste

A

Stalar Materiais de
Construção, de São
Miguel do Oeste, inaugurou segunda-feira, 31,
sua nova e moderna estrutura. A nova sede está
localizada ao lado da estrutura antiga e passou a
contar com mais de 600
metros quadrados de
área construída. O pro-

jeto arquitetônico levou
em consideração a departamentalização para melhor eficiência operacional e fácil localização dos
produtos.
Além da linha de materiais de construção com
diversos itens, o novo espaço traz como diferencial
ambientes exclusivos para
o cliente fazer a escolha de
pisos e das tintas que de-

Ascom/Stalar

seja utilizar em sua obra.
Conforme o proprietário Ingo Staats, a empresa
comemora com satisfação
esse momento histórico
de estabilidade, segurança
e, principalmente, melhorias para colaboradores
e clientes. “Para acompanhar esse novo momento
da empresa, tivemos que
realizar diversas mudanças que hoje nos permiEuclides Staub

Novas instalações foram franqueadas à clientela segunda-feira

Além da linha de materiais de construção com diversos itens, o novo espaço traz como
diferencial ambientes exclusivos para o cliente fazer a escolha de pisos e das tintas que deseja
utilizar em sua obra

tem oferecer um excelente
atendimento e preço competitivo, avalia”.
CRESCIMENTO
Ingo Staats acrescenta
que a Stalar tem sentido
um crescimento gradativo neste momento histórico. “A concretização
desse sonho se dá graças ao trabalho de uma
equipe
comprometida
(consultoria, advogados

e colaboradores) e a confiança de nossos clientes
e fornecedores, que acreditam diariamente no
potencial da Stalar para
contribuir com o segmento e desenvolvimento do
setor de construção civil”,
aponta.
Ele detalha que, baseado na filosofia do “fazer
mais com menos”, contou com o apoio de sua

consultoria, que, para o
empresário, foi fundamental para o sucesso da
reestruturação, a partir
de uma gestão mais equilibrada, com a completa
transformação administrativa e operacional. Staats reforça o convite para
a comunidade regional
conhecer as novas instalações e ofertas de reinauguração.
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Municípios da Ameosc têm saldo
positivo na geração de empregos

Por dentro do Direito
Por: Henrique

O

s municípios da Associação dos Municípios do
Extremo-Oeste (Ameosc)
finalizaram o primeiro quadrimestre do ano com saldo
positivo de 1.352 novos postos de trabalho. O número é
a diferença entre admitidos
e demitidos nas empresas
da região entre os meses de
janeiro e abril. São Miguel
do Oeste é responsável por
35% do total de vagas criadas com carteira assinada
neste ano.
O município teve um saldo positivo de 470 vagas no
período. No mês de abril, a
região da Ameosc abriu 122
vagas, 48 delas em São Miguel do Oeste, segundo os
dados são do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, e são referentes ao mercado formal
de trabalho.
Dos 19 municípios da

Ameosc, apenas um teve
mais demissões do que
contratações com carteira
assinada no primeiro quadrimestre do ano. Iporã do
Oeste teve um desempenho
negativo e fechou 12 postos
de trabalho. Além de São
Miguel do Oeste, que ficou
na primeira posição entre
as cidades que mais geraram emprego neste ano, São
José do Cedro aparece em
segundo lugar, com um saldo positivo de 161 vagas. A
terceira cidade com melhor
desempenho foi Guaraciaba,
com 122 vagas de saldo. Na
sequência, aparecem Dionísio Cerqueira, com 92 vagas,
e Princesa, com 85.
Segundo o prefeito Wilson Trevisan, a primeira
razão para o saldo positivo
em São Miguel do Oeste é o
espírito empreendedor da
população. Ele ressalta que
o poder público municipal
também está fazendo sua
parte, criando um ambiente

propício para quem deseja
investir no município, gerar
emprego e renda.
ESTADO
Santa Catarina voltou a
registrar saldo positivo nas
vagas formais de emprego em abril. Foram criados
11.127 postos de trabalho
no mês. Com o resultado do
mês passado, o Estado chegou a um saldo positivo de
98.066 postos de trabalho
no acumulado do ano até
aqui. Trata-se da maior variação do país, se conside-

rados os dados relativos ao
estoque de empregos.
O Sistema Nacional de
Emprego (Sine) iniciou a
semana com 5.795 vagas
de emprego disponíveis no
Estado em 58 municípios. O
município de São Miguel do
Oeste conta com 797 oportunidades de emprego, entre
elas, para as áreas de auxiliar
de expedição, auxiliar de
produção, operador de processo de produção, carpinteiro, pedreiro, servente de
obras e professor de futebol.

Governo municipal repassa recursos à Apae
Descanso

O

governo municipal de
Descanso firmou mais
uma parceria com a Associação de Pais e Alunos
dos Excepcionais (Apae)
por meio do Termo de Fomento nº 01/2021, onde
o município repassará
em cota única o valor de
R$ 35 mil à entidade. A
assinatura do termo foi
realizada no gabinete do
prefeito em exercício,
Nei Brugnerotto e contou com a presença da

presidente da entidade,
Inês Soprano, da diretora, Adriana Balbinot, da
assistente social, Juliana
Francescon, e da secretária, Soeli Guerra.
Esses recursos serão
utilizados pela Apae para
manutenção e compra de
móveis e equipamentos.
Além desses recursos,
o governo municipal de
Descanso repassa mensalmente R$ 11.585,63
por meio do Fundo Municipal de Saúde, para a
manutenção dos serviços

Ascom/P-Descanso

O Termo de Fomento foi assinado no gabinete do
prefeito em exercício Nei Brugnerotto

de atendimento e acompanhamento de profissio-

nais da saúde contratados pela Associação.

C. Gomes - enriquecgomes@hotmail.com

STF valida lei que
proíbe testes de
cosméticos em
animais

São Miguel do Oeste é responsável por 35% do total de vagas criadas com carteira assinada neste ano
Região

07

N

esta quinta-feira, 27, o plenário do STF julgou constitucional a proibição de testes de cosméticos em animais prevista em lei do Estado do RJ.
Por maioria, os ministros também decidiram que,
embora o Estado-membro possa, sim, dispor sobre a
proibição dos testes; o ente-federado não pode proibir a
comercialização de produtos testados em animais, pois é
competência privativa da União legislar sobre comércio
interestadual.
A lei “proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos,
higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes,
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo de
proibições e sanções previstas em outros dispositivos legais: municipal, estadual ou Federal”.
De acordo com o sócio do escritório Mauro Menezes
& Advogados, Gustavo Ramos, que representou a HSI Humane Society Internacional no caso (amicus curiae):
“a decisão do STF, ao declarar constitucional a lei do Estado do Rio de Janeiro na parte que veda a utilização de
animais em testes para a produção de cosméticos e afins,
representa uma vitória da causa do bem-estar animal
em todo o mundo, em prol da eliminação da imposição
desnecessária de sofrimento aos animais. Privilegiou-se
a diretriz constitucional de proteção à fauna e do reconhecimento da ética animal como um valor intrínseco e
independente do interesse dos humanos. A decisão do
STF impulsiona ainda, haja vista a densidade dos votos
vencedores, a edição de legislações semelhantes em outros Estados no Brasil e até mesmo a edição de uma lei
semelhante em nível federal, na linha do movimento global capitaneado por entidades como a Humane Society
Internacional”. (Processo: ADIn 5.995)
Fonte: migalhas.com.br
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Brunetto

São Miguel/Carazinho/ Passo Fundo/Erechim
OS RICOS SEMPRE TIVERAM E
TERÃO MAIS ATENÇÃO
lgumas pessoas há tempos já deveriam
saber que quem tem mais dinheiro sempre será mais cortejado, mais valorizado mais
tudo. Essa prática existe desde que surgiu a
humanidade. E continuará assim eternamente.
Principalmente em cidades do porte de São Miguel. Isso é a coisa mais normal do mundo.
Portanto, não queira se comparar a alguém
mais rico – independente de como ele conseguiu acumular uma boa condição financeira. É
para o seu próprio bem. Do contrário ficará decepcionado, frustrado e revoltado.
Console-se e coloque-se no seu lugar ou
acerte da mega-sena.

A

TAREFAS IMPOSSÍVEIS:
omesticar o Ciro Gomes
- Sobrar dinheiro ao fim de uma obra
- Curar anorgasmia de feminista
- Celebrar a loucura alheia
- Acreditar no Instagram
- Ver uma mulher totalmente satisfeita
- Viver sem celular

-D

COISAS QUE APRENDEMOS
COM O TEMPO (PARTE II)
odo mundo “gosta” de ver você crescer
profissionalmente, até começar a supe-

-T

rá-los.
- Se a casa do seu vizinho está em chamas, a
sua também está em perigo.
- Não deseje colher frutos daquilo que nunca
plantou.
- Dê às pessoas uma segunda chance, mas
nunca uma terceira.
- Nunca dê um aperto de mão sentado.
- Escute o que as pessoas têm a dizer. Não
interrompa; deixe-as falar.
- Cuidado com as pessoas que não tem
nada a perder.

FILOSOFIA DE BOTEQUIM
e você acha que ama duas pessoas ao
mesmo tempo, escolha uma terceira.
Porque se você amasse a primeira não teria
uma segunda opção. E se você amasse a segunda, não continuaria a dúvida”.

“S

Karen Pereira de Lima

Éllen Magnii

CONFIE NO TEMPO
esplêndido tempo. O magnífico tempo. O
grande esclarecedor. Perfeito na ‘arte’ de
desmascarar. Sem medo, enfrenta e encara. Extremamente hábil em perseguir a verdade para
mostrar as faces genuínas - bem diferentes das
‘aparentes’ -.
O tempo não perdoa. E faz estragos. Lembro
em tantos que já protagonizou e imagino ‘nos
que estão por vir’. Às vezes é vagaroso. Mas isso
é insignificante. O importante é que o tempo
não falha. E no final de cada ‘missão’ sempre
convida o deboche para gargalhar.

O

MUDE A PERGUNTA
ão pergunte qual é o sentido da vida. Pergunte-se qual é o sentido da SUA vida.
Todo santo dia.

N

DEPOIMENTO DE UM IDOSO
DE 75 ANOS DE IDADE
isicamente, envelhecer é uma merda. A
visão vai diminuindo. Os dentes dão cada
dia mais trabalho. Os ossos vão ficando mais
frágeis. Sua força física diminui, entre outras
coisas chatas.
Mas se você usa bem seu tempo neste planeta focando nas coisas eternas e não nas passageiras, você adquire tantas coisas boas que
esse acaba sendo um preço menor a pagar.
MAS ATENÇÃO: Se durante sua vida você
não adquirir um pouco de sabedoria, humildade e espiritualidade vai chegar na velhice com
prejuízo duplo. Será um idiota completo dentro
de um corpo velho e cansado.

F

LEALDADE
ealdade é o melhor que uma pessoa pode
lhe oferecer. Ela não precisa concordar
em tudo com você. Não precisa estar o tempo
todo ao seu lado e nem mesmo precisa estar
disponível. Mas lealdade é fundamental.
A lealdade deve ser sempre enaltecida. E, principalmente, aqueles que são leais com a gente.

L
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MÉTODO PARA CONSTATAR
A GRAVIDADE DA COVID 19
ão sou médico, mas converso com muitos deles – de várias especialidades.
Desses diálogos, quando o assunto foi o coronavirus, entendo que quando uma pessoa testar positivo a primeira atitude a se fazer é uma
tomografia dos pulmões para analisar como
estão. Conforme o resultado adotar o melhor
procedimento. E repetir o exame em dez dias
para nova análise.

N
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‘ZOMBADORES QUE SÃO ZOMBADOS’
s tentativas - aparvalhadas - de alguns e
algumas de São Miguel que querem atingir seus algozes não são desprezíveis, mas, sim,
risíveis.
Na verdade, é mais um exemplo de que,
quando se trata da cultura de um povo, certos
costumes continuarão sendo praticados por
muito tempo.
Lamento que determinadas atitudes, inevitavelmente, respinguem nos evoluídos que não
perdem tempo com ‘miudezas’.

A

OBSERVAÇÃO
BEM ISSO
ostaria de lembrar que há mais pergunarte da política é não comprometer seus
tas do que respostas e que nem as mevalores para obter o que se mostrar poslhores respostas nem as melhores perguntas
sível. O resto é venalidade, corrupção e imoforam encontradas ainda.
ralidade.
SIMPLES, ASSIM
CABE MANDADO DE SEGURANÇA PARA
maginem uma sociedade começando do
QUESTÃO CONTROVERTIDA?
zero. Haveria os que agiriam para criar riodo
mundo sabe que o Mandado de Sequeza e os que agiriam para consumir a riquegurança
serve para tutelar direito líquido
za sem produzi-la.
e
certo.
Mas
se
o direito a embasar a medida for
A polícia serviria para proteger os primeiros
controvertido
nos
Tribunais?
dos segundos e estes precisariam de políticos
O STF possui enunciado de súmula para
para tornar o roubo legal de maneira que a polícia não pudesse fazer nada para combatê-lo. estabelecer que a controvérsia sobre o direito
Parece simples demais, não? Pois é. Parece posto em causa não afasta o cabimento do MS.
Súmula 625: Controvérsia sobre matéria de
simples demais porque é simples assim.
direito não impede concessão de Mandado de
Segurança.
BARBEIROS
elevada proporção de veículos em São MiNO MEU ENTENDER
guel se equivale ao número de motoristas
ara obtermos respostas satisfatórias para
que não poderiam conduzir nem carroças.
os problemas da vida é preciso gastar
99% do tempo elaborando as perguntas corretas.
Ter um monte de respostas prontas, palpites
e opiniões sobre como as coisas são ou deveriam ser, apenas aprofunda nosso abismo cognitivo. A realidade é muito mais complexa que
a ficção.
O mundo de hoje oferece uma profusão de
respostas aparentemente satisfatórias para
perguntas fundamentalmente equivocadas.

G
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A

P

ENTENDA AÍ GAFANHOTO
uando você abre mão de suas convicções
e entrega sua alma para o inimigo almejando a vitória em uma batalha, a guerra já está
perdida.

Q

Mônica Franciele

Laura Giongo

DICAS
esses últimos dias assisti duas obras cinematográficas sobre a mentira e suas
consequências. Uma foi “Chernobyl”, uma obra
de ficção construída sobre fatos reais que narra como a mentira cria consequências severas
quando os mentirosos têm tanto poder.
A outra foi “Democracia em Vertigem”, um
documentário construído sobre ficções que
habitam a mente daqueles que acreditam nas
mentiras dos poderosos e resolvem lhes dar
respaldo produzindo as suas próprias.

N

DIREITO ADQUIRIDO
ireito adquirido só tem legitimidade se e
quando aquele de quem ele foi adquirido
tiver concordado livremente.
Se não houve concordância, não há direito
adquirido, mas sim um direito violado.

D

E COMO DISSE O ILUSTRE (o cafajeste)
rasil, um país onde o solteiro não encontra uma namorada, e o casado tem quatro.

B

IGUAL A MULHER DE MALANDRO
ossa relação com o Estado é como a de HÁ DEZ ANOS
mulher de malandro. De que adianta ser
a semana passada, durante sessão da Câbem tratada de vez em quando, com flores, premara, o presidente do Legislativo, Flávio
sentes ou afagos, se é espancada sempre que Ramos, PMDB, desligou o microfone do verereclama que tem seu dinheiro roubado da car- ador Gilmar Frigeri, PT. “Fez isso por medo de
teira ou que deve cumprir obrigações à força?
ouvir verdades”, afirma o petista.
A diferença entre a mulher de malandro e o *Coluna Roger Brunetto, 03 de junho de 2011.
pobre cidadão é que nossa união estável com o
Estado é compulsória, imposta unilateralmenO SOM
te por ele.
squeça o que nos falaram antes que fiÉ por isso que nós, vítimas dessa coerção,
quemos velhos demais. Mostre-me um
sancionamos nosso algoz para parecer que a jardim que esteja ganhando vida”. Parte da lerelação é consentida.
tra de ‘Chasing Cars’ – Snow Patrol.

N

N

“E
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Fiesc promove atividades
relativas à Semana na Indústria
Encontro reuniu vice-presidência regional, presidentes de
sindicatos patronais e empresários locais

Ascom/Fiesc

São Miguel do Oeste

O

Sesi/Senai de São Miguel do Oeste realizou
na semana passada diversas atividades relativas à
Semana da Indústria. Na
abertura das atividades,
aconteceu também a reunião mensal da vice-presidência regional Extremo-Oeste da Federação das
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).
Com todos os alunos
do Ensino Médio do Se3si/
Senai conectados remotamente, o vice-presidente da
Regional Extremo-Oeste,
Astor Kist, falou da trajetória na indústria, significado
da indústria para o Sistema Fiesc e perspectivas de
futuro e contribuição dos
jovens neste contexto. Os
presidentes dos sindicatos
patronais ligados à Fiesc
também participaram e

Reunião mensal da vice-presidência regional da Fiesc foi uma das atividades da programação

contribuíram para o bate-papo.
Na quinta-feira, as atividades seguiram com outra
palestra, desta vez com empresário do ramo têxtil e
ex-presidente do Sindivestuário, Irton Edgar Lamb.
Ele fez uma breve apresentação e trajetória na indústria sobre seu ramo de

atuação, demanda por mão
de obra qualificada atual,
futuras oportunidades profissionais e perspectivas de
futuro e contribuição.
Na sexta-feira, das 19h
às 20h, aconteceu o encerramento das atividades,
com coordenador de Educação Profissional do Senai, Willi Robert Sobotka,

e a coordenadora da Faculdade Senai, Josiane Betat.
Eles falam da apresentação
e trajetória na instituição,
possibilidades de qualificação profissional ofertadas frente às demandas da
indústria contemporânea.
Essa é direcionada aos alunos e pais do Ensino Médio
do Oeste e Extremo-Oeste.

Ação recupera áreas públicas que estavam abandonadas
Belmonte

A

administração municipal de Belmonte realizou
nos últimos dias trabalhos
de limpeza e recuperação de
duas áreas públicas do município. A primeira ação foi
na área industrial e a outra
no campo municipal. Conforme o prefeito Jair Giumbelli, o terreno destinado à
área industrial, apesar de
ainda apresentar uma série
de irregularidades junto ao
Deinfra em relação ao acesso e via lateral, precisava
urgentemente de uma inter-

- 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)

venção.
O local, que já servia
como depósito de entulhos e restos de materiais
e estar com o mato tomando conta, passou por uma
limpeza geral. Agora, o
trabalho se concentra na
regularização e adequação
do acesso à rodovia, que,
segundo o Deinfra, é irregular e que ainda faltam
documentos no processo.
Outro local que há anos
estava abandonado e passou por uma repaginação
foi o campo municipal. O
que era apenas um espaço

Ascom/P-Belmonte

Área industrial ainda apresenta uma série de
irregularidades junto ao Deinfra

abandonado, com grama
alta e rodeado de mata, foi
limpo e readequado. A Ad-

ministração também estuda uma forma dar melhor
uso ao local.
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Começam as tratativas para
feira municipal de 2022

Horóscopo
Semanal

ÁRIES

21/03 a 20/04

Equipe de Governo e empresários locais já iniciaram o planejamento do evento
Belmonte

A

administração municipal de Belmonte iniciou
na noite de sexta-feira, 28,
as tratativas para a organização da feira municipal
de 2022. O prefeito Jair
Giumbelli, acompanhado
da equipe de governo, se
reuniu com os empresários
locais para dar os primeiros encaminhamentos do
evento, que já está prevista para março do próximo
ano. O encontro foi na Câmara de Vereadores.
Vários pontos foram

abordados, como a forma
de participação do poder
público e do ´setor privado,
a composição da CCO, busca de recursos e incentivo
à participação de todos
os setores. Ainda houve a
definição da escolha das
soberanas, cujas regras serão montadas e divulgadas
nos próximos dias.
“A feira será pensada
e organizada em parceria
com todos setores produtivos. Queremos que todas, pequenas ou grandes
empresas e produtores
tenham seu espaço para

Ascom/P-Belmonte

realização de um evento
sólido e justo”, enfatiza o
prefeito.

Vigilância Sanitária alerta para lei que
proíbe criação de animais

Santa Helena

A

Vigilância Sanitária de
Santa Helena tem recebido denúncias de moradores sobre a criação
de animais em espaço não
adequado, não autorizado
ou não previsto na legislação. Conforme a fiscal da
Vigilância Sanitária Mariza
Falcão, é necessário que
o cidadão colabore para
uma cidade melhor, saudável e mais limpa. “Não
é permitido a criação de
suínos, bovinos, equinos,
caprinos ou aves em seu
terreno na zona urbana do
município”, lembra.
Ela disse que é necessário a população compreender que existe uma lei
municipal que disciplina
e rege as condutas do cidadão para um convívio

social amigável no perímetro urbano, para o melhor
relacionamento entre vizinhos. Mariza ressalta que
a Secretaria de Saúde e a
Vigilância Sanitária pedem
à população que respeite a
lei e eliminem os animais
que, por ventura, criam
em seu terreno no perímetro urbano. É necessário
eliminar os animais num
prazo de até 30 dias.
Caso a situação não seja
resolvida, após o prazo estipulado, a Vigilância deve
tomar as providências.
Mariza Falcão explica que
denúncias só serão atendidas mediante protocolo
junto ao Setor de Tributos do município. “Quem
diz que é direito de todos
morarem em um ambiente
livre de moscas, insetos e
outros que se proliferam

Uma semana mais inspiradora, taurino, e
predominantemente boa nas relações e parcerias. Mas é importante não pressionar e
nem agir de forma impulsiva nos relacionamentos. A ideia é construir laços pela amizade, pelo diálogo e pela capacidade de ouvir e
compartilhar. Planeje seu futuro.

GÊMEOS

Os assuntos de trabalho podem ficar em destaque, geminiano. É hora de mostrar suas ideias
e não ter medo de falar sobre seus sonhos. Abra
seu coração. O cuidado fica por conta do risco
de gastos impulsivos. É importante, ainda, valorizar as conquistas que já fez. Boas notícias e
mudanças estão a caminho.

21/05 a 20/06

mostrar seus produtos,
serviços ou potenciais. O
diálogo nos garantirá a

CÂNCER Permita-se usar mais a intuição, a inspiração e

21/06 a 22/07

LEÃO

23/07 a 22/08

Ascom/P-Santa Helena

VIRGEM

23/08 a 22/09

A150

150.000,00

Fiscal da Vigilância Sanitária Mariza Falcão

a partir das fezes e urina
desses animais, bem como

o mau cheiro que isso causa, é a lei”, explica.

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

Correção anual pelo INCC - no mês base de constituição do grupo.
Assembleias e Contemplações:
1 (uma) contemplação por Sorteio, quantas outras o saldo do grupo permitir no Lance Livre e 1 contemplação no Lance Limitado.
Lance Limitado até 30%. Permitido embutir até 100% do lance.

SAGITÁRIO Você pode ter novidades e oportunidades, sa22/11 a 21/12

Contemplações mensais sujeitas ao saldo de caixa do grupo.
Taxa de administração: 20%

FR: 0,5%.

Grupo com até 999 Participantes
Data
11/12/2020
15/12/2020

cia do que você está vivendo, capricorniano, e
pensar no que quer para o futuro. É hora de
planejar com mais otimismo e mais confiante
de seu potencial. Os assuntos familiares podem
incluir situações conflituosas. Mas mantenha
a calma e resolva tudo com maturidade. Bons
ventos sopram no amor.
Um ótimo momento para os relacionamentos,
AQUÁRIO aquariano. Você pode se sentir mais seguro,
21/01 a 18/02
confiante e cheio de estabilidade e é mesmo
hora de construir coisas mais sólidas em sua
vida. As relações podem se construir melhor
neste momento. As conversas podem ser mais
difíceis em algumas situações, mas nada que
não possa ser resolvido.

22/12 a 20/01

19/02 a 20/03

(*) Seguro de vida obrigatório após a contemplação de 0,0597% sobre a categoria.

Local
Administradora

gitariano. E isso pode vir pelo outro, em suas
relações e parcerias. Mas é importante observer atentamente o que tanto você quanto os
outros estão sentindo, porque há risco de mal
entendidos. O céu do momento pede que você
encontre mais prazer em sua vida.

CAPRICÓRNIO Um ótimo momento para ter mais consciên-

PEIXES

Lance Livre. Permitido embutir até 70% do lance.

Pagamento
7ª Assembleia

O foco da semana está em seus relacionamentos, virginiano. É hora de olhar para o futuro
das relações e pensar em como aprofundar ainda mais seus vínculos. Vale a pena se permitir
mais romantismo. Abra seu coração para falar
sobre o que está sentindo. Ao agir, mantenha a
atenção aos detalhes para garantir o sucesso.

É um bom momento para pensar nas mudanças que deseja para sua vida, libriano, mas é
importante dar passos nessa direção. Não tenha medo de desapegar, fechar ciclos e iniciar
coisas novas. O universo está conspirando a
favor, oferecendo sorte extra para você fazer
acontecer. As relações estão mais delicadas e
exigem diálogo e empatia.
ESCORPIÃO É preciso ter calma, escorpiano, refletir, repen23/10 a 21/11 sar, agir com intuição e cautela. Seus dois regentes - Marte e Plutão - estão tensos entre eles
e isso pode gerar altos conflitos internos e existenciais. Talvez seja preciso conversar com gente que te inspira para tomar as decisões mais
importantes. É hora de ouvir suas emoções.

Fone: 49 99919-7765 Lucivane

180
MESES
174
MESES
PARCELA 100% PARCELA 50% PARCELA 100% PARCELA 50%
1.004,17

Um céu cheio de possibilidades, leonino, mas
que requer cuidados e atenção. Os assuntos
de trabalho estão em pauta, assim como a necessidade de organizar sua rotina e cuidar da
saúde. É importante ter uma rotina saudável
Dê um passo de cada vez e confie mais em si
mesmo. Você pode ter bons resultados.

LIBRA

até a contemplação

CRÉDITOS

a criatividade, canceriano. É hora de buscar as
respostas dentro de si mesmo e diminuir o ritmo
sempre que precisar. Cuide de suas emoções e
também da saúde, e não se cobre velocidade. Ao
planejar seu futuro, seja um pouco mais egoísta
e foque no que você quer e precisa.

23/09 a 22/10

GRUPO 909 - IMÓVEIS - MEIA PARCELA
PLANO

Muita calma nessa hora, ariano, porque apesar da semana começar cheia de inspiração
pra você, pode terminar com movimentos
mais bruscos e intensos. O céu do momento
pede mais introspecção, reflexão e calma.
Evite agir sem pensar e especialmente sem
sentir. Conte mais com a ajuda dos outros.

TOURO

21/04 a 20/05

Prefeito Jair Giumbelli se reuniu com os empresários locais
para dar os primeiros encaminhamentos

11

Um momento para refletir sobre a vida, pisciano. Olhe para suas emoções mais profundas, cuide dos assuntos pessoais e familiares, mas sem deixar de focar nas questões de
trabalho, que podem trazer alguma grande
oportunidade. Confie mais nas respostas da
sua alma e não deixe de usar a criatividade e
a imaginação.
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A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

Com falta de doses, ritmo
de vacinação diminui em SC
Estado havia aplicado 892 mil doses em abril, mas número caiu para 759 mil em maio.
Expectativa de aceleração da entrega de doses pelo governo federal não se confirmou
O Estado de Santa Catarina aplicou menos vacinas
contra a Covid-19 em maio
na comparação com abril,
segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde
(SES). Ao todo, foram 759,3
mil doses de imunizantes
aplicadas durante o mês
de maio, contra 892,8 mil
aplicadas em abril. Entre
os problemas estão a falta
de doses e a dificuldade
em encontrar os grupos
prioritários.
A redução frustra a previsão de aumentar o ritmo
de vacinação. Após janeiro
(56 mil) e fevereiro (162
mil) com número muito
pequeno de doses aplicadas, março (537 mil) e abril
(892,8 mil) indicavam um
aumento na velocidade de
imunização no Estado, mas

PMF/DIVULGAÇÃO

não foi o que aconteceu.
Havia a previsão do
Ministério da Saúde de
aumentar o volume de
entregas de imunizantes a
partir da produção dos laboratórios da Fiocruz e do
Instituto Butantan, mas a
falta de insumos vindos da
China atrasaram a fabricação dos lotes. A expectativa
promoveu o adiantamento

da aplicação de doses da
Coronavac e resultou no
atraso da segunda aplicação para algumas pessoas,
fora do prazo estipulado.
Santa Catarina até registrou leve alta no recebimento de novos lotes, mas
não foi suficiente para acelerar a cobertura vacinal.
Em maio, foram enviadas
ao Estado pouco mais de
MURICI BALBINOT/RCN

Planejamento estratégico
A diretoria da Associação dos Jornais do Interior
de Santa Catarina (Adjori/
SC) reuniu-se de maneira
híbrida - presencial e por
videoconferência - na
última segunda-feira (31)
para definir o planejamento estratégico da entidade
até 2025. Durante um dia
de trabalho, associados e
funcionários da Adjori/

SC discutiram os planos e
prioridades para o futuro
da Associação, que completa 40 anos de história
em outubro. "Nós estamos pensando a Adjori/
SC alguns anos à frente,
estabelecendo os eixos
principais de atuação, e
colocando metas e objetivos a fim de potencializar
ainda mais o trabalho já

realizado, sem prejudicar
as ideias das próximas diretorias que comandarão a
entidade", disse o presidente da Adjori/SC, José
Roberto Deschamps. Entre
os focos, estarão a inclusão
tecnológica, a defesa da
liberdade de expressão e
de opinião, a integração,
a presença no interior, e a
promoção de conteúdo.

1,17 milhão de doses de
vacina, principalmente da
AstraZeneca. Em abril, o
montante recebido havia
sido de 1,03 milhão.
Apesar disso, o Estado
autorizou a imunização
de professores e outros
grupos. "Ao mesmo tempo
que entendemos a necessidade da vacinação dos
trabalhadores da educação,
consideramos o fato de
ainda não termos uma
perspectiva de chegada de
novas doses em quantidade suficiente para cobrir
os grupos de vacinação",
afirmou o superintendente
de Vigilância em Saúde do
Estado, Eduardo Macário.
Ele alerta para a necessidade de aplicação tem
paralelo da vacina contra a
gripe (Influenza).

ENCOLHEU
A pesquisa PNAD trimestral do IBGE mostrou
que a taxa de participação
de pessoas acima de 14
anos na força de trabalho
em Santa Catarina caiu de
63,5% para 59,3% entre o
primeiro trimestre de 2020
e o primeiro trimestre de
2021. Esse é o menor valor
desde o início da série
histórica, em 2012. Isso
significa que, desde que
a pandemia chegou ao
Estado, menos catarinenses estão trabalhando ou
procurando trabalho. O
número total de pessoas
na força de trabalho caiu
de 3,8 milhões de pessoas
para 3,66 milhões em 12
meses, redução de 148
mil, segundo o órgão.
Agora, são 2,5 milhões
fora da força de trabalho.

Prorrogação
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de SC
(Alesc) publicou um ato para prorrogar os efeitos da
Medida Provisória 236, que institui subsídio para operações de crédito a micro e pequenas empresas. A ação foi
necessária porque o Parlamento não apreciou a matéria
no prazo previsto pelo regimento interno, de 45 dias.
O atraso na aprovação do texto é apontado como um
dos reflexos da crise política produzida pelo processo de
impeachment contra o governador Carlos Moisés.

Semana da indústria I
A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc)
concluiu na última sexta-feira (28) uma série de eventos
em comemoração à Semana da Indústria e ao aniversário
de 71 anos de fundação da entidade. Entre 25 e 28 de
maio a Fiesc reuniu empresários, políticos e especialistas
para discutir cenários e perspectivas do setor industrial
e econômico para Santa Catarina e para o país. O tema
mobilidade teve um destaque especial na programação,
assim como propostas legislativas.

Semana da indústria II
A Federação deu bastante espaço para discutir a necessidade de reformas estruturantes ao Estado brasileiro.
A principal delas é a reforma tributária que, segundo especialistas convidados, precisa ocorrer de forma ampla e
abrangente, com união de impostos federais, estaduais, e
municipais. A medida é polêmica, mas está caminhando
no Congresso Nacional. Outra prioridade é a reforma administrativa, que mexe nas carreiras do serviço público e
já está com tramitação avançada em Brasília.

Sicoob lança promoção
'Sicoobcard Mozão Premiado'
SICOOB/DIVULGAÇÃO

O Sicoob lançou a campanha nacional 'Sicoobcard Mozão Premiado' em
comemoração ao Dia dos
Namorados. A cada R$
50 em compras no cartão
de crédito, o participante
pode ganhar um número
da sorte para concorrer a
12 prêmios de 1 milhão
de pontos no shopping
virtual Coopera. Os pon-

tos podem ser trocados
por produtos como TVs,
móveis e smartphones,
crédito na fatura, e até
aporte na previdência ou
conta capital do cooperado. Para participar é
preciso realizar cadastro
no portal sicoob.com.
br/MozaoPremiado. A
promoção é válida entre
1º e 30 de junho.
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Prefeito solicita convênio com Dnit
para segurança na Willy Barth

13

Clínica Veterinária da Unoesc
oferece serviços de qualidade
à comunidade regional
Ascom/Unoesc

Trevisan reiterou ao superintendente Ronaldo Carioni Barbosa o interesse do município na
instalação de semáforos e controladores de velocidade
São Miguel do Oeste

O

prefeito de São Miguel
do Oeste, Wilson Trevisan, manteve reunião
segunda-feira, 31, em Florianópolis, com o superintendente do Dnit, Ronaldo
Carioni Barbosa. A pauta
foi a busca de um convênio
que possibilite melhorias
na segurança da Avenida
Willy Barth, com a instalação de semáforos e controladores de velocidade.
De acordo com Trevisan, o Município se dispõe
até mesmo a colocar por

conta própria estes equipamentos, e investir cerca
de R$ 300 mil, desde que
tenha segurança jurídica
para isso, por meio da celebração de um convênio,
tendo em vista que este trecho, apesar de estar localizado no perímetro urbano
do município, é de domínio
federal.
O prefeito de São Miguel
do Oeste ressalta que desde
a retirada dos conjuntos semafóricos e medidores de
velocidade foi registrado
um aumento no número de
acidentes na Willy Barth e

Ascom/P-SMO

que, há mais de dois meses,
a Administração Municipal
vem solicitando a firmatu-

ra deste convênio, não obtendo resposta do Dnit até
o momento.

Guaraciaba

nos próximos dias mais 10
serãobeneficiados. “Neste
momento nossa fila de espera está praticamente zerada para esta especialidade, porém sabemos que a
demanda aumenta durante o ano, com o surgimento
de novos encaminhamentos”, destacou a secretária.
Daiane explica que no
mês de abril foi realizado
um registro de preço no
valor de mais de R$ 120
mil e que poderão ser utilizados durante todo o
ano, conforme a demanda
for aparecendo por esta
especialidade. Quem presta o serviço é a empresa
Otiouve Clínica Integrada
de Saúde Auditiva.

Saúde investiu nos últimos dias mais de
R$ 24 mil em aparelhos auditivos
Ascom/P-Guaraciaba

A

Secretária da Saúde, Daiane Dorigon

Clinivet conta com um moderno bloco cirúrgico

Reunião ocorreu segunda-feira na capital do Estado

Secretaria de Saúde de
Guaraciaba está investindo em exames, consultas e aparelhos auditivos.
Conforme explica a secretária Daiane Dorigon, os
valores investidos nesta
especialidade somam mais
de R$ 24 mil, somente
nos últimos dias. Além da
disponibilização dos procedimentos, a Secretaria
realiza o transporte dos
pacientes, sempre seguindo todos os cuidados em
virtude da Pandemia.
Segundo Daiane, no
mês de maio foram encaminhados para os procedimentos 10 pacientes e

São Miguel do Oeste

A

Clínica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da Unoesc São Miguel do Oeste (Clinivet) oferece
serviços de qualidade à comunidade em uma estrutura
moderna e completa. Segundo o professor do curso, o
médico veterinário Guilherme Possidonio, os serviços
veterinários são oferecidos, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, por profissionais especializados em diversas áreas da Medicina Veterinária. As consultas devem ser agendadas, previamente,
pelo telefone: (49) 3631-1640.
São oferecidos os seguintes serviços: clínica e cirurgia, exames de imagem (radiografia e ultrassonografia),
exames laboratoriais (sangue, urina, fezes, pele, microbiológicos, parasitários, citológicos, histopatológico,
biopsias) e necropsias. Além de cães e gatos, também
são atendidos pets não convencionais, animais exóticos e silvestres. Os grandes animais são atendidos na
propriedade do produtor ou no Hospital Veterinário de
Grandes Animais em São José do Cedro.
O professor Guilherme Possidonio destaca que os
laboratórios possuem tecnologia moderna e professores altamente qualificados para a realização de diversos
exames. Ele afirma que essa gama de análises disponíveis favorece a identificação efetiva das doenças e das
alterações que os pacientes apresentam.
A Clinivet da Unoesc São Miguel do Oeste também
conta com um moderno Raio-X Digital com o objetivo de
oferecer segurança aos animais. O Raio-X Digital produz
imagens radiográficas de excelente qualidade, que permitem visualizar os mínimos detalhes. Além disso, proporciona maior praticidade, diminuindo o tempo que o
paciente permanece no setor. “O equipamento digital
fornece uma melhor definição e qualidade, sendo eficaz
na identificação e diagnóstico de alterações. Por meio da
obtenção de diagnósticos precisos, os tratamentos são
mais eficazes e, consequentemente, o restabelecimento
do paciente”, explica o professor, Guilherme Possidomio.
São disponibilizadas as especialidades de clínica
médica e cirúrgica, neurologia, dermatologia, patologia
clínica, anestesiologia, imaginologia, patologia, parasitologia, microbiologia e reprodução.
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CDL lança sorteio para o
dia dos namorados

São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 03/06/2021 - Edição 1063

Inverno será seco e frio na
região, agravando a estiagem
Neste inverno são esperadas pelo menos três ondas de frio, com
formação de geada ampla e temperatura negativa

Estado

A
São Miguel do Oeste

A

CDL de São Miguel do Oeste lançará uma campanha promocional intitulada “Todo presente é uma declaração”
para interagir com os consumidores que circularem pela
cidade, durante os 12 primeiros dias do mês de junho. A
campanha contempla o sorteio de 3 prêmios, através do registro do casal num painel que será instalado no calçadão da
cidade. Nele, os casais após o registro deverão postar a foto
em uma de suas redes sociais e marcar a CDL para concorrer.
No dia 14 de junho o sorteio será feito, de forma online,
para divulgar os ganhadores. Na premiação serão sorteados dois passeios para casais, um pela Rota dos Encantos e
outro na Trilha da Pitaia e também um vale compras no valor de R$ 300,00 para serem gastos em qualquer empresa
associada à CDL de São Miguel do Oeste.
De acordo com a Presidente da CDL, Gleice Koop, a ação
é uma iniciativa para movimentar o comércio e fortalecer
essa data tão importante, que aquece a economia local em
diversos setores.

Equipe segue com os trabalhos
para regularização fundiária de
loteamentos

Ascom/P-Guaraciaba

chuva ficará abaixo da
média em Santa Catarina
durante os meses de inverno, especialmente no mês de
junho, mas essa tendência se
estende para julho e agosto.
Segundo boletim da Epagri/
Ciram, a chuva deve ser mal
distribuída no próximo trimestre, com persistência da
estiagem, o que deve agravar
a situação nas regiões Oeste
e Extremo-Oeste. O inverno
começa às 00h32 do dia 21 de
junho.
A temperatura também
deve ficar abaixo da média
e novamente junho será
destaque. Neste inverno são
esperadas pelo menos três

ondas de frio, com formação
de geada ampla e temperatura negativa, sobretudo em
junho e julho. As condições
poderão ser favoráveis a
episódios de neve, principalmente no Planalto Sul.
O trimestre também deve
registrar episódios com chuva forte em curto intervalo de
tempo e ondas de frio, além
da estiagem. Por isso, os meteorologistas recomendam o
acompanhamento diário da
previsão do tempo, especialmente dos avisos meteorológicos publicados no site da
Epagri/Ciram e redes sociais.
Há também expectativa de
enfraquecimento do fenômeno La Niña nos próximos
três meses, com tendência de

Divulgação

Ocorrência de geadas serão constantes em junho e julho

neutralidade.
A chuva é preferencialmente causada pela influência de frentes frias e sistemas
de baixa pressão. Também é
a época de atuação frequen-

te dos ciclones extratropicais próximos ao Litoral, que
oferecem perigo às embarcações, com ventos fortes e
mar agitado, que muitas vezes resultam em ressaca.

Revitalização do ginásio de esportes do
Bairro São Luiz é concluída

São Miguel do Oeste

O

prefeito de São Miguel
do Oeste, Wilson Trevisan, acompanhado do
vice-prefeito, Edenilson
Zanardi, e da secretária de
Assistência Social, Andréia
Rebelato, vistoriaram, na
tarde de quinta-feira, 27,
a conclusão dos serviços
de revitalização do ginásio
de esportes, localizado no
Bairro São Luiz, ao lado
da sede da Secretaria e do
campo de futebol da comunidade.
De acordo com Trevisan, o município investiu
cerca de R$ 450 mil no

local, realizando uma revitalização completa. O
local recebe diariamente
os alunos atendidos pelo
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos e também passará a ser
utilizado de forma mais
ativa pela comunidade.
A área frontal do ginásio também está sendo
revitalizada, além da adequação do campo de futebol e construção de vestiários, que estão em fase de
conclusão.
Integrantes da Associação de Basquete de São
Miguel do Oeste (Abasmo)
também acompanharam

Ascom/P-SMO

Conclusão das obras foram vistoriadas pelo prefeito Wilson
Trevisan e mais integrantes da administração

a visita. A ideia da administração é que uma das
novas finalidades do local
seja a realização de treinos
de basquete. A estrutura

foi elogiada pelos desportistas, que já recebem incentivo do município para
a manutenção de suas atividades.

Prefeito manteve audiências junto ao governo do Estado e deputados
Santa Helena

Reunião tratou detalhes sobre o Loteamento Pelle

Guaraciaba
Setor de Planejamento e Guaraciaba esteve reunido
nesta semana para acertar detalhes da área do Loteamento Pelle, que está em andamento para regularização
fundiária. Conforme explica a responsável pelo Setor de
Planejamento, Eleandra Kunz, a área a ser regularizada
está em condomínio. Participaram da reunião o proprietário Aurélio Pelle e também o representante da área da
condômina Alice Dresch. Do condômino Avelino Pelle e
Vanildo Nunes dos Santos já foram verificados os lotes.
A reunião teve como objetivo a verificação dos lotes
que pertencem a cada condômino para levantamento topográfico, que será realizado na próxima semana, pela
Empresa de Topografia Pré-Moldados Artelaje do município. São 40 lotes que farão parte dessa regularização.
Conforme os proprietários das áreas, alguns lotes foram vendidos há proximamente 40 anos. Eleandra destaca que após várias conversas com o proprietário e a
pedido dos adquirentes dos lotes, a regularização fundiária será encaminhada via administrativa no Cartório de
Registro de Imóveis de São Miguel do Oeste.

O

O

prefeito de Santa Helena, Blásio Hickmann,
viajou a Florianópolis para
encaminhar pleitos do município junto ao governo
do Estado e aos deputados
estaduais. O chefe do executivo foi acompanhado do
secretário de Saúde, Carlos
Roberto Mello, e o assessor
jurídico Alcides Hofer.
Nas audiências, o Prefeito
recebeu a confirmação do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Claudinei
Marques, da liberação dos
recursos para a construção
da sede própria do Centro
de Referência de Assistência
Social (Cras). “O Secretário
também nos garantiu que
seremos beneficiados com
um programa de habitação e
a liberação de pelo menos 20

casas”, afirma Hickmann.
Na Secretaria de Saúde, a
comitiva foi buscar recursos
e soluções para o combate
a Dengue, no entanto, por
hora, não há recursos do
Estado para este fim, mas
ouviram as recomendações
da Secretaria referente ao
combate.
Em relação à estiagem, o
prefeito teve uma audiência
na Secretaria de Agricultura e solicitou equipamentos
para perfuração de poços
e uma retroescavadeira.
“Para ser contemplado precisamos da contrapartida de
pelo menos 25%, mas em relação a isso estamos tranquilos, pois temos recursos em
caixa para este fim”, garante
Hickmann.
No parlamento catarinense, a comitiva de Santa
Helena manteve audiências

Ascom/P-Santa Helena

No roteiro, o prefeito Blásio Hickmann manteve audiência no
gabinete da deputada Marlene Fengler

nos gabinetes dos deputados Fabiano da Luz (PT),
onde solicitaram dois veículos para a saúde. Com a
deputada Marlene Fengler
(PSD) foi encaminhado um
recurso para a pavimentação.
Junto ao presidente
da Alesc, Mauro de Nadal

(MDB), foi encaminhado um
pedido para reformas em
Ginásios de Esportes. “Também visitamos os deputados
Luciane Carminatti, Padre
Pedro e Valdir Cobalchini.
Tenho certeza que a nossa
população terá uma resposta
muito positiva dessa nossa
viagem a capital”, finaliza.

JORNAL IMAGEM

www.oimagem.com.br

SEGURANÇA PÚBLICA

São Miguel do Oeste - Quinta-feira, 03/06/2021 - Edição 1063

Morador de São Miguel do Oeste
morre em acidente no Paraná
O carro em que Carlos estava, um Peugeot 307, com placas
de Chapecó, capotou na rodovia
Matelândia

C

arlos Rangel, de 32
anos, morador de São
Miguel do Oeste, morreu
neste final de semana após
sofrer um acidende de
trânsito na cidade de Matelândia, no Oeste do Paraná. Ele foi identificado por
familiares domingo, 30.
O acidente aconteceu
por volta das 11h de domingo na BR-277, próximo à curva do Castelinho,
em Matelândia. O carro
em que Carlos estava, um

Peugeot 307, com placas
de Chapecó, capotou na
rodovia. Socorristas foram
acionados, porém, Rangel
já estava sem vida.
O corpo da vítima foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) de Medianeira
(PR), onde passou por necropsia e foi liberado após
o reconhecimento feito por
familiares. O corpo da vítima foi transladado para
São Miguel. O sepultamento ocorreu às 16h30 de segunda-feira (31).

O

suspeito de matar
Mauricéia de Fátima
Estraich, de 21 anos, em
Descanso, teve a prisão
preventiva decretada pelo
Poder Judiciário. O acusado de 24 anos, cujo nome
ainda não foi revelado pela
Polícia Civil, está preso
desde o dia do crime.
Para a Polícia Civil, as
provas colhidas até o momento demonstram com
clareza a materialidade
do homicídio com indícios
suficientes de autoria. Entretanto, a ausência de al-

guns laudos periciais não
permitiu a conclusão do
inquérito policial. Conforme a polícia, os exames
devem esclarecer importantes circunstâncias do
caso e auxiliar na correta
tipificação dos fatos.
Por essas razões a Polícia Civil formalizou o pedido de prisão preventiva,
que, segundo o delegado
Cleverson Muller, se fundamenta na necessidade
da manutenção da ordem
pública, por conveniência
da instrução criminal e
para assegurar a aplicação
da lei penal.

Praça Valnir Bottaro
Daniel é alvo de
vandalismo

Ascom/P-SMO

Divulgação

Vândalos arrancaram diversos assentos que estavam
instalados nas arquibancadas

São Miguel do Oeste

A

Carlos Rangel foi sepultado segunda-feira,
em São Miguel do Oeste

Suspeito da morte de Mauricéia Estraich tem
prisão preventiva decretada
Descanso

15

Divulgação

Mauricéia foi encontrada morta e carbonizada dentro da
própria residência, no dia 28 de Março no Loteamento
Horizonte, em Descanso

Praça Walnir Bottaro Daniel foi alvo de vandalismo
na noite de quinta-feira, 27. Vândalos arrancaram
diversos assentos que estavam instalados nas arquibancadas. A Secretaria Municipal de Urbanismo lamenta o
ocorrido, e informa que câmeras de videomonitoramento do Município flagraram a ação, cometida por três adolescentes, e as imagens foram repassadas às autoridades
competentes. A Polícia trabalha na identificação e localização dos suspeitos. O setor de patrimônio da prefeitura
apurou o dano de 79 unidades de assentos de polipropileno.
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