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chARGE

LUiZ CaRLos PRatEs
Com 2018 se aproximando, uma das 

grandes questões para o pleito do ano que 

vem é sobre se haverá uma candidatura 

unificada da "centro-direita". O presidente 

Michel Temer uma frente única para a elei-

ção presidencial que defenda o governo, 

mas ainda enfrenta obstáculos, enquan-

to o PSDB busca, em meio à crise interna, 

não se isolar dos outros partidos e angariar 

apoio. Neste sentido impõe condições para 

apoiar a candidatura do governador Geral-

do Alckmin ao Palácio do Planalto. A pri-

meira é o PSDB aprovar não só a reforma 

da Previdência como também a tributária, 

que voltará a ser prioridade do governo. Os 

tucanos devem decidir se aprovam "fecha-

mento de questão" sobre o tema, algo que 

não foi estabelecido ainda e foi alvo de crí-

ticas internas de quadros históricos, como 

foi o caso do economista Edmar Bacha, um 

dos fundadores do Plano Real. A última es-

perança de Michel Temer para aprovar a 

reforma da Previdência antes das eleições. 

Ele afirmou que a mudança na previdência 

é uma das bases de tudo que o partido sem-

pre defendeu para a economia. A segunda 

condição para apoiar o governador de São 

Paulo à presidência é que Alckmin se com-

prometa a defender o legado do presiden-

te Michel Temer antes, durante e depois da 

campanha. Segundo afirmou um dirigente 

partidário, "não adianta o tucano ganhar a 

eleição e falar em herança maldita no dia 

seguinte". A terceira condição é um can-

didato comum ao governo de São Paulo: o 

presidente do PMDB fez chegar ao prefei-

to de São Paulo João Doria que a legenda 

apoia uma eventual candidatura dele ao 

governo caso Alckmin aceite as condições 

do partido. Um acordo significa tirar o pre-

sidente da Fiesp Paulo Skaf, da disputa pelo 

governo e, em troca, o peemedebista rece-

beria o apoio para uma vaga ao Senado. O 

PMDB tem duas armas para convencer os 

tucanos: além de ter o maior tempo de TV 

entre os partidos para propaganda elei-

toral, o PMDB sabe que ninguém governa 

sem seu apoio no Congresso 

INFOMONEY

as três condições do PMDB para 
apoiar alckmin na eleição de 2018

Cãezinhos amorosos
Quando temos uma grande certeza é preciso muitos cuidados antes 

de darmos o passo seguinte. Grandes certezas, não raro, são apenas de-
sejos que guardamos no inconsciente, esses desejos nos sobem à cons-
ciência e pensamos que eles são coisas certas, não são. A psicologia das 
percepções trata disso: A pré-disposição altera a percepção. Vejo e sin-
to o que quero ver e sentir... Nem sempre, e raramente, a verdade. Se 
acho que alguém está tentando pegar o “osso” da minha vida, bah, per-
co os cadernos, saio arrastando as patas... Pode que essa minha certeza 
seja apenas uma desconfiança gerada pela minha insegurança, pode...

Dia destes, participei de um encontro social de jornalistas. Nesse 
encontro, reencontrei dezenas de ex-colegas, sorrisos, abraços, memó-
rias, piadas, de tudo, de tudo menos cara emburrada, tapetes puxados.

Saí pensando. Tive “belos” desencontros com muitos dos que acaba-
ra de reencontrar, desencontros pesados, mas... No reencontro só sorrisos, 
abraços, boa vontade... Por quê? Ora, porque não estamos mais corren-
do atrás da mesma bola, não estamos mais disputando o brinquedo fa-
vorito, hoje cada um está na sua, longe uns dos outros e... Aí as pessoas se 
mostram como, mais das vezes, costumam ser: legais, bem-humoradas, 
“irmãs”... Mas é a tal história, e mal comparando, dos cãezinhos amorosos; 
gracinhas, correndo e brincando no gramado, amores mesmo, todavia... 
Coloque um ossinho entre eles... Acaba na hora a amorosidade entre eles, 
vão se autodevorar, se for necessário... Muito do caráter do nosso bom ca-
ráter desaparece diante de um interesse comum, que nos interessa, e não 
vamos longe, irmãos diante de uma herança... Saiamos da frente. 

Não houvesse desejos, não haveria distorções de percepção, vería-
mos a verdade, nua, linda... E essa é uma das razões de eu não gostar 
da brincadeira do Amigo Secreto... Nossos amigos não podem ser se-
cretos, que nossos presentes sejam dados apenas a quem os merecer e 
a quem os queiramos dar. – Ah, mas isso é grosseria, fere pessoas, Pra-
tes? Desde quando amor de cara limpa ofende? Rasguemos a máscara 
da hipocrisia, mas que eu não esqueço dos que me quiseram puxar o 
tapete não esqueço. Mas na festa, tudo é festa.

MÚsiCa
Acabei de ouvir, depois de muito tempo, uma música que me dá 

vontade de ter um revólver na mão... A música é um relato dorido de 
uma verdade que me dá ânsias de puxar um gatilho. O rádio estava na 
UDESC/FM e a Elba Ramalho começou a cantar “Açum Preto”. Nessa 
música nordestina, a certa altura se ouve: “Furaram os olhos do açum 
preto/ para ele assim cantar melhor...”. Dá para entender? Malditos 
usam de uma agulha para furar os olhos do bichinho indefeso para que 
ele cante “melhor”... Pode tamanha boçalidade? Pode, demônios an-
dam entre nós, mas eles vão arder muito e em vida no inferno da dor, 
ah, vão! E nem como açum preto cego vão cantar... 

assÉDio
Se uma mulher chegasse à “minha” delegacia para relatar um caso de 

assédio sexual, a primeira pergunta que faria a ela seria: - Quando isso 
aconteceu? – “Ah, doutor, faz mais ou menos um ano...”. E ela ouviria de 
imediato: - “E só agora tu criaste vergonha na cara? Cai fora e vai te ajei-
tar na vida. Só o que faltava, ser molestada há tempos e dar queixa meses 
e meses depois”... Todos os que deixam uma ofensa passar e esperam por 
um dado tempo para a reação costumam ser ou canalhas ou “jogadores”.

FaLta DiZER
Quase esquecia, falei de trabalho, então, é bom relembrar uma fór-

mula de sucesso interpessoal na empresa, vida mais longa: “Cortesia 
com todos, intimidade com ninguém”. Isso torna a pessoa invulnerável. 
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LIçÕES DE VIDA

Se soubéssemos o que o amanhã traria, não precisaríamos de 
nossos sonhos, esperanças e planos. O futuro é um mistério, o 
amanhã é uma pergunta sem resposta, um novo desafio para 
enfrentar, uma nova aventura para ousar...

O deputado federal Celso 
Maldaner (PMDB) informou a 
decisão do Tribunal Regional Fe-
deral (TRF) de Porto Alegre após 
julgamento do caso de recurso no 
processo de licitação para obras 
profundas nas BRs-282 e 158 no 
Oeste de Santa Catarina. Em en-
trevista à Rádio Líder FM, o depu-
tado afirmou que a decisão foi fa-
vorável ao consórcio Traçado, em 
parceria com a Gaia Rodovias e 
mais uma empresa. O placar foi 
3 a 0 em favor da continuação do 
processo. 

Após a licitação, houve assi-

natura do contrato com um con-
sórcio e o próximo passo seria con-
firmar a ordem de serviço. Porém, 
a assinatura foi barrada por uma li-
minar que suspendeu o caso. 

Segundo Maldaner, a deci-
são tomada na terça-feira (28) em 
Porto Alegre coloca um ponto fi-
nal na polêmica e permite o an-
damento do processo. Conforme 
ele, agora resta a apresentação do 
projeto derradeiro e a assinatu-
ra da ordem de serviço para colo-
car as máquinas no asfalto. O par-
lamentar acredita que o trabalho 
possa começar ainda em 2017.

agoRa É o FiM Da NovELa?

LULa sERÁ PREso?
Durante evento em São Paulo, o juiz 
Sérgio Moro, mais uma vez, ouviu a per-
gunta que se repete em suas aparições 
públicas: “o ex-presidente Lula será pre-
so?”. Como sempre, o juiz evitou en-
trar em detalhes. Disse apenas acreditar 
no trabalho feito pelos juízes do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região, onde 
tramita o recurso do petista à condena-
ção aplicada por Moro no caso do trí-
plex em Guarujá (SP). Para o magis-
trado, os membros da Corte que estão 
com o caso são “probos, sérios, técni-
cos e competentes”. Questionado sobre 
arrependimentos ao longo da Lava-Ja-
to, Moro disse que a divulgação do áu-
dio de um diálogo entre Lula e a então 
presidente da República Dilma Rousse-
ff foi “algo muito controvertido”. “Fiz o 
que a lei exigia e o que eu entendia que 
era necessário”, afirmou. Para ele, o con-
teúdo deveria vir a público. “Não eram 
exatamente conversas republicanas”.

RENDa BaiXa
A renda média de metade 
dos trabalhadores 
brasileiros - um grupo de 
44,5 milhões de pessoas 
que estava empregada em 
2016 - é inferior a um salário 
mínimo. É o que mostram 
os dados da mais recente 
Pnad Contínua, divulgada 
pelo IBGE na quarta-feira 
(29). Segundo o documento, 
o rendimento médio real 
mensal recebido por esses 
trabalhadores, classificados 
como os 50% com menores 
rendimentos, foi de R$ 
747 no ano passado - o 
correspondente a apenas 
um terço da renda média 
de todos os ocupados, 
que foi estimada em R$ 
2.149 no ano passado.

Mais UM CURso DE MEDiCiNa
Sob uma expectativa que já durava 
mais de dois anos, a Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e 
Missões (URI) recebeu, na quarta-feira 
(29), a autorização do Ministério da 
Educação (MEC) para abrir o curso de 
Medicina. A instituição pretende ofertar 
as 55 vagas em um processo seletivo 
especial em janeiro, já que o vestibular 
oficial ocorreu há poucos dias. A nova 
graduação funcionará no campus de 
Erechim e terá práticas em hospitais 
públicos da cidade e dos municípios 
vizinhos de Getúlio Vargas e Nonoai, 
também no Norte do Estado do Rio 
Grande do Sul. Sobre o assunto, temos 
a destacar que o curso de Medicina 
da Unoesc conquistou o conceito 4, 
em escala que vai de 1 a 5. Foi o curso 
melhor avaliado de Santa Catarina e o 
20º do Brasil, posicionando-se à frente 
de universidades como a UFSC. 

o Caso

Condenado a sete anos 
em regime semiaberto 
por falsificação de 
documento público e outras 
irregularidades, o deputado 
Celso Jacob dava expediente 
na Câmara e voltava à noite 
para o presídio. Mas no 
último dia 19, ao retornar 
para o cárcere, agentes 
penitenciários encontraram 
dois pacotes de biscoito e um 
queijo provolone escondidos 
dentro da cueca do deputado.

QUEijo E BisCoitos
A Câmara ainda não de-

cidiu o que fazer com o man-
dato do deputado Celso Ja-
cob (PMDB-RJ), atualmente 
no isolamento da Penitenciá-
ria da Papuda, após ser flagra-
do com biscoitos e queijo na 
cueca. Caberá ao presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), decidir se convoca o su-
plente ou se deixa a Câma-
ra com 512 parlamentares até 
que a Justiça libere o deputa-
do a retomar suas atividades 
fora do presídio.

O governo federal informou na quarta-feira (29) que a partir do 
dia 1º de dezembro os cidadãos não precisarão levar alguns 
documentos no momento da emissão de passaportes. De 
acordo com a subchefe de articulação e monitoramento da 
Casa Civil, Natália Marcassa, a iniciativa faz parte do programa 

Brasil Eficiente e será possível graças à otimização do banco 
de dados do governo federal. Segundo a representante da 
Casa Civil, agora os cidadãos não precisarão apresentar a 
quitação de serviço militar e a quitação eleitoral e nem levar 
o comprovante de recolhimento de taxas. “Nós temos esses 

dados, eles já vão estar na base de dados”, afirmou Natália. 
Com a mudança, os documentos necessários para solicitar 
o passaporte serão apenas identidade e CPF. Além disso, 
os cidadãos terão, no momento da emissão, que tirar foto e 
coletar as digitais.

tirar passaporte vai ficar mais fácil a partir de dezembro
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DiREto ao PoNto

MoRREU o RÁDio aM?
Sim, caro leitor. Praticamente morto. Caiu diante da moder-

nidade da mídia, da falta de qualidade sonora, do envelheci-
mento dos próprios ouvintes, sendo que este mesmo modelo de 
rádio deixou de se renovar, e como todos, também envelheceu. 
Perdeu para a qualidade de som das emissoras em frequência 
modulada, e para a própria inovação que as FMs empregaram, 
transmitindo notícias, acompanhando eventos, e por derradei-
ro, com transmissões “on-line” permitindo serem ouvidas em 
todo o mundo. Portanto, a morte do rádio AM não foi decretada 
quando a ex-presidente Dilma começou a promover a migração 
para a frequência modulada. O rádio AM morreu porque, lite-
ralmente, não se reinventou. Repousou nos louros de uma gran-
de audiência antigamente e por ali ficou. Não evoluiu. Por isso 
hoje sua audiência é muito restrita, quase inexistente. Ainda há 
pessoas mais “das antigas”, como se diz, que escutam. Mas mes-
mo estes já estão cedendo à modernidade dos novos canais de 
comunicação. É bobagem hoje pensar que o rádio AM, que ou-
trora prestou inegáveis serviços à coletividade, ainda tenha for-
ça. Literalmente, já não tem mais. Alguns que outros diretores 
procuram impor uma “pseudoaudiência” que já não existe mais, 
uma repercussão que já não existe. Alguns, eles próprios, já nem 
acreditam nisso. Mas como tudo tem um senão, algumas pes-
soas ainda se dobram diante da pressão de alguns, que bem co-
nhecemos. Coitados destes que se deixam dobrar. Pecam pela 
ignorância, pela falta de conhecimento, o rádio AM já nem tem 
mais força. Mas alguns ainda acham que tem. Até que um dia 
nem existam mais rádios nesta faixa de frequência. 

jUÍZa Do tRaBaLHo tiRa DÚviDas 
soBRE iNtERPREtaÇÃo E aPLiCaÇÃo 
Das Novas LEis tRaBaLHistas

A juíza Andrea Cristina de Souza Hauss Bunn desmistificou 
algumas informações que davam conta que juízes trabalhistas 
não iriam aplicar as novas leis trabalhistas, vigentes desde 11 
de novembro. A juíza disse que está havendo um grande estu-
do por parte dos magistrados trabalhistas e que estão ocorrendo 
vários encontros, debates, etc., para que as leis sejam aplicadas. 
Disse a juíza Andrea que cada um irá interpretar a lei e aplicá-la 
conforme seu convencimento. Mas que não há nada correlato 
a não aplicação da lei, como muitos vinham ventilando em re-
des sociais e na internet, como um todo. A presidente da Ama-
tra-12 comentou inclusive este assunto no Acaert Notícias, que 
é apresentado nas emissoras do Grupo WH. Portanto, a inter-
pretação certamente virá acompanhada de bons fundamentos 
e de um grande estudo que já está sendo feito pelos nossos ma-
gistrados trabalhistas. 

jUCiNEi Da CHaga

O projeto de lei núme-
ro 123/2017, de autoria dos 
vereadores Vagner dos Pas-
sos (PSD), Everaldo Di Ber-
ti (PSD), Claudio Barp 
(PMDB), Elias Araújo (PSD), 
Carlos Grassi (PP), Cássio da 
Silva (PMDB) e Gilberto Ber-
té (PMDB), ainda nem foi à 
votação pelo plenário Legis-
lativo e já está gerando polê-
mica em São Miguel do Oes-
te. A matéria, em análise nas 
comissões da Casa, trata da 
regulamentação do horário 
de funcionamento dos es-
tabelecimentos industriais, 
comerciais e prestadores de 
serviços de São Miguel do 
Oeste. 

O Sindicato dos Traba-
lhadores no Comércio do Ex-
tremo-Oeste está preocupa-
do com algumas questões 
propostas pelo projeto. Um 
dos casos, conforme a pre-
sidente, Ivanir Reisdorfer, 
diz respeito ao artigo 2º do 
PL que possibilita que os es-
tabelecimentos comerciais 
atacadistas ou varejistas e os 
prestadores de serviços de 
qualquer natureza possam 
atender das 7h às 22h, no en-
tanto, não informa se é de 
segunda a sexta-feira ou em 
casos específicos. 

“Na nossa visão, para 
uma cidade com em torno de 
40 mil habitantes, não há ne-
cessidade do horário livre do 
comércio. Ele só vai ser uma 

transferência de venda do 
período do dia para o perío-
do da noite. O que vai acabar 
acontecendo não são novas 
contratações e, sim, remane-
jamento do contrato de tra-
balho dos já contratados ou 
demissão daqueles trabalha-
dores e contratação de no-
vos trabalhadores, inclusi-
ve, na nova modalidade do 
trabalho intermitente, onde 
o contrato é por hora. Não é 
um contrato onde o traba-
lhador vai ter um salário ga-
rantido no fim do mês”, argu-
menta.

 A presidente também 
destaca a falta de estrutu-
ra pública para atender as 
demandas do trabalhador, 
como por exemplo, as cre-
ches para os filhos de quem 
vai precisar trabalhar em ho-
rário estendido. “No nos-
so município e nos demais 
não temos nem creche onde 
os pais possam deixar os fi-
lhos nesse período de sá-

bados, domingos e feriados 
ou horário estendido no pe-
ríodo da noite. Tem uma 
questão social que é de res-
ponsabilidade do municí-
pio. Não adianta os empre-
sários dizerem que os filhos 
dos trabalhadores não são 
responsabilidade suas. É de 
responsabilidade do municí-
pio a partir do momento que 
ele proporciona um horário 
livre e não dá estrutura para 
abrigar essas crianças. Co-
mércio não tem necessida-
de desse horário livre. Já te-
mos grandes problemas em 
função de saúde do traba-
lhador com relação à abertu-
ra somente uma semana no 
mês de dezembro até às 22h”, 
destaca.

Ivanir revela que já fo-
ram encaminhadas às co-
missões do Legislativo pro-
postas de alteração. Ela 
reitera que e o Sindicato é 
contra o horário livre pro-
posto pelo projeto. “Que se 

faça uma redução dos ho-
rários propostos explicando 
claramente que aos domin-
gos e feriados não se abre a 
não ser por convenção co-
letiva onde se impõe regras. 
Chamar o trabalhador para 
trabalhar por em torno de R$ 
4 a hora é uma indecência e 
é o que vem sendo feito pelo 
comércio com o trabalho in-
termitente”, justifica.

Para o vereador Vagner 
dos Passos, um dos proposi-
tores do projeto, a iniciativa 
visa regulamentar o horário 
de atendimento e propor-
cionar ao empresário a pos-
sibilidade de atender a de-
manda do seu negócio. “O 
que fomentou a apresentar 
o projeto foi o fato de peque-
nos mercados familiares que 
abriam no feriado de manhã 
terem sido notificados para 
não serem abertos. Uma das 
questões foi dar liberdade 
para quem quer trabalhar. 
Quem não quer trabalhar 
não vai ser penalizado. Te-
mos dois pontos de discus-
sões, não podemos misturar 
as coisas. Existe a questão 
trabalhista que a empresa 
precisa respeitar. Isso é uma 
situação. A outra é o horário 
de funcionamento, que vai 
ficar a critério do comercian-
te. Se ele abrir o seu comér-
cio até às 22h, ele vai ter que 
contratar mais funcionários 
ou pagar hora-extra”, finali-
za. O projeto não tem previ-
são de votação.

FUncIOnAMEnTO DO cOMéRcIO Projeto está em análise nas 
comissões do Legislativo e não tem previsão de votação. O Sindicato 
dos Trabalhadores do Comércio diz que é contra o horário livre 
e argumenta já ter apresentado propostas de alteração

projeto deve permitir ampliação 
do horário de atendimento
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inicia programação do Natal 
Regional em são Miguel do oeste

Este ano, durante a programação do mês de dezembro em datas 
pré-agendadas, o Papai Noel estará na Praça Walnir Bottaro Daniel. 

Confira programação completa de Natal Regional de são Miguel do oeste

U
ma noite 

para ficar 

na histó-

ria. As-

sim foi a abertura do 

Natal Regional 2017 – 

Um Sonho de Criança, re-

alizada no último dia 24, em 

São Miguel do Oeste. Grande 

público acompanhou a pro-

gramação, que iniciou com 

desfile da charanga do Papai 

Noel e equipe organizadora 

do Natal Regional, com saída 

em frente ao Centro Cultu-

ral Olímpio Dalmagro. A re-

cepção foi na área coberta da 

Praça Walnir Bottaro Daniel, 

onde o restante da programa-

ção foi desenvolvida.

Na oportunidade, foi rea-

lizado o ato simbólico de en-

trega da chave da cidade ao 

Papai Noel, feita pelo prefei-

to, Wilson Trevisan. Também 

teve a retirada de cartinhas 

da bota natalina, Festival do 

Pastel, apresentação de balé, 

encerramento oficial das ofi-

cinas culturais temporada 

2017 e apresentações natali-

nas diversas. O destaque da 

noite ficou para o grupo Os 

Peraltas, que encantou o pú-

blico e, principalmente, as 

crianças presentes.

Este ano uma das novida-

des será a presença do Papai 

Noel na Praça, nos dias 9, 10, 

16, 17 e 23 de dezembro. Na 

sexta-feira (1º), também na 

área coberta da Praça Walnir 

Bottaro Daniel, foi realizado o 

Especial Noite Regional, com 

diversas apresentações artís-

ticas e culturais com a parti-

cipação de municípios da re-

gião. Hoje, a partir das 19h30, 

o Papai Noel do Brasil chega-

rá em frente à Papelaria e Ba-

zar Markar. 

PRogRaMaÇÃo DE NataL
  
Hoje (2)
19h30 – Chegada do Papai Noel do 
Brasil na Papelaria e Bazar Markar
- Atrações artísticas, culturais e 
distribuição de doces
- Sorteio de 50 ingressos, com 
acompanhante, para o almoço amanhã 
(3) com o Papai Noel do Brasil
Local: Papelaria e Bazar Markar

AmAnHã (3)
14h - Exposição e Venda de Artesanato 
Natalino da Região – São Miguel 
do Oeste, Guarujá do Sul, São José 
do Cedro, Guaraciaba, Tunápolis, 
Itapiranga, Palmitos, Mondaí, Princesa, 
São João do Oeste e Maravilha. 
Realização: Umiplart/Funcultura
16h às 20h – Brique do Sesc
Exposição e comercialização de 
produtos da agricultura familiar e 
artesanato local
18h30 às 20h - Intervenções Poéticas 
de Natal - Grupo Teatral Piliquinha, de 
Concórdia/SC
21h – Evento Ecumênico “Caminhada 
das Lanternas”. Passeio pelas ruas da 
cidade até a Praça Walnir Bottaro Daniel
Local de saída: Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (Avenida Getúlio Vargas, ao 
lado do Hospital São Miguel)

16/12/2017 - SábAdo
17h às 19h – Encerramento da Campanha 
Natal Solidário
Entrega dos presentes às crianças
Atrações: cama elástica, brinquedos 
infláveis, lanches, suco e entrega de doces
Realização: Secretaria de Assistência 
Social /Cras São Luiz e Santa Rita
Apoio: Funcultura, CDL, Lions Clube 
Universidade, Lions Clube São Miguel, 
Leo Clube, Lions Clube Lionesses, 
Rotary Club, Casa da Amizade, Acismo 
e Sesc
Local: Ginásio de Esportes do Caic 
(Secretaria de Assistência Social)

23/12/2017 - SábAdo
14h às 21h – Encerramento da Feira 
Regional de Artesanato
Local: Praça Walnir Bottaro Daniel

29/12/2017 – SextA-feirA
19h30 - Devolução da chave da cidade 
pelo Papai Noel ao prefeito
20h – Sorteio da Campanha de Prêmios 
da CDL 2017
Atrações artísticas e culturais
Realização: CDL
Local: Praça Walnir Bottaro Daniel (área 
coberta)

**O Papai Noel estará presente na Praça 
Walnir Bottaro Daniel nos seguintes dias:

9/12 – das 18h às 21h
10/12 – das 17h às 21h
16/12 – das 18h às 21h
17/12 – das 17h às 21h
23/12 – das 18h às 21h

*Artesanato Regional na Praça Walnir 
Bottaro Daniel, todos os domingos, das 
14h às 21h.
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A Câmara de Vereado-
res de São Miguel do Oes-
te diplomou na segunda-fei-
ra (27) 15 adolescentes com 
idades entre 13 e 15 anos e 11 
meses, que foram eleitos para 
desempenhar o mandato de 
vereador mirim. Eles repre-
sentam 15 escolas das redes 
pública e particular e cumpri-
rão seu mandato nos anos de 
2018 e 2019. A entrega dos di-
plomas foi prestigiada por li-
deranças da área da educa-
ção, vereadores, prefeito e 
vice, professores, diretores de 
escolas, familiares e amigos 
dos estudantes.

É o primeiro ano que o 
Programa Vereador Mirim é 
implantado em São Miguel do 
Oeste. A proponente do pro-
jeto, vereadora Silvia Kuhn, 
explicou que a ideia surgiu ao 
buscar uma proposta de tra-
balho com crianças e adoles-
centes. Silvia e o presidente, 
Cláudio Barp, foram conhe-

cer o funcionamento do pro-
grama nos municípios de Tre-
ze Tílias e de Descanso.

Após ter contato com os 
projetos nos municípios, Sil-
via protocolou o projeto de lei 
criando o Programa Vereador 
Mirim em São Miguel do Oes-
te, que foi submetido a ple-
nário e aprovado por todos 
os vereadores. A implantação 
do projeto iniciou com divul-
gação nas escolas e a eleição 
dos 15 vereadores mirins no 
dia 25 de outubro. Silvia agra-
deceu a direção das escolas, a 
Secretaria de Educação, a Ge-
rência de Educação, os pro-
fessores, os servidores da Câ-
mara e as demais pessoas que 
se empenharam na eleição e 
demais etapas do programa.

Cláudio Barp parabeni-
zou a todos que “vestiram a 
camisa” para que o projeto 
saísse do papel. “Ser vereador 
mirim é um conjunto, envol-
ve os pais, a escola, a comuni-

pROGRAMA VEREADOR MIRIM Primeira legislatura do Programa Vereador Mirim 
será empossada em fevereiro de 2018 e desempenhará um mandato de dois anos

câmara diploma vereadores mirins 
de 15 escolas de São Miguel do Oeste

soRtEio Dos vEREaDoREs PaDRiNHos
Durante o ato de diplomação foi realizado o sorteio do vereador padrinho, ou seja, o titular da vaga na 
Câmara de Vereadores que, junto ao seu assessor, dará suporte ao vereador mirim no desempenho do mandato. 
Confira a relação dos vereadores mirins com seu respectivo padrinho.

Arthur Zanella Capra Voght, representante do Instituto CVE, será apadrinhado por Gilberto Berté.

Biancka Letícia da Silva Berté, representante do Colégio La Salle Peperi, será apadrinhada por Milto Annoni.

Camili Mocelin, da Escola Marechal Arthur da Costa e Silva, será apadrinhada por Elias Araújo.

Daniel Gasperin, da Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira, será apadrinhado por Vagner Passos.

Gabriel Felipe Prado de Moura, da Escola Padre José de Anchieta, será apadrinhado por Cláudio Barp.

Gabriel Henrique da Silva Farias, da Escola Alberico Azevedo, será apadrinhado por Vanirto Conrad.

Júlio Augusto Franzen, representante do Senai, será apadrinhado por Cássio da Silva.

Kevin Mateus Ledur, do Instituto Federal de Santa Catarina, será apadrinhado por Odemar Marques.

Matheus Schmitt, representante do Colégio Jesus Maria José, será apadrinhado por Silvia Kuhn.

Pedro Willian Botelho Gomes, representante da Escola Guilherme Missen, será apadrinhado por Everaldo Di Berti.

Poliana Ester Pinotti, da Escola São Miguel, será apadrinhada por Carlos Grassi.

Sandra Izabel Agostini, da Escola Jaldyr Bhering Faustino da Silva, será apadrinhada por José Giovenardi.

Sandrielli Victoria Battisti, da Escola Santa Rita, será apadrinhada por Maria Tereza Capra.

Sara Fontana Stédile, da Escola Waldemar Antônio Von Dentz, será apadrinhada por Silvia Kuhn.

Vitória Sarzi Villani, da Escola São João Batista, será apadrinhada por José Giovenardi.

 

dade que cada um represen-
ta”, afirmou. Barp destacou 
que o vereador mirim pode-
rá fazer reivindicações e pe-
didos da comunidade e dese-
jou que o programa sirva para 
despertar o gosto por assumir 
lideranças. O presidente do 
Legislativo afirmou também 
que não ouviu nenhuma re-
clamação sobre más condu-
tas na eleição dos vereado-
res mirins, e que isso serve de 
exemplo para muitos adultos.

Os vereadores mirins se-
rão empossados em fevereiro 
de 2018 e as sessões iniciam 
em março. Eles se reunirão 
em sessão uma vez por mês, 
de março a novembro.

Representantes de 15 escolas foram escolhidos vereadores mirins e receberam diploma

DÉBoRa CECCoN 

O Projeto Oratória nas Es-
colas, promovido pela JCI de 
São Miguel do Oeste, realizou 
na noite de terça-feira (28) a 
grande final, com 16 alunos 
finalistas. O tema: "O que é 
ter sucesso na vida?". O públi-
co presente, pais, alunos, so-
ciedade e lideranças lotaram 
o auditório da Unoesc, onde 
foi realizado o evento. Foram 
avaliados pelo grupo de jura-
dos: dicção, postura, entona-
ção na voz e apresentação. 

Durante a noite foi premia-
da a melhor torcida, sendo elei-

ta a da Escola Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, que recebeu 
um troféu de melhor torcida e 
um cheque no valor de R$ 500. 

Quanto aos oradores, na 
categoria ensino médio, em 
terceiro lugar, foi premiado 
Iago Dalagnol Andreis, da Es-
cola Senai. Em segundo lugar, 
Andreyna Menin, do Colé-
gio IFSC; e em primeiro lugar 
foi premiado Roberto Aurélio 
Merlo Filho, da Escola JMJ. 

No ensino fundamental, 
em terceiro lugar foi classi-
ficado Daniel Gasperin, da 
Escola Juscelino Kubitschek 
de Oliveira; em segundo lu-

gar, Laura Lunardi, do CVE; 
e em primeiro lugar classifi-
cou-se Laura Rampi, da Es-
cola JMJ.

A vencedora da catego-
ria ensino fundamental, além 
da premiação com troféu, re-
cebeu a oportunidade de es-

tágio em emissora de rádio e 
viagem para participação do 
campeonato de oratória cate-
goria estadual. 

Ao fim do evento foi lan-
çado o tema do concurso para 
o ano que vem, relacionado à 
Saúde, "Hanseníase".  

pROjETO 

Oratória nas Escolas da jcI realiza final do concurso em São Miguel

Laura Rampi e Roberto Aurélio Merlo Filho, do colégio JMJ, foram os vencedores
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Por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

DiREito E saÚDE

Laura Rampi e Roberto Aurélio Merlo Filho, do colégio JMJ, foram os vencedores

CaMiLa PoMPEo
jUCiNEi Da CHaga

Santa Catarina ganhou 
na segunda-feira (27) um re-
forço na área da Segurança 
Pública, com o ingresso de 
195 novos profissionais (138 
agentes de Polícia Civil e 57 
delegados). Os profissionais 
irão atuar nas 30 delegacias 
regionais e nas diretorias de 
polícia. Em 15 dias os poli-
ciais começam a trabalhar 
em suas lotações, já para iní-
cio da Operação Veraneio. 
O grupo iniciou a formação 
há cinco meses e passou por 
treinamentos teóricos e prá-
ticos na Academia da Polícia 
Civil (Acadepol), em Floria-
nópolis.

A 13ª Delegacia Regional 
de Polícia também deve re-
ceber um reforço no núme-
ro de agentes e também de 
delegados. Conforme o de-
legado regional, Henrique 
Muxfeldt, na região o incre-
mento será de seis agentes 
e um delegado que irá tra-
balhar na cidade de Maravi-
lha. “Isso vai ajudar bastante 
nos trabalhos da 13ª Delega-
cia. É um número que a gen-
te comemora, mas poderia 
ser um pouco maior porque 
estamos tentando melhorar 
os nossos serviços na região. 
Somos nove comarcas e 27 
municípios. Mas estamos 
contentes que fomos bem 
contemplados já que somos 
30 regionais no Estado”, ar-
gumenta. 

O delegado reitera que 
apesar do incremento, o efe-
tivo policial na região ain-
da não é o ideal. Ele avalia, 
no entanto, que há concur-
sos em andamento e novos 
profissionais devem ser dis-
tribuídos no próximo ano. 
“Temos a previsão de uma 
nova academia para 2018 e 
isso nos dá um alento. Te-
mos os escrivães de polícia 
que estão sendo contempla-
dos com um concurso sele-

tivo e esperamos no ano que 
vem receber os profissionais 
e completar esse quadro”, 
menciona.

Com a vinda de um novo 
profissional para a região, 
Muxfeldt justifica que o qua-
dro de delegados fica com-
pleto. O número de agen-
tes, porém, continua sendo 
a grande preocupação. “Te-
mos um quadro de delega-
dos muito bom e completo 
na região. Nos falta um pou-
co mais de agentes. O nos-
so efetivo não é o ideal, mas 
vem melhorando anualmen-
te. Temos trabalhado mui-
to, os profissionais que estão 

aqui são gabaritados e capa-
citados. Nós estamos tentan-
do cada vez mais estimular a 

nossa qualidade na investi-
gação criminal, que é o foco 
da Polícia Civil”, finaliza.

pOLÍcIA cIVIL Ainda assim, conforme o delegado regional 
Henrique Muxfeldt, quadro ainda está longe do ideal

Seis novos agentes e um 
delegado devem incrementar 
efetivo na região

A cirurgia intrauterina 
e a cobertura pelos 
planos de saúde

 Encontra-se, dentre os diversos meios de tratamen-
tos de patologias do feto, a chamada cirurgia intraute-
rina, capaz de diminuir e/ou evitar que a criança nasça 
com problemas graves de saúde que podem não ser mais 
suscetíveis de tratamento após o completo desenvolvi-
mento do feto.

A cobertura de cirurgias intrauterinas pelas operado-
ras de planos de saúde muitas vezes é negada sob mo-
tivos como: falta de previsão no Rol da ANS, exclusão 
contratual ou, mesmo, necessidade de cumprimento de 
carência. Negativas essas consideradas abusivas por al-
guns Tribunais de Justiça.

No entanto, mesmo que a Lei 9.656/98 – que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saú-
de – tenha se limitado a assegurar a cobertura assisten-
cial ao recém-nascido durante os primeiros 30 dias após 
o parto, quando incluído no contrato o atendimento obs-
tétrico, essa cobertura também se estende ao nascituro, 
visto que faz parte do tratamento do pré-natal que ob-
jetiva proteger tanto a integridade física e bem-estar da 
mãe quanto do feto.

Havendo indicação médica justificando a cirurgia fe-
tal, a fim de possibilitar a preservação da vida digna e 
saudável da criança, o custeio e cobertura devem ser ga-
rantidos pelas operadoras de planos de saúde, posto que, 
consoante previsão do artigo 51, § 1º, inciso II, do Códi-
go de Defesa do Consumidor, não podem ameaçar o ob-
jeto do contrato que, no caso, é assegurar a preservação 
da vida e da saúde de seus beneficiários.

Mesmo não estando previsto tal procedimento no 
rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a 
jurisprudência já se posicionou no sentido de que esse 
rol não é taxativo e, portanto, a negativa de atendimento 
não é pertinente. Desse modo, faculta-se ao consumidor 
o ajuizamento de ação judicial para resguardar o seu di-
reito à saúde e do nascituro. 

Colaboração: Karlessa Mantovani



 SÃO MIGUEL DO OESTE 2 DE DEZEMBRO DE 20178

RECoNstRUÇÃo 
Merlo menciona que o ano de reconstrução teve vá-

rios desafios e a Chapeconese trabalhou em quatro fren-
tes ao mesmo tempo. “Uma foi a reestruturação do clu-
be, porque nós perdemos oito diretores, comissão técnica 
praticamente todos estavam no voo e todos sabem que 
foram 19 jogadores. Essa reestruturação foi um trabalho 
árduo. E a segunda frente que nos tomou muito tempo e 
ainda nos toma é o atendimento às famílias das vítimas. 
Foram muitas atividades e situações que enfrentamos e 
estamos trabalhando para auxiliar as famílias. E uma ter-
ceira frente que nós trabalhamos foi uma logística malu-
ca, a Chapecoense foi o clube brasileiro que mais partidas 
disputou em 2017 e que em mais competições esteve pre-
sente”, destaca. E por fim, a quarta frente foi enfrentar a 
rotina normal que todos os clubes enfrentam. 

EMOçÃO

consulado presta 
homenagem às vítimas da 
tragédia da chapecoense

Em são Miguel do oeste, diversas 
pessoas participaram de celebração 
realizada na gruta Nossa senhora 
de Lourdes em homenagem 
às vítimas da tragédia da 
Chapecoense, ocorrida há um ano

DÉBoRa CECCoN
jUCiNEi Da CHaga 

Um ano depois, no dia 29 de no-
vembro, mais uma vez o mundo pa-
rou para relembrar daqueles que se 
foram em um acidente aéreo trágico 
em Medellín, na Colômbia. Naque-
le trágico acidente se foram jogado-
res da Chapecoense, equipe técni-
ca, diretoria, jornalistas e tripulação. 
Um dia triste e trágico, que marcou 
a história dessa equipe que humil-

demente conquistou o mundo pela 
garra e força que sempre demons-
trou. Em São Miguel do Oeste o con-
sulado da Chapeconese se reuniu na 
Gruta Nossa Senhora de Lourdes na 
quarta-feira (29), onde, em uma sin-
gela e emocionante homenagem, fo-
ram acesas 71 velas simbolizando as 
vítimas do acidente aéreo. 

As homenagens não ocorreram 
só em São Miguel do Oeste, mas em 
Chapecó, na Arena Condá, durante 
todo o dia foram feitas homenagens 

em lembrança daqueles que se fo-
ram. E em um gesto de solidarieda-
de, em Medellín, na Colômbia, onde 
ocorreu o acidente aéreo há um ano, 
mais uma vez o povo colombiano se 
solidarizou com a dor dos brasilei-
ros e também prestou homenagem 
às vítimas do acidente. Foi inaugura-
da uma placa com os nomes dos 71 
mortos e dos seis sobreviventes do 
acidente e em uma cápsula do tem-
po foram deixadas mensagens para 
serem lidas daqui a 40 anos. Essa 

cápsula será enviada a Chapecó na 
próxima semana e após será enterra-
da em uma praça em Medelín.  

O diretor-administrativo e fi-
nanceiro da Chapeconese, Roberto 
Merlo, que fez parte da homenagem 
em São Miguel do Oeste, reconhe-
ce que foi uma semana marcante, 
pois, segundo ele, é uma data que 
ficou registrada no mundo todo de 
uma tragédia sem precedentes no 
mundo do esporte. “Este foi um 
ano de reconstrução e nesta sema-

na nós estamos promovendo várias 
ações no sentido de lembrar daque-
las pessoas que fizeram parte des-
sa história, construíram uma belís-
sima trajetória em nível de região, 
Brasil e mundo. Conquistaram o 
América e estavam no auge de sua 
carreira, que infelizmente foi inter-
rompida no dia 29 de novembro. 
Uma semana em que várias ativida-
des aconteceram, que buscam re-
lembrar de todos que participaram 
dessa belíssima história”, diz. 

Para o próximo ano, com o orçamento pequeno, Merlo diz que 
será um ano semelhante a 2017 e será feito um planejamento 
estratégico para projetar o futuro da Chapecoense. “Não 
podemos querer ser campeões brasileiros em 2018, mas 
podemos projetar isso para daqui a cinco anos”, diz. Além disso, 
segundo ele, haverão outras novidades com planejamento firme 
em vencer o Campeonato Catarinense. “E no Brasileiro nossa 
intenção é e sempre foi ficar entre os 10 melhores do Brasil e no 
ano que vem vamos investir na Copa do Brasil também. E como 
sempre digo, independente de qualquer clube que você torça, 
leve a Chape no coração”, finaliza.  

Financeiro do clube 
Merlo explica que o orçamento da Chapeconese é de R$ 78 milhões e ele compara 

que o time enfrenta outros clubes no mesmo campeonato quando estes tem 
orçamento de até R$ 800 milhões e ainda observa que a logística do clube 

exige muito mais, por conta até mesmo da distância, que demanda 
hospedagem e voos geralmente com escalas. “Nós tivemos no início 
uma ajuda financeira da CBF, de um fundo que eles têm para essas 
tragédias, de R$ 5 milhões. Este valor foi importante para formar 
uma nova equipe com ajuda de muitos clubes, como foi o São Paulo, 

Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro. E mais R$ 3,3 
milhões na ação da Globo que ela fez no jogo comemorativo com a equipe 

da Colômbia para trazer recursos. Os demais valores foram repassados para as 
famílias, R$ 4,3 milhões. 
O diretor-financeiro salienta que o clube prepara um documento no qual será 
informado sobre as indenizações. Segundo ele, no total foram R$ 45 milhões de 
indenizações, seguros, premiações no que envolveu as vítimas. Em torno de 38 
milhões são de seguros. “A Chapecoense pagou todos os advogados das famílias das 
vítimas para fazer com que essas ações tramitem na Justiça e que todas as famílias 
tenham direito de receber essas indenizações, já que não têm como recuperar 
essas vidas, pelo menos que essas indenizações venham trazer para as famílias 
um conforto financeiro. Mas a Chapecoense assumiu tudo, nós temos todos os 
comprovantes e valores que foram repassados”, reforça. 

na quarta-feira, em singela 
e emocionante homenagem, 
foram acesas 71 velas 
simbolizando as vítimas do 
acidente aéreo

Chapecoense em 2018

Fotos:  Leg:
Sugestão olho: 

“Independente de qualquer 
clube que você torça, leve a 

Chape no coração”, 
Roberto Merlo

Marcos Lewe/WH Comunicações
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ECoNoMia E NEgÓCios
por RaQUEL Basso HÜBNER

raquel@jornalolider.com.br

“A estratégia é uma 
economia de forças” 
Karl von Clausewitz

Pelo terceiro ano consecutivo, Florianópolis ficou em 
segundo lugar no ranking das melhores cidades para abrir 
uma empresa do país, conforme o Índice de Cidades Em-
preendedoras (ICE) feito pela Endeavor Brasil. O levan-
tamento, publicado desde 2014, analisa o ecossistema de 
negócios das principais cidades brasileiras por meio da 
análise do ambiente regulatório, da infraestrutura, do mer-
cado, do acesso à capital, da inovação, de recursos huma-
nos e da cultura empreendedora, pilares que, conforme a 
Endeavor, são os que mais afetam a vida do empreendedor. 
Neste ano foram coletadas informações em 32 cidades de 
22 estados do país. De Santa Catarina, além da Capital, Join-
ville e Blumenau aparecem na quinta e na 11ª posição na 
relação, respectivamente. 

CiDaDEs DE saNta CataRiNa 
EstÃo ENtRE as MELHoREs 

PaRa aBRiR NEgÓCios No PaÍs

HoMENs RECEBEM 36,7% 
a Mais QUE as MULHEREs 
EM saNta CataRiNa
Em 2016, trabalhadores do sexo 
masculino receberam por mês em 
Santa Catarina cerca de R$ 2,5 mil, 
enquanto as trabalhadoras ganharam, 
também em média mensal, R$ 1,8 mil. 
Ou seja, no Estado, os homens ganham 
36,7% a mais do que as mulheres. 
O percentual, divulgado na quarta-
feira (29) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), por meio 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD Contínua), subiu 
em relação ao registrado em 2015 em 
outro levantamento do instituto. Na 
época, os dados do Cadastro Central 
de Empresas (Cempre) já apontavam 
disparidade de 23,6% no rendimento 
de homens e mulheres no Estado. 

1% Dos BRasiLEiRos 
Mais RiCos gaNHa 36 
vEZEs Mais Do QUE 
MEtaDE Mais PoBRE
Na fatia dos 1% mais abonados, formada 
por apenas 889 mil pessoas, a renda 
do trabalho média mensal era de R$ 
27.085. O rendimento médio dos 50% 
que recebiam os piores salários ficou em 
apenas R$ 747, abaixo do salário mínimo. 
Se considerados os 5% brasileiros com 
menores salários, a renda média era de 
míseros R$ 73 mensais. Segundo o IBGE, 
4,445 milhões de trabalhadores estão 
nessa condição. Em 2016, 1% da população 
de trabalhadores brasileiros com maior 
poder aquisitivo ganhava 36,3 vezes mais 
do que os 50% que ganham os menores 
salários. Os dados, da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), foram divulgados na 
quarta-feira pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Costa Do saUÍPE É 
vENDiDa PELa PREvi 
PoR R$ 140,5 MiLHõEs

O complexo hoteleiro Costa do Sauípe, no 
litoral da Bahia, foi vendido pela Previ, o fun-
do de pensão do Banco do Brasil, para o Gru-
po Rio Quente, que já possui hotéis e parques 
na cidade goiana de Rio Quente. O Grupo Rio 
Quente pagou R$ 140,5 milhões por 100% das 
ações da Costa do Sauípe. Cada uma das 39,7 
milhões de ações foi negociada a R$ 3,80. De 
acordo com o comunicado emitido pela Pre-
vi, a conclusão do negócio ainda depende da 
aprovação do Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica, o Cade. A Costa do Sauípe foi 
inaugurada em 2000, e fica a 76 km de Salva-
dor.

tERMotÉCNiCa RECiCLa UM 
tERÇo Do isoPoR BRasiLEiRo

O Programa Reciclar EPS já deu um destino 
correto a mais de 35 mil toneladas de pós-con-
sumo de EPS – material popularmente conhe-
cido como isopor. O isopor é um plástico, com-
posto de 98% de ar e pode ser 100% reciclável. 
Esse número equivale a 1/3 de todo o isopor 
que foi reciclado no Brasil desde 2007, quando 
a Termotécnica – maior indústria transforma-
dora e recicladora de isopor da América Latina 
– deu início ao Programa. Com investimentos 
na ordem de R$ 15 milhões, a empresa instalou 
unidades próprias de reciclagem nas cidades 
onde possui filiais: Manaus (AM), Rio Claro 
(SP), São José dos Pinhais (PR), Joinville (SC) 
e Petrolina (PE). Após reciclado, o isopor pode 
ser utilizado para a fabricação de itens como: 
régua escolar, corpo de caneta, solas de sapa-
to, rodapés, molduras, entre outros. O Reciclar 
EPS gera cerca de 100 empregos diretos, conta 
com mais de 1,2 mil pontos de coleta e 300 co-
operativas de reciclagem parceiras, o que im-
pacta diretamente mais de cinco mil famílias.

A Federação das CDLs de SC (FCDL/SC) 
apresentou as necessidades do setor varejista 
aos deputados catarinenses na terça-feira 
(28), em Florianópolis. As 18 reuniões 
metropolitanas promoveram debates com 
quase mil empresários, lideranças políticas, 
representantes de entidades associativas 
e dirigentes da FCDL/SC para levantar as 

principais demandas percebidas pelos 
lojistas. "Estas necessidades impactam não 
apenas o lojista, mas afetam principalmente 
o consumidor. Ter uma rodovia bem 
conservada e segura, policiamento presente 
e infraestrutura de água, energia e telefonia 
são condições mínimas para prestar um 
atendimento melhor ao catarinense. A 

insuficiência ou ausência destes itens 
refletem em nosso trabalho e, portanto, 
na economia das cidades", comentou Ivan 
Tauffer, presidente da FCDL/SC. Também 
foram citados como entrave para o comércio 
as feiras itinerantes ilegais e os projetos de 
lei relacionados ao varejo que tramitam na 
Assembleia Legislativa catarinense.

Varejo de Sc apresenta necessidades regionais a lideranças políticas

Marcos Lewe/WH Comunicações
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por DR. geovani Delevatti

TrIagEM sOrOlógIca 
Hepatite B e C, Doença de Chagas, Sífilis, Aids, HTLV I/II

IMuNOhEMaTOlOgIa 
Determinação do tipo sanguíneo ABO e Rh; 

Pesquisa de anticorpos irregulares.
Os componentes só são liberados para uso 

transfusional após a execução e a verificação 
dos resultados desses testes.

pOR qUE DOAR SAnGUE?
a doação de sangue é um ato voluntário e altruísta de extrema importância, pois o sangue 
humano não pode ser fabricado artificialmente. Logo, o sangue humano é insubstituível.

saiBa tUDo 
soBRE o saNgUE 
E o PRoCEsso DE 
DoaÇÃo. voCÊ vai 
vER QUE É siMPLEs, 
RÁPiDo E sEgURo 
DoaR saNgUE
Em muitos casos, a 
transfusão de sangue 
é a única esperança 
de vida para nossos 
pacientes. Tem 
sempre alguém 
esperando sua 
doação. Não cruze 
os braços para 
esse problema. 
Doar sangue não 
dói, é fácil, rápido, 
não afeta a sua 
saúde e você salva 
muitas vidas.

CoM UM ato DE 
soLiDaRiEDaDE, 
voCÊ PoDE saLvaR 
atÉ QUatRo viDas
A doação é um 
procedimento 
totalmente seguro. 
O volume coletado é 
de aproximadamente 
450 ml (padrão 
internacional), o 
que representa 
uma fração muito 
pequena do total de 
sangue de um adulto.

É PoUCo PaRa voCÊ E MUito PaRa QUEM PRECisa!

o QUE voCÊ PRECisa PaRa DoaR saNgUE?

o QUE aCoNtECE CoM o saNgUE aPÓs a DoaÇÃo?

o sEU saNgUE É FUNDaMENtaL PaRa ajUDaR 
No tRataMENto DE DivERsos Casos. vEja 
CoMo EstaRÁ ajUDaNDo ao DoaR saNgUE

O volume doado é reposto naturalmente pelo 
organismo em 24h após a doação.
O doador não se expõe a nenhum risco de 
contaminação, pois todo o material utilizado é 
estéril e descartável.
A doação de sangue não engorda e nem 
emagrece, não afina e nem engrossa o sangue.
Não é necessário jejum, porém após o almoço ou 

ingestão de alimentos gordurosos pede-se um 
intervalo de três horas para iniciar a doação.
Não exige mais doações, ou seja, quem doa 
uma vez, não precisa obrigatoriamente doar 
novamente.
Doar sangue é um ato humanitário que enobrece 
e traz uma satisfação interior muito grande, afinal, 
por meio desse ato você ajuda a salvar vidas.

 - Vítimas de acidentes de trânsito e 
queimaduras

- Pacientes com câncer

- Pacientes hemofílicos, que significa uma 
desordem no mecanismo de coagulação 
do sangue

- Pacientes que serão submetidos a 
cirurgias de médio e grande porte, como 
por exemplo, cardíacas

- Um a cada 10 pacientes hospitalizados 
necessitam de transfusão sanguínea

- 4,5 milhões de pessoas são salvas 
anualmente nos EUA, graças a 
transfusões sanguíneas, sendo 
que mulheres recebem 53% dessas 
transfusões e homens recebem 47%

- Em média, nos EUA, 1.280 bebês nascem 
prematuros (com menos de 37 semanas 
de gestação)

- Um bebê prematuro necessita uma a quatro 
unidades de concentrado de hemácias durante 
o período de internação As bolsas de sangue 
coletadas anualmente no país – ao todo são 
3,5 milhões – são insuficientes para atender à 
demanda. O ideal, segundo o Ministério da Saúde, 
é alcançar 5,7 milhões de bolsas a cada ano

Estar em boas condições de saúde.
Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos -doadores 
de 16 e 17 anos precisam da autorização e presença dos pais no ato da doação.
Pesar no mínimo 50kg.
Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).
Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas três horas que antecedem a doação).
Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, 
Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).
 

- PRIMEIRO PASSO: serão feitos testes sorológicos para doenças transmissíveis e tipagem sanguínea. 
 Após a aprovação, o sangue é separado por componentes. Entre eles estão:

- Plaquetas: usadas para tratar pacientes com plaquetopenias ou plaquetopatias 
(alterações que podem levar a sangramentos graves).

- Glóbulos vermelhos: usados para tratamento de pacientes com anemia, hemorragias, entre outras.

- Plasma: usados para o tratamento de pacientes com distúrbios da coagulação.

- Crioprecipitado: usados para tratamento de alterações da coagulação por redução do fibrinogênio.
Dois dias após a sua doação alguém já poderá utilizá-la.

QUais sÃo os EXaMEs LaBoRatoRiais 
REaLiZaDos No saNgUE DoaDo?
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- Ingerir líquidos em grande quantidade durante 
o dia da doação

- Permanecer em nossas instalações de 15 a 
30 minutos após sair da sala de doação
- Não carregar peso ou fazer qualquer esforço 
com o braço utilizado para doação

- Não fazer exercícios e esforços físicos intensos 
no dia da doação

- Alimentar-se bem após a doação

- Evitar dirigir veículos automotores por pelo 
menos 30 minutos

- Não fumar por duas horas

- Se você tiver algum efeito indesejável 
associado à doação, comunique o hemocentro 
imediatamente para avaliação e orientação. Você 
também deve avisar se tiver febre ou sintomas 
de gripe até uma semana após a doação

- Lembre-se: quanto mais cedo os efeitos 
adversos forem detectados e tratados, melhor 
será a recuperação

- Na imensa maioria das vezes, a doação não traz 
riscos para o doador

Porém, eventualmente, alguns doadores podem 
apresentar alguns efeitos colaterais, tais como:
- Queda de pressão, tonturas, hematomas
- Náuseas e vômitos
- Dor local, dificuldade de movimentar o braço
- Infecção/inflamação local

- A observação contínua durante a doação tem 
a finalidade de detectar e tratar precocemente 
qualquer reação indesejável para manter o bem-
estar do doador.
Se você apresentar algum dos sintomas 
descritos acima no dia ou até uma semana 
após a doação, comunique imediatamente o 
hemocentro, para avaliação e orientação.

o sEU saNgUE É FUNDaMENtaL PaRa ajUDaR 
No tRataMENto DE DivERsos Casos. vEja 
CoMo EstaRÁ ajUDaNDo ao DoaR saNgUE

CUiDaDos aPÓs a DoaÇÃo DE saNgUE

iMPoRtaNtE!
Os testes descritos são realizados a cada 

doação e você receberá os resultados im-
pressos na sua Carteirinha do Doador. Caso 
haja alguma alteração no resultado, você 
será comunicado e talvez seja necessário 
repetir os exames.  Lembre-se de que esses 
testes têm o objetivo de triagem e não de 
diagnóstico, podendo ocorrer resultados fal-
so-positivos. Assim, o eventual resultado po-
sitivo para um ou mais testes não deverá ser 

interpretado como diagnóstico definitivo. 
Portanto, não há necessidade de preocupa-
ção se você for convocado para uma consul-
ta médica ou para repetição de exame.

Assim, um resultado reagente num ou 
mais desses testes pode não ser definitivo, 
devendo ser analisado em conjunto com a 
história clínica e outros dados laboratoriais.

Por carta registrada, o doador com al-
gum resultado alterado nos exames labora-

toriais é convocado para ser esclarecido e 
para coletar nova amostra.

O esclarecimento é feito por um dos 
médicos do Banco de Sangue, apenas pes-
soalmente e de maneira individual. Em al-
gumas situações, o doador recebe uma car-
ta explicativa sobre o resultado alterado e, 
caso deseje, poderá agendar consulta mé-
dica para esclarecimentos adicionais.

Quando o doador apresenta alteração 

sorológica que necessita de investigação 
adicional para esclarecimento diagnóstico, 
é informado pelo médico do banco de san-
gue numa segunda consulta e orientado a 
procurar um especialista de sua preferência.

Os critérios utilizados na triagem clíni-
ca e sorológica dos doadores de sangue vi-
sam obter o sangue mais seguro possível 
(que a Medicina atual permite) para uso 
transfusional.

O sangue e seus hemocomponentes destinam-se aos pacientes que 
necessitam de tratamento transfusional, ou seja, aqueles que precisam 
de sangue em função de doenças do sangue, câncer, tumores, leucemias, 
ou em função da realização de cirurgias, entre outras enfermidades.

Fonte: www.doesanguedoevida.com.br
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CULtURaMa
por joão Carlos Dalmagro junior

medium.com/@jocadalmagro
jcdalmagro@gmail.com

pROcESSOS Mutirão anual é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça 

comarca de Descanso realiza mutirão 
durante a Semana nacional da conciliação 
CaMiLa PoMPEo
jUCiNEi Da CHaga

Os tribunais de Justi-
ça, do Trabalho e federais 
de todo o país participaram, 
durante toda esta semana, 
da 12ª Semana Nacional de 
Conciliação. A campanha em 
prol da conciliação é realiza-
da anualmente pelo Conse-
lho Nacional de Justiça des-
de 2006. Durante a semana, 
os tribunais selecionaram os 
processos que tinham pos-
sibilidade de acordo e inti-
maram as partes envolvidas 
no conflito. O Fórum da Co-
marca de Descanso aderiu às 
ações de conciliação no perí-
odo de 27 de novembro a 1º 
de dezembro. 

Conforme a coordenado-
ra do mutirão, Denise Scha-
fer Kern, a Semana Nacional 

de Conciliação é realizada 
todos os anos. No ano pas-
sado a comarca não parti-
cipou das ações por não ter 
tantos processos para pau-
tar, mas neste ano mais de 
100 processos entraram em 
conciliação. “Tivemos cerca 
de 125 processos com audi-
ências realizadas em três sa-

las do Fórum, com o objeti-
vo de proporcionar às partes 
uma conciliação, um meio 
delas solucionar o seu confli-
to. Este ano foram processos 
os quais os advogados pe-
diram para encaminhar aos 
mutirões e outros requisita-
dos pelo juiz. Estamos com 
vários processos onde houve 

a conciliação. Há um apro-
veitamento muito bom”, co-
menta.

As conciliações preten-
didas durante a Semana são 
chamadas de processuais, ou 
seja, quando o caso já está na 
Justiça. No entanto, há ou-
tra forma de conciliação: a 
pré-processual ou informal, 
que ocorre antes de o proces-
so ser instaurado e o próprio 
interessado busca a solução 
do conflito com o auxílio de 
conciliadores. “Entram nes-
se mutirão os juizados espe-
ciais de pequenas causas ou 
os processos em andamen-
to em que as partes têm in-
teresse na conciliação ou que 
o juiz entenda que há uma 
possibilidade de haver uma 
conciliação para que resol-
vam o seu conflito da melhor 
maneira possível”, finaliza.

A administração de Guara-
ciaba vai instituir, a partir de se-
gunda-feira (4), turno único em 
determinadas repartições pú-
blicas municipais. O decreto foi 
assinado pelo prefeito, Roque 
Meneghini. O horário de atendi-
mento será das 7h às 13h. Con-
forme Meneghini, atenderão em 
horário normal de expediente, 
das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 
17h30, a Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento e institui-
ções de ensino do município até 
o término do ano letivo, Serviço 
de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos também até o tér-
mino do ano letivo, e os serviços 
de Inspeção Sanitária e o Conse-
lho Tutelar.

A administração justificou 
que a decisão de adotar tur-
no único é devido às obriga-
ções constitucionais e legais vi-
gentes, especialmente quanto à 
adequação da situação econô-
mica e financeira por ocasião 
do encerramento do exercício 
financeiro de 2017, principal-
mente por obediência aos de-
terminantes da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. A partir do dia 
2 de janeiro de 2018, os atendi-
mentos em todas as reparti-
ções públicas voltam em horá-
rio normal de expediente.

GUARAcIABA
Administração fará 
turno único a partir 
de segunda-feira

VERDUn
Depois de mais de um século de uma das batalhas 

mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, não há 
muita coisa a se fazer em Verdun além de reviver o pas-
sado. 

Há pouco tempo foram celebrados os cem anos da car-
nificina, que durou por muitos meses em 1916 e ceifou a 
vida de milhares de soldados alemães e franceses, enterra-
dos no próprio campo de batalha em que tombaram.

Vindo de Paris e fazendo algumas baldeações, chega-
se a Verdun de trem. No trajeto é impossível não imaginar 
como eram aquelas planícies em meio ao conflito, às car-
gas dos morteiros, às rajadas das metralhadoras, à lama, 
à chuva, ao frio e às mortíferas trincheiras. 

Há um único taxista disponível na pequena estação 
férrea, a Gare de Verdun. Ele não entende uma palavra 
de inglês. Mesmo assim, com um pouco de esforço, é 
possível a comunicação. Algumas palavras: o nome do 
hotel, sim e não, obrigado, bagagem, preço da corrida. 
Enfim chegamos, e estamos então à beira do rio Meuse, 
que corta a cidade e vai nos servir como ponto de refe-
rência mais adiante.

Há uma tristeza impregnada na cidade e sobretudo 
nos habitantes de Verdun. Uma tristeza que parece vir 
da constatação de que o lugar em que vivem será para 
sempre ligado ao sangue e ao sofrimento, ao gás mos-
tarda, aos anos vividos dentro de trincheiras imundas, 
à eternização de um evento histórico em razão de uma 
crueldade até então jamais vista. 

Temos apenas dois dias e decidimos, logo cedo e já 
no primeiro deles, visitar os locais espalhados pelos arre-
dores para, no outro, nos concentrarmos mais nos monu-
mentos situados nos limites da cidade. 

Surgindo de dentro de uma neblina muito espessa, 
nosso fiel taxista, de nome e bigode muito franceses, 
aparece para nos conduzir ao ossuário e ao cemitério 
dos soldados. Depois de dirigir por aproximadamente 20 
minutos sem dizer uma só palavra, ele nos deixa em fren-
te ao primeiro monumento, que se se alonga horizontal-
mente e, em seu centro, possui uma espécie de torre que 
some em meio ao nevoeiro. Ali estão os ossos de milhares 
de soldados literalmente anônimos, pois jamais foram 
identificados.   

Descobrimos que o ossuário abre apenas à tarde e 
então caminhamos pelo cemitério que se estende ao seu 
lado e, em meio à neblina, parece não ter fim, com suas 
cruzes alvas, branquíssimas, e seu gramado impecável.

Decidimos seguir em frente, pelo asfalto, ladeando os 
campos de batalha cercados e com o solo ainda inaltera-
do. Pode-se ver os buracos cavados pelos obuses e bom-
bardeios afins: crateras irregulares a 2 metros de distân-
cia da estrada. 

Então prosseguimos e visitamos o museu de Verdun, 
deslumbrante e ao mesmo tempo soturno e pesado. 

No final do dia voltamos à cidade e subimos por uma 
colina, do outro lado do rio. Caminhamos por entre as 
pequenas casas e nos deparamos com uma velha igreja. 
Entramos e não há ninguém. Passamos sob a nave e che-
gamos ao altar. Há um presépio.

A princípio é um presépio comum: Há Maria, José e 
o menino Jesus. Há os animais que repousam. Mas ao 
redor, onde tradicionalmente se colocam os reis magos, 
estão soldados franceses e alemães, que consigo identi-
ficar pela cor da farda. Estão, apesar de inimigos, muito 
próximos uns aos outros, todos olhando para dentro da 
manjedoura com reverência. 

Minha garganta seca. Nada no mundo apagará a histó-
ria daquele lugar e a crueldade com que aqueles soldados 
se lançaram uns contra os outros, mas se um simplório 
presépio, em uma velha e silenciosa igreja, consegue ume-
decer os olhos de alguém tão descrente como eu, é porque 
a humanidade ainda é capaz de lampejos de bondade.     
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LUCas MigUEL
gNigLER

www.lucasmiguel.com

pROcESSOS Mutirão anual é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça 

CaMiLa PoMPEo

O início da vida sexu-
al pode trazer mais pavor do 
que o normal, principalmen-
te quando o jovem não está 
preparado e não conhece os 
perigos das relações íntimas. 
O quadro pode piorar quan-
do o adolescente embarca 
despreparado e desprotegi-
do em uma viagem que pode 
ser muito perigosa. Entre as 
doenças transmissíveis por 
meio do sexo estão o vírus 
HIV, a herpes, a sífilis e o pa-
piloma humano e o HPV, uma 
das mais conhecidas DSTs.

Na segunda-feira (27) o 
Ministério da Saúde divulgou 
dados preliminares de um es-
tudo que aponta para uma 
prevalência de 54,6% de ca-
sos de HPV entre a popula-
ção brasileira de 16 a 25 anos, 
sendo que 38,4% são de tipos 
de alto risco para o desenvol-
vimento de câncer. O estudo é 
preliminar e deve ser concluí-
do em março. Em junho deste 

ano o governo federal anun-
ciou a ampliação do público
-alvo para a vacinação contra 
a doença. Além das meninas 
de 9 a 14 anos, os meninos de 
11 a 14 anos podem receber 
a imunização. A infecção por 
HPV é associada a vários ti-
pos de câncer, principalmen-
te ao de colo de útero, mas 
também de pênis, de vulva, 
de canal anal e de orofaringe.

A amostra do estudo é 
composta por 5.812 mulheres 
e 1.774 homens com 16 a 25 
anos, sendo a média de idade 
de 20,6 anos. O grupo foi en-
trevistado e fez exames. Fo-
ram incluídos dados de 119 
unidades básicas de saúde 
e um Centro de Testagem e 
Aconselhamento das 26 capi-
tais e do Distrito Federal.

Em São Miguel do Oeste, a 
Sala de Vacinas tem recebido 
em média 20 adolescentes por 
semana para a imunização. 
A coordenadora do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
da Secretaria da Saúde, enfer-

meira Débora Casagrande, ex-
plica que a vacina está dispo-
nível a qualquer tempo. Para 
receber a imunização, o ado-
lescente precisa estar munido 
dos documentos, da carteira 
de vacinação e de uma auto-
rização dos pais. “Não exigi-
mos que eles estejam com 
um adulto, se eles vierem até 
a sala de vacina, fazemos da 
mesma forma. Eles têm que 
estar com toda a documenta-
ção, com a caderneta de vaci-
na e cartão do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O que precisa 
é a liberação dos pais”, explica.

O preconceito ao redor 
da vacinação contra o HPV 
foi um dos grandes atrasos 
na procura pela imunização. 
Débora comenta que os pro-
fissionais têm procurado es-
clarecer as dúvidas dos ado-
lescentes, além de explicar 
sobre a importância da vaci-
nação. “Ainda tem bastante 
preconceito e é por isso que 
alguns adolescentes que vem, 
a gente procura ter uma con-

versa e explicar o motivo, do 
porque é importante. Muitas 
vezes conseguimos mudar o 
conceito e eles acabam fazen-
do a vacina. Tem muitos que 
não querem e não mudam de 
ideia”, menciona.

A enfermeira lembra que 
a imunização ocorre em duas 
oportunidades para este pú-
blico-alvo, por isso, é im-
portante ficar atento e não 
perder o prazo. “Para os ado-
lescentes são duas doses, a 
segunda é seis meses após 
a primeira. Eles precisam fi-
car atentos, se eles comple-
tam 15 anos e não fazem a se-
gunda dose, eles perdem e a 
imunização não fica comple-
ta. A vacina do HPV entrou 
na rotina dos adolescentes. 
A procura melhorou. Esta-
mos fazendo monitoramen-
to, estamos tentando conver-
sar com os agentes de saúde 
para elas avaliarem as cader-
netas dos adolescentes, en-
tão estamos notando uma 
melhora”, finaliza.

SAÚDE EM ALERTA

Estudo aponta que mais da metade dos 
brasileiros de 16 a 25 anos têm hpV

De mãos dadas na desordem

Estou em um novo projeto. E toda vez que inicio 
um projeto, minha maior preocupação é a desor-
dem. É trabalhar como a maioria das pequenas em-
presas trabalham, de forma reativa e caótica. E sabe 
como esse cliente começou a conversa no WhatsA-
pp? “É urgente”, disse ele.

E então eu tenho duas opções: entrar no clima 
de urgência e tentar trabalhar, ou então dar um tem-
po no problema, supostamente urgente, e explicar 
ao cliente que as coisas não vão funcionar como de-
veriam se atuarmos assim.

O problema é que somos ensinados que deve-
mos atender todas as necessidades do cliente. E aí 
entram as demandas de última hora, os esqueci-
mentos, aquelas tarefas que são “para ontem”. Será 
que essa é a única forma de atender e entregar?

Talvez no dia, na urgência, o cliente fique feliz 
por você ter resolvido o problema dele. Mas no fim 
das contas, será que não estamos contribuindo com 
a desorganização? Fico imaginando o pai que abre 
frequentes exceções para o filho que não cumpre o 
que foi combinado. Será que o pai está sendo que-
rido e compreensivo, ou será que está plantando as 
sementes de um comportamento displicente?

Hoje em dia, empreender é entrar nesse tormen-
to de prazos perdidos, clientes esperando, compro-
missos adiados ou esquecidos. Pessoas ansiosas, 
preocupadas, alegando não ter tempo para nada. 
Está na moda empreender, e isso é bom. Mas o que 
me preocupa é o preço que se paga ao entrar no 
mercado: uma vida reativa. Pessoas e empresas re-
solvendo problemas de última hora, não dedicando 
tempo ao que é essencial. Cito Peter Drucker, como 
sempre: "Obtemos resultados explorando oportu-
nidades, não resolvendo problemas". Mas quem 
está constantemente apagando incêndios nem vê a 
oportunidade passar.

Por isso acredito que, ao invés de apenas ven-
der e entregar nossa solução, precisamos tornar o 
cliente melhor. Mais organizado, mais produtivo. 
Mas é claro que, para isso, precisamos adotar a or-
ganização primeiro. Ter um processo claro de como 
funcionamos, o que fazemos e o que não fazemos, 
ao invés de sair correndo de mãos dadas, lutando 
contra a desordem recorrente. Acredito que, dessa 
forma, dando o exemplo, nos destacamos em dois 
sentidos: entregamos melhor e vivemos melhor, or-
ganizados, e entregamos valor, pois o cliente vai se 
adequar ao nosso processo racional e, consequen-
temente, organizar o próprio negócio. Que mais 
empresas assumam o desafio de colocar ordem no 
mercado.

A Procuradoria da Repú-
blica de São Miguel do Oes-
te ajuizou ação civil pública re-
querendo à Justiça Federal que 
determine ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) e à União a 
adoção das medidas necessárias 
para que, no prazo de 30 dias, 
ocorra a efetiva retomada das 
obras remanescentes de amplia-
ção da capacidade e restauração 
de trecho da rodovia federal BR-
163, localizado entre São Miguel 
do Oeste e Dionísio Cerqueira.

Conforme a procuradoria, 
as obras encontram-se em to-
tal abandono, causando enor-
mes transtornos ao trânsito lo-
cal, aos moradores da região e 
aos usuários que trafegam pela 
rodovia federal, além de gra-
ves riscos de acidentes. Quan-
to à União, a Procuradoria diz 
que é necessário que adote to-
das as medidas indispensáveis 

para que não haja nova inter-
rupção da obra por questões 
orçamentárias, devendo abs-
ter-se de efetuar qualquer con-
tingenciamento que atinja as 
verbas para custeio das obras 
rodoviárias, bem como realize 
as ações indispensáveis à con-
tinuidade da obra.

O pedido liminar do MPF 
ainda requer que seja deter-
minado ao Dnit a elaboração 
e apresentação, no prazo de 
15 dias, do plano de execução 

e cronograma físico-financeiro 
das obras inacabadas naque-
le trecho. A ação do Ministério 
Público Federal (MPF), assina-
da pelo procurador da Repúbli-
ca Edson Restanho, requer que 
a cada 90 dias os entes públicos 
promovam um evento acessí-
vel à população, com ampla di-
vulgação prévia, destinado a 
prestar informações e respon-
der questionamentos sobre o 
andamento das obras no tre-
cho específico até a sua con-

clusão.
Além dos pedidos limina-

res, foi requerido que o Dnit e 
a empresa Sulcatarinense in-
denizem os danos causados 
pela má execução, fiscalização 
e abandono das obras, causa-
dores da perda dos serviços já 
executados e pagos. Também 
solicitou-se que a União e o 
Dnit sejam condenados a in-
denizar as pessoas que ficarem 
gravemente feridas ou as famí-
lias das pessoas que vierem a 
falecer, em decorrência de aci-
dente automobilístico ocorrido 
na Rodovia BR-163, no trecho 
compreendido entre São Mi-
guel do Oeste e Dionísio Cer-
queira, a partir da data do ajui-
zamento. Ainda, foi pedida a 
condenação do Dnit, da União 
e da empresa Sulcatarinense 
pelo dano moral coletivo cau-
sado por todos os transtornos 
da obra inacabada.

REGIÃO Trecho da rodovia federal está localizado entre 
São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira

MpF/Sc requer retomada das 
obras na BR-163 em 30 dias
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Lais oro andrea Costa Pelissari

MODA & ESTILO
por susane Zanin

DESIGn EM pAUTA

Batizado como Leovegildo, foi com o nome de Gildo 
que ele conquistou a plateia do Rio Grande do Sul. O 
rei dos trovadores nasceu no Passo d’Areia, na então 
zona rural de Porto Alegre, aos 19 de junho de 1919. 
Gildo de Freitas era filho da gaúcha Georgina e do 
castelhano Vergílio, produtor de hortaliças. Aprendeu a 
tocar sozinho, e às escondidas, na gaita de oito baixos 
do irmão mais velho, Alfredo. 
Em 1931, Gildo foge de casa pela primeira vez aos 
12 anos.
Em 1937 é tido como desertor, por não ter se 
apresentado à convocação militar. Envolve-se na 
primeira briga séria, onde morre um jovem amigo, 
primeira prisão.
Em 1941, Gildo com 22 anos casa-se com Dona 
Carminha, com 16 anos, passa a ter morada fixa no 
Bairro Niterói de Canoas, grande Porto Alegre.
1944 - Nasce o primeiro filho depois de dois perdidos. 
Gildo começa a viajar bastante e a ser reconhecido 
como trovador. Gildo não completou o Primário, mas 
conhecia a lida campeira. Entre os temas que utilizava 
paratrovas e músicas, o humor, a natureza, a religião, 
os trabalhadores e as mulheres.
Gildo andava sempre armado, ou um revólver, ou 
uma faca na cintura. E vivia na Cadeia. Em 1950, ao 
conhecer Getulio Vargas, em São Borja, cessam as 

prisões.
Em 1956, ele é a principal atração do programa 
Grande Rodeio Coringa, nas noites de domingo, 
na Rádio Farroupilha. Nesse período, ele faz 
parcerias com Teixeirinha.
No inicio da década de 1960, o rádio começa a 
perder para a televisão, e Gildo abandona a arte 
para se dedicar à criação de suínos.
Em 1964, o primeiro álbum da carreira 
começava com o sucesso *Historia dos 
Passarinhos*, Um ano mais tarde, lança o 
segundo disco, *Vida de Camponês*. A música 
*Baile de Respeito*, dá inicio à disputa com 
Teixeirinha, que retrucaria com *Baile de mais 
Respeito*. O entrevero entre a dupla teria sido 
uma estratégiapara que ambos vendessem 
mais discos.
Em 1977, o trovador inaugura a Churrascaria Gildo de 
Freitas, em Viamão. Era o início da história dos bailões 
no Rio Grande do Sul.
Em 1982 a música *Reconheço que sou Grosso* faz 
sucesso. Trabalhou em várias profissões, mas era a 
rigor um trovador e cantador popular.
Gildo morreu no dia 4 de dezembro de1983 e foi 
enterrado como desejava: pilchado e sem caixão. 
E em sua Lápide está escrito: *Aqui descansa um 

gaúcho que honrou a tradição*. Gildo ganha uma 
história com mais detalhes sobre sua vida e obras 
do trovador no livro *Gildo de Freitas*, coleção Esses 
Gaúchos, de autoria do jornalista Juarez Fonseca, que 
eterniza a história e vida desde grande tradicionalista, 
cantor e compositor. A data do dia 4 foi instituída 
como Dia Estadual do Poeta Repentista Gaúcho no 
Rio Grande do Sul, pela Lei Estadual RS 8.819/89.

E assim me vou costeando o alambrado. Até outra volta.

Às vezes nos perguntamos qual 
será a próxima tendência inovadora 
de moda. Há bastante tempo o que 
vemos são releituras das décadas an-
teriores como, por exemplo, anos 70, 
80 e 90. As hot pants (aquele shorti-
nho bem curtinho) aparecendo por 
baixo da uma transparência são uma 
das tendências mais inovadoras do 
momento. 

Na verdade, essa tendência já 
vem aparecendo desde 2014. Con-
tudo, por ser ousada e mostrar um 
pouco mais do nosso corpo do que 
estamos acostumadas, ela tem ga-
nhado mais força apenas neste ano, 
principalmente entre as famosas. Se 
elas podem, por que nós não? 

Apesar do medo natural de mos-
trar a celulite (que qualquer mera 
mortal tem), as hot pants podem 
ser usadas sem medo, já que o teci-
do transparente utilizado por cima 
costuma disfarçar bem os furinhos. 
Quanto à vulgaridade, você também 
não precisa ficar apreensiva, pois 
basta utilizar uma peça mais fecha-
da em cima, evitando decotes e ou-
tras transparências. Além disso, as 
hot pants aparentes devem ser usa-
das em ocasiões à noite, onde nor-
malmente nos permitimos ser mais 
ousadas sem medo. Fora isso, basta 
seguir seu estilo próprio e causar!

Hot pants com transparência

pavê de Bis
Ingredientes
2 pacotes de Bis ou genéricos
1 lata de leite condensado
2 latas de leite integral
2 colheres de sopa de amido de milho
2 ovos (separar as claras das gemas)
1 caixinha de creme de leite
2 colheres de sopa de açúcar
Confeitos para decorar (a gosto)

Modo de preparo
Esmigalhar o Bis. Reserve na geladeira. Em uma panela com 
fogo baixo, misture o leite condensado, duas gemas, o leite e 
o amido de milho. Mexa sempre em fogo baixo até engrossar. 
Bata as claras em neve. Quanto estiverem bem consistentes, 
acrescente o açúcar. Continue batendo até o ponto de “neve”. 
Incorpore o creme de leite delicadamente, com uma espátula. 
Espalhe parte do creme-base em um refratário (numa 
proporção 60/40). Sobre o creme, espalhe o Bis picado (reserve 
uma parte para finalizar o pavê). Cubra com o restante do 
creme-base e finalize com o creme de claras. Para decorar, use 
o Bis reservado e salpique o confeito de sua preferência. Leve à 
geladeira por pelo menos 6 horas. Sirva bem gelado!

Dezembro chegou! E com ele, to-
dos os preparativos para o Natal, o Ré-
veillon, as várias festas e amigos-se-
cretos. É hora de começar a pensar em 
ideias diferentes para a decoração de 

Natal e fim de ano!
Esta época é ótima para sermos criati-

vos. Por isso, hoje trazemos algumas ideias 
coloridas, alternativas, para te inspirar! 
Que tal fazer diferente este ano?
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BaRULHo E Mais BaRULHo

Em Aruba, ou como é mundialmente co-
nhecida, a Ilha Feliz, há coisas que você já 
sabe que vai ver: paisagens de tirar o fôle-
go, praias paradisíacas, areia branca e mar 
azul-turquesa. Tudo isso é esperado quando 
se visita um destino no Caribe. Porém não é 
apenas isso que os aguarda!

Aruba tem o clima tropical semiárido, o 
que significa que a paisagem é pitoresca e 
diferente de outras ilhas no Caribe. 

Talvez você já tenha visto animais di-
ferentes no zoológico, mas em Aruba, fla-
mingos e iguanas podem ser vistos em seu 
habitat natural. As iguanas, e alguns tipos 
menores de lagartos, são inúmeras e o seu 
caminho com certeza vai cruzar com uma 
delas em algum momento. Não se preocupe, 
pois elas são inofensivas. Já os flamingos são 
ilustres moradores da ilha Renaissance e ca-
minham pela praia livremente.

Aruba não tem fontes de água doce e, 
por isso, a solução para que todos possam 
ter esse bem essencial foi dessalinizar a água 
do mar, o que eles fazem desde 1903. Toda a 
água da ilha passa por esse processo – você 
pode até beber água da torneira, já que é a 
mesma que a engarrafada. E é essa água que 
é utilizada para produzir as cervejas locais: 
Balashi e Chill.

Hoje exploramos um dos locais mais 
admirados e desejados do mundo! Para 
os amantes de viajem, trago a ilha Feliz!

Espero que tenham gostado dessa nossa pequena exploração pela Ilha 
Feliz! Semana que vem voltamos para nos encantar um pouco mais!

Uns amigos europeus me perguntaram ontem: 
“E aí Deny, como é que “são” os brasileiros?”. 

Meu Deus! E agora? O que respondo? Esse tipo 
de perguntas me deixa sempre alarmado. De um 
lado - …(essa parte do texto pode ser lida no Blog 
Zona Franca por Deny Alfano e na página Facebook 
Zona Franca)…-

Portanto, respondi assim: 
A meu ver, comparado a outras maneiras de ser, 

o brasileiro, distintamente e geralmente, é um SER 
INFANTIL. E uso esse termo, bem pelo seu signifi-
cado semântico e etimológico, precípuo e não pelo 
significado subjetivo e carregado de valores negati-
vos ou positivos conforme a pessoa e suas constru-
ções da língua e do mundo. 

Não estou julgando; não estou hierarquizando; 
não estou banalizando. 

Estou descrevendo. E já digo o que e por que. 

INFANTIL: qual é a característica da infância? 
Como e pelo que os infantes se diferenciam dos 
adultos? Ou seja, quais são as características espe-
cíficas e precípuas do ser infantil, diferentes das do 
ser adulto? Lembrando que estou falando de carac-
terísticas circunstanciais e não de avaliações mo-
rais: portanto, conforme a situação, cada um pode 
ser infantil ou adulto. 

a MEu vEr, as quE sEguEM: 
•MUNDO DADO: o mundo, para a criança, é o 

mundo que vem dado para ela. E o mundo que vem 
dado dos pais. Independentemente da realidade es-
pecífica em que nascem. É o único mundo. O úni-
co que conhece. Portanto o único que existe. Abso-
luto. Certo. Iminente. Ela não o questiona. Ela nem 
sequer imagina ou acredita que, no caso, tem po-
der para mudar, recusar, orientar, desenvolver esse 
seu mundo dado. Ela não enxerga o seu poder ati-
vo. Ela fica no adaptativo. Porque o mundo não se 
questiona. O mundo são os pais. Eles decidam de-
las. E o "brasileiro" é assim. Está na linguagem: “Fa-
zer o que?”; “Se deus quiser”; “Tomar remédio”, etc. 

•HEDONISMO: a criança mapeia o mundo pe-
las sensações. E busca prazer. Evitando desconfor-
to. É hedonista por essência. Centrado sobre si mes-

mo por natureza. Como ser único, e não social. Age 
por instinto. Não por lógica. Portanto não prevalece o 
mecanismo cognitivo de regulamentação causa-efei-
to. E o brasileiro (generalizando) é assim. Não renun-
cia ao prazer pelas consequências, mesmo quando 
impróprias, e/ou não encara o desconforto por sim-
ples deveres, respeito ou justiça. Dessa forma: tran-
sa (prazer) independentemente de prever as condi-
ções e as consequências de mantenimento, assunção, 
cuidado que comportaria ter filhos ou não; usa ser-
viços e compra coisas independentemente do poder 
pagá-los ou não; quer casar, ter filhos, passar em con-
cursos, ter coisas, fazer festas, estudar, viajar, flertar, 
descansar, ser rico, ser livre, ser leve, independente-
mente da coerência e do fato que um dia tem apenas 
24 horas; não escolhe, assim como não escolhem as 
crianças. Se chover não cumpre: não vai trabalhar, 
não respeita os horários, não se apresenta aos encon-
tros marcados, etc. Não renuncia comer muito ou be-
ber ou ir de carro (prazer) ou não se esforça em ter 
um estilo de vida mais saudável (desconforto) para 
não engordar ou ficar mais doente, tanto que depois 
tem bariátricas ou remédios, e assim por diante (repi-
to, no macro é assim. É uma generalização. Mas é fun-
dada, a partir das estéticas IBGE e Anvisa). 

•PENSAMENTO MÁGICO: o pensamento má-
gico é quando se pensa que fazendo uma determi-
nada coisa, se terá uma consequência sobre um 
plano que não tem nada a ver, ou seja, não tem ne-
nhuma interligação lógica ou de pertinência, com 
o plano do comportamento efetuado. Uma criança 
poderia pensar, por exemplo, que pulando 4 vezes 
frente a janela, vai chover ou vai tirar uma boa nota 
na escola. Da mesma forma, já vi brasileiros matar 
galinhas como sacrifícios para que o Inter ganhe ou 
vi mães pagar dinheiro ou rezar em várias igrejas 
para que o filho, drogado, que não estuda e não tra-
balha, e que fica só em casa deitado ou xingando, re-
ceba de Deus a solução para um futuro melhor. Mas 
tanto que “vai dar tudo certo”.

Enfim, poderia continuar muito. Nesses termos 
caracterizo como infantil o ser brasileiro porque te-
nho experiência direta do brasileiro. Mas autorizando 
os preconceitos que levam a generalizar, acredito que 
isto seja o “ser sul-americano”. continua no blog…

ser brasileiro

Saudações, queridos leitores. As festas de fim de 
ano estão chegando e, junto com elas, os rojões e a mú-
sica alta. Tudo é motivo para comemorar e fazer alga-
zarra, mas no fim de cada ano essa alegria se intensi-
fica com a reunião de parentes, encontro de amigos e 
até mesmo os municípios que organizam suas baterias 
de fogos com a intenção de fazer uma bela celebração 
de passagem e atrair visitantes. Uma competição sau-
dável e até justa. Quem tem a queima de fogos mais ba-
rulhenta e colorida. Mas para uma população especí-
fica, essa celebração é nada divertida. É até um pouco 
assustadora. Estou falando da população de cães. Ga-
tos também sofrem com barulho excessivo, mas para 
os caninos é ainda pior. Mas... E o que fazer? A rigor, 
é somente um dia do ano que isso acontece e que há 
a concentração do barulho, que seria no dia 31. Claro, 
tem pessoas que começam antes, mas aí são rojões iso-
lados. Não há aquela barulheira estressante para os bi-

chinhos. E vamos considerar aqui a liberdade que cada 
um tem para comemorar do seu jeito e gastar seu di-
nheiro do jeito que bem entende.

CUiDaDos E PREPaRos
Em primeiro lugar, atenção extra com portas, 

portões e janelas. Deixar sempre tudo bem fechado 
durante a concentração dos fogos, porque o animal 
estressado com o barulho pode ficar com compor-
tamento imprevisível e acabar fugindo e causando 
um grande transtorno para a família que terá que 
sair à sua procura. Em segundo, há a possibilidade 
de você preparar seu animal de estimação para esses 
momentos. Uma dica é escolher um cômodo da casa 
que tenha um isolamento acústico razoável; fechar 
portas e janelas desse ambiente; e ligar um apare-
lho de som com música ou a TV para que o som dos 
fogos seja minimizado. Isso por si só ajuda bastante. 

Você também pode dar um passeio bem longo com 
seu bichinho, caminhar bastante para que ele fique 
cansado e relaxado na hora dos fogos.

tREiNaMENto
O treinamento dá um pouco mais de trabalho, 

mas costuma ser muito eficaz. Trata-se de preparar o 
ouvido do cachorro para certos sons. Arranje um CD 
ou baixe da internet o som dos fogos e coloque para 
seu cão ouvir. No máximo 1h por dia. Comece com 
um volume baixo e vá aumentando gradativamen-
te para que ele vá acostumando com esse tipo de ba-
rulho. Não é aconselhável que no momento dos fo-
gos você abrace seu animalzinho. O cachorro capta 
a sua energia tensa. Por associação, ele percebe que 
você está querendo protegê-lo e que aquele barulho, 
então, é algo ruim. O abraço só piora a sua reação ao 
barulho. Quanto mais você mantiver a calma, melhor 

para o cachorro. Tente acalmá-lo, mas nunca abra-
çando. Se você conseguir manter a calma e passar 
isso para ele, naturalmente ele deixará de pensar no 
barulho como um acontecimento ruim. Se achar que 
não é capaz de treinar seu cachorro ou que o compor-
tamento dele já está em um estado crítico, peça ajuda 
para um adestrador para avaliar o quadro e tentar en-
caminhá-lo para um comportamento mais tranquilo.

MEDiDas EXtREMas
Se você já tentou essas técnicas e não adiantaram, 

ainda há possibilidade de utilizar medicamentos tran-
quilizantes e sedativos nos dias de fogos. Aqui a minha 
orientação é que isso só seja feito com a orientação de 
um médico veterinário. Não automedique seu animal 
de estimação, porque isso pode acarretar em proble-
mas ainda maiores. É isso. Tenham todos um feliz Na-
tal e um excelente 2018. Sem estresse, de preferência.
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TOqUE DE REqUInTE
por simone Hübner

por LUCiaNE MoZER

viDa E
EsPiRitUaLiDaDE

o DoaDoR DE MEMÓRias 
Sabe aqueles dias em que você está cansado físico e 

mentalmente, chega em casa e a vontade é de simplesmen-
te fazer nada? Quando estou assim, o que resolve é uma ba-
cia de pipoca e um bom filme. O bom filme desta vez foi “O 
doador de memórias”. Simplesmente adorei e me trouxe pro-
fundas reflexões. 

Na história, Jonas (Brenton Thwaites) vive em uma so-
ciedade distópica, na qual os indivíduos não têm emoções, 
respondendo roboticamente aos comandos de um poderoso 
governo. As pessoas atuam na profissão escolhida pelos an-
ciões, não fazem sexo (os bebês são criados artificialmente) 
e moram num mundo literalmente em preto e branco. Aci-
ma de tudo, os habitantes não têm memórias, de modo que 
apenas uma pessoa na comunidade é encarregada de guar-
dar todas as lembranças do passado. Jonas é escolhido para 
a tarefa, embora possua um espírito rebelde e contrário ao 
sistema. Jonas fará toda a diferença! O que ele vai fazer? Só 
assistindo o filme...

Mas a reflexão que o filme me trouxe é que por vezes es-
tamos mesmo vivendo roboticamente, como se estivésse-
mos ligados no botão automático. Acordamos, vamos tra-
balhar, realizamos nossas refeições, regressamos para casa, 
cansados, estressados e ficamos lá de cabeça baixa diante 
dos smartphones, verificando as redes socais. As emoções 
acabam ficando escondidas na nossa rotina diária ou ana-
lisando a vida dos outros. E nossa vida acaba ficando real-
mente em preto e branco. E a impressão que se tem é de que 
só a vida dos outros é colorida. 

O que fazer? Primeiramente vivenciar melhor nossas emo-
ções, sejam elas boas ou ruins. A tristeza também tem seu papel 
e não devemos sentir culpa por isso. Por conta das redes sociais, 
a busca pela felicidade tornou-se exagerada, acabamos sendo 
iludidos que devemos estar felizes 24 horas por dia!!!

Mas também precisamos avaliar nossas atitudes: será 
que estamos sendo gentis, amorosos, pacientes ou toleran-
tes? Confesso que vendo o comportamento de algumas pes-
soas, os sentimentos como raiva, inveja e impaciência estão 
dominando.

É fato que precisamos de mais amor, o melhor remédio 
para curar todas as dores e sofrimentos. Mas este sentimen-
to tão nobre anda esquecido. 

O amor é tão importante que o apóstolo Paulo afirmou: 
"Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o 
amor. O maior deles, porém, é o amor" (1 Coríntios 13:13).

Não precisamos esperar chegar 2018 para mudarmos, a 
hora é agora!!! Vamos perdoar mais, amar mais e simples-
mente viver mais!!!

Festa de fim de ano no condomínio 
Fim de ano é um momen-

to propício a reunir a família 
e os amigos para confraterni-
zar, trocar presentes e se di-
vertir. Muitas dessas festas 
ocorrem em condomínios, 
exigindo certa organização 
e respeito a algumas restri-
ções. Acompanhe as dicas a 
seguir para a sua festa de fim 
de ano no condomínio ser 
um sucesso!

1 - Fique atento à política 
de uso do salão de festas com a 
aproximação das festas de fim 
de ano, a concorrência para o 
uso do salão é grande. Geral-
mente, quem fez a reserva pri-
meiro tem o espaço garantido. 
Ainda há lugares que realizam 
sorteios e, no caso de ambien-
tes grandes, há a divisão do es-
paço. Na dúvida, reserve já!

2 - Tenha um orçamen-
to bem organizado, elabo-
re uma planilha com os or-
çamentos e peça nota fiscal 
de todos os gastos, em espe-
cial no caso de festas em que 
todos os participantes cola-
boram financeiramente. Ter 
um planejamento contan-
do com imprevistos e com os 
valores reais das coisas evi-
ta dores de cabeça, deixando 
o clima perfeito para todos 
aproveitarem a festa.

3 - Distribua as tarefas 

numa grande festa, pois fica 
difícil cuidar de tudo sozinho. 
Se alguém da turma tem faci-
lidade em resolver determina-
do problema ou providenciar 
algum item, como música ou 
bebidas mais em conta, não 
hesite em pedir ajuda. Isso 
economiza tempo e dinheiro e 
faz o grande dia dar certo!

4 - Barulho a poluição so-
nora é uma questão de saú-
de pública. Existem várias 
leis federais às quais se refe-
re à expressão “lei do silên-
cio”. Lembre-se de que algu-
mas pessoas optam por ficar 
em casa descansando, ou es-
tão doentes, por exemplo. O 
ideal é que não se faça mais 
barulho depois das 22h, ou 
meia-noite, dependendo da 
regra local.

5 - Para segurança geral, 
sua e dos condôminos, deixe 
uma lista de convidados na 
portaria, para checagem da 
segurança. A lista é impor-
tante para a organização da 
festa, caso seja necessário co-
brar alguma conta somente de 
quem compareceu de fato.

6 - Piscina: o ideal é evi-
tar o uso devido a consequ-
ências imprevisíveis, como 
acidentes e a perda do con-
trole de doenças que podem 
ser transmitidas pela água. 
Se não for possível bloquear 
o local, tenha um bom diálo-
go com os convidados e fique 
atento às crianças.

7 - Antes de investir tempo 
e dinheiro na decoração, estu-
de a estrutura do local e esteja 
ciente das restrições impostas 
pelas regras do condomínio. 
Caso seja permitido, lembre-
se de manter tudo em ordem. 
Evitar danos é responsabili-
dade sua.

8 - Dê gratificações aos 
funcionários do condomínio. 
Os funcionários responsáveis 
pela segurança e limpeza es-
tão passando uma data espe-
cial no trabalho e também se 
empenhando para que tudo 
ocorra bem na sua festa. Seja 
gentil e dê a eles alguma gra-
tificação, seja em presente ou 
dinheiro.

9 - Fogos de artifício po-
dem ser perigosos se não ma-
nuseados com cuidado. Certi-
fique-se de que eles vêm de um 
fornecedor seguro e deixe que 
os mais experientes no assun-
to cuidem desta parte da festa. 
Atenção! Os fogos assustam os 
animais. Mantenha-os em lo-
cais seguros e evite soltar fo-
gos quando os bichinhos esti-
verem por perto.

10 - Cartões, amigo-se-
creto e outros detalhes dei-
xam a festa mais divertida 
e inesquecível. Existem vá-
rias maneiras criativas de 
realizar um amigo-secre-
to e outras brincadeiras co-
letivas. Você também pode 
distribuir cartões e lem-
brancinhas. O que vale é 
aproveitar ao máximo o es-
pírito de união.

Excelente 
fim de 
semana!
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 mescbasso@hotmail.com

“Felicidade é a certeza de 
que nossa vida não está se 

passando inutilmente” - 
Érico Veríssimo

Essa princesinha se chama Helena e é filha dos 
queridos amigos Luana e Daniel Foppa. Ela veio ao 
mundo vendendo saúde, no dia 10 de novembro, 
aumentando ainda mais o amor e dividindo 
as atenções dos novatos papais e todos seus 
familiares. Parabéns!

Nesta semana a loira Juliana Schafer trintou e 
comemorou sua nova idade com uma linda festa, 
cercada por suas amigas . Parabéns, Juli! 

SMOeste ganhou mais uma loja de bebidas. Inaugurou na sexta-feira, dia 24, a Container Beer, mais uma opção 
para quem aprecia uma bebida geladíssima, disponibilizando ao público um ambiente moderno e muito bem 
localizado. Aos proprietários, João Pedro Fonini, Cleber Alba e Fernando Drascewski, desejo muito sucesso! 

O garotão Tiago Assmann 
Fontana comemorou, nesta 

semana, sua grande conquista 
como medalhista nas 

Olimpíadas Brasileiras de Física 
2017. Suas classificações foram 

ouro na estadual e bronze na 
nacional. Tiago é aluno do 2° 

ano do ensino médio do Senai 
e em 2018 irá cursar o terceirão 

no Colégio Poliedro, em São 
Paulo, tendo como objetivo 

cursar uma das famosas 
engenharias do ITA - Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, 

em São José dos Campos (SP). 
Parabéns! E que orgulho! 

Em uma viagem 
romântica 
e curtindo 
um friozinho 
em Ushuaia, 
Patagônia-
Argentina, 
conhecida por ser 
a terra mais glacial 
do planeta, o 
jovem casal Flávia 
Pelissari e Ivandro 
Sales se deliciou 
com os passeios 
pela “terra do fogo”. 
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GALERIA

Em clima de festas e de  Ano Novo, Flávia Hopp Baratto 
de 2 aninhos é a alegria dos pais Daiane e Alexandre

Lucas Mateus nos encanta com seu sorrido doce

Luis Felipe e seu sorriso cativante que nos encanta

Completou seu 1º aninho no dia 29\11, essa linda princesa Maria 
Vitória Rodrigues Foppa. Ela 
é a preciosidade da mamãe 
Noimi e do papai Cassiano. 
Antes mesmo de nascer 
já era a alegria da família. 
Parabéns e muitos anos 
de vida nossa gatinha. Te 
amamos!!!

Sofia Villa Faqui comemorou 01 aninho 
dia 25 de novembro com Festa na Favo 
de Mel e seus pais Jaqueline e Leandro

Maria Luiza 
Lovison de 9 
meses, filha 

de Matilene e 
Lexssandro

O pequeno 
Mikael nos 
encanta 
com tanta 
fofura

Laura Gonzatti comemorou seu 1º aninho dia 29 de novembro  e 
adorou a sessão Smash the Cake. Filha de Liamara e Jonas
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CaMiLa PoMPEo
EDERsoN aBi

Trafegar pelas estradas 
catarinenses pode ser uma 
grande dor de cabeça, depen-
dendo do trecho pelo qual o 
motorista precisa passar. No 
Extremo-Oeste de Santa Ca-
tarina, a BR-282 tem garan-
tido muita insegurança por 
parte dos motoristas duran-
te suas viagens. As condições 
precárias são velhas conheci-
das de quem frequentemente 
passa por aqui. Para aqueles 
que trafegam pelo trecho dia-
riamente, já fica possível gra-
var na memória os piores tre-
chos, tendo a exata noção de 
quando é preciso desviar.

No fim do ano passado, 
o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) informou que ha-
via aberto duas propostas de 
editais de licitação para me-
lhorias estruturais na BR-282, 
entre Ponte Serrada e São Mi-

guel do Oeste, e na BR-158, 
entre o trevo de acesso a Ma-
ravilha até a ponte do Rio 
Uruguai em Palmitos, na divi-
sa com o Rio Grande do Sul.

O primeiro lote, que com-
preende os trechos entre Cha-
pecó e Ponte Serrada e prevê 
a restauração do pavimento, 
implantação de interseções e 
implantação de terceira faixa 
já foi licitado e teve o contrato 
assinado com a empresa ven-
cedora, a Neovias-PR, no iní-
cio de julho. No segundo lote 
estava a contratação de servi-
ços de elaboração dos proje-
tos básico e executivo das ro-
dovias BR-282 e 158 – trecho 
de Chapecó a São Miguel do 
Oeste, com inclusão das tra-
vessias de Nova Erechim, Pi-
nhalzinho e Maravilha. O 
processo teve empresas des-
classificadas e processos ju-
diciais que vinham atrasan-
do o início das obras. 

A boa notícia é que, ao 
que tudo indica, as condi-

ções deterioradas de ambas 
as rodovias estão com os dias 
contados. Conforme o depu-
tado federal Celso Maldaner 
(PMDB), após meses de aná-
lise pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4), 
saiu enfim a decisão para o 

início das obras nas BRs-282 
e 158. A decisão foi favorá-
vel ao consórcio Traçado, em 
parceria com Gaia Rodovias e 
uma segunda empresa. “Infe-
lizmente perdemos pratica-
mente um ano, mas encerrou 
essa novela. Foi confirmado 3 

a 0 a favor do consórcio que 
ficou em terceiro lugar, que 
é o consórcio Traçado. Já ti-
nha sido assinado o contrato 
e agora só depende da empre-
sa apresentar o projeto defini-
tivo e receber a ordem de ser-
viço”, disse.

Após a licitação, o con-
trato chegou a ser assina-
do e o próximo passo seria 
a confirmação da ordem de 
serviço. Porém, a assinatu-
ra foi barrada por uma limi-
nar que suspendeu o início 
das obras. Agora, de acor-
do com o deputado, a deci-
são coloca um ponto final na 
polêmica e permite o anda-
mento do processo. O par-
lamentar acredita que o tra-
balho possa começar ainda 
em 2017. “Espero que ainda 
neste ano se iniciem os tra-
balhos nas duas rodovias. A 
4ª Região é a última instân-
cia. Foi confirmada a decisão 
que o Dnit tinha tomado. Ti-
nha sido assinado o contrato, 
mas com um agravo de ins-
trumento impediram. Agora 
não há mais nada que impe-
ça. É só dar a ordem de ser-
viço, o consórcio responsável 
apresenta o projeto defini-
tivo e pode iniciar os traba-
lhos”, finaliza. 

BR-282 E BR-158 De acordo com o deputado federal Celso Maldaner, a decisão foi favorável 
ao consórcio Traçado, em parceria com Gaia Rodovias e uma segunda empresa

TRF4 decide a favor de consórcio 
e obras poderão ser executadas

cIcLISMO SAÚDE pÚBLIcA
Daniel Bratkowski é o primeiro 
miguel-oestino a chegar na 
prova do MTB pepiri
DÉBoRa CECCoN 

O ciclista Daniel Bra-
tkowski, de São Miguel do 
Oeste, foi o primeiro miguel
-oestino a alcançar a chega-
da da 3ª Prova do Ultra MTB 
Pepiri de 90 quilômetros. Se-
gundo ele, a largada foi em 
torno de 9h e a chegada de 
Bratkowski se deu em São Mi-
guel do Oeste após 3h35 de 
prova, às 12h35. "A prova foi 
maravilhosa, não foi como 
o ano passado, que foi mais 
duro porque teve estrada de 
chão, este ano na parte da Ar-
gentina fizemos só asfalto e o 
trecho do Brasil eu já conhe-
cia um pouco e foi bem bom", 
conta. 

Bratkowski, que foi o pri-

meiro miguel-oestino a che-
gar na Praça Walnir Bottaro 
Daniel, ficou emocionado ao 
ser recebido pela família. "É 

uma alegria, é emocionante, 
ver a família aqui é bom de-
mais", emociona-se. 

A administração de São 
Miguel do Oeste reuniu agen-
tes de saúde na tarde de se-
gunda-feira (27) para reunião 
de capacitação para os próxi-
mos trabalhos referentes ao 
combate do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, zika e chikungunya. O 
prefeito, Wilson Trevisan, pe-
diu auxílio nas visitas que se-
rão realizadas às residências 
no dia 9 de dezembro, para 
entrega de uma carta aberta à 
população. Também solicitou 
que nos serviços rotineiros, in-
tensifiquem a conscientização 
relativa aos cuidados para evi-
tar a proliferação do mosquito.

O secretário de Saúde, Le-
onir Caron, disse que toda a 
equipe precisa estar unida 

para levar as informações cor-
retas à população e conscienti-
zar para a necessidade de que 
cada um faça a sua parte. A di-
retora da Secretaria, Ana Ar-
nold, também participou da 

reunião e expôs detalhes técni-
cos de como o trabalho será re-
alizado. Na ocasião, os agentes 
de saúde também receberam 
novas pastas, que utilizarão em 
suas visitas à comunidade.
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CaMiLa PoMPEo
MaRCos LEWE

Os dias mais quentes do 
ano estão chegando e o pe-
ríodo de férias é convidativo 
para curtir balneários ou clu-
bes com piscinas. Mas para 
aproveitar esse período com 
segurança e evitar aciden-
tes e afogamentos, os balne-
ários e piscinas de clubes de-
vem respeitar a uma série de 
normas e exigências. É jus-
tamente para avaliar essas 
questões que a sessão de ati-
vidades técnicas do 12º Bata-
lhão do Corpo de Bombeiros 
de São Miguel do Oeste vai 
vistoriar clubes e áreas de la-

zer que dispõem de piscinas 
na região.

O chefe da sessão, tenente 
Fabiano Galeazzi, explica que 
o intuito é de fazer um levan-
tamento de informações com 
relação à Instrução Norma-
tiva nº 33, que rege parques 
aquáticos e piscinas. Se iden-
tificados pontos de proble-
ma, as sessões que atendem 
aquele determinado muni-
cípio devem tomar as provi-
dências para corrigir. A medi-
da serve, inicialmente, como 
orientação aos proprietários 
e visa aumentar a segurança e 
prevenir acidentes. 

“Num primeiro momen-
to será na parte de orientação 

para posterior ação do corpo 
de bombeiros. A lei 16157 pre-
vê multas e interdição em caso 
de grave risco. Existem várias 
sanções administrativas que o 
Corpo de Bombeiros pode to-
mar caso necessário. Acredi-
tamos que não chegará nesse 
ponto porque no primeiro mo-
mento vamos levantar os pon-
tos que precisam ser melho-
rados e os clubes vão ter um 
tempo para se regularizar e, aí 
sim, caso não tenham cumpri-
do, vamos tomar as providên-
cias administrativas”, explica.

Galeazzi explica que em 
vários casos os guardiões de 
piscina são obrigatórios. Ele 
salienta que o profissional 

deve ser treinado e trabalhar 
exclusivamente nessa função. 
“Em piscinas com mais de 1,5 
metros de profundidade ou 
mais de 12 metros de largu-
ra é necessário guardião de 
piscina. Nas dimensões me-
nores, o cercamento já é sufi-
ciente. A Instrução Normativa 
33 traz critérios, como a uni-
formização, camiseta bran-
ca e calção amarelo, além de 
boias de segurança. Ele deve 
ser uma pessoa com treina-
mento básico para atendi-
mento em caso de emergên-
cia na piscina, também deve 
ficar disponível durante todo 
o período de funcionamento 
da piscina”, finaliza.

SEGURAnçA nO VERÃO Medida serve, inicialmente, como orientação 
aos proprietários e visa aumentar a segurança e prevenir acidentes

Bombeiros vão vistoriar clubes e 
áreas de lazer com piscinas na região

A Câmara de Vereadores de 
São Miguel do Oeste aprovou nesta 
semana a criação do Dia Municipal 
do DeMolay. O projeto de lei ins-
tituindo a data é de autoria do ve-
reador Cláudio Barp (PMDB) e foi 
aprovado em primeiro turno du-
rante sessão extraordinária de ter-
ça-feira (28). O PL 131/2017 colo-
ca no calendário do município de 
São Miguel do Oeste a data de 18 
de março como o Dia Municipal do 
DeMolay.

O vereador Cláudio Barp, pro-
ponente do projeto, falou da im-
portância da Ordem DeMolay no 
município e de seu papel formador 
de lideranças. “Que sejam pessoas 
de respeito, dignas e honestas, pois 
desse tipo de pessoas nossa socie-
dade está carecendo”, afirmou. Na 
mesma linha, os demais vereado-
res parabenizaram a entidade pe-
las ações e pelo trabalho desenvol-
vido pelos jovens que a integram.

Membros da Ordem DeMolay 
participaram da sessão da Câmara 
e apresentaram um histórico da or-
ganização, surgida em 1919 nos Es-
tados Unidos. O dia 18 de março é a 
data da morte do patrono da orga-

nização, Jacques DeMolay, e tam-
bém data de fundação da Ordem. O 
mestre conselheiro do Capítulo Ra-
ízes da Fronteira nº 93, João Pedro 
Brustolin, falou de algumas ações 
realizadas no município, em espe-
cial filantrópicas, como a recente 
reforma da biblioteca da Escola Al-
berico Azevedo.

A unidade da organização em 
São Miguel existe há mais de 20 
anos. Brustolin mostrou alguns 
slides com fotos das atividades 
dos membros da Ordem DeMo-
lay, como visitas a órgãos públi-
cos e acompanhamento das ativi-
dades da vida política. “Com esse 
tipo de ação o Capítulo Raízes da 
Fronteira tenta trazer para a juven-
tude um poder de conhecimento 
maior. Temos que tratar a juven-
tude com seriedade. Estamos bus-
cando nos elevar como homens, 
sempre tentando se aprimorar, ser 
crítico, para que no futuro esses 
meninos sejam os próximos vere-
adores, os próximos prefeitos, os 
próximos que assumirão os cargos 
na sociedade, e que sejam melhor 
preparados para isso”, afirmou o 
mestre conselheiro.

SÃO MIGUEL DO OESTE
câmara aprova criação do 
Dia Municipal do DeMolay 

Membros da Ordem DeMolay participaram da sessão da 
Câmara e apresentaram histórico da organização

São Miguel do Oeste tem 
uma previsão orçamentária de 
aproximadamente R$ 124 mi-
lhões para o próximo ano. A 
maior fatia deve ir para a Edu-
cação, com cerca de R$ 29 mi-
lhões. A Saúde vem em seguida, 
com previsão de R$ 26 milhões. 
Para o Urbanismo, serão R$ 21 
milhões. A Câmara de Vereado-

res terá R$ 5 milhões. A Lei Or-
çamentária Anual (LOA) para 
2018 foi sancionada na manhã 
de segunda-feira (27), pelo pre-
feito, Wilson Trevisan. Tam-
bém foram sancionados o Pla-
no Plurianual (PPA 2018/2021) 
e a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO).

O prefeito lembra que, para 

este ano, o orçamento era de R$ 
136 milhões, mas cerca de 30% 
não deve ser efetivado, a exem-
plo de anos anteriores. “Nosso 
objetivo foi elaborar um orça-
mento que ficasse mais próxi-
mo da realidade”, salienta Tre-
visan. Os três projetos de lei 
foram encaminhados para a 
Câmara ainda no dia 1º de se-

tembro. Uma das iniciativas 
que possibilitou a finalização 
dos documentos em tempo re-
corde foi o programa O Povo 
Fala. Por meio dele foram rea-
lizadas mais de 30 reuniões e as 
próprias comunidades e bair-
ros definiram suas prioridades 
dentro de um contexto objeti-
vo e real.

SÃO MIGUEL DO OESTE
prefeito sanciona Orçamento 2018

Belmiro de Azevedo
Morreu na quarta-feira (29), aos 79 
anos, o fundador do grupo Sonae. 
O empresário construiu uma das 
maiores fortunas nacionais e 

internacionais, chegando a ser o 
homem mais rico de Portugal, com 

lugar cativo na lista dos mais ricos do mundo, 
segundo a revista Forbes. Natural de Marco de 
Canavezes, onde nasceu em 17 de fevereiro de 
1938, Belmiro começou de baixo e foi subindo a 
pulso, com um lema de vida sempre presente: 
a independência do poder político. Belmiro de 
Azevedo deixa três filhos, Maria Cláudia de 
Azevedo, Nuno Miguel de Azevedo e Paulo de 
Azevedo, atual CEO da Sonae.

StAniSlAv Petrov 
O mundo perdeu, no dia 18 de 
setembro, um de seus maiores 
e mais desconhecidos heróis. 
Petrov, morto aos 77 anos, 

conseguiu reconhecer um erro 
técnico gravíssimo nos sistemas 

de monitoramento antiaéreo soviéticos, o que 
impediu que um alarme falso se transformasse 
em uma guerra nuclear total na década de 1980. 

JeAn dA SilvA
Na manhã de sábado (25) as 
redes sociais dos atletas do 
esporte foram bombardeadas 
com homenagens ao campeão 

brasileiro de surf no ano 2010, sendo o primeiro 
catarinense a vencer a competição, criada em 
1987. Aos 32 anos, ele faleceu no dia 24. Jean foi 
encontrado morto dentro de sua própria casa, em 
Joinville, região Norte do Estado de Santa Catarina. 

SloBodAn PAlJAk 
O ex-general croata que tomou 

veneno após ouvir sua 
sentença no Tribunal Penal 
Internacional morreu poucas 
horas após ingerir o líquido. O ex-

comandante das forças armadas 
na Bósnia na guerra de 1992 e 1995 

foi condenado a 20 anos de prisão por crimes de 
guerra e perseguição a muçulmanos durante o 
conflito. Ao ouvir o veredito, ele se levantou e gritou 
“não sou um criminoso de guerra” e bebeu veneno. 
O julgamento foi interrompido e equipes médicas 
tentaram salvar a vida de Paljak, mas ele faleceu 
horas depois.

Anthony SenerchiA  
O norte-americano que inspirou o 
desafio do balde de gelo morreu 
aos 46 anos em decorrência 
da ELA (Esclerose Lateral 

Amiotrófica), doença degenerativa 
que motivou a campanha. Em 

obituário divulgado no site do Centro 
Funerário de Pelham, cidade natal de Senerchia, 
no subúrbio de Nova Iorque, a família informa 
que a morte ocorreu no sábado (25). Graças ao 

desafio, uma pesquisa conseguiu identificar um 
gene relacionado à doença, o Nek1. Em 2015, um 
ano após o lançamento do desafio, mais de 17 
milhões de pessoas postaram vídeos no Facebook 
- e eles foram assistidos por 440 milhões, segundo 
a BBC. Pela magnitude da campanha, que ficou 
conhecida no mundo inteiro e ganhou adesão de 
famosos e figuras importantes, o balde original 
utilizado pela esposa de Anthony foi introduzido na 
coleção do Museu Nacional de História Americana, 
em Washington.

Joel FloreS 
Faleceu no dia 22 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 20 anos. 
Seu corpo foi velado no Bairro Santa Terezinha, 
Guaraciaba, sendo sepultado no cemitério 
municipal.

celSo doS SAntoS
Faleceu no dia 23 de novembro em sua residência, 
em Barra Bonita, aos 56 anos. Seu corpo foi velado 
no Clube Independente de Barra Bonita, sendo 
sepultado no cemitério municipal.

vAldomiro Prezotto
Faleceu no dia 26 de novembro no Hospital de São 
José em Maravilha, aos 76 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja de Linha João Café Filho, Anchieta, 
sendo sepultado no cemitério da comunidade.

devAldino cAndido dA coStA
Faleceu no dia 26 de novembro no Hospital de 
Anchieta, aos 80 anos. Seu corpo foi velado na 
Comunidade de Linha Prateleira, sendo sepultado 
no cemitério da comunidade. A família convida 
para o culto de sétimo dia, a ser celebrado hoje (2), 
na Igreja de Linha Prateleira, em Anchieta, às 15h.

tAinArA dAlchiAvon
Faleceu no dia 28 de novembro no Hospital 
São Lucas de Pato Branco (PR). Seu corpo foi 
velado na Comunidade de Linha Alto Caçador em 
Barra Bonita, sendo sepultado no cemitério da 
comunidade.

vAldir AlBino treviSol
Faleceu no dia 29 de novembro no Hospital de São 
José do Cedro, aos 57 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária da Ressurreição da Igreja 
Matriz de São José do Cedro, sendo sepultado no 
cemitério municipal.

JAcir lUcAS GreGorio
Faleceu às 20h de segunda-feira (27), aos 22 anos, 
em Balneário Camboriú. Seu corpo foi velado no 
salão do Bairro Cohab e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

Antonio JoSe Schneider
Faleceu às 19h de quarta-feira (29), aos 83 anos, no 
Hospital São José. Seu corpo foi velado no Clube 
de Idosos de São Miguel da Boa Vista e sepultado 
no cemitério da comunidade. 
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tRÂNsito E voCÊ
por Major Laerte Bieger

Comandante  da 3ª Companhia do 2º Batalhão 
de Polícia Militar Rodoviária Estadual

InDIcIADO
polícia conclui inquérito de atropelamento 
que resultou em morte em Barra Bonita

Na noite de quarta-feira (29), 
por volta das 21h, uma guarni-
ção da Polícia Militar foi aciona-
da para atender uma ocorrência 
de tentativa de furto em um esta-
belecimento comercial localizado 
na Rua XV de Novembro. No local, 
um homem quebrou um vidro da 
fachada de uma loja e tentou fur-
tar uma motocicleta, porém foi 
detido por populares até a che-
gada da guarnição. O suspei-
to apresentava algumas escoria-
ções pelo corpo. Ele recebeu voz 
de prisão e foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia para demais pro-
cedimentos. O proprietário da 

SÃO MIGUEL DO OESTE
homem é preso após tentativa de furto 

GUARAcIABA  

casal é flagrado embalando 
cocaína para comercialização

loja foi informado do ocorrido e 
compareceu ao local do fato para 
acompanhar o atendimento. Ne-
nhum objeto foi furtado.

Na tarde da terça-feira 
(28) a Polícia Civil deu cum-
primento a mandado de bus-
ca domiciliar no município 
de Guaraciaba, onde foi apre-
endida considerável quan-
tidade de substância seme-
lhante à cocaína, no exato 
instante em que a droga era 
embalada para posterior co-
mercialização.

Após a polícia receber 
informações envolvendo os 
suspeitos, deferido o manda-
do judicial para a realização 

das buscas, a DIC de São Mi-
guel do Oeste passou a moni-
torá-los, flagrando um casal, 
de 21 e 25 anos. 

Ambos os suspeitos fo-
ram conduzidos à delegacia 
para procedimentos de po-
lícia judiciária e foram, após 
a autuação, encaminhamos 
para a UPA de São Miguel do 
Oeste. A operação foi realiza-
da por policiais civis da DIC e 
da delegacia de Guaraciaba e 
contou com o apoio de uma 
guarnição do canil da PM.

Ambos os suspeitos foram conduzidos para a UPA de São Miguel do Oeste

O Código de Trânsito Brasileiro determina que nenhum pro-
prietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da auto-
ridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo 
modificações de suas características de fábrica. 

Na hipótese de ocorrer a modificação de veículo ou quando 
ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado 
pelo fabricante, será exigido, para licenciamento e registro, o certi-
ficado de segurança veicular (CSV) expedido por instituição técnica 
credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme 
norma elaborada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As modificações permitidas em veículos, bem como a exigên-
cia para cada modificação e a nova classificação dos veículos após 
modificados, quanto ao tipo/espécie e carroçaria, para fins de re-
gistro e emissão de certificado de registro e licenciamento, cons-
tam em anexos de resoluções, sofrendo frequentes adequações 
às novas realidades. No corrente ano o Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) publicou a Portaria nº 159, substituindo 
a Portaria até então em vigor. Algumas modificações em veículos 
automotores passaram a ser possíveis, desde que atendidas as exi-
gências constantes na norma acima mencionada.

Um exemplo que podemos citar é a customização de motoci-
cletas, sendo autorizado ao proprietário realizar alterações nos es-
pelhos retrovisores, guidão, componentes do sistema de suspen-
são e no assento, desde que atenda às observações da portaria, 
exigindo-se ainda a submissão à inspeção técnica com emissão de 
Certificado de Segurança Veicular. Nestes casos deverá constar no 
campo de observações do Certificado de Registro e Licenciamento 
do Veículo a informação “veículo modificado visualmente”. 

Situação que nos é apresentada com certa frequência diz res-
peito à possibilidade de instalar teto solar nos veículos. Alguns 
proprietários de veículo automotor, em especial os mais jovens, 
realizam alterações na estrutura de seus veículos, muitas das ve-
zes de forma bastante rudimentar e sem acompanhamento técni-
co, para neles instalar um teto solar. 

A hipótese já estava prevista na Portaria 64/2016 do Denatran 
e continua prevista na Portaria 159/2017. O procedimento é legal-
mente possível em automóvel, camioneta, utilitário, caminhone-
te, caminhão e caminhão-trator, desde que o veículo seja subme-
tido à inspeção técnica para obtenção de Certificado de Segurança 
Veicular, devendo constar no campo de observações do Certifica-
do de Registro e Licenciamento do Veículo a informação “veículo 
com teto solar”. Não realize alterações em seu veículo sem seguir 
as regras estabelecidas. Conduzir o veículo com característica al-
terada sem autorização é infração de trânsito de natureza grave, 
estando sujeito à multa no valor de R$ 195,23, além da retenção do 
veículo para regularização. 

DENatRaN EstaBELECE Nova taBELa 
PaRa REgULaR MoDiFiCaÇõEs 
PERMitiDas EM vEÍCULos

A Polícia Civil concluiu na 
quinta-feira (30) o inquérito poli-
cial que apurou o atropelamento de 
duas mulheres no dia 18, em Barra 
Bonita. O responsável pelo atrope-
lamento, um homem de 25 anos, foi 
indiciado por homicídio praticado a 
título de dolo eventual, lesão corpo-
ral grave, omissão de socorro e por 
afastar-se do local do acidente. 

Michelle Zaccaronn, de 35 
anos, caminhava na companhia 
de uma amiga quando foi atingida 

por um Gol de Barra Bonita, que 
fugiu após o acidente. O Corpo de 
Bombeiros de Guaraciaba foi acio-
nado, porém, na chegada dos so-
corristas, a vítima estava incons-
ciente e com múltiplas fraturas 
pelo corpo. Ela recebeu os primei-
ros socorros e foi encaminhada ao 
Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, no entanto, não resistiu 
e faleceu horas depois. A amiga, 
Francieli Frederich, também so-
freu diversos ferimentos.

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Guara-
ciaba, localizou e recuperou os 
vestidos de festa furtados de um 
estabelecimento comercial de 
Guaraciaba. O crime ocorreu na 
noite de 10 de março deste ano, 
ocasião em que os criminosos in-
vadiram duas empresas na cida-
de, subtraindo diversos vestidos 
de festas e uma televisão, além 
de celulares, chips e outros aces-
sórios de uma loja de eletrônicos. 

Iniciada a investigação, pro-
cedeu-se a diversas diligên-

cias desde os fatos, sendo pos-
sível a obtenção de informações 
no sentido de que os vestidos de 
festa subtraídos estariam sendo 
vendidos/alugados em uma loja 
de Chapecó. Com base no apu-
rado, a Polícia Civil de Guara-
ciaba, com apoio da Polícia Civil 
de Chapecó, deu cumprimento a 
dois mandados de busca e apre-
ensão na loja e na residência da 
proprietária suspeita, sendo re-
cuperados os vestidos subtraí-
dos, além da televisão.  

No local foram encontra-

das peças de roupas que podem 
ter sido subtraídas de outros es-
tabelecimentos da região, sendo 
todo material apreendido e leva-
do para a 3ª Delegacia de Polí-
cia de Chapecó, onde podem ser 
identificadas por eventuais víti-
mas. O material recuperado já foi 
identificado pela vítima residen-
te em Guaraciaba e agora a inves-
tigação será concluída visando o 
indiciamento da autora pela prá-
tica do crime de receptação qua-
lificada, que prevê pena de reclu-
são de 3 a 8 anos, além de multa e 

identificação e responsabilização 
de terceiros envolvidos no crime. 

REcUpERADOS A Polícia Civil recuperou os vestidos de festa 
furtados de uma loja de Guaraciaba em março deste ano 

Furtados em Guaraciaba, vestidos de 
festas eram vendidos em chapecó

Polícia Civil 

Material recuperado já foi identificado 
pela vítima que reside em Guaraciaba
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PÓDIUM
por João Luís Theis

joaotheis@yahoo.com.br

Engenheiro Mecânico

Delegado-chefe explica que há um impasse entre o município de Dionísio Cerqueira e a União, o que inviabiliza a compra de outro imóvel

DÉBORA CECCON 

O empresário José Cor-
so de São Miguel do Oeste, de 
69 anos, está com uma novi-
dade a ser lançada nos próxi-
mos dias. Ele, que já escreveu 
um livro junto de suas fi lhas, 
agora está lançando um CD 
com músicas de sua autoria. 
E para demonstrar sua pai-
xão pela arte, o CD que pro-
duziu em seu próprio estúdio 
de gravações, todo o valor ar-
recadado será doado à Apae 
de São Miguel do Oeste. “Esse 
trabalho não tem fi nalida-
de comercial, de fama ou su-
cesso, apenas uma satisfação 
pessoal e por isso o lança-
mento será feito em benefício 
da Apae”, mencionou. 

Tio Corso, como é conhe-
cido, escreveu as letras e fez 
todas as melodias e canto-
rias. “Onde tem primeira e se-
gunda eu canto, eu fi z tudo e 
a produção é do mestre Oda. 
Mas eu executo a gaita, afi nal 

é uma ‘cria minha’”, brinca ele. 
O CD tem participação de um 
baixista, baterista e no violão 
Odair da Silva, que é músico 
e trabalha com o Tio Corso no 
estúdio de gravações. 

O empresário diz que o CD 
é um projeto que tinha há tem-
pos e com apoio das fi lhas re-
solveu realizar o sonho. As mú-
sicas são poesias, essência da 
vida campeira e todas trazem 
uma mensagem. “Minhas mú-
sicas são simples, são coisas da 
alma, do coração, da vida cam-
peira, da vida que levei. Na mu-
sica 2 do CD ‘Coisas da Vida’ é 
uma história que conto um 
pouco da minha vida”, revela. 
Corso procurou buscar o es-
tilo de Teixerinha e José Men-
des, em que todas as músicas 
trazem uma mensagem. O CD 
contém 10 letras com sete rit-
mos diferentes: vaneira, bugio, 
xote, valsa, rancheira, contra-
passo e chamamé.

A data para lançamento do 
CD, que já está pronto, tem data 

pré-marcada para 12 de no-
vembro, a ser confi rmada, no 
Bairro São Luiz. Conforme Cor-
so, todo o valor arrecadado na 
noite será revertido à Apae. Se-
gundo ele, parte dos CDs serão 
doados à Apae para que estes 
comercializem. Ele reforça que 
não tem interesse em comer-
cializar para ganhos fi nanceiros 
pessoais. “É uma diversão, um 

prazer, um lazer, e depois, com 
a idade que eu tenho, 69 anos, o 
que vou querer da vida? Vamos 
viver a vida, fazer o que a gente 
gosta, né”, brinca. 

Com um livro lançado, 
agora o CD com músicas, 
o próximo projeto que José 
Corso já trabalha é para lan-
çar um CD com poesias de-
clamadas. 

POR AMOR A ARTE  Data para lançamento pré-marca-
da é 12 de novembro, a ser confi rmada, no Bairro São Luiz, 
e deve auxiliar a Apae de São Miguel do Oeste 

Após lançar livro, empresário 
lança CD e benefi cia entidade 

Tio Corso deve lançar seu CD no dia 12 de novembro

VOCÊ SABIA? 
BRASILEIRO TERIA 
INVENTADO O CÂMBIO 
AUTOMÁTICO

 

Até hoje a maior invenção atribuída a um brasileiro teria 
sido o avião. Todos conhecem a façanha de Alberto Santos Du-
mont a bordo do 14-bis - embora nos Estados Unidos o crédi-
to pela invenção seja dado aos irmãos Wright. Mas pouca gen-
te sabe que um componente muito comum nos carros atuais 
- e que se popularizou justamente nos EUA - teria sido ideali-
zado por um brasileiro: o câmbio automático. Curiosamente, a 
informação veio à tona de uma forma inusitada, mais precisa-
mente na biografi a do escritor Paulo Coelho - "O Mago", escri-
ta pelo jornalista Fernando Morais. Coelho contou ao jornalis-
ta a história de um tio-avô que alegava ter criado esse tipo de 
câmbio. A própria família acreditava tratar-se de uma lenda, 
já que seus parentes diziam que "tio José", como era carinho-
samente chamado pela família, "vivia inventando coisas". In-
trigado e fascinado, Fernando Morais resolveu investigar a ve-
racidade desta versão. E descobriu que o tio-avô de Paulo não 
estava mentindo daquela vez - apesar de algumas publicações 
americanas ignorarem tal história. Segundo o jornalista, o en-
genheiro mecânico José Braz Araripe teria inventado o câm-
bio hidramático, juntamente com Fernando Lemos. Depois de 
ter desenvolvido uma transmissão automática com fl uido hi-
dráulico, Araripe teria viajado a Detroit (EUA), onde apresen-
tou seu invento à General Motors em 1932. Um outro tipo de 
transmissão automática já havia sido criado anos antes no Ca-
nadá. O sistema, porém, era pneumático, e carecia de potência 
e praticidade para ser produzido em série. A GM acabou se in-
teressando pelo projeto dos brasileiros e propôs duas ofertas: 
US$ 10 mil na hora ou US$ 1 por carro vendido com a tecnolo-
gia. Provavelmente sem ter ideia da capacidade de populariza-
ção dos automóveis (e de seu próprio invento), José escolheu 
a primeira opção. Fazendo a conversão da moeda norte-ame-
ricana em valores atualizados, descobrimos que os inventores 
levaram o equivalente a US$ 160 mil para casa. 

Em tempo: a invenção brasileira só chegaria às ruas em 
1939, quando a montadora apresentou uma tecnologia cha-
mada "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 auto-
mático de "hidramáticos". 

Fonte: Mecânica Benitez - Quatro Rodas

A Secretaria de Saúde de Guara-
ciaba estará desenvolvendo, durante 
todo o mês, ações voltadas ao Outubro 
Rosa. A campanha de conscientiza-
ção tem como objetivo principal aler-
tar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de mama. 
Conforme a secretária de Saúde, Daia-

ne Dorigon, para este ano serão rea-
lizados exames de mamografia para 
mulheres acima de 40 anos ou com his-
tórico familiar. As mulheres que de-
sejam fazer o exame deverão procu-
rar a sua Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) para realizar o encaminhamento.

No próximo dia 22 a Secretaria re-
alizará a Campanha do Preventivo na 

Unidade de Saúde da Rua Primeiro 
de Maio, próximo ao Clube Itamaraty, 
das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. 
No dia 26 será realizada a Campa-
nha do Preventivo no Posto do Bair-
ro Santa Terezinha, das 13h30 às 20h. 
Para realizar o preventivo as mulhe-
res precisam levar os documentos de 
Identidade, CPF e o Cartão do SUS.

GUARACIABA
Secretaria de Saúde realiza ações voltadas ao Outubro Rosa

InDIcIADO

casal é flagrado embalando 
cocaína para comercialização

novo polo

Motor TSi 1.0 com 128 cv e câmbio de seis marchas...
O novo Volkswagen Polo começou a ser entregue aos primei-

ros compradores. É tão recente que seu projeto inclui tecnologias 
que nem mesmo o Golf tem, como por exemplo, uma tela de 10,3 
polegadas que faz as vezes de quadro de instrumentos. Ela exibe 
informações de condução, navegação, assistência e até mesmo da-
dos da central multimídia Discover Midia. Pode-se alternar as telas 
de informação do quadro de instrumentos através de comandos no 
volante. E as informações exibidas nessas telas podem ser persona-
lizadas pela central multimídia. É possível memorizar até três telas 
personalizadas. Outro item diferenciado são as entradas para USB 
- o novo Polo tem até três: uma no suporte de celular, outra no sis-
tema de som e uma terceira para o banco de trás nas versões com 
motor 1.0 TSI. Expulsão de água dos freios

Todos os Polo com motor 1.0 TSI têm freios a disco nas qua-
tro rodas e controle de estabilidade. Os dois sistemas juntos com-
põem um sistema autolimpante, que aproxima as pastilhas dos 
discos de freio dianteiros por frações de segundo e de forma im-
perceptível para secar os componentes. Esta função chama-se 
BSW e funciona acima de 70 km/h, quando o limpador de para
-brisa está acionado. E se repete em intervalos de 3 km.

vEtoRiZaÇÃo Do toRQUE XDa+
Outro sistema vinculado ao ESC é o bloqueio eletrônico do 

diferencial. Sua função é acionar o freio da roda com menor tra-
ção, transferindo o torque para a roda com maior aderência. Este 
é o XDS, que o Golf também tem. O Polo tem o XDS+. Permite in-
tervenções seletivas nos freios das rodas internas às curvas nos 
dois eixos para que o carro aponte para dentro da curva, propor-
cionando mais agilidade e segurança.

BaNCo Do PassagEiRo CoM ENCosto REBatÍvEL
Este conforto custa 300 reais a mais, porém permite que o en-

costo se junte ao assento, nivelando com o banco traseiro e per-
mitindo o aumento da área interna e facilitando o transporte de 
objetos maiores.

MotoR 1.0 tsi Mais PotENtE E CoMBiNaDo 
CoM CÂMBio aUtoMÁtiCo

A melhor novidade! No Polo 200 TSi este motor rende 128 cv 
e trabalha em conjunto com câmbio automático de seis marchas. 
Esportividade e desempenho garantidos. O novo Polo 1.0 TSi par-
te dos R$ 65.190 reais. Vá conhecê-lo pessoalmente na Revenda 
VW de sua cidade... 

Fonte: Quatro Rodas

São Miguel do Oeste está re-
presentado nos Parajasc 2017 por 
45 atletas. A delegação, compos-
ta por 60 pessoas no total, viajou 
na manhã de quinta-feira (30) com 
destino a Criciúma, onde são rea-
lizados os jogos. De acordo com o 
diretor da Fundação Municipal de 
Desporto de São Miguel do Oeste, 
Juliano Siebel, as disputas inicia-
ram nesta sexta-feira (1º) e irão até 
quarta-feira (6). "Teremos atletas 
nas disputas da bocha rafa, tênis de 
mesa e atletismo", informou.

A 13ª edição dos Parasjasc 
conta com aproximadamen-

te 1.700 atletas de 52 municí-
pios e contempla também even-
tos paralelos para o público do 
paradesporto. Juntamente com 
a Fesporte, o Comitê Paralímpi-

co Brasileiro (CPB) oferece cur-
sos de capacitação para árbitros 
e técnicos, com reconhecimen-
to nacional, nas modalidades de 
natação, atletismo e bocha. Além 

disso, o evento conta com a pre-
sença de atletas paralímpicos bra-
sileiros, que representaram o Bra-
sil nos Jogos Paralímpicos do Rio 
de Janeiro em 2016.

SÃO MIGUEL DO OESTE

Delegação do município 
participa dos parajasc        

SÃO MIGUEL DO OESTE  

Encerrado o Campeonato Municipal de 
Futebol da 2ª divisão de 2017 de Guaraciaba. 
Os jogos decisivos foram realizados no último 
fim de semana. Pela categoria principal, a ro-
dada foi sediada na comunidade de Sede Flo-
res. O troféu de 3º lugar ficou com a equipe do 
Flor da Serra de Linha Cordilheira, que derro-
tou o Palmeiras de Linha Olímpio por 1 a 0, e 
o troféu de campeão foi para o Juventude. O 
time de Sede Flores bateu na final o Universal 
de Linha Indiozinho por 2 a 1. Giovani de Frei-
tas, do Beira-Rio de Guatapará Baixa, levou o 
prêmio de artilheiro da categoria ao marcar 15 
gols. O goleiro menos vazado foi Luciano An-
tonio Bianchi, do Oriental de Linha São Luiz, 
com apenas 6 gols sofridos. E o Treze de Maio 
recebeu o troféu de equipe mais disciplinada.

No Estádio Municipal Olímpio Dal Magro, 
a bola rolou na rodada final da categoria Aspi-
rante. O Oriental venceu o Beira-Rio por 1 a 0 

e terminou o campeonato na 3ª colocação. E o 
Flor da Serra conquistou o bicampeonato con-
secutivo e invicto ao empatar com o Treze de 
Maio de Linha Ferreira em 1 gol. Na partida de 
ida, na casa do adversário, o Flor da Serra havia 
vencido por 2 a 1. O time bicampeão tive ain-
da o artilheiro, Diogo Luzza, com 10 gols mar-
cados, o goleiro menos vazado, Jones Mardh 
(Bigo), com apenas 12 gols sofridos, e o troféu 
de equipe mais disciplinada. Neste fim de sema-
na serão realizados os jogos de ida das semifi-
nais da 1ª divisão. Hoje (3), em Linha Tigre, às 
14h45, pelos aspirantes, enfrentam-se Operá-
rio de São Vicente e São Tiago de Daltro Filho. E 
às 16h30, pelos principais, jogam São José de Li-
nha Tigre e Floresta de Linha Olímpio. Amanhã 
(3), em Linha Índio, Itapagé e Cruzeiro de Gua-
taparema jogam pela categoria aspirante. E pela 
principal, o Itapagé recebe o Ouro Verde de Li-
nha Caravággio.

GUARAcIABA  
Definidos os campeões da 2ª divisão         São Miguel Indians 

decide copa Fronteira 
neste domingo

O Campeonato Municipal de Futebol de São 
Miguel do Oeste movimenta a rodada da volta das 
semifinais amanhã (3). Os jogos irão apontar os 
classificados paras as finais. As partidas da catego-
ria aspirante iniciam às 15h. Em Linha Canela Gaú-
cha, o Grêmio Gaúcho recebe o Internacional de 
Linha Fátima. O time visitante tem a vantagem do 
empate, pois venceu o primeiro confronto por 1 a 0. 
E no Bairro Salete, a Portuguesa joga com o Pérola. 
Na rodada de ida houve empate sem gols. 

Na categoria principal os confrontos decisi-
vos iniciam às 16h45. Com a vantagem do empate 
por ter vencido o primeiro jogo fora de casa por 1 
a 0, o Internacional de Linha Fátima recebe o Grê-
mio Guamirim. E em Linha Dois Irmãos, o Atlético 
decide vaga com o Jardim Peperi. Os dois times en-
tram em campo em igualdade de condições, uma 
vez que empataram sem marcar no duelo de ida. Se 
algum confronto terminar empatado em pontos e 
saldo de gols, a vaga será definida nos pênaltis.               

SÃO MIGUEL DO OESTE  
Finalistas do Municipal de Futebol serão conhecidos amanhã

No Brasil o futebol americano vem ga-
nhando cada vez mais espaço e adeptos e no 
Oeste catarinense não é diferente. O Indians 
de São Miguel do Oeste, único time da região, 
está cada vez mais forte. A equipe tem pouco 
mais de três anos e conta com cerca de 70 par-
ticipantes, entre atletas e comissão técnica. A 
equipe participa da Copa Fronteira, que é for-
mada por times do Paraná e o de São Miguel, 
e na sua segunda participação o Indians  che-
gou ao seu primeiro Fronteira Bowl, que é a fi-
nal da competição. O técnico do time,  Roni 
Santos, está muito confiante: “treinamos mui-
to para este momento, a equipe está prepara-
da e focada para a final”.

O jogo será amanhã (3), no Estádio Padre 
Aurélio Canzi, com início previsto para as 15h. 
Amanhã terá muitas atrações dentro e fora de 
campo: a banda Velha Infância se fará presen-
te no início da partida. Ao intervalo do jogo 
terá sorteios e interação com a plateia, fora de 
campo terá chope vendido pelo Setessete Bar 
e Bilhar. A partida terá arbitragem concedida 
pela Federação Catarinense de Futebol Ame-
ricano (FCFA). Os ingressos são vendidos an-
tecipadamente por R$ 5 antecipados e R$ 10 
na hora.
Pontos de venda - Em São Miguel do Oeste no 
Setessete Bar & Bilhar, Posto do Garoto e Palácio dos 
Esportes, Diference, Restaurante Guarani.
Em Cunha Porã no Estúdio Deni, com Jardel. Em 
Maravilha na Macrolar, com Eliakim. Ingressos 
também estão disponíveis com os atletas.

REcUpERADOS A Polícia Civil recuperou os vestidos de festa 
furtados de uma loja de Guaraciaba em março deste ano 

Polícia Civil 
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