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EDITORIAL
LUIZ CARLOS
PRATES
Milagres existem

Sim, milagres existem. Já vou falar deles, dos milagres de que
somos capazes. Mas antes preciso dizer que essa manchete – Milagres existem – estava na capa de um jornal um dia após uma inesquecível vitória do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain por 6x1
na Copa dos Campeões da Europa, foi semana passada.
A vitória do Barcelona parecia impossível, afinal, havia perdido
o primeiro jogo por 4x0 e precisava vencer por diferença de 5 gols.
Venceu. Foi um “milagre”, muitos disseram. Não, não foi um milagre
no sentido comum da palavra. Foi uma possibilidade transformada
em realidade, isso sim. E é aqui que eu queria chegar.
Chamamos de milagre algo que não podemos explicar, mas que
é perfeitamente possível, tanto que os milagres acontecem. Vale
para tudo na vida, especialmente para diagnósticos sombrios na
saúde das pessoas... Não há doença fatal, que mate garantidamente pós o diagnóstico médico, não há. Todavia, convivemos com os
prognósticos fatais – Ah, coitado, não tem cura! E todos ficam a espera do fim... Estupidez refinada.
Curioso, nascemos ouvindo dizer que enquanto há vida há esperança... E que a esperança é a última que morre. Em outro canto, um jovem pobre, ele ou ela, tem todas as possibilidades para ser
o que quiser na vida, basta que... Tenha um ideal, mantenha o foco
nesse ideal, estude e trabalhe incansavelmente para chegar ao pote
dos seus desejos. Chegará.
Não existe na vida humana o impossível, claro, desde que o sonho, o desejo, seja sobre algo de que possamos ser capazes. O milagre é nosso. Ninguém, entre nossos amigos, está sonhando em ser
Papa ou Princesa de Gales, ninguém, afinal, não são loucos. Mas
fora das loucuras, tudo nos é possível, inclusive os tais milagres.
Com fé e luta, os “milagres” nos podem levar à cura de qualquer
moléstia e ao sucesso em qualquer negócio, afinal, dentro de nós há
algo que chamamos de intuição, que é um conhecimento que nos
chega à mente e que não sabemos de onde vem, mas que nos aponta caminhos e nos traz “certezas”...
Se você neste momento está passando por um sufoco é bem
provável que nem precise esperar por um milagre... Se o sufoco for
na saúde, seja qual for o mal, creia na cura. Creia. Tudo é possível
ao que crê - diz o Evangelho de Marcos, 9:23... E aí estará o “milagre”, milagres existem, posto que não os possamos explicar. E a água
benta da testa, o suor, faz parte dos milagres. Crer e agir produzem
o que para os fracos é milagre, mas que são plenas possibilidades da
vida. Bizarro? Também acho, mas os “milagres” são bizarros.

A CARNE É FRACA
A deflagração de outra
grande operação pela Polícia
Federal, intitulada de Operação Carne Fraca, que investiga o pagamento de subornos
ou propinas a fiscais agropecuários pelos frigoríficos para
emitirem certificação de produtos que sequer eram fiscalizados, mostra mais uma vez a
face corrupta de agentes públicos.
As primeiras revelações sobre a operação indicam que a
investigação recai sobre grandes empresas do setor, entre
elas a JBS, onde se inclui Friboi, Seara e Swift, a BRF Brasil
é controladora das marcas Sadia e Perdigão, além de outros
frigoríficos menores.

Consta que Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, preso durante a
Operação Carne Fraca, é tido
pela PF como o líder da organização criminosa, e segundo
consta, é afiliado político do
atual ministro da Justiça, Osmar Serraglio.
Durante a investigação os
agentes da PF identificaram,
por exemplo, que Dinis Lourenço da Silva, chefe local do
Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal
em Goiás, exigiu R$ 300 mil do
representante da Brasil Foods,
para que pudesse permanecer
no cargo, quer dizer, repassaria
esse dinheiro ao seu padrinho

político que lhe asseguraria a
permanência no cargo.
Outra situação flagrada revela que os investigados se articulavam para a substituição
de um fiscal agropecuário honesto e que não fazia parte do
esquema, para colocar em seu
lugar um fiscal que aderisse ao
sistema de corrupção e de vistas grossas na fiscalização.
A depuração no serviço público, com a exclusão e penalização dos agentes envolvidos
em corrupção e outros ilícitos
caminha a passos lentos, mas
num caminhar sem volta, já no
campo político, avançamos a
passos largos para responsabilização e muitos já amargam os
efeitos de uma condenação.

CHARGE

DIFERENÇAS

Vou copiar a nota como a estou lendo. Lá vai: - DIFERENÇAS
– Manchete de um jornal de Boston: “Polícia é elogiada pelo presidente dos Estados Unidos e homenageada com aplausos pela população americana por matar terrorista”. E de um jornal carioca: “Polícia será investigada pelos Direitos Humanos e pelo Ministério
Público pela morte do maior traficante do Rio de Janeiro”. Vou lá
fora cuspir para os brasileiros...

REPETIÇÃO

Manchete – “Brasil só perde para Índia em prejuízos causados
por pequenos furtos em lojas”. E o que “furtamos”? Bijuterias, aparelhos de barbear, roupas de crianças, roupas de grife, perfumes,
queijos, batons, bebidas e carnes nobres... Será que é a pobreza que
faz isso? Brasileiros canalhas e “religiosos”. Gostaria de tê-los a todos na minha delegacia...

FALTA DIZER

Assim nunca vamos sair da crise. Algumas livrarias estão tirando os
livros das vitrinas e as ocupando apenas com games, incontáveis games
e músicas. Games para patetas e músicas para “sertanejos”. Socorro!
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LIÇÕES DE VIDA
Uma pessoa de sucesso é facilmente reconhecida, mas a
grande admiração de todos será pela humildade com que
encara o sucesso, jamais pela ostentação!

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

Depois da farra, a conta...

Foram anos de inebriante populismo petista,
com o discurso de fácil apelo social, eventos
demagógicos prometendo uma revolução estrutural
que nunca saiu do papel, projetos mirabolantes
que resultaram em enormes ruínas e diplomacia
nanica, visando atingir sonhos de grandeza socialista
em terras desconhecidas, na base da corrupção.
A conclusão é inevitável. Só completos imbecis,
avestruzes morais e urubus ideológicos, parasitas
do dinheiro público e do dinheiro alheio insistem
em ignorar toda essa acachapante realidade.
Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro

Não se engane: Lula tem
pouca chance de vencer a
eleição presidencial de 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo “movimentos claros” para se posicionar como
candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições
presidenciais de 2018. Porém, há grandes obstáculos
em seu caminho até o Palácio do Planalto. Segundo a
consultoria de risco político Eurasia, diante de riscos
legais, há boa chance de Lula ser impossibilitado de
competir em disputa. Lula é réu em cinco processos,
sendo três na Operação Lava-Jato, um na Zelotes e
um na Janus. Se condenado em segunda instância, ele
não poderá concorrer a cargos públicos. Além disso, a
base de suporte de Lula é robusta no Nordeste, o que
o tornaria competitivo no primeiro turno. Porém, seus
números de rejeição nos outros lugares do país atingem 76% e não devem melhorar, afirma a Eurasia.

NÃO PERDE A MAJESTADE

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse, por meio
de nota divulgada na quarta-feira (15), que ao longo
de três anos nunca surgiram provas ou indícios
contra ela na Operação Lava-Jato. Na sua avaliação,
são apenas ilações de terceiros, diante das quais
provará sua inocência “mesmo sem saber sequer
do que está sendo acusada desta vez”. Realmente,
a distinta senhora não perde a majestade!

ECONOMIA NO PODER PÚBLICO
O presidente da Câmara de Vereadores, Claudio Barp, assumiu o
Poder Legislativo miguel-oestino com muita austeridade e razoabilidade. Para a transmissão de todas as sessões que são realizadas nas terças
e quintas-feiras, além das solenes, e um programa semanal em rádio,
lançou um pregão presencial para todos os interessados. Para termos
ideia, a legislatura anterior pagava a importância de R$ 4.400 mil para
os mesmos serviços. Neste ano o município desembolsará a importância de R$ 1.900 mil mensais, resultando uma economia superior a 50%.
De parabéns a Mesa Diretora e as empresas que se sujeitaram, pelo pregão, a essa enorme redução de preço, e que sirva de exemplo aos demais
políticos e municípios. Com transparência e oportunidade de todos, um
certame licitatório só traz vantagens ao erário público.

NOVA COLUNISTA

Juntou-se aos qualificados colunistas de nossos
jornais a advogada Cassiane Wendramin, que
passa a escrever sobre Direito e Saúde. Um tema
de enorme utilidade e que trará aos leitores do Líder
matérias direcionadas à área, voltadas aos direitos
e deveres dos pacientes e profissionais
da saúde. Seu diferencial é o tema,
até então não escrito em jornais
regionais, preenchendo uma
lacuna existente, e oportuniza a
todos com suas sugestões para
registro. Encaminhe seus
questionamentos para cassi.
wen@hotmail.com.

Jornalismo na 103 FM

A partir desta semana a Rádio 103 FM estará dando um upgrade em sua já aclamada programação
jornalística. O programa Atualidades, que é líder de audiência no horário, passará a ser transmitido
das 8h10 às 12h. Com duas horas a mais e novos quadros. O nosso ouvinte terá muito mais
informação! Já na parte da tarde teremos a estreia do programa Sala de Redação. Com um formato
inovador, o programa será apresentado pela equipe de jornalismo do Grupo WH Comunicações
diariamente, das 17h40 às 18h, diretamente de nossa sala de redação, onde nossos profissionais
estarão fazendo uma análise dos principais fatos do dia. É a 103 FM mais uma vez inovando e
trazendo para o rádio regional as grandes tendências do radiojornalismo.

SICOOB SÃO MIGUEL

POR ENQUANTO...

Na manhã de sábado (11) o Sicoob São Miguel
realizou assembleia geral ordinária no auditório da
agência. Na ordem do dia foi realizada a prestação de
contas do exercício encerrado em dezembro de 2016,
balanços do primeiro e segundo semestres do exercício 2016 e destinação das sobras apuradas. Durante a
assembleia foi realizada a eleição dos componentes
do Conselho de Administração, que terão mandato até agosto de 2021, e a eleição dos componentes do
Conselho Fiscal, com mandado até agosto de 2019,
e outros assuntos. Também foi realizado o sorteio
de três veículos da campanha de prêmios Sicoobcap
2015/2017. De parabéns a competente diretoria pelo
sucesso da Sicoob!

A Justiça Federal de São Paulo concedeu, na tarde de segunda-feira (13), liminar que suspende a cobrança extra pelo despacho de bagagem. A norma havia sido aprovada pela Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) e entraria em vigor no dia 14. Pela decisão da Justiça, ficam mantidas as regras atuais para
o despacho de bagagens, POR ENQUANTO... O pedido de anulação havia sido feito pelo Ministério Público de São Paulo no último dia 9. Segundo o MPF, a
nova regra contraria o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, além de ferir a Constituição por
promover a perda de direitos já adquiridos pelos consumidores. O recurso da PGR foi indeferido pela justiça federal.

DETERMINAÇÃO
E CORAGEM
Ouvimos o pronunciamento do
deputado federal Celso Maldaner
(PMDB) numa comissão da Câmara
dos Deputados, onde afirmou que assim como a Funai defende o índio, a
Justiça do Trabalho defende o empregado. É nítida, segundo o deputado, a
tendência em prol de uma parte em
prejuízo de outra. Disse que a justiça
deveria ser imparcial e que a do trabalho não é. Foi um pronunciamento que
mostrou a coragem do parlamentar e
o empresariado enalteceu as verdades
proferidas por ele. A postura do deputado está agradando a todos os catarinenses e sua determinação valoriza o
homem.

Até a próxima
edição!
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SAÚDE Em 2017, além de São Miguel do Oeste e Bandeirante, o município
de Paraíso passou a ser atendido pela unidade de pronto atendimento

DIRETO AO PONTO
por LUIZ CLÁUDIO CARPES

NOVA LEI, VELHOS PROBLEMAS
O presidente, Michel Temer, irá sancionar a lei Kiss, que
prevê normas para eventos em lugares públicos. Eu disse que
ele VAI assinar. Nem poderá ser diferente. Contudo, começo
me reportando à fraca atuação da bancada gaúcha. O fato trágico da Kiss se deu em Santa Maria, que está no Rio Grande do
Sul. Todos nós sabemos. E quem teve grande iniciativa para
criar esta lei foram parlamentares do Pará. Lógico que a comoção foi nacional, mas sinceramente, eu esperava algo mais
dos gaúchos. Deixando de lado este pequeno detalhe, quero
me reportar a outra questão que será de difícil cumprimento. A fiscalização de capacidades (lotação) dos locais de eventos. Segundo reza o novo texto legal, a capacidade máxima
terá que ser rigorosamente obedecida. Até aí, ótimo. Agora eu
questiono. Como irão fazer tal fiscalização? Quem vai controlar, contar o número exato de pessoas? Haverá alguma pessoa,
policial, bombeiro, designado para isso? Então, mais uma vez
chegamos à velha máxima que os textos legais são muito bem
elaborados, mas muitas vezes ineficientes, ineficazes. Se aqui
fosse os Estados Unidos, seria diferente. Lá, há sempre um policial na entrada dos eventos e quando completa a lotação do
local, o próprio policial é informado, e só voltam a entrar pessoas à medida que outros saiam do evento. De sã consciência,
será que isso iria funcionar aqui no Brasil? É claro que não. Sabemos que aqui (e isto sempre aconteceu) nunca houve respeito. Se a liberação era para 100 pessoas e apareceram 200 pagantes, a maior certeza é que lá dentro estariam 200 pessoas.
Por isso que eu digo que será muito difícil cumprir esta determinação, porque se está legislando e não se preocupando em
como vão fazer para cumprir aquela determinação legal. Fiscalizar aqui no Brasil, será difícil. Cumprir, então, sem fiscalização? Duvido. E duvido muito!

CAIXA INICIOU PAGAMENTO DE CONTAS
INATIVAS DO FGTS. JÁ TEVE GENTE QUERENDO APLICAR GOLPES
A Caixa Econômica Federal começou os pagamentos e trouxe
importantes informações para os que dispõem de algum dinheirinho para sacar. Dito isto, parabéns aos servidores pelo
trabalho. Em segundo lugar, já vieram os golpes. E-mails ou
mensagens por SMS de gente pedindo para informar isto ou
aquilo. O gerente da Caixa, agência de São Miguel do Oeste,
nosso amigo Edmilson, avisa que a Caixa não pede nada de
senha para os correntistas. Ou seja, evite mandar qualquer
informação por e-mail ou por telefone, já que a Caixa não
pede absolutamente nada por estes canais. Qualquer dúvida,
vá até a agência da Caixa mais próxima, esclareça suas dúvidas e evite a ação dos golpistas.

“É possível”, diz gestora sobre
terceirização da UPA 24h
CAMILA POMPEO

Às vésperas de completar
quatro anos de funcionamento, a Unidade de Pronto Atendimento Leonardo Weissheimer fecha os primeiros dois
meses e meio de 2017 com
6.870 atendimentos. Atualmente a Unidade está conveniada com três municípios:
São Miguel do Oeste, Paraíso e Bandeirante. O convênio
com o município de Paraíso
foi formalizado no início deste ano com um repasse mensal de R$ 22 mil.
“Buscamos junto a vários
municípios formar parceria.
Paraíso se mostrou aberto a
negociações e desde janeiro os pacientes de lá tem sido
atendidos na UPA. Isso é bom
porque podemos investir e

sanar as faltas financeiras que
vêm de longa data”, explica a
gestora da UPA, Geni Gireli.
No ano passado, durante
reunião entre o então prefeito
João Carlos Valar e representantes do Instituto Santé, de
Florianópolis, que gerencia o
Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso, foi sinalizada a
possibilidade da terceirização
da UPA 24h. O grupo Santé já
teria demonstrado interesse em administrar a unidade.
Na época, o prefeito justificou
que a terceirização melhoraria a qualidade dos serviços
oferecidos pela UPA. A atual
gestora da Unidade não afasta a possibilidade da terceirização e enfatiza que a principal preocupação é manter a
UPA funcionando e bem.
“Se eu fosse gestora do

município, iria querer manter a unidade funcionando
porque ela tem um papel importante. Não tendo um hospital municipal, temos que
fazer a UPA funcionar bem e
ter uma estrutura de pessoal e de medicação. A terceirização é possível, existem experiências em nível de Brasil
nesse sentido. Mas estamos
trabalhando firme para organizar, colocar as finanças em
dia para que isso não aconteça”, observa.
Atualmente,
segundo
Geni, a UPA 24h conta com o
trabalho de seis médicos divididos em turnos diferentes de
trabalho. Para facilitar e tornar
os atendimentos ainda mais
rápidos, a gestora explica que
é fundamental que a população esteja atenta a sintomas

brandos e graves para que possa identificar o local adequado
para buscar atendimento.
“A saúde tem quatro frentes de atendimento. O mais
simples é prestado na unidade de saúde. Também temos
o Serviço Móvel de Urgência (Samu), com o papel de
estabilizar o paciente no local e o transportar até o local
onde receberá o atendimento adequado. Também temos
a UPA, que é um atendimento de média complexidade. O
hospital recebe casos de alta
complexidade, como fraturas, traumatismos, ou um paciente atendido na UPA e que
não foi estabilizado. A população tem um papel importante para desafogar a emergência do Hospital Regional”,
finaliza.

COMPLICAÇÃO POR ASMA

Filho de ex-presidente da Acismo morre após sofrer infarto
CAMILA POMPEO
A inflamação crônica das
vias respiratórias, popularmente conhecida como asma,
acomete 20% da população
brasileira. Embora não tenha
cura, quando diagnosticada, é
facilmente tratada. No Brasil,
esta é a terceira causa de hospitalização pelo SUS, provocando 376 mil internações ao ano,
de acordo com estudos epidemiológicos do Datasus. Os dados epidemiológicos colocam
o Brasil como 8º país no mundo em número de casos de
asma. Segundo o Ministério da
Saúde, duas mil pessoas mor-

rem em decorrência da doença por ano.
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. O pulmão do asmático é
diferente de um pulmão saudável, como se os brônquios
dele fossem mais sensíveis e
inflamados - reagindo ao menor sinal de irritação. Na segunda-feira (13) Fábio Roberto
Lamb, de 30 anos, morreu após
sofrer um infarto decorrente de complicações pela asma.
O jovem era filho do ex-presidente da Acismo, empresário
de São Miguel do Oeste e que
foi candidato a vice-prefeito
no último pleito pelo PDT, Ir-

ton Lamb. Fábio sofria de asma
e estava internado há uma semana, quando teve o quadro
de saúde agravado e precisou
ser transferido para Chapecó,
mas não resistiu.
Em entrevista recente ao
Jornal O Líder, o médico pneumologista Alisson Martins explicou que apesar do elevado número de internações por
asma, são raros os casos que
podem evoluir para óbito. No
entanto, reforça que é preciso que o paciente fique atento
para os sintomas e o tratamento da doença. “A asma, apesar
de não ter um número alto de
óbitos, é a quarta causa de in-

ternações no Brasil. Em uma
crise grave de asma o paciente
pode ter uma parada respiratória, que faz o coração parar por
falta de oxigenação. A asma é
uma doença tratável, o paciente terá uma vida normal se fizer
o tratamento”, finaliza.
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SÃO MIGUEL DO OESTE Nesta semana a equipe responsável
pelo trabalho realizou a instalação da parte elétrica do
elevador, o que deve ser finalizado neste fim de semana

Prédio da Câmara de Vereadores
deve ser inaugurado em maio

TESTAMENTO

parte física e agora a questão
do mobiliário, o que deve ser
finalizado até na terça-feira
que vem”, menciona.
O plenário da nova sede
será de espaço mais amplo e

terá capacidade para 220 pessoas, o dobro de hoje. Além
disso, cada vereador terá seu
gabinete, duas salas de reuniões com um espaço mais amplo para atendimento. O valor

do investimento na obra deve
somar em torno de R$ 3,5 milhões. A inauguração deve
ocorrer no fim de maio, conforme estima o presidente do
Legislativo.

ÁGUAS RESIDUAIS

Entidades promovem atividades em
comemoração ao Dia Mundial da Água
A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o tema Águas Residuais
como o foco das discussões
para o Dia Mundial da Água
2017, celebrado na quartafeira (22). As águas residuais ou esgotos compreendem todo o volume de água
que teve suas características naturais alteradas após o
uso doméstico, comercial ou
industrial. Trata-se de uma
substância com grau de impureza que varia de acordo
com sua utilização, mas que
sempre contém agentes contaminantes e potencialmente
prejudiciais à saúde humana
e à natureza de modo geral.
Para conscientizar a população referente à utilização dos recursos hídricos,
entidades parceiras promovem atividades, palestras,

por EDENILZA GOBBO

gobbo30@hotmail.com

DÉBORA CECCON
MARCOS LEWE
A nova sede da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste deve ser inaugurada no fim do mês de
maio. Conforme informações do presidente do Legislativo, Claudio Barp, o trabalho que iniciou em 2014 está
na reta final. Nesta semana a
equipe responsável pelo trabalho realizou a instalação
da parte elétrica do elevador, o que deve ser finalizado
neste fim de semana. “O passo seguinte que nós estamos
trabalhando é encaminhar as
licitações para aquisição das
cadeiras do plenário, as divisórias de todo o espaço, todo
o mobiliário, os climatizadores, cortinados, mesas. Até
então foi trabalhado com a

DIREITO CIVIL
EM PAUTA

oficinas, exibição de documentários e visitas à estação
de tratamento. O Dia D será
na quarta-feira, às 9h, na
área coberta da Praça Walnir Bottaro Daniel de São Miguel do Oeste, com oficinas
promovidas por diversas en-

tidades.
A enfermeira responsável da Vigilância Sanitária Estadual da Gerência de
Saúde da Agência de Desenvolvimento Regional de São
Miguel do Oeste, Beatriz Soares, lembra que são diver-

sas atividades desenvolvidas. “Tudo foi organizado
em parcerias. O público-alvo
principal são as escolas, mas
a população poderá acompanhar também, principalmente as oficinas na praça no dia
22”, explica.

O testamento é um instrumento que pode ser utilizado para
quem pretende determinar como deve ser partilhado seu patrimônio depois de sua morte.
A doutrina costuma conceituar o testamento como “ato de
última vontade”, já que o mesmo só produzirá efeitos depois
da morte do testador.
Quem pode fazer testamento?
No Brasil, a pessoa maior de 16 anos tem capacidade civil
para fazer testamento, independentemente da assistência de
seus genitores ou representantes legais. Por outro lado, não
existe limitação de idade máxima.
A exigência da lei é que o testador tenha capacidade civil plena no momento da sua confecção.
Como pode ser feito?
No Brasil só se admite o testamento na forma escrita.
Pode ser realizado por escritura pública (testamento público), na modalidade cerrada ou ainda na forma particular.
Recomenda-se, primando pela segurança jurídica, que a opção seja preferencialmente pelo testamento público.
Quais as limitações?
O testamento deve ser individual, não se admitindo o testamento conjunto. Isso significa que mesmo cônjuges devem fazer seu testamento separadamente.
Ademais, quando o testador tiver herdeiros necessários,
qual sejam descendentes, ascendentes e cônjuge, somente
poderá dispor de 50% do seu patrimônio (parte disponível),
tendo em vista que o restante (50%), obrigatoriamente, por
força de lei, caberá aos herdeiros necessários.
O testamento pode ser revogado?
Sim. O testamento pode ser revogado da mesma forma como
foi confeccionado, cabendo ao testador tomar tal decisão.
Considerações finais
O testamento é um instrumento seguro.
Na opinião desta profissional, melhor que a doação em vida,
já que não é raro os filhos abandonar os pais na velhice, quando já repassaram os bens à prole.
Outro fato que destaco é que o testamento pode ser utilizado
como uma ferramenta legal de proteção ao cônjuge sobrevivente. Isso porque o cônjuge pode ser nomeado herdeiro daquele que faleceu antes, assegurando assim uma fatia maior
ao sobrevivente, que, na maioria das vezes, foi quem ajudou a
construir o patrimônio a ser partilhado.
Ademais, o testamento possibilita que o testador determine exatamente quais bens serão destinados a quais herdeiros,
podendo também evitar o litígio nos processos de inventário.
O testamento pode ainda ser o instrumento através do qual
o testador pode blindar bens imóveis com cláusulas de inalienabilidade (proibição de venda), impenhorabilidade (proibição de dar o bem em garantia), buscando proteger o herdeiro.
Pode ainda gravá-lo com usufruto em benefício de uma terceira
pessoa, garantindo sua moradia apesar da divisão patrimonial.
Por fim, o testamento, normalmente elaborado por advogado especializado e feito no momento adequado, além de espelhar a vontade exata do testador, pode evitar distorções que
a divisão tradicional possa vir a gerar, sendo assim uma segura opção.
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SEGURANÇA
Da Central Regional de
Emergência, policiais
acompanham as imagens
registradas pelas câmeras

Em um ano, novas tecnologias
ampliam fiscalização da PM
Instalação das câmeras de videomonitoramento e PMSC Mobile ampliou
o leque de possibilidades dos policiais nas atividades diárias
CAMILA POMPEO

H

á pouco mais de um
ano, 10 pontos de São
Miguel do Oeste são vigiados 24 horas por dia.
É por meio da central de videomonitoramento, instalada dentro do 11º
Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, que pelo menos oito policiais
trabalham diariamente, observando
a movimentação de pessoas e veículos. Resultado de uma parceria inédita entre o governo de Santa Catarina, prefeitura de São Miguel do
Oeste, Poder Judiciário e a Polícia
Militar, cerca de R$ 260 mil foram investidos na central de monitoramento, com 10 câmaras instaladas em locais estratégicos da cidade.
Em pouco tempo de funcionamento, o sistema já trouxe resultados positivos, permitindo a iden-

tificação de muitos criminosos.
Conforme o coordenador da Central Regional de Emergência (CRE),
major Evandro Vieira, aliado ao
aplicativo PMSC Mobile, para tablets e smartphones, o videomonitoramento tem agilizado o trabalho
da Polícia Militar e facilitado a identificação de crimes.
“Hoje, além do rádio de comunicação temos o auxílio dos tablets,
então o policial que está na rua tem
acesso, na hora, ao que é registrado
no sistema. Ele já vai saber o tipo de
ocorrência e os dados básicos, o que
permite a deslocação rápida para
atendimento. É um sistema ágil, de
tecnologia considerável, tudo visando uma maior sensação de segurança”, explica.
As câmeras de monitoramento possuem um campo de alcance
de 360º, num zoom de até 36 vezes,

que pode aproximar uma ação que
esteja em média a um quilômetro
de distância. Durante a noite, a ferramenta também proporciona uma
vigília atenta dos policiais, principalmente no trevo de acesso ao município.
“De acordo com a mancha criminal das localidades que tinham
um maior número de ocorrências e
de trânsito de veículos, foram eleitos 10 pontos para contemplar isso.
As câmeras conseguem girar 360º.
Podemos aproximar para ver a placa de um veículo ou identificar melhor uma pessoa. O simples fato de
se saber que determinadas localidades têm essas câmeras acaba inibindo o cometimento de crimes e infrações penais. É uma ferramenta que
auxilia principalmente durante a
noite, no deslocamento. Conseguimos fazer o acompanhamento em

vários pontos e informar as guarnições”, observa Vieira.
Apesar de possibilitar a identificação de infrações de trânsito, por
exemplo, o principal objetivo das 10
câmeras instaladas na cidade é reprimir outros tipos de crimes. “As
pessoas que trafegam, moram ou
têm comércio nas proximidades se
sentem mais seguras sabendo que
um sistema de alta tecnologia está
monitorando 24 horas por dia. No
trânsito acaba tendo uma repercussão também, mas o grande objetivo
é a segurança pública”, justifica.
Desde que foram instaladas, há
mais de um ano, diversas ocorrências foram solucionadas com base
nas imagens das câmeras. Conforme
o relatório da PM, entre as principais
ocorrências estão a recuperação de
veículos furtados na cidade ou acompanhamento de veículos em fuga.

Incidência de crimes diminui
após videomonitoramento
Após aproximadamente um ano
de implantação do sistema de
videomonitoramento em São Miguel
do Oeste, a Polícia Militar registrou
uma redução nas ocorrências de furto
no município de 9,8%. Levando-se em
consideração somente a área central da
cidade, houve uma redução de 5,04% na
incidência deste tipo de crime.
Quanto às ocorrências de tráfico e
posse de entorpecentes no município,
a redução foi de 12,9%, considerando
somente a área central da cidade. No
que se refere ao trânsito de veículos,
segundo levantamento da PM, houve
um aumento de 21% no número
de notificações de trânsito, pela
possibilidade maior de fiscalização pelo
videomonitoramento.
O levantamento da Polícia Militar,
com base nos dados do Sistema
Business Intelligence da PMSC,
leva em consideração 12 meses
após a implantação do sistema de
videomonitoramento e 12 meses
anteriores à implantação.
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A tecnologia e agilidade da PM
DIREITO E SAÚDE
Por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

CÂNCER E SEUS
DIREITOS COMO CIDADÃO

Mesmo com os esforços das autoridades, a criminalidade preocupa cada vez
mais os catarinenses. Furtos, assaltos, homicídios e conduta arriscada no trânsito são algumas das ocorrências que tiram
o sossego da comunidade. Para a Polícia
Militar, o monitoramento por meio das
câmeras possibilita que mesmo quando
atuarem, os criminosos possam ser identificados e responsabilizados.
“Auxilia na prevenção e repressão porque o PM recebe o chamado do solicitante e nós vamos buscar mais informações
pela central de videomonitoramento para
poder repassar para a viatura. Estabelecimentos furtados, arrombamentos, veículos furtados, roubo à residência, acidentes
de trânsito flagrados em tempo real. São
várias as situações que conseguimos fazer
um acompanhamento pelas câmeras”, enfatiza o soldado Rodrigo Mezadri, um dos
policiais que atua dentro da Central Regional de Emergência.
Na Central de Operações, quando
uma pessoa liga para o telefone de emer-

gência 190, quem atende é um policial ou
um agente temporário da Polícia Militar.
Por meio do Sistema de Atendimento de
Despacho de Emergência (Sade), o atendente gera a ocorrência de acordo com o
nível de prioridade. O plantonista entra
em contato com as guarnições que estão
em rondas pelas ruas da cidade.
“Temos todo o acompanhamento das
viaturas por meio de um sistema com
tempo real. Aparece toda a região, então
sabemos com precisão qual é a rua em
que a viatura está transitando no momento. De imediato repassamos a ocorrência
para a viatura mais próxima se deslocar e
atender a mesma”, explica Mezadri.
Dentro da Central da Polícia Militar
o trabalho é dividido em quatro turnos
de serviço e geralmente é conduzido por
dois profissionais a cada turno. Pelo menos 13 municípios da região são atendidos pela Central Regional de Emergência
da Polícia Militar de São Miguel do Oeste,
que repassa as informações para as guarnições de cada município.

Atualmente, e infelizmente, tem sido comum ouvir as
pessoas falando sobre o câncer, ou porque já foram acometidas pela doença ou, então, conhecem alguém que foi.
Por inúmeros motivos – e o objetivo aqui não é divagar acerca disso – o câncer hoje mata 8,2 milhões de pessoas por ano e temos 14,1 milhões de novos casos a cada
ano no mundo (http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160204_gch_graficos_cancer_fn).
Além disso, 32 milhões de pessoas no mundo vivem
hoje com a doença e justamente por isso é importante que
elas conheçam os direitos que possuem.
Ao receber o diagnóstico da doença o paciente com câncer passa o ter alguns benefícios, dentre eles:

1) Saque do FGTS, PIS e PASEP.
2) Transporte gratuito para realização do
tratamento em localidade cuja distância seja maior
do que 50km.
3) Andamento processual prioritário.
4) Direito a receber todas as informações acerca
de seu tratamento.
5) Cobertura integral do tratamento oncológico
até a alta médica definitiva – seja pelo plano de
saúde ou pelo Sistema Único de Saúde.
Coordenador da Central Regional de
Emergência, major Evandro Vieira

Câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade
Trevo de acesso a
São Miguel do Oeste

Rua Marcílio Dias,
esquina com a La Salle

Rua Sete de Setembro, esquina
com a Padre Aurélio Canzi

Rua Marcílio Dias, esquina
com a Guaranabara

Rua Getúlio Vargas, esquina
com a XV de Novembro

Rua Waldemar Rangrab,
esquina com a Rua Chuí

Rua Almirante Tamandaré,
esquina com a Duque de Caxias

Rua XV de Novembro, com
Rua 21 de Abril

Rua Santos Dumont, com
a Almirante Tamandaré

Rua Barão do Rio Branco,
esquina da Willy Barth

6) Isenção do Imposto de Renda – os rendimentos
que sejam relativos à aposentadoria, pensão ou
reforma.
7) Isenção do IPVA, ICMS e IPI – quando a
doença resultar em deficiência física.
8) Quitação de financiamento de imóvel pelo
Sistema Financeiro de Habitação – quando a
doença gerar invalidez total e permanente.
É importante lembrar que para cada um desses benefícios existem requisitos e aspectos legais que devem ser observados; não se objetiva, aqui, esgotar todas as informações a respeito do tema – até porque se tornaria cansativo
–, mas, apenas, divulgar alguns dos direitos que o cidadão
possui e, comumente, desconhece.
Por isso, advogados e/ou órgão públicos podem auxiliar
o cidadão a elucidar as dúvidas que eventualmente surjam,
ressaltando que todos temos direito à informação, o qual é
um veículo fundamental para o exercício de nossos direito.
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SÃO MIGUEL DO OESTE Expectativa é de que mais de 20 mil declarações sejam registradas
até o fim do prazo nos 21 municípios atendidos pela agência de São Miguel do Oeste

DIREITO DO
TRABALHO EM FOCO
por SIMONE DA COSTA

Professora MSc Unoesc

simone.costa@unoesc.edu.br

Caros leitores e leitoras! Hoje peço licença para compartilhar algo grandioso. Vou ser mamãe novamente. Um
novo bebê está a caminho, mesmo que não planejado já é
muito desejado e amado. No entanto eu, assim como tantas
outras mulheres empregadas, enfrentamos um grande dilema. A maternidade ou o trabalho? Posso garantir que muitas de minhas leitoras já pensaram em não ter filhos para
não atrapalhar a carreira, ou porque o chefe não iria gostar,
ou porque iria prejudicar a empresa, ou por medo de perda de espaço.
Infelizmente essa ainda é nossa realidade. Mulheres julgadas, desrespeitadas e subjugadas pelos chefes, colegas e
até mesmo por outras mulheres no momento que engravidam.
Por mais que tenha o direito garantido por lei, para afastamento por licença maternidade de 120 dias conforme a
legislação trabalhista, que impede que a profissional seja
demitida por este motivo através da concessão de estabilidade, isso não evita que ocorram comportamentos inadequados, grosseiros, discriminatórios e preconceituosos
com as gestantes no trabalho.
Existe um senso comum entre a maioria de empregadores de que a mulher grávida passa a render menos, o que
categoriza a gravidez quase que como doença. A maior parte dos problemas de discriminação parte de piadinhas “inocentes” de colegas, que acham que não há problema em dizer que a profissional vai tirar uma “folguinha”, quando ela
tem uma consulta médica, que faz “corpo-mole” quando
sente um enjoo ou sonolência, que vai ficar 120 dias de férias sem trabalhar, ou pior, se a empresa aderiu à lei 11.770
de 2008, estendendo por mais 60 dias a licença, que vai ter
mais um tempo para passear e se divertir. Mal sabe ele o
serviço que é cuidar de um bebê, de todas as tarefas, desde
banho até a alimentação.
Além disso, os empregadores são os principais algozes de ameaças de desligamento pós-licença, a nove meses
de comentários grosseiros e culpabilização da gravidez por
qualquer erro que seja cometido, fazendo com que o sentimento de gravidez se torne sentimento de culpa e não de
alegria.

Como administrar?
Inicialmente, é preciso ter consciência de que a estabilidade da mulher grávida é protegida por lei, e que qualquer
tipo de o preconceito contra gestantes é crime. Assim, se os
comportamentos inadequados vierem dos colegas, o mais
correto é reportar ao superior. No entanto, se, como de forma recorrente ocorre, for o chefe o autor da discriminação,
o processo é a saída mais provável.

Estou grávida! E agora, o que devo fazer?
O primeiro passo importantíssimo é não esconder a
gravidez no trabalho. Conheça seus direitos e não aceite comentários grosseiros como brincadeira. No entanto, além
de conhecer os seus direitos, é importante aproveitar esse
período e cuidar para que esta nova vida que está chegando venha com tranquilidade e segurança. Afinal, é direito
da mulher ser mãe, ser profissional, ser mulher (autor desconhecido).

Receita Federal estima o recebimento
de sete mil declarações
DA REDAÇÃO
A Secretaria da Receita Federal informou que 3,45 milhões de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) foram entregues pelos
contribuintes até o fim da tarde de quinta-feira (16). O prazo
de entrega começou no dia 2 e
vai até às 23h59 de 28 de abril.
O programa gerador da declaração está disponível no site da
Receita Federal. A declaração
é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano
passado.
A entrega da declaração do
Imposto de Renda 2017 poderá ser feita pela internet, com

o programa de transmissão da
Receita Federal (Receitanet), on
-line (com certificado digital),
na página do próprio Fisco ou
por meio do serviço Fazer Declaração, disponível para tablets
e smartphones.
O chefe da agência da Receita Federal em São Miguel do
Oeste, Ernani Werlang, alerta
para que os contribuintes prestem muita atenção ao declarar,
para não acabar retidos na malha fina. “A omissão de rendimentos é o mais comum. Depois, a questão de despesas com
educação e médicas. As declarações são tratadas no sistema de malha fina. Esse sistema
trabalha com algoritmos e faz a
análise dessas declarações para

identificar contribuintes que
possam ter problemas com as
suas declarações. Se houve um
engano, essa declaração vai ser
retida em malha e o contribuinte vai ser chamado para prestar
os esclarecimentos”, explica.
Precisa ainda declarar o
IR quem recebeu rendimentos
isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$
40 mil; quem obteve, em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação de bens ou
direitos sujeito à incidência do
imposto ou realizou operações
em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. Quando se
trata de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuin-

te com renda bruta superior a
R$ 142.798,50; quem pretende
compensar prejuízos do anocalendário 2016 ou posteriores
ou quem teve, em 31 de dezembro do ano passado, a posse ou
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, com valor total superior a R$ 300 mil.
Em São Miguel do Oeste, a
Receita Federal atende 21 municípios e a expectativa é que
20,3 mil declarações sejam realizadas até o fim do prazo. “Somente em São Miguel do Oeste são sete mil declarações. Em
relação à quantidade de contribuintes que cumprem a declaração dentro do prazo está acima da media nacional”, finaliza
Werlang.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Sicoob destinará R$ 4,48 milhões em sobras para associados

O Sicoob São Miguel promoveu, na manhã de sábado (11), assembleia geral ordinária e extraordinária no
auditório do Sicoob em São
Miguel do Oeste. Durante o
encontro, foi realizada a prestação de contas do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016. Segundo o presidente, Edemar Fronchetti,
o Sicoob São Miguel encerrou
o ano com 63.760 associados,
realizando um total de operações de crédito no valor de R$
715,7 milhões, incluindo investimentos via BNDES. Um
total de depósitos no valor
de R$ 639,6 milhões. As sobras totais chegaram em 2016
a um valor de R$ 24 milhões,
dos quais, R$ 4,48 milhões se-

rão distribuídos aos associados em conta corrente.
O presidente enfatiza que
com esse demonstrativo e dos
anos anteriores o Sicoob São
Miguel tornou-se a 28ª maior
cooperativa de Crédito do Brasil, a 10ª maior cooperativa do
Sistema Sicoob (em número de
ativos) e a 2ª maior Cooperativa do Sicoob SC/RS. Durante a
assembleia geral extraordinária foram realizadas mudanças
estatutárias, dentre elas na destinação das sobras, sendo incluído valor maior no resultado
que é dividido entre os associados no fim de cada exercício.
Segundo ele, na perspectiva anterior, 70% do valor
era capitalizado e 30% dividido entre os associados e ago-

ra 50% será distribuído em dinheiro na conta corrente dos
associados (conforme suas
movimentações) e 50% permanece no Fundo de Estabilidade Financeira. Na manhã
de sábado também ocorreu o

sorteio dos últimos três carros
da campanha de capitalização
do Sicoob São Miguel, que foi
sorteado para Cristiane Gonçalves, de Dionísio Cerqueira;
e Otmar Justen e Névio Corso,
de São José do Cedro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Presidente da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE
GUARACIABA, situada na Linha Indiozinho, interior no município de Guaraciaba,
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 18.398.064/0001-58, Inscrição
Estadual nº. 257.089.004, registrado na Jucesc 42400023894 em 26/06/2013,
no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 41º do Estatuto Social,
convoca os 469 cooperados com direito a voto, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de Março de 2017, na
sede da Cooperativa, na linha Indiozinho, interior, na cidade de Guaraciaba/
SC, em primeira convocação às 18:00 horas, com dois terços dos cooperados
presentes, em segunda convocação às 19:00 horas com a metade mais um, e
em terceira e última convocação às 20:00 horas com o mínimo dez cooperados
presentes, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1º) – Re-Ratificação da Assembleia Geral Extraordinaria n. 07, realizada em 28
de Dezembro de 2016.
Guaraciaba/ SC, 15 de Março de 2017
SERGIO SCALCO - Presidente
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Bolsa-Família pode mudar
para estimular o mercado
formal de trabalho
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário,
Osmar Terra, informou na segunda-feira (13), no Rio
de Janeiro, que o governo vai lançar, no fim deste mês,
um pacote de medidas de inclusão produtiva para os
beneficiários do Bolsa-Família. Entre as iniciativas,
figura a manutenção do benefício por até dois anos
para quem conseguir um emprego com carteira de
trabalho assinada, a fim de aumentar a formalização
do mercado de trabalho. “Hoje, o Bolsa-Família é uma
causa importante, senão a maior, da informalidade do
mercado de trabalho porque as pessoas morrem de
medo de perder o Bolsa-Família se arrumar emprego.
E, se arrumam um emprego, não querem assinar
carteira [de trabalho]”, acrescentou o ministro.

ECONOMIA E NEGÓCIOS
por RAQUEL BASSO HÜBNER
raquel@jornalolider.com.br

Aeroporto de Chapecó será
ampliado no segundo semestre

Receita Federal usa informações
de redes sociais para
investigar contribuintes
As informações das redes sociais se tornam um
indício que, somado a diversos outros dados,
possibilita aos auditores fiscais realizar cruzamentos
de informações bancárias, cartórios, veículos,
declarações de fontes pagadoras, profissionais
de saúde, aluguéis, entre outras. A estimativa é
de que esse método já tenha contribuído para
atribuir responsabilidade tributária a mais de
dois mil contribuintes. A multa para quem omitir
informações é de 75% do imposto devido, além da
cobrança de 27,5% de IR sobre o bem. Se a Receita
considerar que houve fraude, a multa pode chegar
a 150% do imposto devido, além dos 27,5% de IR.

Produção industrial cresce
em SC e mais oito estados
Apesar da queda de 0,1% da indústria nacional, nove
dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) tiveram aumento na
produção, na passagem de dezembro de 2016 para
janeiro deste ano. As maiores altas foram observadas
no Espírito Santo (4,1%), Goiás (2,4%) e Pará (2,4%).
Também começaram o ano com alta na produção
Pernambuco (2,1%), São Paulo (1%), Minas Gerais
(0,7%), Santa Catarina (0,6%), Amazonas (0,5%) e Rio
de Janeiro (0,3%). Cinco locais acusaram queda na
produção entre dezembro e janeiro: Bahia (-4,3%),
Ceará (-3,4%), Rio Grande do Sul (-3,1%) e Paraná
(-0,8%), além da região Nordeste, que congrega
os dados de todos os estados da região (-1,8%).

O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon (PSB), aguarda para
agosto ou setembro recursos da Secretaria de Aviação Civil (SAC) no
valor de R$ 9 milhões com o objetivo de ampliar o Aeroporto Serafim Enoss Bertaso. Na oportunidade, o prefeito apresentou o projeto
para aumentar o terminal de 1,1 mil metros quadrados para 2,38 mil
metros quadrados. Essa é uma medida para atender a atual demanda, que foi de 35 mil pessoas em fevereiro deste ano, 1 mil a mais do
que em fevereiro de 2016. Em 2018, o prefeito pretende conceder o
aeroporto para a iniciativa privada construir um novo terminal.
MOBILE EM ALERTA
Conforme o relatório da CompTIA com foco no Brasil, o International Trends in Cybersecurity, 81% dos negócios brasileiros já reportaram algum incidente de segurança envolvendo o mobile, como perda de dispositivos, malwares e ataques
de phishing. Como a maioria das ferramentas para uso no ambiente de trabalho não oferecem a agilidade necessária no mobile, colaboradores
das empresas acabam por recorrer
a aplicativos como o Skype, WhatsApp e Messenger para preencher essa
lacuna de produtividade, algo que
pode custar caro em termos de segurança da informação.

“O sucesso normalmente vem
para quem está ocupado demais
para procurar por ele”
Henry David Thoreau

Santa Catarina ganha primeira
Sociedade de Garantia de Crédito
para microcrédito do Brasil
A Associação das Organizações de Microcrédito e
Microfinanças de Santa Catarina (Amcred-SC) e o SebraeSC inauguraram, na terça-feira (14), a primeira Sociedade
de Garantia de Crédito para microcrédito do Brasil. Por
meio de cartas de aval, a SC Garantias irá possibilitar que
microempreendedores individuais, micro e pequenas
empresas tenham acesso a empréstimos de até R$ 20 mil,
que serão fornecidos por OSCIPs, Organizações de Sociedade
Civil de Interesse Público, credenciadas na SC Garantias:
Banco da Família, Blusol, Banco do Empreendedor,
Extracredi, Credisol, Crecerto, Casa do Microcrédito,
Bancri, Juriti, Credioeste, Crediamai, Acredite, Planorte,
Polocred. De acordo com um levantamento feito pelas
OSCIPs catarinenses, cerca de 25% dos empreendedores
que buscam empréstimo nas instituições não conseguem
por falta de um avalista em condições compatíveis com o
nível de risco da operação. A carta de aval às empresas será
concedida após uma análise técnica que irá definir se a
empresa está ou não apta a pagar o empréstimo solicitado.

Sebrae dará consultoria
gratuita sobre crédito para
pequenos negócios
O Sebrae começou a oferecer na quinta-feira (16) serviço
gratuito de consultoria sobre crédito para pequenos
empresários, conforme relatam Laís Lis e Luciana Amaral,
do G1 Brasília. O projeto foi batizado de Senhor Orientador e
foi criado em parceria com o Banco do Brasil. O atendimento
será prestado por bancários aposentados que vão avaliar
a capacidade de endividamento dos negócios e orientar
os empresários na contratação de financiamentos. O
Sebrae estima que 36 mil micro e pequenas empresas
sejam atendidas por meio do projeto até o fim deste ano. O
Senhor Orientador é uma etapa do programa “Empreender
mais simples: menos burocracia, mais crédito”, do Sebrae
e do Banco do Brasil, anunciado em janeiro para reduzir
a burocracia enfrentada por empreendedores e orientálos na busca de verbas para expandir o negócio.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevatti

Dispareunia

A dispareunia é um termo médico que simplesmente significa “intercurso sexual doloroso”. É um termo
geral usado para descrever todos os tipos de dor sexual. A dor sexual pode ocorrer durante a penetração, o intercurso sexual e/ou depois do intercurso sexual. Ela pode existir em qualquer parte da área genital – o clitóris, os lábios ou a vagina, etc. A dor pode ser descrita como aguda, ardente, apertada ou de outras maneiras.

A conexão entre dispareunia e vaginismo
Existem muitas causas de dor sexual (dispareunia) e o vaginismo é
uma delas. O vaginismo é caracterizado por espasmos involuntários
da vagina devido ao músculo pubococcígeo (PC). Com tentativas de
intercurso sexual, o espasmo vaginal pode causar desconforto sexual,
sensações de ardência, contrações,
dor ou incapacidade de penetração.
O vaginismo também está relacionado a qualquer uma das outras formas de dispareunia porque
qualquer tipo de dor sexual geral
pode desencadear o vaginismo. Nestes casos, o vaginismo se torna uma
disfunção de dor ou de desconforto complicado além do problema de
dor original e geralmente permanece mesmo depois do problema original ter sido resolvido. Na verdade,
uma mulher pode confundir os problemas contínuos do vaginismo com
o problema de dor original, acreditando que o problema original ainda
não está resolvido.
Com qualquer tipo de dor sexual contínua e que parece não ter
nenhuma causa física, o vaginismo
deve ser considerado como um contribuinte possível ou talvez a causa
primária.
Diagnosticar e tratar a dor sexual
pode ser bem difícil quando existem
outras complicações do vaginismo.
Pode ser frustrante para os médicos e as pacientes. Por exemplo, uma
mulher que teve uma infecção temporária (uma forma de dispareunia)
que desencadeou o vaginismo. Até
ela fazer a consulta com um médico,

a infecção já se resolveu, mas o vaginismo permanece. Quando o médico tenta descobrir a fonte da dor,
pode parecer que não há evidência
de causa física, porque a paciente
continua a sentir dor do vaginismo
e não mais a dor da infecção original. Além disso, a descrição da dor
por parte da mulher pode ser confusa porque haviam duas questões separadas que causavam a dor em momentos diferentes.
Onde existem duas formas de
dor sexual presentes ao mesmo
tempo e a segunda é o vaginismo, a
maioria dos especialistas recomenda tratar primeiramente a condição médica original e depois tomar
as medidas necessárias para tratar o
vaginismo.

ATENÇÃO: Alguns médicos e
suas pacientes acham que as cirurgias e os procedimentos médicos
são necessários quando, na verdade, um simples caso de vaginismo
está presente e pode ser resolvido
sem nenhum procedimento invasivo. As pacientes devem obter segundas opiniões com médicos que têm
experiência no tratamento de disfunções de dor sexual na mulher, especialmente se estiverem pensando
em opções de tratamento cirúrgico
invasivo. O tratamento do vaginismo
normalmente não envolve cirurgia.

CAUSAS POSSÍVEIS DE SEXO DOLOROSO (DISPAREUNIA)

Existem muitas causas de dor sexual:
- Vulvodínia/vestibulodinia (vestibulite vulvar ou vestibulite)
- Doença inflamatória pélvica (DIP)
- Tumores genitais ou pélvicos
- Cistos no ovário
- Uretrite
- Infecção do trato urinário
- Cistite intersticial
- Atrofia vaginal (vaginite atrófica)
- Secura vaginal
- Lubrificação vaginal insuficiente
- Trauma de parto (pós-parto)
- Câncer de vulva
- Terapia por radiação
- Infecções vaginais/irritações – Bacteriana ou candidíase, algumas DSTs, etc.
- Doenças de pele – líquen escleroso, líquen plano, eczema, psoríase
- Efeitos colaterais de alguns medicamentos
- Ferimento na área pélvica/genital
- Sintomas relacionados à idade e associados com a menopausa e/ou envelhecimento
- Reações alérgicas a roupas, preservativos, espumas anticoncepcionais e/ou espermicidas
- Exame pélvico doloroso
- Trauma devido a estupro
- Mutilação genital feminina (MGF)
- Cisto das glândulas de Bartholin
- Endometriose
É importante observar que o vaginismo pode
coexistir com estas condições acima ou
continuar a estar presente mesmo depois que a
condição médica tenha sido resolvida.
Fonte: www.abfp.org.br
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DISFUNÇÕES MICCIONAIS Conheça as técnicas mais utilizadas na fisioterapia pélvica

A fisioterapia no tratamento
da incontinência urinária
As disfunções miccionais nem
sempre estão relacionadas com a
idade e o envelhecimento. Podem
ocorrer em homens e mulheres, independentemente da idade e nível
socioeconômico. A perda de urina pode causar problemas psicossociais, higiênicos e sexuais. Um
grande número de pessoas que sofre com a incontinência urinária
não procura ajuda profissional por
vergonha ou por achar que esse
problema é normal e se exclui do
convívio social.
A fisioterapia pélvica é reconhecida como a primeira linha de
tratamento conservador dessas
disfunções. Os músculos do assoalho pélvico têm a responsabilidade
no suporte dos órgãos (bexiga, útero e intestino), na continência urinária e fecal.
Para que os resultados da fisioterapia pélvica sejam bem-sucedidos em longo prazo é necessário disciplina e comprometimento
do paciente com os exercícios propostos, associados ou não a medicamentos.
O tratamento fisioterapêutico
é simples, indolor, de baixo custo e
não invasivo.

As técnicas mais utilizadas pela
fisioterapia pélvica para o tratamento da incontinência urinária são:

minhar. Há uma sensação de perda
do cone, ocorrendo uma contração
dos músculos do assoalho pélvico.

– Treinamento dos músculos do assoalho pélvico: através de exercícios específicos, o paciente consegue identificar os músculos e
realizar o treino individualizado para a disfunção apresentada.

– Terapia comportamental: o paciente é orientado sobre a ingesta de líquidos durante o dia e a
noite, alimentos e bebidas que irritam o músculo da bexiga e regulares intervalos de micções.

– Biofeedback Eletromiográfico:
através de sinais auditivos ou visuais, se consegue uma leitura e interpretação em tempo real da atividade elétrica das fibras musculares
do assoalho pélvico, capacitando
o paciente a identificar os músculos a serem trabalhados, aumentando a percepção sensorial, restabelecendo a coordenação e o controle
motor voluntário, resultando numa
melhora funcional e consequentemente dos sintomas urinários.

Para que os resultados da fisioterapia pélvica sejam bem-sucedidos em longo prazo é necessário disciplina e comprometimento
do paciente com os exercícios propostos, associados ou não a medicamentos. Casos de incontinência
urinária com procedimento cirúrgico, realiza-se a fisioterapia pré e pós
-operatória melhorando o resultado
cirúrgico.
Quanto mais precoce o paciente
for encaminhado e realizar a fisioterapia pélvica, melhor será o resultado do tratamento.
Na presença dos sintomas de incontinência urinária, procure um
urologista que, através do diagnóstico correto, saberá indicar uma fisioterapeuta especializada e capacitada a tratar das disfunções pélvicas.

Sendo qualquer uma delas:
– Incontinência urinária de esforço
– Incontinência urinária de urgência
– Incontinência urinária mista
– Incontinência urinária pósprostatectomia

– Cones vaginais: são pesos que variam de 20g a 100g para o treinamento funcional dos músculos do
assoalho pélvico nas atividades diárias – orienta-se a inserir o cone na
vagina durante 15 a 20 minutos e ca-

– Eletroestimulação: utilizada
no fortalecimento dos músculos
de assoalho pélvico, melhorando
a função urinária, aprimorando coordenação e força desses
músculos e inibindo as contrações da musculatura detrusora.

Fonte: site da SBU
Daniele Varela, fisioterapeuta
– Porto Alegre (RS)
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MOBILIZAÇÃO Os trabalhadores também aproveitaram as
manifestações para reivindicar os reajustes salariais para 2017

LUCAS MIGUEL
GNIGLER
www.lucasmiguel.com

A necessidade motiva
Em geral, a motivação parece exigir uma necessidade
para acontecer. É bem óbvio: você estava há décadas se alimentando de qualquer jeito e então o médico deu um susto em você. A partir daquela consulta você mudou radicalmente seus hábitos. Ou então você fazia algo que é errado,
mas que mesmo assim muita gente faz, e apareceu a polícia
e também deu um susto em você. E no mesmo dia você mudou de comportamento.
Lembro de uma situação em que o dono de uma empresa
reuniu sua equipe e abriu todos os números para os funcionários. Havia um clima grande de insatisfação. Parece que o
chefe ouviu dizer que o comentário era que ele estava ficando rico, enquanto os pobres funcionários eram explorados. E
então ele expôs os números caóticos, empréstimos, financiamentos, inadimplência. Silêncio. E uma certa motivação surgiu na equipe.
Motivar é dar um motivo para agir diferente. Claro que é
obvio, mas esquecemos disso com frequência. Você já deve
até ter visto um palestrante dividir a palavra motivação em
duas: motivo + ação. Um motivo para a ação, ele disse. E sorriu. E você entendeu o que era, e talvez até chorou com a
mensagem bonita (motivacional, ou motivo + emocional?).
Mas no outro dia a realidade e a rotina lhe passaram a rasteira, como sempre.
A fórmula do palestrante afirma que precisamos de um
motivo. Mas como encontrar esse motivo? No seu trabalho,
se você tem um chefe e contas para pagar, vai achar um motivo fácil. Mas e a motivação para mudar de vida, voltar a estudar, dedicar tempo a quem é importante, cuidar da saúde,
etc.?
A melhor resposta que eu encontrei é: seja um profissional naquilo que você quer fazer. O profissional não pode falar
"não tenho tempo", ou "não estou com vontade". Ele precisa fazer. O médico desmotivado vai lá e opera mesmo assim.
O escritor profissional senta e digita durante quatro horas. A
secretária profissional desliga o telefone e sorri quando você
chega.
Tratar o que você faz com profissionalismo, acredito, é o
melhor caminho para ter motivação. A ação, por si só, gera
essa vontade de continuar. Já pensou criar uma rotina diária de ações a respeito do que é essencial na sua vida? E continuar fazendo, até o momento em que dedicar tempo e esforço ao que é importante para você se torne um hábito, uma
necessidade.
E assim concluo esse texto, da mesma forma que iniciei: a motivação precisa de uma necessidade para aparecer – e permanecer.

Servidores paralisam atividades
contra reformas do Governo Temer
CAMILA POMPEO
MARCOS LEWE
Na quarta-feira (15),
mesmo dia em que o presidente da República, Michel Temer, afirmou que as
mudanças na aposentadoria evitarão cortes de grande proporção nas contas do
governo futuramente, milhares de manifestantes protestaram contra as medidas do
governo. As ações fizeram
parte do dia nacional de mobilização e paralisação contra as reformas Trabalhista e
da Previdência, organizada
por movimentos sociais em
todo o país.
Em São Miguel do Oeste, professores e servidores
públicos uniram forças contra as reformas. O principal
ponto de encontro foi um
dos cartões-postais de São
Miguel do Oeste, a Praça Wa-

COMUNICADO DE
EXTRAVIO DE
EQUIPAMENTO
A empresa COMERCIAL
AGRÍCOLA
DE
TOGNI LTDA ME, CNPJ:
10.648.383/000162 e Inscr. Estadual:
25.582.639-7, comunica
que entre os anos de 2010
e 2011 foi extraviada uma
impressora fiscal, Tipo
ECF, Marca ZPM, Modelo
ZPM/1FIT LOGGER, Versão 03.03.04, Fabricação
ZP040818788, impressora esta, há mais de seis
anos, sem ser utilizada.

lnir Bottaro Daniel, onde servidores de várias cidades da
região iniciaram o ato que se
estendeu até a parte da tarde,
com marcha, palestras e discursos de representantes de
sindicatos.
A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sisme), Vaine Plautz, argumenta que a
reforma vai prejudicar os direitos não só dos servidores,
mas de todos os trabalhadores. “Temos que fortalecer as lutas, mandar mensagens para os deputados, para
que não aprovem a reforma.
Essa iniciativa partiu dos sindicatos, mas durante a organização pedimos apoio a diferentes entidades. Tivemos
pessoas que vieram representar alguns deputados e
isso só aconteceu porque todos participaram e se engajaram”, avalia.

Além das reformas, os
servidores aproveitaram as
manifestações para reivindicar os reajustes salariais para
2017. Segundo Vaine, uma
proposta da administração
municipal fixou o reajuste de
acordo com a inflação, mas a
categoria quer ganho real até
agosto. “Tivemos assembleia
na segunda à noite, levamos
a proposta de 4,69% que foi a

inflação e é o que o prefeito
falou que vai nos dar. Levantamos mais uma contra proposta de mais 2% em agosto, mas não sentamos ainda
para conversar. Estamos em
uma caminhada de negociação. Entendemos que a situação das prefeituras é complicada, mas o servidor é
merecedor desse aumento”,
finaliza.
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SÃO MIGUEL DO OESTE

IFSC oferece 85 vagas
para três cursos gratuitos

O campus de São Miguel do Oeste do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com as inscrições abertas
para três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Todos são gratuitos e de qualificação profissional rápida. Em todos os campi do IFSC são mais de três mil vagas. São 91 cursos oferecidos presencialmente em 21 cidades e seis cursos
totalmente à distância. As opções de cursos em São Miguel do
Oeste são suinocultura, manejo de creche, auxiliar administrativo e empreendedorismo jovem. Para se inscrever, o interessado deveria acessar o site do IFSC até a segunda-feira (13).

GUARACIABA

Saúde vai disponibilizar próteses
dentárias aos pacientes
O campus de São Miguel do Oeste do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com as inscrições abertas
para três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Todos são gratuitos e de qualificação profissional rápida. Em todos os campi do IFSC são mais de três mil vagas. São 91 cursos oferecidos presencialmente em 21 cidades e seis cursos
totalmente à distância. As opções de cursos em São Miguel do
Oeste são suinocultura, manejo de creche, auxiliar administrativo e empreendedorismo jovem. Para se inscrever, o interessado deveria acessar o site do IFSC até a segunda-feira (13).

ESTACIONAMENTO ROTATIVO De acordo com o prefeito, Wilson
Trevisan, entre as mudanças está a forma de cobrança

Projeto reformulado será
enviado ao Legislativo
CAMILA POMPEO
JUCINEI DA CHAGA
As mudanças em algumas
das ruas mais movimentadas
de São Miguel do Oeste já sinalizam: o projeto de mobilidade urbana está saindo do
papel. No Centro da cidade,
a retirada de algumas rótulas
tem o objetivo de transformar
algumas ruas em vias de mão
única, como prevê o projeto
de mobilidade que antecede
a implantação do estacionamento rotativo. Após as mudanças, a intenção da administração municipal é realizar
um trabalho de revitalização
desses trechos, como forma
de colaborar com a fluidez do
trânsito.
“As alterações propostas
pela empresa que fez o estudo de mobilidade tem a finalidade de implantar um anel
de mão única principalmente nas ruas Marcilio Dias, XV
de Novembro, um trecho da
Itaberaba e da Rua La Salle.
Acreditamos que num prazo
de 60 dias essas obras estejam concluídas. Pretendemos
também fazer uma revitalização dessas ruas, porque não
adianta implantar mão única sem condições de trafegabilidade”, afirma o prefeito de
São Miguel do Oeste, Wilson
Trevisan.
Reivindicação da comunidade, a rotatividade do estacionamento vem sendo dis-

cutida há vários anos. No ano
passado o projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores, após algumas alterações.
Agora, no entanto, tudo indica que a matéria irá voltar à
pauta de apreciação do Legislativo. Conforme o prefeito, o
projeto reformulado seria encaminhado à Câmara de Vereadores ainda nesta semana
com mudanças, principalmente na forma de pagamento do estacionamento.
“Vamos mudar a forma de
cobrança que ao invés de ser
de meia em meia hora, será
por minuto. Por exemplo,
uma pessoa vai a um banco
entregar um malote. Pela modalidade anterior, ela pagaria
30 minutos. Nessa nova modalidade, se ela ficar apenas

cinco minutos, vai pagar apenas os cinco minutos. É uma
modalidade diferente, com
modelo de cobrança mais justo e vai se ter um custo menor
para as pessoas que vão pagar
pelo estacionamento”, explica
O novo projeto, segundo Trevisan, já foi apresentado para os vereadores da
base aliada ao governo e a expectativa é que, depois de encaminhado, entre em pauta ainda nos próximos dias.
“Lá na Câmara terá o debate, as discussões, e a população vai poder acompanhar.
Foi um projeto bem discutido
e já apresentamos para as entidades o motivo de mandarmos esse novo projeto. Acreditamos que num prazo de 30
ou 40 dias ele volte aprova-

do para a prefeitura para que
possamos fazer o processo licitatório e escolher a empresa
que vai gerenciar o estacionamento rotativo em São Miguel
do Oeste”, observa.
Trevisan salienta que outra intenção da atual administração é identificar o motivo
pelo qual nenhuma empresa se candidatou em dois processos licitatórios realizados
no governo anterior. “A alegação que eles passaram é que
a legislação aprovada na época não dá segurança jurídica para a empresa que vai ter
que investir cerca de R$ 500
mil para iniciar o processo do
estacionamento. Nossa intenção é fazer ter um processo
moderno, novo”, finaliza.

ZONA FRANCA
por Deny Alfano

denyalfano-zonafranca.blogspot.com.br
E-mail: dr.deny.alfano@gmail.com

Te amo, te odeio, te amo

Apesar de que possa estranhar, de um ponto de vista biológico e
psicológico, amor e ódio são dois sentimentos de equivalente interesse
cientifico. Os dois, mesmo diferentes em primeira instância, impulsionam a fazer atos irracionais, malvados ou heroicos. Mas como é possível que sentimentos opostos gerem comportamentos parecidos?
Amor e ódio ativam os mesmos circuitos cerebrais, ou seja, os
dois envolvem, mesmo se de maneira diferente, a mesma área da córtex pré-frontal e duas distintas estruturas da sub-cortex: o putamen e
a insula.
Mas como vivemos tudo isto? Ou seja, qual a sua psicologia? Temos que partir do entender algo de fundamental: o ódio é o repudio
primordial que o nosso “EU” opõe ao mundo externo para protegerse de fontes de mágoas.
De fato, o ódio é um estado afetivo profundo: pode ser traduzido como sentimento de aversão, cólera e hostilidade que alguém pode
nutrir para o parceiro, outra pessoa ou um grupo social. De fato, a reação de ódio (e destaco reação) desencadeia-se como reação fisiológica contra o ataque e a contaminação de atitudes destruidoras e devastadoras.
Em uma relação de amor, isto fica ainda mais nítido e em destaque, bem pela ambivalência afetiva que se pode criar entre duas pessoas e a percepção de quem ama de se sentir em perigo. Por esta razão,
odiar, muitas vezes, significa encarar uma ideia, um pensamento, uma
abstração mais do que a pessoa real; vivem-se mais os efeitos devastadores sobre si mesmos mais do que olhar na cara o objeto mentalizado. Neste sentido, o ódio tem a mesma dignidade do amor, sendo que
tem valor defensivo e protetivo para o sujeito.
Mas o ódio é o outro lado inevitável do amor? Muitas vezes, entre um casal os momentos agressivos do parceiro ou os momentos difíceis vêm vivenciados como experiências ou sacríficos a aceitar, quase uma “conditio sine qua non” a absolver. Aceitar se torna a melhor
solução, a mais certa “por amor” ou para o bem da família. Pena que
assim vem despercebido o real fundamento do dualismo amor e ódio
que vem agido.
Mas de onde vem e por que raiva, agressividade e ódio alcançam
as suas máximas expressões bem na relação de amor? Eu penso o seguinte: quem ama de verdade não pode evitar e nem sequer fugir de
abrir e entregar a si mesmo interiormente. E a agressividade que se
abriga na relação amorosa torna-se atual e pesada sobretudo quando
um dos dois começa a nutrir sentimentos para outra pessoa, entrando assim num estado de perigo. Me explico melhor: quando a pessoa
que ama, investe de desejo alguém, tornando-o seu objeto de desejo,
bem naquele momento nasce e cresce a sua própria vulnerabilidade.
Em outras palavras, cada pessoa que ama de verdade se torna vulnerável de maneira diretamente proporcional à profundidade e intensidade do amor que sente para o outro.
Quando duas pessoas brigam, ativam sensações de amor e ódio,
as quais ativam de volta alguns mecanismos: por exemplo, e parece incrível, ou não, as brigas ativam o mesmo mecanismo mental de um serial killer: ativamos a agressividade para buscar um resgate da dependência no qual o nosso desejo de amor nos coloca a respeito da pessoa
amada. Isto porque a dependência amorosa pode ser vista como algo
que fere a nossa dignidade. Portanto, no momento da briga, transformamos provisoriamente a paixão amorosa em paixão agressiva, para
que desta maneira o parceiro entenda que não pode nos esmagar, rebaixar aos seus pés, que não estamos ao seu serviço, às suas ordens ou
dependências, que somos nós a decidir e que somos fortes e não vulneráveis. E tudo isto, talvez, acontece por meio de palavras gritadas e
carregadas de ódio, em que a mensagem final, de verdade, é que não
podemos e não conseguimos ficar sem o outro e que perante ele somos vulneráveis. E esta vulnerabilidade inconsciente vem contida por
meio destes comportamentos. Alguns acreditam que apenas quando
se ama de verdade se odeia, porque o ódio é a resposta àquela ameaça
que é o amor. Mas temos que ter cuidado, porque se o ódio se descontrola pode destruir, seja nós mesmos ou a pessoa amada.
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OUTONO Engenheiro agrônomo da Epagri fala sobre as mudanças
da estação que vêm por aí e sobre as influências na agricultura

VIDA E
ESPIRITUALIDADE
por LUCIANE MOZER

O jardineiro e a Fräulein, uma
história de amor verídica
No último dia 8 o Centro Espírita Seara da Fé promoveu palestra espírita com Eduardo Guimarães, que para falar de amor nos contou uma linda história que eu gostaria
de compartilhar com vocês.
E foi assim, um menino saiu do Japão com seus irmãos
e seus pais, entraram num navio que os levaria a uma nova
terra, Buragiro… Era assim que eles, japoneses, conseguiam falar o nome Brasil… Hiroshi Okumura – esse era o
seu nome – conseguiu trabalho na casa de uma família de
alemães. Família rica, casa de muitos criados. Ele não falava português nem alemão. Mas não importava. Seu trabalho era cuidar da horta e do jardim. E a língua da terra e
das plantas ele conhecia muito bem. Mas os jardineiros têm
também sonhos de amor. Jardins sem amor são belos e tristes. Mas quando o amor floresce o jardim fica perfumado e
alegre. Pois esse era o segredo que morava na alma do jardineiro japonês: ele amava uma mulher, uma alemãzinha,
serviçal também, todos a tratavam por Fräulein. Cabelos
cor de cobre como ele nunca vira no seu país, pele branca
salpicada de pintas, olhos azuis e um discreto sorriso na sua
boca carnuda que se transformava em risada, quando longe
dos patrões. Era ela que lhe trazia o prato de comida, sempre com aquele sorriso…
Mas era apenas um sonho. Olhava para seu corpo atarracado, para sua roupa rude de jardineiro, para suas mãos
sujas de terra, para seus dedos ásperos. A Fräulein pertencia a um outro mundo distante do seu mundo de jardineiro.
Seu amor nunca saiu da fantasia. Ninguém nunca soube. Os anos passaram. Ele ficou velho. A Fräulein também
envelheceu. Mas o amor não diminui. Para ele, era como se
os anos não tivessem passado. Ela continuava a ser a meninota sardenta. O amor não satisfeito ignora a passagem
do tempo. É eterno. Chegou, finalmente, o momento inevitável: velho, ele não mais conseguia dar conta do seu trabalho. Seus patrões, que o amavam profundamente, pensaram que o melhor, talvez, fosse que ele passasse seus
últimos anos num lar para japoneses idosos, uma grande
área de dez alqueires, bem cultivada, com pássaros, flores e
um lago com carpas e tilápias. Ele concordou. Visitou o lar,
mas por razões desconhecidas, não quis viver lá.
Um dia, movido pela saudade, resolveu visitar a casa
onde passara toda a sua vida e onde vivia a Fräulein. Contaram-lhe que ela fora internada num lar para idosos alemães. Estava muito doente. Quis visitá-la. Encontrou-a numa
cama, muito fraca, incapaz de andar. E então ele fez uma coisa louca que somente um apaixonado pode fazer: resolveu ficar com ela. Recusou-se a sair. Passou a dormir ao seu lado,
no chão. Cuidava dela como se cuida de uma criança. O extraordinário é que a enfermeira-chefe compreendeu e fez
como se nada estivesse vendo… Desrespeitou o regulamento. A Fräulein estava muito fraca. Não conseguia mastigar os
alimentos. Não conseguia comer. Aconteceu, então, um ato
assombroso de amor que os que não estão apaixonados jamais compreenderão: o jardineiro passou a mastigar a comida que então colocava na boca da agora “sua” Fräulein.
E ao fim da vida, o jardineiro beijou sua Fräulein como
nunca imaginara beijar…

Para a agricultura a estação é de período de reposição de nutrientes após as colheitas

DÉBORA CECCON
Estamos chegando ao fim da estação
mais quente do ano e na segunda-feira
(20), às 7h29, inicia o outono, que é uma
estação de transição para o inverno e a
chuva diminui de frequência. É também
o período do equinócio, quando o dia e
a noite têm a mesma quantidade de horas, ou seja, 12 horas diárias e 12 noturnas. Diferente do verão, que tem 14 horas
de luz, e o inverno, 10 horas de luz.
O engenheiro agrônomo e gerente-regional da Epagri de São Miguel do
Oeste, Jonas Marcelo Ramon, observa
que é uma época importante para a agricultura, pois é uma época de análise e
recuperação do solo. “É uma estação de
transição para o inverno, mas é uma estação com muitos veranicos. Podemos
esperar picos de temperaturas altas e alguns dias com temperaturas abaixo da
média”, salienta.
Já para a agricultura a estação, conforme o engenheiro agrônomo, é de período de reposição de nutrientes. “É o
momento que o produtor está extraindo
os nutrientes do solo, levando o milho e
a soja, e é o momento para devolver estes nutrientes, é uma estação de preparar para a próxima cultura, que é a de inverno, e corrigir já para a próxima safra
de verão”, explica. Ele observa que neste
período também há risco de geadas antecipadas e neste momento, a partir de
março e abril, é o momento de implantação das culturas de inverno, aveia,

Engenheiro agrônomo e gerente-regional da Epagri de
São Miguel do Oeste, Jonas Marcelo Ramon

azevém e trigo.
A recuperação do solo e análise é feita em laboratório. Ramon explica que a
análise deve ser feita ao fim da cultura
para verificar o quanto se extraiu, como
cálcio, magnésio, enxofre e nitrogênio,
entre outros. “A análise deve ser feita ao
fim da cultura e muito importante nesta
época é fazer a definição desta área que
vai ser analisada, onde foi colhido o milho, por exemplo. Devem ser feitas 15 coletas, que são as subamostras, mistura-se
as coletas e tira um quilo desta para enviar para a análise por meio da Epagri e
então sai uma análise do solo mostrando
os níveis dos nutrientes que estão precisando ser repostos e fazer a correção do
solo”, detalha.
Ramon reforça que o outono é um

momento muito importante justamente pelo fato de ser um período de recuperar o solo e o preparar para as próximas
safras. “Após a colheita, teoricamente é
um período com menos trabalho na atividade agrícola, então é um momento de
análises, fazer a recuperação e pensar na
produção”, diz.
Já para quem gosta de cultivar legumes e verduras, ou então gosta de colher
frutas no pomar, Ramon observa que algumas culturas se adaptam melhor nesta época de preparação para o inverno.
E neste momento também é período de
adubar as frutíferas que foram colhidas e
pensar na próxima produção. Mas o outono não significa o fim da possibilidade
de cultivar. É momento de aipo, couveflor, brócolis, espinafre, couve-de-bruxelas, erva-benta, cebola, cenoura, ervilha,
fava, nabo, alho francês, beterraba, acelga, chicória e alface.

“Após a colheita,
teoricamente é um período
com menos trabalho na
atividade agrícola, então é
um momento de análises,
fazer a recuperação e
pensar na produção”
O engenheiro agrônomo e gerenteregional da Epagri de São Miguel do
Oeste, Jonas Marcelo Ramon

15

18 DE MARÇO DE 2017

CONTAS INATIVAS Gerente-geral da Caixa em São Miguel do Oeste, Gelson
Bridi, alerta que o banco não encaminha e-mails aos beneficiários

Golpe por e-mail, monitora
quem tenta ver saldo do FGTS
DA REDAÇÃO

Um e-mail sem vínculo
com os órgãos oficiais começou a circular pela internet informando que há um saldo de
R$ 5.850,30 de FGTS na conta
do destinatário. Quando o usuário clica numa faixa onde se lê
"Extrato FGTS 2017", para ver
o saldo, um programa se instala no computador e monitora todos os dados e transações.
Os golpistas aproveitam o momento em que milhões de brasileiros vão às agências da Caixa
Econômica Federal para sacar o
FGTS de contas inativas.
O valor quebrado do saldo
no e-mail falso dá um toque de
autenticidade à mensagem, que
inclui também o endereço legítimo do site da Caixa. Apesar de
ser possível consultar o saldo
no site oficial da Caixa, o banco
não envia e-mail aos usuários
sobre contas ativas ou inativas.
“A Caixa de maneira alguma utiliza e-mail para se comunicar com os clientes. Se
você recebeu algum e-mail ou
alguma mensagem que direciona a algum site, isso é falso.
São pessoas que criam essas

páginas para aplicar golpes. No
site da Caixa estão todas as informações e é seguro. A Caixa
também tem os aplicativos que
as pessoas baixam nas lojinhas
para sistemas iOS ou Android,
nestes sim as pessoas podem
consultar”, alerta o gerente-geral da Caixa Econômica Federal em São Miguel do Oeste,
Gelson Bridi.
O advogado especialista
em crimes informáticos, Maciel Colli, reitera a orientação de que os beneficiários do

FGTS consultem o saldo somente de duas maneiras, ou
diretamente na agência da
Caixa, ou pela internet no site
oficial do banco. “Quem fizer pela internet, é importante que acesse o site oficial da
Caixa. Vai ser um endereço seguro e que permite a visualização de forma correta. É preciso
ter cautela e zelo e confirmar
que a informação é fidedigna.
Site de terceiros eu não recomendo, consulta feita por terceiros, também não recomen-

do”, avalia.
A orientação, caso algum
beneficiário caia no golpe, é
imediatamente ir até a agência
da Caixa e comunicar o ocorrido. “A maior dificuldade é
identificar os golpistas, porque
quando se clica em um link, as
informações são repassadas e
a pessoa vai se valer disso para
subtrair valores e vai ser difícil
identificá-la. Por isso, é importante que não se passe informações, nem o número do PIS,
nem senha”, finaliza Colli.

FRONTEIRA
Governo planeja reunião no Extremo-Oeste sobre integração com a Argentina
A integração transfronteiriça entre o
Brasil e a Argentina terá destaque na reunião do Núcleo Estadual de Integração da
Faixa de Fronteira do Estado de Santa Catarina (NFSC), em 4 de abril. Neste dia será
instalada a Câmara de Assuntos Internacio-

nais do Núcleo com a presença dos secretários estaduais de Assuntos Internacionais,
Carlos Adauto Virmond Vieira, e do Planejamento, Murilo Flores. “Temos avançado
em assuntos importantes para a integração
transfronteiriça, como a viabilização de uma

nova alternativa para abastecer a agroindústria catarinense, que chamamos de corredor
do milho, entre outros temas”, explicou o diretor de Desenvolvimento Regional e das
Cidades da Secretaria de Estado do Planejamento, Norton Flores Boppré.

CULTURAMA
por João Carlos Dalmagro Junior
medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

Tânatos

“No dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente
contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação
enorme [...]”; é assim que José Saramago nos introduz à obra As Intermitências da Morte.
Publicado em 2005, o livro faz uma irônica e profunda análise
da sociedade a partir de um insólito acontecimento: as pessoas, em
1º de janeiro de um ano qualquer, deixam de morrer.
O país é fictício e permanece inominado durante toda a narrativa, mas possui todas as estruturas, perniciosas e não perniciosas,
de qualquer nação: governo, igreja, sindicatos, corporações, filósofos, imprensa, economistas, agências funerárias, hospitais, seguradoras, asilos, aproveitadores, moribundos.
A cessação da morte, concebida coletivamente como o prelúdio da eternidade, deixa a todos de início deslumbrados. Mas o
novo paradigma, fértil de possibilidades e de dúvidas inexpugnáveis, acaba por inverter a lógica da existência: como dar vazão às
demandas impostas pela morte, agora que a morte está ausente?
O que fazer com os moribundos que não morrem e entulham os
lares e hospitais? Como realocar os serviços funerários e securitários? Como reelaborar a doutrina cristã, toda ela baseada em
uma promessa de que depois da morte haveria a eternidade se,
agora, a eternidade se dá em vida?
O hiato da morte leva ao surgimento desses inusitados problemas humanos. Surge também, como que por simbiose, a maphia, agenciadores contratados para conduzir os moribundos até
as fronteiras do país vizinho onde, finalmente, podia-se morrer em
paz e de uma vez por todas.
Mas eis que, às voltas com suas novas misérias, o país em que
não se morre recebe a notícia, oficial e assinada pela morte, com
inicial minúscula, de que as existências humanas, a partir da meianoite daquele dia, voltariam a ter fim. Novo baque. E agora? Sessenta mil pessoas presas à vida pela resistência da impiedosa em
cumprir sua tarefa iriam imediatamente retomar o rumo que lhes
estava destinado desde sempre.
Em sua missiva, a morte também informa que, a partir de então, as pessoas interpostas, sem sequer sabê-lo, em seu infeliz caminho, receberiam uma carta informando que, em uma semana, a
gadanha lhes faria uma visita. Os mortos-vivos, portanto, teriam
tempo de elaborar um minucioso testamento, quitar os impostos,
pagar velhas dívidas, fazer as pazes com os parentes brigados e juras de amor aos amantes.
As indesejadas cartas, de cor violeta, são despachadas pela
morte e, num piscar de olhos, alcançam o seu destino. Com exceção de uma, remetida a um violoncelista solitário e compenetrado,
que mora com um cão.
Por quatro vezes a morte tenta fazer com que a sua carta chegue ao seu reticente destinatário, ao violoncelista que já deveria estar morto, mas sem êxito. E, quando a mensageira da triste figura
descobre que, em situações excepcionais, a ela é dada a liberdade
de escolher métodos pouco ortodoxos para cumprir seu desiderato
de matar aqueles que devem morrer, a narrativa adquire a dimensão literária e existencial que faz José Saramago ser José Saramago,
o homem que nos lembra que a morte, intermitente ou não, é que,
no paradoxo da nossa breve e intensa existência, dá sentido à vida.
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Flores de
presente para quem você gosta
As flores fazem parte da lista dos presentes
mais gostosos de dar e também de receber. Elas
são uma ótima opção para presentear as pessoas com quem não temos muita intimidade e não
conhecemos as preferências. Já oferecer para um
amigo querido sua flor preferida é sinal de carinho e ternura.
Mas para que elas alcancem exatamente o
efeito desejado, é importante saber como, quando e quais flores mandar em cada ocasião.

É certo dar flores para homens?

Em um jantar na casa de amigos
Pode-se chegar com flores, prefira as de cores neutras, para não interferir na decoração preparada pela anfitriã. E opte pelas sem perfume,
pois o cheiro forte pode alterar o aroma da comida. Outro gesto educado é mandar flores no
dia seguinte como forma de agradecimento pelo
convite. E se não puder comparecer ao evento,
envie um buquê justificando a sua ausência.

Sem problema algum, desde que ele goste!
Esse preconceito não existe mais! Você pode presentear um amigo, por exemplo, com um vaso de
orquídeas ou uma belíssima cesta com vasinhos
de violetas. É chique e dura por muitos e muitos
anos. Outra ideia original é dar um bonsai, acompanhado com as instruções de como tratá-lo.

tão se conhecendo, vá com calma e opte por flores lindas, porém delicadas. Boas opções são o lírio casablanca, as frésias, astromélias, narcisos,
angélicas, assim como as rosas laranja ou cor-de
-rosa. Mas se a paixão é arrebatadora, aí vale presentear sua cara-metade com um arranjo mais
provocante. As rosas colombianas vermelhas são
perfeitas.

Na dúvida entre um
buquê ou um vaso?

Em ambientes como hospitais
e maternidades

Fique com a segunda opção. O buquê dura
pouco. Já os vasos com flores plantadas enfeitam
a casa por muitos dias e florescem de tempos em
tempos. Você será sempre relembrado pela pessoa presenteada.

Em nascimento de bebês evite mandar flores para a maternidade, pois o aroma forte pode
incomodar a criança ou a mãe. Isso vale também para os doentes em hospitais. Porém, se fizer questão de enviar flores, opte pelas coloridas,
para alegrar o ambiente – e sem perfume. A gérbera é uma boa sugestão, já que não dispersa pólen e tem tonalidades vibrantes.

Posso mandar flores no início
de um relacionamento?

Flores como cortesia
É uma delicadeza enviar flores como agradecimento por um negócio bem sucedido ou para
parabenizar um colega próximo por alguma conquista profissional. Nesse caso, cestas ou vasos
de orquídeas ou antúrios – de tamanho pequeno
a médio e em cores discretas – caem bem.
Se quiser enviar um buquê de flores, seja
criativo e mande também um vasinho. Pode ser
de barro, cerâmica, vidro ou porcelana. Ou, então, você pode criar um arranjo surpreendente e
original.
Lembre-se de que todas as flores devem ser
sempre enviadas com um cartão pessoal ou da
própria floricultura.
Com essas dicas, não tem como fazer feio!
Excelente fim de semana a todos!

No começo da conquista, se vocês ainda es-

GALERIA

Já tem coelhinho por aqui! João Lucas Arcaro Kuhn, de
nove meses, filho de Luci Mara e Marcelo

O miguel-oestino que hoje reside em Canasvieiras,
Florianópolis, Ernesto Ghiel, com alegria e muita vontade de
viver, comemora no dia 23 de março seus 96 anos. Muita
saúde e felicidades é o que seus familiares desejam.

Coelhinha Luíse Demarco, de 10 meses, filha de Fabiane e Ricardo

Festa linda para os irmãos Vinicius, que completou cinco
anos dia 13 de março, e para Matheus, que completou um
aninho no dia 8. A alegria dos pais Karol e Fernando Imhoff

A colega Débora Ceccon, do Jornal O Líder, soprou mais uma
velinha no dia 9 de março. A ela, os desejos de felicidade e
sucesso, votos dos colegas do Grupo WH Comunicações!

Quem comemorou seus 90 anos e a
passagem de mais um ano de vida no
dia 12 de março, foi Herta Schwarz.
A festa foi realizada na Linha Olímpio,
em Guaraciaba, e contou com a
presença de familiares e amigos.
Parabéns Herta!
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MARIA ELENA BASSO
mescbasso@hotmail.com

* "Só quando se veem os próprios erros através
de uma lente de aumento e se faz exatamente o
contrário com os outros, é que se pode chegar à
justa avaliação de uns e de outros"
Mahatma Gandhi
* Na terça-feira (14) o Rotary
Club de SMOeste recebeu
a governadora do Distrito
4740, Cláudia Grander
Barbieri, para a visita oficial
e acompanhamento das
ações desenvolvidas pelo
clube. À noite foi realizada
a reunião festiva com
presença dos companheiros
do Rotary e senhoras da
Casa da Amizade, para
posse de mais três novos
companheiros: Gelso
Basso, Marcelo de Wallau
da Silva e Diego Paiva, na
foto acompanhados pelo
presidente do Rotary Club
de SMOeste, Flávio José de
Ramos, e da governadora
Distrital.

* O simpático Pedro Henrique,
filho de Patrícia Zanuzzo e
Jeferson Piroca, completou
seu terceiro aniversário, para a
alegria dos pais, dindos e avós.
Parabéns!

* Guilherme Quinteiro da Silva colou grau em
Administração de Empresas pela Unoesc SMOeste no último dia 10. A formatura e a festa
foram realizadas no Parque Rineu Granzotto.
Juntamente com ele, mais 48 formandos
tiveram sua formatura. Parabéns e sucesso
nesta caminhada que se inicia em sua vida!

* O destaque da coluna
Vip desta semana vai
para a beleza e dedicação
da bailarina e professora
de balé Carolina Alana.
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BEAUTY

por Henrique Hübner

por Júnior Babinski e Inês Michielin

Blush bomb e a vontade de ser
adolescente novamente, ou não
Tendência em muitas das últimas semanas de moda do
mundo afora e aposta
dentre as grandes marcas de maquiagem, o
blush bomb veio para
resgatar um determinado ar romântico
das coradas bochechas
que se constrangem ao
ver a pessoa amada. É quase primaveril: os tons rosados
e avermelhados que acompanham a tendência denotam o
revival de uma adolescência
suave e doce. Então, pergunta-se: estaríamos nós voltando
aos bons tempos da nossa mocidade?
A resposta pode ser não. Conforme sugere a revista Harper's Bazaar, em se tratando de blush bomb, deve-se
deixar a sutileza na porta. Para fugir do aspecto juvenil demais, vale abusar dos tons mais
avermelhados e “subir” com a cor para além
das bochechas, alcançando parcialmente as
laterais da testa. Acessórios carregados e dramáticos também ajudam a evidenciar o conceito de uma maneira mais adulta – e a dica é
fazer da blush bomb uma aliada para dar glamour aos vestidos (e noites) de festa. Ainda é
válido lembrar que batons em cores intensas
podem coexistir com os blushes marcados,
entretanto, é preciso, nessa produção, evitar
maquiagem excessiva nos olhos.
Mas a resposta também pode ser sim.
É comum, no Brasil, a associação entre juventude e saúde. O que torna a ruborização,
quanto sutil e saudável, um sinal de jovialidade e, portanto, de mocidade. Nesse senti-

do, vale investir no aspecto bailarina: tons mais rosados, discretos
e leves criam um aspecto
pueril e inocente, como o
da personagem Yorkie,
vivida pela atriz Mackenzie Davis na recente (e
distópica) série do Netflix “Black Mirror”.
Nessa linha de aceitação
da “nova adolescência” é válido
o uso de tons pastel e cores nude na
maquiagem como um todo, evitando-se excessos. E isto pode ser
combinado com um efeito monocromático ou de ton-sur-ton (tom
sobre tom). O interessante, aqui,
é manter uma estética muito próxima ao natural e, ainda, denotar o
romantismo dos primeiros amores,
tão característicos nessa fase da vida.
Entretanto, independente de adotar a
blush bomb de forma ousada ou inocente, é oportuno evidenciar que o uso demasiado do blush – e da maquiagem, em geral
– pode causar um impacto negativo, tornando o semblante caricato e carnavalesco. Cabe,
então, conhecer a dosagem certa para o seu
tipo e formato de rosto, bem como para o seu
tom de pele, especificamente. Para tanto, recomenda-se procurar um profissional de maquiagem de sua confiança.
Assim, a blush bomb permite adaptações
para ambas as vontades: a de ser adolescente novamente e a de não ser adolescente novamente. Ela também permite a combinação
com looks de festa ou composições ao estilo
bailarina; com tons avermelhados intensos
ou com delicadas cores pastel; com ousadia
ou com discrição. Para mais conteúdo, acesse: www.inesbeauty.com.br.

VOLTA AO MUNDO

Hoje trago até vocês os melhores lugares para se
visitar na cidade de Lisboa, baseado em minha
opinião e de outros viajantes. Aproveitem a leitura!

O CASTELO DE SÃO JORGE
Esse castelo no alto de uma montanha costuma
ser lembrado como o local de fundação de Lisboa.
Recentes achados arqueológicos do século 6a.C
confirmam a teoria, apesar das ruínas serem da
era moura em 1147 e seus sucessores anexaram
o palácio de Alcáçovas, que permaneceu
como residência real até 1511. Seguiram-se
séculos de negligência, até que o castelo foi
criativamente restaurado em 1938, dando a
Lisboa um de seus mais atraentes mirantes.

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Poucos monumentos de Lisboa são muito
grandiosos - e mesmo imponente, este belo e
histórico mosteiro tem proporções bastante
agradáveis, que deixam qualquer um de queixo
caído ao ser vislumbrado pela primeira vez, como
foi o meu caso. Construído no início do século XVI
por Diogo Boitac e concluído por João de Castilho,
Jerónimos é a celebração da expansão territorial
de Portugal e a expressão de um estilo unicamente
nacional. É também um monumento à identidade
portuguesa, abrigando os túmulos de homens que
ajudaram a tornar o país grande, incluindo o infante
Dom Henrique, Dom Sebastião e Luís de Camões.

SÉ
A catedral de Lisboa foi construída logo depois
que Dom Afonso Henriques tomou Lisboa
dos mouros em 1147 e fica no lugar antes
ocupado pela principal mesquita da cidade.
A edificação românica cheia de ameias que
vemos hoje foi restaurada e reconstruída em
vários estilos arquitetônicos. A Sé também é um
importante sítio arqueológico. Constantemente
há novos achados sob o claustro - originalmente
escavado para reforçar a estrutura do prédio.

Espero que tenham gostado desta jornada, a qual eu tive a chance de presenciar.
Semana que vem pousaremos em Munique, a capital do estado alemão da Baviera!
Até semana que vem!
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Lais Oro

Andrea Costa Pelissari

MODA & ESTILO

DESIGN EM PAUTA

por Susane Zanin

Tendências da Expo Revestir 2017
Estivemos na Revestir (considerada a
Fashion Week da Arquitetura e Construção)
afinal, a feira é uma verdadeira vitrine de tendências e antecipa as novidades mais bacanas
do ano no segmento de cerâmicas, louças sanitárias, metais, além de rochas ornamentais,
mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios
e vítreos. Acompanhamos os lançamentos de

Da Coleção Cemento a Nina
Martinelli levou para a Expo Revestir 2017 Cobogós feitos em concreto arquitetônico que seguem a tendência industrial. Inspirado nos
arcos do Coliseu, situado em Roma,
o Cobogó Coliseu é imponente, oferece estilo industrial e um toque
vintage ao ambiente. Além do belo
efeito visual é considerado um revestimento sustentável, filtra o sol
e oferece ventilação cruzada. Oferece privacidade sem isolar totalmente os ambientes.

algumas marcas conceituadas,
Vamos conhecer um pouquinho das tendências para acabamentos de 2017.
Quer se surpreender ao toque?No estande
da Villagres, a novidade é a tecnologia italiana
-batizada de soft touch, que trás o revestimento de superfícies polidas extremamente suaves ao toque e visual fosco.

Tijolos decorativos efeito metalizado da Lepri.

A cerâmica Porto Ferreira lança na feira o porcelanato Ruggine, apresentado no formato de chapas metálicas e impressão HD, o revestimento imita o aço cortén tendência industrial para 2017.

Na próxima semana estaremos falando mais sobre tendências da Revestir.

A sobreposição
do momento

Diretamente da década
de 90 para nosso guardaroupa, a tendência mais
fácil e apaixonante de 2017:
sobreposição de alcinhas com
camiseta.
Se você tem um vestido ou
blusa de alcinhas e uma
camiseta mais justa, já pode
começar a usar hoje, não
tem segredo!
A combinação que mais
tem aparecido é o
clássico preto e branco.
Todo mundo tem ou
deve ter um vestido de
alcinhas preto, ele é
um curinga que pode
nos salvar naqueles
dias sem inspiração.
A camiseta branca
segue a mesma ideia.
Agora junte os dois e
saia por aí com o look
do momento!
Vale também usar
camisetas estampadas
ou listradas, misturar
estampas e texturas, deixar
a criatividade falar mais alto. A
camiseta pode ser de mangas compridas, mas
a parte de cima, vestido ou blusa de alcinhas,
não podem ser colados no corpo para não
marcar a camiseta de baixo.
Para deixar o look ainda mais fashion, combine
com um mix de colares e um tênis ou bota.

O POETA JAIME CAETANO BRAUN
Jayme, filho de Euclides Ramos Caetano Braun e Aloysio Thiesen
Braun, nasceu em 30 de janeiro de 1924, na Fazenda Santa Catarina,
de seu avô materno, na localidade de Timbaúva, distrito de São Luiz
Gonzaga (RS), hoje pertencente ao município de Bossoroca, casouse duas vezes, no ano 1947 com Nilda Jardim, com a qual teve
dois filhos, Marco Antonio e José Raimundo; e no ano 1988, com
Aurora de Souza Ramos, e teve o filho Cristiano. O poeta, compositor
e radialista era conhecido como um renomado pajador e poeta
do Rio Grande do Sul, prestigiado também na Argentina, Uruguai,
Paraguai e Bolívia, por vezes utilizou o pseudônimo de Piraju, Martín
Fierro, Chimango e Andarengo, em sua longa carreira, com diversos
poemas e canções. Ressaltando sempre o Rio Grande do Sul, a vida
campeira, os modos gaúchos e a natureza local. Jaime sonhava
em ser médico, mas somente com o ensino médio tornou-se um
autodidata nos assuntos da cultura sulina e remédios caseiros, pois
afirmava que todo missioneiro tem a obrigação de ser um curador.

Estudou no Colégio Marista Conceição, serviu o Exército Brasileiro,
teve a sua vida ativa em campanhas políticas. Co-fundador da
Academia Nativista Estância da Poesia Crioula, Grupo de Poetas,
publicou ainda um Dicionário de Regionalismos, vocabulário
Pampeano – Pátria, Fogões e Legendas, lançado em 1987. Jaime
também gravou CDs e discos, Pajador, Pampa, Guitarra, obra em
parceria com Noel Guarany. Deixou sua obra imortalizada em vários
livros, poesias que se destacaram, foi: Bochincho, Tio Anastácio,
Amargo, Galo de Rinha. Alguns de seus livros: Galpão de Estância, De
Fogão em Fogão, Potreiro de Gaúchos e outros mais. Infelizmente
sua saúde abalou-se por várias situações: quatro pontes de safena,
angústias, desilusões e fortes depressões, e também no início de
suas primeiras poesias não teve estímulo por parte de alguns. Mas
com o passar do tempo superou as críticas e veio outra decepção,
foi no pleito da candidatura a deputado estadual em 1959, onde sua
mensagem não foi compreendida pelo próprio povo, onde fez uma

poesia dedicada ao amigo João Vargas do Alegrete, que foi este o
título da mesma, dito um trecho dela: bilhete ao João Vargas – Fiz
o que o gaúcho faz... sem admitir pretexto... e fui... como gato a
cabresto... só nas patinhas de traz... tu sabes... na santa paz... que
o gaúcho não morreu... mas na terra onde nasceu... até periga a
verdade... quando eu gritei liberdade... só o eco me respondeu.
Por fim perdemos este grande poeta, compositor e historiador
em 8 de julho de l999, aos 75 anos, na Clínica São José em Porto
Alegre, vítima de complicações cardiovasculares, e foi velado no
salão nobre no Palácio Piratini. E foi sempre a emoção que norteou
nosso saudoso poeta, a inspiração cerne da sua poesia, saía abrindo
caminhos, na frente da informação e da rima. Esse era o grande
diferencial de Jayme Caetano Braun, sua inspiração. E hoje sempre
muito lembrado pelos gaúchos em rodeios com suas poesias
marcantes, em declamações e cantorias... A sua memória nunca há
de morrer.
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CIDADE MAIS LIMPA Parceria entre a administração municipal e empresas miguel-oestinas visa manter
São Miguel do Oeste mais limpa e organizada

Projeto vai ampliar número de lixeiras e
possibilitar “adoção” de áreas verdes
DA REDAÇÃO
Um dos principais problemas encontrados nas cidades é o lixo sólido, resultado
de uma sociedade que a cada
dia consome mais. Esse processo decorre da acumulação
dos dejetos, que nem sempre
possui lugar e tratamento adequado. Em São Miguel do Oeste, a destinação correta do lixo
volta a ser foco da administração municipal neste início de
2017. Em uma parceria com
empresas do município, a Secretaria do Planejamento e de
Desenvolvimento Urbano vai
ampliar o número de lixeiras e
proporcionar projeto de “adoção” de rótulas e canteiros.
Segundo a secretária, Marli da Rosa, novas lixeiras em
tamanhos maiores para lixo
reciclável e orgânico serão colocadas em diversos pontos
da cidade. “Estamos iniciando

um trabalho e pedindo ajuda
da população, para que todos
participem dessa nova etapa.
Apresentamos modelos de placas, onde empresas que tem interesse podem adotar um canteiro, uma rótula, e colocar no
local uma placa de sua empresa, indicando que ela está fazendo o cuidado desse canteiro. Também a empresa que
tem o interesse em fornecer lixeira, a empresa vai poder colocar o logotipo dela, indicando que foi ela que patrocinou
essa lixeira. A expectativa é
boa porque várias empresas se
prontificaram e já sinalizaram
positivamente, então percebo
que isso vai dar certo”, avalia.
Uma das empresas que
já sinalizou positivamente ao
projeto da administração municipal é a Container Óleo.
Conforme o proprietário, Luiz
Lazarotto, a empresa tinha o
interesse de realizar ação pa-

recida e a ideia compartilhada pela prefeitura veio em boa
hora. “Antes tínhamos que
descartar esse tambor através de lixões, mandar para
um descarte de metal, já que
é uma embalagem que tem
passagem química. Hoje doamos o tambor e eles fazem a
alteração. É uma medida que,
além de ajudar a prefeitura,
dá outra cara para a empresa
que faz sua parte social. Ficamos felizes em poder ajudar. É
um resíduo que vamos ter que
descartar, então porque não
ajudar a cidade a ficar mais
limpa?”, argumenta.
Para Marli, os apelos em
torno da destinação correta
dos resíduos é sempre um bom
reforço para lembrar a população de fazer a sua parte. “O lixo
urbano é visto como um problema pela maioria das pessoas e para que isso se torne
realidade, basta ninguém fa-

zer nada, todo mundo imaginar que o problema é dos outros. Percebemos um aumento
da produção de lixo, é hora de
parar de assistir e participar
ativamente desse processo”, finaliza.
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OPERAÇÃO FALSÁRIO Os criminosos comercializavam
cheques, CNHs e documentos de veículos falsificados

MÊS DA MULHER

DIC de São Miguel do Oeste
desmantela associação criminosa
Após 60 dias de investigação, a Divisão de Investigação
Criminal (DIC) de São Miguel
do Oeste, com apoio de mais
35 policiais civis de toda região, conseguiu identificar
uma associação criminosa
responsável pela comercialização e distribuição de documentos públicos falsificados, sendo cheques, carteiras
de habilitação e documentos
de veículos. Uma mulher de
46 anos, presa na quinta-feira (17), é quem centralizava
os “pedidos” e posteriormente negociava com o falsificador residente no Estado do
Paraná.
Os criminosos chegaram
ao ponto de escolher a instituição bancária e a cidade impressa nos cheques, enquanto

que com as CNHs, escolhiam
a categoria. Após depósito bancário, os documentos
eram remetidos para o endereço da mulher residente em
São Miguel do Oeste que, por
sua vez, vendia cada folha de
cheque a R$ 100. Cada Carteira Nacional de Habilitação
custava R$ 3 mil e os documentos de veículos com valor
aproximado de R$ 250.
Durante a investigação foram apreendidas 14 cártulas
bancárias da Caixa Econômica Federal, todas em branco
e com dados dos correntistas inconsistentes, ou seja, os
cheques jamais seriam compensados. Foi apreendido na
residência da mulher um Certificado de Registro Veicular
falsificado e valor considerá-

CDL promove palestra com
o tema Super Mulheres
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) realizou na
noite de quinta-feira (16) palestra que deu sequência à
programação em comemoração ao mês da mulher. O evento foi realizado no auditório
das entidades, no prédio do
Andrômeda, em São Miguel

do Oeste. Cerca de 150 mulheres prestigiaram a palestra
Super Mulheres, com Michele
Fernandes Bonilla, graduada
em Comunicação Social com
habilitação em Jornalismo e
especializada em Programação Neolinguística com MBA
em Gestão de Pessoas.

SAÚDE

Sesi lança campanha de
vacinação contra a gripe
vel em dinheiro.
Durante as buscas também foram encontradas três
armas, sendo duas de uso
restrito, resultando na prisão
em flagrante por posse ilegal
de arma de fogo e munição
de duas pessoas. Ainda, com
as anotações apreendidas, a

DIC buscará identificar os beneficiários das CNHs falsificadas, sendo que, caso não se
apresentem espontaneamente com o documento, poderão
ter suas prisões decretadas
por participação na falsificação ou mesmo pelo uso do
documento falso.

O Sesi, entidade da
Fiesc, iniciou na segundafeira (13) campanha de vacinação contra a gripe. Neste
ano a expectativa é imunizar cerca de 280 mil pessoas
em todo o Estado. Indústrias
interessadas devem acessar a página vacinacao.sesisc.org.br e fazer a adesão
no sistema próprio da campanha, até o dia 13 de abril.
Este ano o sistema de ade-

são possibilita que a indústria adquira os dois tipos de
vacinas para a gripe - trivalente e quadrivalente - tanto para seus trabalhadores,
quanto para seus dependentes diretos e colaboradores terceirizados. A entidade
poderá fazer a aplicação da
vacina no próprio local de
trabalho, evitando que o industriário se ausente do seu
posto.

OBITUÁRIO
CORINA FRIGERI WAINSTEIN
A figurinista de 93 anos
morreu na madrugada do
último dia 10, em Caxias
do Sul. Reconhecida por
costurar vestidos para
soberanas da Festa da Uva,
ela estava internada há dois
meses no Hospital da Unimed. Ela
deixa cinco irmãos. A contribuição de Corina para a
criação de figurinos de soberanas da Festa da Uva é
marcante a partir de 1958.
JOHN SURTEES
O britânico e único piloto
a ser campeão do mundo
de Fórmula 1 e de
motociclismo de velocidade
morreu aos 83 anos, no dia
10 de março. O ex-piloto, que
levou o título da F1 em 1964, já
tinha brilhado sobre duas rodas, com títulos em 1956,
1958, 1959 e 1960. Surtees era um apaixonado pelos
esportes a motor e continuava trabalhando até pouco
tempo atrás, na fundação Henry Surtees, que leva
o nome de seu filho de 18 anos, morto em 2009 em
acidente da Fórmula 2.
JONI SLEDGE
A cantora americana
integrante do grupo de
música disco Sister Sledge
morreu em Phoenix, nos
Estados Unidos, aos 60
anos. Joni, que fundou o
grupo junto com suas irmãs
em 1971, foi achada morta em

sua casa por um amigo no último dia 10, sem que por
enquanto tenha sido divulgada a causa de sua morte.
O principal sucesso do grupo, famoso nos anos 70 e no
início dos 80, foi o hino "We are family", gravado em 1979,
embora também tenham chegado ao topo das paradas
com "He's the greatest dancer" e "My guy".
ROBERT JAMES WALLER
O autor do romance de sucesso
As Pontes de Madison morreu
aos 77 anos. O romance de
1992 de Waller sobre um caso
de amor breve e agridoce entre
uma dona de casa do Estado
norte-americano de Iowa e um
fotógrafo foi transformado em um
filme
em 1995 e contou com Meryl Streep e Clint
Eastwood no elenco, e também rendeu um musical da
Broadway em 2014.
ÁNGEL PARRA
O cantor e compositor chileno
morreu em Paris aos 73 anos,
em razão de um câncer. Parra,
preso após o golpe de 1973 de
Pinochet, que então o forçou ao
exílio, foi uma "grande figura da
diáspora chilena".

A

LÍCIA PERES
socióloga Lícia Margarida Macedo de
Aguiar Peres morreu na quintafeira (16), aos 77 anos, em Porto
Alegre. Ela era viúva do jornalista
gaúcho Glênio Peres, que foi
vice-prefeito de Porto Alegre
no governo de Alceu Collares
(86-88). Formada em Ciências
Sociais pela Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (UFRGS), era admiradora de Leonel
Brizola e foi uma das fundadoras do Partido Democrático
Trabalhista (PDT), no qual atuou durante o período da
redemocratização.
TEOBALDO GONÇALVES DOS SANTOS
Faleceu no dia 9 de março, no Hospital Regional de São
Miguel do Oeste, aos 82 anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Assembleia de Deus de São Miguel do Oeste e sepultado
no cemitério municipal.
ETUINO VENI
Faleceu no dia 10 de março, em sua residência em Linha
Sede Ouro, Romelândia, aos 77 anos. Seu corpo foi velado
no salão comunitário de Linha Sede Ouro, Romelândia, e
sepultado no cemitério da comunidade.
IRICENA TEREZINHA DA CUNHA
Faleceu no domingo (12), no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 72 anos. Seu corpo foi velado na Cripta da
Igreja Matriz e sepultado no cemitério municipal. A família
convida para missa de sétimo dia, a ser celebrada amanhã
(19), na Igreja Matriz de Guaraciaba, às 8h30.
ZENILDE CRESTANI
Faleceu às 15h10 de domingo (12), aos 78 anos, no
Hospital São José. Seu corpo foi velado na Igreja Católica
do Bairro Floresta e sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.
CRISTINA ROSINA ZIMER
Faleceu no domingo (12), em sua residência em Linha Novo
Encantado, Bandeirante. Seu corpo foi velado na Capela
Santo Antão de Linha Novo Encantado, Bandeirante, e foi
sepultado no cemitério da comunidade.
IDA ROSSONI MAESTRI
Faleceu às 8h30 de segunda-feira (13), aos 77 anos, no
Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Seu corpo foi
velado na Igreja Católica do Bairro São Jorge, São Miguel do

Oeste, e sepultado no cemitério municipal.
FÁBIO ROBERTO LAMB
Faleceu às 9h de segunda-feira (13), aos 29 anos, no
hospital de Pinhalzinho. Seu corpo foi velado na Igreja
Luterana próximo ao Colégio Peperi, em São Miguel do
Oeste, e sepultado no cemitério municipal de São Miguel
do Oeste.
TEREZINHA JUSARA TRINDADE
Faleceu na terça-feira (14), no Hospital Regional de São
Miguel do Oeste, aos 50 anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Católica do Bairro São Francisco de Assis, São Miguel do
Oeste, e sepultado no cemitério municipal.
IRENA SCHULZ
Faleceu na quarta-feira (15), no Hospital Regional de
Chapecó, aos 71 anos. Seu corpo foi velado na Igreja de
Confissão Luterana, próximo ao Hospital São Miguel, e foi
sepultado no cemitério municipal.
EDINARDO DALLALIBERA
Faleceu às 17h de quarta-feira (15), aos 32 anos, vítima de
trágico acidente de transito. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Maravilha e sepultado no cemitério municipal
de Maravilha.
LOURDES MARIA MARIN BEAL
Faleceu na quinta-feira (16), em sua residência em Paraíso,
aos 69 anos. Seu corpo foi velado no Pavilhão Católico de
Paraíso e sepultado no cemitério católico de Paraíso.
MIGUEL BIAZI
Faleceu às 10h de quinta-feira (16), aos com 73 anos,
em sua residência. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Maravilha e sepultado no cemitério
municipal de Maravilha.
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CRIME BÁRBARO Corpo de Lilian Deisi Lauermann foi
encontrado no início da madrugada de domingo (12), na
Rua Guanabara, próximo à garagem da prefeitura

TRÂNSITO E VOCÊ
por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária

MUITA PRESSA
Muitos acidentes de trânsito ocorrem em razão do
excesso de velocidade. Geralmente os motoristas pisam
fundo para tentar recuperar o atraso no seu cronograma.
O fato é que estão sempre atrasados e, por consequência,
estão sempre correndo.
Quem mora em cidades um pouco maiores já deve ter
observado que as sirenes de viaturas policiais e do Corpo
de Bombeiros Militar soam, quase sem falta, por volta do
meio-dia e das 18h, de segunda a sexta-feira. É nestes horários que ocorrem, por regra, as liberações do expediente
e turnos de trabalho e que todos resolvem correr, em desabalada carreira, para os próximos compromissos: almoço, faculdade, reuniões, atividade física, etc.
O filósofo Mário Sérgio Cortella, em seu livro Pensar
bem nos faz bem, ao tratar do assunto vida corrida, nos
ensina que é preciso saber domar o tempo. Explicando
como se doma o tempo, o escritor nos remete à fábula de
La Fontaine, da corrida da lebre e da tartaruga. Na fábula a
tartaruga vence. Segundo o filósofo mencionado, o segredo da tartaruga talvez servisse aos apressados do trânsito
que estão sempre atrasados: correr não adianta, é preciso
partir a tempo.
Cortella nos ensina que se soubermos o momento de
partir, não será necessário correr tanto. O que levou a lebre
a ser derrotada pela tartaruga não foi a velocidade empreendida, mas o fato de que a tartaruga soubera partir a tempo.
Esta é uma excelente lição aos motoristas que vivem
excedendo a velocidade por estarem atrasados. É preciso saber o momento certo de partir. Saia antes, respeite
o limite de velocidade e chegue a tempo com segurança.
E por falar em limite de velocidade, convém tratar em
rápidas linhas de um assunto recorrente: a “indústria da
multa”. Há quem entenda que os equipamentos de controle de velocidade (radares e lombadas eletrônicas em geral)
servem apenas para arrecadar valores aos cofres públicos,
sendo por eles denominados de indústria da multa.
Toda indústria, para funcionar, carece de matéria-prima. Então poderíamos chegar à conclusão de que na referida indústria da multa, a matéria-prima é composta
pelos diversos motoristas apressados que correm mais do
que deveriam. Para acabar com ela, basta dirigir obedecendo os limites de velocidade. Sonhamos com o dia em
que a indústria da multa entrará em falência por falta do
que processar.

Polícia conclui que companheiro
matou mulher com pancadas na cabeça

A Polícia Civil de São Miguel do Oeste, através da Delegacia de Polícia da Comarca, esclareceu na tarde de
quarta-feira (15) o homicídio que vitimou Lilian Deisi
Lauermann, de 37 anos. O crime ocorreu no sábado (12). O
corpo da vítima foi encontrado por volta das 3h40, na Rua
Guanabara, com lesões na
face, cabeça e mãos.
O corpo foi encaminhado para perícia, que apontou

traumatismo cranioencefálico
como causa da morte. A partir da identificação da vítima,
foi iniciada a colheita de provas, que culminou com a identificação de um homem de 63
anos como autor do crime.
O autor mantinha relacionamento amoroso com Lilian
e, na noite dos fatos, estava à
procura dela. Ao encontrá-la,
iniciou-se uma discussão entre o casal, momento em que
o companheiro desferiu um

BELMONTE

Morre agricultor que
ficou mais de 20 horas
prensado por árvore
Morreu na madrugada de quinta-feira
(16), no Hospital Regional do Oeste (HRO),
em Chapecó, Reni Sotilli, de 55 anos. O
agricultor era morador da comunidade de
Linha Lajinha, em Belmonte, e estava internado desde o dia 31 de janeiro, após ficar
mais de 20h prensado por uma árvore. O
homem teria saído de casa para cortar galhos de um pé de canela, localizado no potreiro de sua propriedade quando o acidente aconteceu.
Segundo a família, Sotilli teria o costume de sair de casa sem dar notícias e, muitas vezes, passar a noite fora. Esse teria sido
o motivo para que ele não tivesse sido procurado antes. Ao ser localizado, o agricultor
apresentava diversas escoriações, dificuldade na fala e nos movimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita
era de que a vítima tivesse fraturado a coluna. Na época, Sotilli foi levado ao Hospital
Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, mas devido à gravidade dos
ferimentos, foi transferido para Chapecó.

soco no rosto da vítima, que
caiu desacordada. Depois,
desferiu golpes contra sua cabeça, além de esganadura.
O homem já possuía antecedentes criminais pela
prática de violência doméstica contra Lilian. Com a elucidação do crime, a Polícia Civil
decidiu pela prisão preventiva, cumprida na quinta-feira (16). O autor será indiciado
pela prática de homicídio duplamente qualificado.

Companheiro já possuía antecedentes
criminais pela prática de violência
doméstica contra Lilian

FUGA MAL SUCEDIDA
Após perseguição policial, homem é preso
com drogas e arma de fogo em SMOeste
MARCOS LEWE
Graças à rápida atuação da Polícia
Militar de São Miguel do Oeste, um homem de 33 anos foi preso na noite de
terça-feira (14), por volta das 21h, depois de fugir em alta velocidade. Segundo informações, o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) realizava ações de
policiamento ostensivo quando percebeu um homem conduzindo um veículo
em atitude suspeita. Após não acatar ordem de parada, o condutor do VW/Gol,
de cor branca, emplacado em São Miguel
do Oeste, empreendeu fuga pela Waldemar Rangrab. Pessoas que passavam
pelo local relataram à reportagem que o
homem conduzia o veículo em alta velocidade, invadindo diversas vezes a contramão e colocando em risco a vida de
outras pessoas que passavam pela via.
Após percorrer cerca de dois quilômetros, o homem não conseguiu fazer uma curva, perdeu o controle e colidiu o carro em uma árvore, na esquina
das ruas Waldemar Rangrab com a Albino Moser, no Bairro São Jorge. Após a colisão, o homem saiu do veículo e conti-

nuou a fuga a pé, percorrendo cerca de
100 metros, quando tentou invadir uma
residência para se esconder dos policiais. Rapidamente várias guarnições da
PM auxiliaram na ocorrência e tiveram
êxito na imobilização do fugitivo.
Em vistoria ao veículo, irregularidades foram encontradas, como a ausência
dos bancos, sendo que o condutor sentava em um pedaço de madeira. Dentro do
automóvel foi encontrado um revólver
calibre 38, 13 munições, R$ 710 em espécie e quatro gramas de cocaína. Durante a fuga a pé, o homem se desfez de uma
quantia de drogas, que logo foi encontrada pela PM. Conforme a polícia, ele possui várias passagens policiais, inclusive
por tráfico de drogas.

Veículo estava sem os bancos e o condutor
sentava em um pedaço de madeira para dirigir

Após lançar livro, empresário
VÔLEI
lança
CD e beneficia entidade
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Guaraciaba é destaque no Troféu Gustavo
Kuerten de Excelência no Esporte

DÉBORA CECCON
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CAMPEONATO REGIONAL

Jogos da 9ª rodada são decisivos
para Guarani e Pérola

GUARACIABA
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Secretaria de Saúde realiza ações voltadas ao Outubro Rosa
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NOVO HONDA CIVIC TYPE R É EXIBIDO EM GENEBRA

VOCÊ SABIA?
BRASILEIRO TERIA
INVENTADO O CÂMBIO
AUTOMÁTICO

Projetado para oferecer a mais prazerosa dirigibilidade no segmento hot
hatch, com motor 2.0 litros VTEC Turbo otimizado, refinado e de alto desempenho, com uma potência de 320cv, o novo Type R aperfeiçoa a dinâmica esportiva do novo Civic hatchback, aumentando o desempenho de condução
e a pureza dinâmica. Compartilhando os mesmos fundamentos que o novo
Civic hatchback, o novo Type R foi projetado desde o início para entregar a
unidade mais prazerosa no segmento hot-hatch - tanto na estrada quanto
em pistas de corrida. Modelo será produzido em Swindon, Reino Unido, para
mercados em todo o mundo, incluindo Japão e EUA.
Motor 2.0 litros VTEC Turbo aprimorado e transmissão manual de seis
velocidades:
O motor VTEC Turbo de 2.0 litros, coração da multipremiada geração
anterior do Type R, foi otimizado e agora produz 320cv com torque máximo
de 400 Nm. A resposta do acelerador e a dirigibilidade melhoraram graças às
configurações otimizadas do controle do motor. A suave e precisa transmissão manual de seis velocidades foi aprimorada com um sistema de controle
Até hoje a maior invenção atribuída a um brasileiro teria
rev match, garantindo que não haja prejuízo na conexão gratificante do Type
sido
Todos conhecem a façanha de Alberto Santos DuR comooavião.
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Fonte: Assessoria de Imprensa Honda

Em tempo: a invenção brasileira só chegaria às ruas em
1939, quando a montadora apresentou uma tecnologia chamada "Hydra-Matic" na linha 1940 dos modelos Oldsmobile.
É por isso que durante muito tempo - inclusive no Brasil - as
pessoas costumavam chamar os veículos com câmbio automático de "hidramáticos".
Fonte: Mecânica Benitez - Quatro Rodas

