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Prefeito de São Miguel do
Oeste, Wilson Trevisan, e vice,
Allfredo Spier, são empossados
No dia 1º de janeiro de 2017 foram
empossados os eleitos de São Miguel do
Oeste, prefeito, Wilson Trevisan, vice-prefeito, Alfredo Spier, e vereadores eleitos.
Também durante a cerimônia realizada
no Clube Comercial foi eleita a Mesa Diretora do Legislativo, em sessão presidida pelo vereador mais idoso eleito, Odemar Marques (PDT). Em seu discurso de

posse, Wilson Trevisan anunciou a criação do Conselho dos Ex-Prefeitos. Durante o evento, também assinou o seu primeiro ato administrativo, estabelecendo
somente o expediente interno na segunda-feira, dia 2, no centro administrativo,
secretarias de Obras, Saúde e Educação.
Naquela terça-feira o atendimento retornou ao normal.

João Carlos Valar avalia
positivamente governo
municipal de 2016

Ivan Canci e Vilmar Piovezani são empossados
Em Anchieta a cerimônia foi igualmente realizada no dia 1º e nomeou o prefeito, Ivan
Canci, e vice, Vilmar Piovezani, no Centro de Convivência de Idosos. Já a posse dos
vereadores foi realizada na Câmara de Anchieta. Foram empossados os vereadores
e, além dos juramentos dos eleitos, o prefeito anunciou os nomes dos secretários que
fariam parte de seu governo. Os vereadores também em sessão solene elegeram a Mesa
Diretora do Legislativo.
Moacir Piroca e Sanir Francisco Bedin são NOMEADOS
Em solenidade que reuniu munícipes, filiados partidários e familiares, foram empossados
no dia 1º de janeiro, em Paraíso, o prefeito e vice eleitos, Moacir Piroca e Sanir Francisco
Bedin. O prefeito empossado apresentou o secretariado durante a cerimônia de posse.
Na Secretaria de Obras, Claudemir Natal Stella; na Saúde, Nilva Baú Boss; na Educação,
Nádia Maria Ferronato Bernardi; na Agricultura, Sadi Pandolfo; e na Ação Social, Neura
Maria Schonardi Deres.
Valdecir Casagrande e Valdirez Prestes tomam posse
A cerimônia de posse dos eleitos em Paraíso também foi realizada no dia 1º de
janeiro. Valdecir Antônio Casagrande e Valdirez Ferreira Prestes, prefeito e vice, foram
empossados em seus cargos da mesma forma que os vereadores eleitos: Ruben Paulo
Giacomini, Valdecir Silveira Menegais, Flavio Irthon Lamb, Antoninho Leão, Marcos Luiz
Penz, Silene Maria Berwanger Libero, Joel Gehlen, Gilberto Belegante e Fabricio Garlet.

No fim de 2016 o ex-prefeito de São Miguel do Oeste João Carlos Valar fechou o
terceiro mandado na carreira
política e fez uma avaliação
do último mandato. Valar falou sobre sua vida na política e avaliação do último ano,
as obras e ações que concretizou. Ele avaliou que fez um
bom trabalho no último governo e afirmou em entrevista que investiu em torno
de R$ 40 milhões em seu governo, apesar da crise que se
alastrava por todo o país. Por
outro lado, ele revelou que
2016 foi um ano muito difícil, depois de 12 anos, acreditou ter sido este o pior.

Procedimento oncológico inédito
é realizado em São Miguel do Oeste
Um procedimento cirúrgico inédito foi realizado em São Miguel do
Oeste. O procedimento oncológico chamado Cirurgia Estadiadora
do Câncer de Endométrio, que consiste na realização de útero,
trompas e ovários, linfonodos da pelve e junto dos grandes vasos
abdominais e do omento maior (gordura que recobre as vísceras)
- por videolaparoscopia. Esse procedimento foi realizado pelo
médico Vinicius Negri, com a participação e auxílio da médica
Audrey Tsunoda, referência nacional no tratamento do Câncer
Ginecológico e cirurgiã Oncológica da Equipe de Oncoginecologia
do Hospital Erasto Gaertner de Curitiba.
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Prefeito de Guaraciaba é
reempossado e anuncia R$ 1,5
milhão em caixa da prefeitura
Com solenidade no Centro de Múltiplo Uso Alfredo Ammes em Guaraciaba, no primeiro dia de
2017, com a sessão presidida pelo vereador mais votado em 2016 em Guaraciaba, Clodoaldo Fontana,
foram empossados com seu juramento e assinatura
do termo de posse, inicialmente, os vereadores Clodoaldo Fontana (PSDB), Paulo Meneghini (PMDB),
Pedro Luiz Trevisol (PSD), Valmir Stuani (PT), Vilson Stürmer (PT), Gerson Ferronato (PT), Laura Scalco (PMDB), Irineu Antônio Arndt (PMDB) e
Gilson Schuck (PT). Na mesma solenidade, após a
posse dos vereadores, foi promovida a posse do vice-prefeito, Vandecir Dorigon (PSDB), e do prefeito,
Roque Luiz Meneghini (PSD). Os próximos atos foram a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2017/2018 e os pronunciamentos das lideranças.

Renato Paulata e Aquiles
Bamberg tomam posse junto dos vereadores
Também no dia 1º de janeiro de 2017, em Tunápolis, foram
empossados os vencedores das eleições realizadas em 2/10/2016.
A instalação da 8ª legislatura municipal (2017-2020), a solenidade
de posse dos vereadores eleitos, prefeito, Renato Paulata, e viceprefeito, Aquiles Bamberg, foi realizada no Ginásio Municipal de
Esportes Franciso Cacildo Froelich, de Tunápolis. A sessão solene
de instalação da nova legislatura foi presidida pelo vereador mais
votado na última eleição, Arno Muller, conforme prevê o regimento
interno da Câmara de Vereadores e a Lei Orgânica Municipal.
Prefeito reeleito de Belmonte,
Genésio Brassiani, é empossado
A posse do prefeito reeleito de Belmonte, Genésio Brassiani, e viceprefeito, Cleomar Pisoni, ocorreu no dia 1º de janeiro, na Câmara
de Vereadores, onde também foi realizada a posse dos vereadores
eleitos e eleição da Mesa Diretora. Tomaram posse os vereadores
Antônio Mallmann, Edivar Adão Piaseski, Cristiane Vivian Stolarski,
Cleber Pisoni, Lenoir Kosloski, Luciano Pisoni, Volmir Ribeiro da
Silva, Israel Wrosnki e Marli Ines Jesuir Bernardi.
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Sadi Bonamigo e
Valdecir Casagrande
são empossados

Os munícipes de Descanso assistiram,
na manhã do dia 1º de janeiro, à posse
dos vereadores, prefeito e vice eleitos pelo
município nas eleições de outubro de 2016.
Sadi Inácio Bonamigo e Valdecir Casagrande,
prefeito e vice, foram empossados ao lado dos
nove vereadores: Vlademir Oro, Juliano Junior
Kasper, Denilso Francisco Vicentin, Marcos
Baldo, Edenilson Slaviero, Volmir Adelar
Casagrande, Marcio Maximino Bortoloto,
Jhoni Zortéa e Mario Francisco Pissaia.

Celso Biegelmeier e Volmir Lamb
assumem o Executivo
Foi em 1º de janeiro também que em Bandeirante o prefeito, Celso
Biegelmeier, e o vice, Volmir José Lamb, foram empossados em
solenidade realizada na Câmara de Vereadores do município. Da
mesma forma, os vereadores Marciano Perassoli, Gilson Brescovit,
Valdecir Fagundes, Amelio Demozzi, Rafael Junior Binsfelo, Orlando
José Terres, Sergio Cozer, Lorici Fatima Nunes Dorneles e Claudinei
Zimmermann. Ainda no mesmo dia da posse o prefeito anunciou o
secretariado.
Kirela e Nego são empossados
com grande participação popular
Foi também na noite do dia 1º de janeiro que ocorreu a posse
do prefeito Luiz Gluitz (Kirela) e vice-prefeito Ademilson Dalmolin
(Nego) em Santa Helena. O clima foi festivo e com grande
participação popular. O momento iniciou com missa de ação de
graças e logo após a solenidade, também no Ginásio de Esportes.
A sessão foi presidida pelo vereador Clóvis Lazarotto (PP), que na
manhã do dia 1º havia sido eleito presidente da Câmara para o
exercício de 2017. A cerimônia de posse não teve participação de
ninguém da gestão anterior.
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FEV
Dificuldades financeiras
ameaçam atendimentos
a excepcionais

Em fevereiro foi notícia no Jornal O Líder as dificuldades financeiras que a Escola Especial Caminho Alternativo, mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), passava. Publicou-se que a escola contava
com um quadro de cerca de 40 profissionais, oito salas de
aula e 16 turmas nos períodos matutino e vespertino. No
entanto, as atividades oferecidas pela escola estavam ameaçadas pela situação econômica delicada. Naquele mês de
fevereiro, segundo o tesoureiro, Ademir Pinto, estimava-se
um déficit de R$ 100 mil por ano. Os serviços são mantidos
pela Apae, além de convênios com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com municípios atendidos.
“Se tudo continuar bem, ele será declarado
curado daqui a cinco anos”, revela pai de Matheus
No mês em que completou 21 anos, Matheus Agostini teve muito que
comemorar. Depois de enfrentar um ano delicado, o jovem de São Miguel
do Oeste iniciou 2017 com ótimas notícias. Um diagnóstico de leucemia
chegou no começo de 2016, um ano após ser considerado curado de
outra forma da doença. Em setembro de 2016, Matheus passou por um
transplante de medula óssea. O doador: um homem do Estado de Goiás.
O pai, Ramiro Batista, contou em fevereiro que no pós-transplante o filho
permaneceu por quase 100 dias em Curitiba, sob supervisão dos médicos.
Em decorrência da melhora no estado de saúde, os médicos optaram por
liberar Matheus.
Projeto receberá adequações e novo
processo licitatório será realizado
Em fevereiro de 2017, com ano letivo prestes a iniciar, e os problemas
na Escola de Educação Básica São Miguel ainda eram os mesmos. No
período foi publicado que há quatro anos, desde que tiveram início as
obras de reforma do educandário, alunos e professores dividiram o espaço
com peças inacabadas, entulhos e materiais de construção. O secretárioexecutivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), Volmir Giumbelli,
disse que em conversa com a C2 Engenharia e Construções ficou definido
que a empresa vai refazer parte da obra. E que após o término da etapa um
novo processo licitatório seria feito.

SÃO MIGUEL DO OESTE 6 de JANEIRO DE 2018

Avicultores têm um ano
para se adaptar a novas
normas contra gripe aviária

O ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, assinou no dia 21
de fevereiro em São Paulo uma
instrução normativa que determinava que criadores de aves
tomassem medidas para evitar a contaminação com a gripe aviária. Os produtores receberam então prazo de um ano

para se adaptar às novas regras.
Entre as medidas está a instalação de telas, isolando os animais criados de aves silvestres
em todos os locais de produção. Os criadores devem ainda
instalar arcos de desinfecção –
equipamentos que fazem a descontaminação de veículos que

transitam nas propriedades –,
e fornecer apenas água tratada
com cloro para os animais. Nossa equipe visitou um dos avicultores de São Miguel do Oeste,
morador da Linha Alto Guamirim, Antoninho Zanella, que já
possuía a propriedade dentro
das normais exigidas.
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FEV
Tenente-coronel
Dantas assume
comando do 14° RCMec
Em 1º de fevereiro, militares do Exército estiveram mobilizados para realizar
a cerimônia de passagem de comando
do 14° Regimento de Cavalaria Mecanizado, em São Miguel do Oeste. Durante
dois anos esteve no comando do Regimento o coronel Marcelo Zucco. A partir daquela quarta-feira quem assumiu

Mais de 10 mil pessoas
passaram pelo
São Miguel Tchê

o comando do Regimento foi o tenentecoronel Dantas. Em discurso emocionado, Marcelo Zucco, ex-comandante
do Regimento, destacou a satisfação em
ter sido bem recebido na região e agradeceu pela amizade conquistada dentro
do Regimento e com demais pessoas da
sociedade.

Previsão é que setor entre em funcionamento ainda neste semestre
Em fevereiro as obras do Centro de Oncologia foram notícia no Jornal O Líder. A expectativa naquele
mês era de que as atividades no novo setor iniciassem ainda naquele semestre. Naquele período, o
secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de São Miguel do Oeste, Volmir
Giumbelli, afirmou que as obras estavam andando dentro do esperado. Segundo ele, havia uma
preocupação com os recursos para o pagamento das obras, pois estes haviam retornado ao Tesouro do
Estado.
Deputado federal teme que recuperação da BR-282 pare na Justiça
O caos nas rodovias federais da região Extremo-Oeste foi o assunto em pauta durante entrevista com
o deputado federal Celso Maldaner, em fevereiro. Existia um projeto para profunda recuperação das
estradas da região. No entanto, o processo estava parado. Em fevereiro, de acordo com o deputado,
o primeiro lote do projeto de recuperação da BR*282, de Ponte Serrada a Chapecó, de R$ 79 milhões,
estava certo, com licitação e empresa para executar. No entanto, a segunda fase, até São Miguel do
Oeste, de R$ 158 milhões, não vingou.

As expectativas dos organizadores se confirmaram e o 19º São Miguel Tchê consagrou-se em fevereiro como um dos maiores rodeios já realizados em
São Miguel do Oeste. O número de centros de tradições gaúchas (CTGs) e piquetes de laçadores de toda
a região Sul que participaram da festa campeira chegaram próximos a 100. Ainda, nas avaliações da festa, mais de 10 mil pessoas passaram pelo Parque de
Exposições Rineu Gransotto em três dias de festa.
Para os organizadores, o acesso livre, sem cobrança de ingresso e estacionamento, além da diversidade das provas e dos eventos paralelos, foram os grandes atrativos para tornar a edição para 2017 uma das
maiores do São Miguel Tchê.

Dnit realiza estudo de tráfego em BRs do Extremo-Oeste
Após dois acidentes de trânsito nas BRs-282 e 158, próximos a equipamentos instalados parecidos
com pardais, em fevereiro, a assessoria de imprensa do Dnit em Florianópolis informou, em nota oficial,
que não se trata de pardais e nem redutores de velocidade. Foram dois choques traseiros seguidos
de capotamento, sendo que os condutores alegaram que os veículos que seguiam na frente frearam
bruscamente ao chegar próximo a estes equipamentos e, para evitar a colisão traseira, tiveram que frear,
o que não evitou os acidentes. Na nota enviada o Dnit diz que em 2014 foi retomado o Plano Nacional de
Contagem de Tráfego. Segundo o Dnit, saber sobre o comportamento do tráfego nas rodovias federais é
fundamental para o planejamento e projetos desenvolvidos pelo órgão.
Novo edital vai selecionar empresa para conclusão do Cemitério do Santa Rita
Em fevereiro noticiou-se que no fim de novembro de 2016 a Construtora Manfio Cia Ltda., responsável
pelo trabalho de construção do Cemitério do Bairro Santa Rita, em São Miguel do Oeste, interrompeu os
trabalhos alegando falta de pagamento por parte da administração municipal. Dois meses depois e com
nova administração, a Secretaria de Assistência Social informou que as obras seguem paralisadas.
De acordo com a secretária da pasta, Marta Sotilli, as pendências foram regularizadas, porém, não
houve, por parte da empresa, o pedido de renovação do contrato. Nesse caso, um novo edital de
licitação seria lançado para contratação de uma nova empresa para o trabalho.
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MAR

“Temos problemas estruturais
na unidade”, revela gestora
Nome, função, carga horária e horário de
plantão dos funcionários da Unidade de Pronto
Atendimento (Upa) 24h. Estas foram algumas
das informações que a vereadora Maria
Tereza Capra – da bancada do PT – solicitou
em requerimento apresentado em sessão de
março. Em resposta aos questionamentos, a
gestora da Upa 24 horas, Geni Girelli, disse que
o aparelho de raio-X estava estragado desde
2015 e que foi consertado, mas não voltou a ter
um bom funcionamento. A gestora atribui os
problemas no aparelho às constantes infiltrações
ocasionadas por dias chuvosos na unidade.

Em um ano, novas tecnologias
ampliam fiscalização da PM
Em março de 2017, completava pouco mais de
um ano em que 10 pontos de São Miguel do Oeste
são vigiados 24 horas por dia. É por meio da central
de vídeomonitoramento, instalada dentro do 11º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, que pelo menos oito policiais trabalham diariamente, observando a movimentação de pessoas e veículos. Resultado

de uma parceria inédita entre o governo de Santa
Catarina, prefeitura de São Miguel do Oeste, Poder
Judiciário e a Polícia Militar, cerca de R$ 260 mil foram investidos na central de monitoramento. Com
pouco tempo de funcionamento, o sistema já trazia
resultados positivos, permitindo a identificação de
muitos criminosos.

Contra reforma da Previdência, manifestantes
protestam em São Miguel do Oeste
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, desde às 9h do dia 8 de março pastorais,
sindicatos, entidades e movimentos sociais realizaram uma mobilização contra a reforma da
previdência, violência contra a mulher e medidas do governo de Michel Temer. Manifestantes iniciaram o ato na Praça Walnir Bottaro Daniel e seguiram em passeata até a Praça
Belarmino Annoni. Gritos de ordem e discursos foram feitos em frente ao prédio da Previdência Social, na XV de Novembro. Estimou-se
que mais de mil pessoas participaram do ato.

Servidores paralisam atividades
contra reformas do governo Temer
No dia 15 de março, mesmo dia em que o
presidente da República, Michel temer, afirmou
que as mudanças na aposentadoria evitariam
cortes de grande proporção nas contas do
governo futuramente, milhares de manifestantes
protestaram contra as medidas do governo. Em
São Miguel do Oeste, professores e servidores
públicos uniram forças contra as reformas.
O que esperar da
estação de transição?
Na edição do dia 18 de março, nossa equipe
publicava que estávamos no fim da estação mais
quente do ano e iniciava o outono. Uma estação
de transição para o inverno e a chuva diminui de
frequência. Para saber as previsões da estação,
falamos com o engenheiro agrônomo e gerenteregional da Epagri de São Miguel do Oeste, Jonas
Marcelo Ramon, que salientou ser uma época
importante para a agricultura, pois o outono
é tempo de análise e recuperação do solo.
BR-282 - Entidades se reúnem com Dnit
e questionam sobre má qualidade do
asfalto
Em março deste ano, as más condições das
rodovias do Extremo-Oeste foram tema de
reunião entre membros da Acismo, Conselho das
Entidades e o representante do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)
na região, Diego da Silva. De acordo com o
presidente da Acismo, César Signor, a principal
preocupação era quanto à qualidade dos
serviços de manutenção prestados pela empresa
responsável. Segundo ele falou na oportunidade,
os serviços foram concluídos e a rodovia já estava
em situação considerada precária. Apesar das
discussões em torno do tema, nada ficou definido.
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Feminicídio no Oeste evidencia
epidemia de violência contra a mulher

MAR
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Jornal O Líder lança
campanha pelo fim da
violência contra a mulher
Diante de um cenário violento contra a
mulher na região Oeste de Santa Catarina,
em março a equipe do Jornal O Líder,
buscando fortalecer uma corrente pelo fim da
violência contra a mulher, lançou campanha
de conscientização para mudar o cenário.
Com três diferentes situações enfrentadas
no cotidiano de muitas mulheres, a equipe
buscou alertar para os inúmeros casos, além
de sensibilizar e conscientizar a sociedade de
que quaisquer atos violentos contra mulheres
são crimes que devem ser denunciados.

Reativação da balança na
BR-282 depende da liberação de
recursos, afirma Dnit

O dia 27 de fevereiro, véspera de Carnaval, entrou para a lista dos dias com os crimes brutais que assustaram a região do Oeste de Santa Catarina. Assassinadas a facadas
dentro da própria casa no interior de Cunha
Porã, em Linha Sabiazinho, as irmãs Julya-

ne Horbach, de 23 anos; Rafaela, de 15 anos;
e Fabiana, de 12 anos, passaram a fazer parte de uma triste lista de homicídios por violência doméstica no Oeste do Estado, região
com o maior número de mortes desse tipo
em Santa Catarina nos últimos dois anos. A

delegada da Polícia Civil de São Miguel do
Oeste, Joelma Stang, observou que esses casos de violência brutal contra a mulher reforçam a necessidade de discutir o que se pode
melhorar e corrigir para que crimes assim
não mais ocorram.

Natureza exuberante bem pertinho da cidade
Era finalzinho de fevereiro
quando nossa equipe de
reportagem embarcou rumo a
Anchieta, cidade de pouco mais
de seis mil habitantes, situada
a cerca de 40 quilômetros de
São Miguel do Oeste. Seguimos
para o a Rota dos Cânions
e seus locais de natureza
exuberante. E no passeio
que é feito com uma Kombi,
símbolo do lugar, conhecemos
quatro dos 130 atrativos em
três horas de passeio com
lindas paisagens e cachoeiras
para um banho refrescante.

CHARGE

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em março afirmou
que não havia prazo para reativação da balança instalada na base da PRF, na BR-282, em Maravilha. A balança seria responsável pelo controle e pesagem de veículos, como caminhões,
inibindo o excesso de peso que danifica a rodovia. No entanto, a estrutura está abandonada há anos. Em entrevista, o superintendente regional do Dnit, Diego da Silva, afirmou
que consertar a balança depende da liberação de dinheiro por parte do governo federal.
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ABR
Alteração em sinalização no
trevo deixa motoristas confusos
em São Miguel do Oeste

Uma alteração na sinalização de
trânsito em São Miguel do Oeste gerou dúvidas em abril entre os motoristas, no trevo da cidade. Após a mudança, condutores que trafegam pela Rua
Waldemar Rangrab, sentido trevo, não
têm mais preferência de seguir desti-

Uma união de corações
e escovas de dente

no a Descanso e Maravilha. Os condutores, desde então, devem parar e dar
preferência a quem trafega pela Willy
Barth. A alteração gerou dúvidas aos
condutores e muitos deles nem ao menos perceberam a sinalização.

E o amor estampou as páginas do Jornal O Líder no mês de abril. No domingo do dia 2 de abril foi a data que marcou a união de duas histórias diferentes, mas também muito iguais. Se o destaque dos casamentos é a noiva,
imagine agora uma cerimônia que não tem apenas uma, mas duas noivas.
Assim foi o casamento da educadora física Silvia Leticia, de 23 anos, e da fisioterapeuta Samara Luiza, de 25 anos. Foi junto dos amigos e na presença
da família que as noivas disseram “sim” e dividiram o momento de extrema
felicidade. O casamento no civil teve direito a buquê de rosas vermelhas e
as tradicionais vestes brancas.
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Estado gastou quase
R$ 2 milhões no Colégio
São Miguel, segundo
deputado Eskudlark

ABR
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Uma casa normal por fora e
cheia de amor por dentro
Quem vê a casa de Angélica
Schu da Silva por fora não imagina a viagem no tempo e em histórias que é por dentro. Criatividade e reaproveitamento são
palavras essenciais na vida de Angélica, de 66 anos, que sempre

procurou reaproveitar e dar uma
cara nova aos móveis e utensílios de sua casa. Além disso, coleção é com ela mesma. Em abril
de 2017 ela abriu as portas de sua
casa e nós estampamos no Jornal
O Líder algumas fotos do que é a

Empresário é detido por suspeita
de fraude em licitações

A partir de denúncias anônimas, em abril o
Ministério Público iniciou uma investigação e
identificou fraude nas licitações para compra
de sêmen bovino. As licitações, em Descanso
e Iporã do Oeste, estavam direcionadas e
fraudadas para uma empresa de São José
do Cedro com superfaturamento de preços.
Com auxílio da Polícia Civil de Descanso e
com medidas judiciais deferidas pela Comarca
de Descanso, pessoas foram monitoradas,
resultando na apreensão de um empresário na
manhã do dia 28 de abril.

Após perseguição, polícia
apreende veículo carregado de
cigarros

Uma perseguição policial que foi notícia em
abril iniciou em Flor do Sertão e terminou em
São Miguel do Oeste. Policiais de São Miguel
do Oeste montaram barreiras no trevo para
aguardar os veículos em fuga. Um dos veículos
parou e um dos ocupantes acabou fugindo. O
outro veículo, uma Renault/Duster, continuou
a fuga pela Willy Barth, parando apenas na
Rua José Bernardi, no Bairro São Gotardo, em
São Miguel. Os homens da PM revidaram à
atitude de um dos fugitivos disparando um tiro
no pé do suspeito. Ele recebeu atendimento
dos bombeiros e foi levado ao hospital. Em um
dos veículos os policiais encontraram grande
quantidade de cigarros.

Empresa de São Miguel do Oeste
recebe premiação nos EUA

ABB Robotics, líder mundial de fornecimento
de robôs, equipamentos e softwares para
aplicações robotizadas, realizou no dia
4 de abril, em Chicago, Estados Unidos,
uma conferência para premiação, em três
categorias, dos integradores das américas
que foram destaque no ano 2016. O diretor da
Torfresma de São Miguel do Oeste, Claudimar
Bortolin, acompanhado do gerente de Canais
de Vendas da ABB, Daniel Diniz, participou do
evento. O prêmio recebido pela Torfresma é
avaliado a partir do crescimento e o volume
de vendas obtidos no ano 2016, que rendeu à
empresa o título de maior Value Provider da
ABB nas Américas.

casa da Angélica. São coleções de
xícaras, pratos decorativos, patos
de porcelana, cactos, coelhos de
páscoa, ovos decorados, louças
e suvenires. Para quem visita a
casa, cada cantinho tem uma história, um encanto, um carinho.

Pneus velhos se transformam em
novas peças
Em meio à crise, existem pessoas que veem
vida nova em materiais que seriam jogados
fora, como pneus velhos, e reaproveitam para
fazer móveis e peças decorativas, dando uma
vida nova ao que seria jogado na natureza,
garantindo uma renda extra. A dona de casa
Josiane Juliana Bressler e seu esposo, que
é auxiliar de produção, Alex Júnior Furlaneto,
buscaram aliar a criatividade com uma nova
forma de driblar a crise e com velhos pneus
criaram novas peças para enfeitar jardins.
Josiane, que hoje está desempregada, diz que
os vasos de pneus imitando xícaras são uma
importante fonte de renda extra para a família.

Artesã reutiliza materiais e com
criatividade produz casas para
animais de estimação

Foi de uma dificuldade que o artesanato entrou
na vida de Pedrina Rosane Alves da Costa, de
São Miguel do Oeste. Em 2006, quando ficou
sem emprego, andando pela rua, viu uma
exposição de flores em EVA, foi quando ela
teve a ideia de buscar a arte como uma renda
enquanto não conseguia outro emprego. Mais
tarde, com o artesanato presente em sua vida,
Pedrina construiu uma casa para sua gata de
estimação e foi quando uma nova ideia surgiu:
produzir mais casas de gatos, mas para venda.
Em abril, Pedrina dividiu com nossa equipe sua
história, que foi relatada no Jornal O Líder.

Comissão aprova nova
classificação para CNH de moto

Em abril foi divulgado que o processo de
habilitação para motocicletas deve mudar. Até
então uma única habilitação permite pilotar
qualquer tipo de moto no país, mas a ideia é
ter degraus, com processos independentes
segundo o porte da moto. Mas no início do
mês a Comissão de Viação e Transporte da
Câmara dos Deputados aprovou o projeto de
lei 3245/15, de autoria do deputado Ronaldo
Fonseca (PROS-DF), que cria subdivisões para
a habilitação na categoria A de acordo com a
cilindrada da moto.

O assunto das obras do Colégio São Miguel por diversas vezes foi notícia. Em abril o
deputado estadual Mauricio Eskudlark (PR)
recebeu, na Assembleia Legislativa, ofício do
governo do Estado em resposta ao seu pedido de informação sobre a obra de reforma e ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel, que teve seu edital lançado

em 2013 com previsão para término em 2015.
O documento, assinado pelo secretário da
Casa Civil, Nelson Antônio Serpa, explicou
que a obra contemplada no Programa Pacto Pela Educação, financiada junto ao BNDS,
foi orçada em R$ 3.484.868,84, dos quais R$
1.767.473,09 já haviam sido pagos à empresa, que em abril teve o contrato rescindido.
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“Mais jardins, menos concreto”,
diz pichação em corredores do
colégio São Miguel

O maior educandário de São Miguel do Oeste, o Colégio São
Miguel, amanheceu diferente no dia 25 de maio. No início
daquela manhã os professores chegavam à escola para dar
início aos trabalhos quando se depararam com algumas
paredes pichadas. Entre as frases pichadas estavam “mais
jardins, menos concreto” e “o dinheiro não vale mais que a
pessoa”. O diretor da escola, Marcelo Teixeira, considerou a
pichação uma manifestação “covarde”.

Família lança primeira produção de azeite
de oliva comercial do Estado

Com um aroma que lembra o verde dos campos e com
sabor inigualável, que lembra folhas verdes, e que deixa
uma leve picância ao ser degustado. É como se descreve
o azeite de oliva extra-virgem produzido pela família
Bregola. O “Olivas Bregola”, que leva o nome da família, é
resultado de um trabalho, estudo, investimento e testes
de cinco anos. Em 2017 foi a primeira produção de azeite
de oliva da família, são 180 litros, ou seja, 360 garrafas. A
família Bregola é a primeira empresa particular a lançar
o primeiro óleo comercial de Santa Catarina, a maior
plantação produtiva do Estado catarinense.

Vítima de desabamento recebe
bombeiros que o resgataram

Roberto Solidário, de 33 anos, resgatado pelo Corpo de
Bombeiros de São Miguel do Oeste, no dia 14 de maio,
depois que uma laje caiu sobre ele no quintal de casa,
passou por recuperação no Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso. Ele teve várias fraturas em membros
inferiores e vértebras da coluna cervical. Naquela semana,
Roberto recebeu a visita do tenente Michael Magrini e do
soldado Douglas Vivian, bombeiros que auxiliaram nos
trabalhos de retirada dele debaixo da laje.

Pai denuncia falta de alimentos em
creche; Secretaria da Educação rebate

Em maio deste ano o pai de uma criança, que preferiu
não se identificar, denunciou a falta de alimentos
para merenda escolar na Creche Criança Feliz, no
Bairro Agostini. O pai classificou como um “descaso”
a suposta falta de alimentos, justificando que há
semanas os alimentos não chegavam e não são
suficientes para montar um cardápio apropriado
para as crianças. A secretária de Educação, Rosane
Pelissari, disse que em momento nenhum a secretaria
foi procurada, mas assim que tomou conhecimento
da denúncia, vistoriou a creche pessoalmente para
analisar a situação.

Populares sinalizam por conta própria
locais com buracos em Guaraciaba
Na manhã do dia 19 de maio populares resolveram sinalizar um local da rodovia BR-163, em Guaraciaba (SC), onde
haviam vários buracos e que pegaram os

motoristas que por ali trafegaram de surpresa. O local fica no trevo próximo às empresas Nepasi e Alver Klein.
Devido à demora de trabalhos de me-

lhoria e ao perigo a que os motoristas foram submetidos, populares confeccionaram placas feitas com cartolina e pintadas
com canetão para sinalizar o local.

Casal de colombianos percorre a
América do Sul de motocicleta

Em maio recebemos a visita de um casal de colombianos: Juan Carlos Posada
e Eliana Vasquez, que já percorreu por cinco vezes o continente latino-americano, inclusive em estradas de chão
batido, e estiveram de passagem pela região. Eles foram recebidos pelo Motogrupo Cães do Asfalto em
São Miguel do Oeste, onde
apresentaram relatos fotográficos de viagens com lindas paisagens da América do
Sul. Ela é veterinária de pequenos animais e ele um editor de revista especializada
para motociclistas da Colômbia, a “De Motos”, e juntos
embarcaram em uma aventura pela América do Sul.
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Dnit normaliza sinalização na
BR-163 após polêmica

A sinalização do trecho entre São Miguel do
Oeste e Dionísio Cerqueira, na BR-163, deu o que
falar. Tanto que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) cumpriu o que havia anunciado e normalizou a sinalização do trecho.

Um leitor do Jornal O Líder procurou a reportagem
para entender o motivo pelo qual o trecho entre São
Migue do Oeste e Dionísio Cerqueira foi sinalizado
apenas com faixa contínua, ou seja, onde em tese
não é permitida a ultrapassagem.

STF equipara herança de
união estável com a de
casamento
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
em maio que em união estável e casamento
as pessoas devem ter o mesmo tratamento
em relação à herança. Após mais de uma
década da vigência do atual Código Civil, o STF
decidiu pela inconstitucionalidade do artigo
1.790, que determinava tratamento sucessório
diferenciado para pessoas que conviviam em
união estável quando equiparadas às pessoas
casadas. A regra vale para todos, homossexuais
e heterossexuais.

Militar do exército confessa
assassinato de um homem
em São Miguel do Oeste
Na noite do dia 11 de maio a Polícia Civil
divulgou que o soldado do Exército acusado de
homicídio confessou a autoria do crime durante
interrogatório. O crime aconteceu no dia 3 de
abril, na SC-492, entre São Miguel do Oeste e
Bandeirante. Segundo a Polícia, o militar, que
tem 23 anos, foi indiciado pela morte de
Adriano dos Santos, de 29 anos

Airton Fávero é o novo
gerente da Fatma
A Gerência Regional da Fundação do Meio
Ambiente (Fatma) de São Miguel do Oeste
mudou em maio de 2017 e a partir de então,
o novo gerente passou a ser Airton Fávero.
O cargo antes foi ocupado por Deoclécio
Zanatta, por nove anos.

MAI
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Os abusadores, na
maioria das vezes, são
membros da família”, diz
delegado da DPCAMI

O delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de São Miguel do Oeste, José Airton Stang, explicou que na região inúmeros casos de abusos sexuais vem sendo registrados, a
maioria com características parecidas, dentro do ambiente doméstico. São casos que têm preocupado bastante e, dentre esses, os abusadores na maioria
das vezes são membros da família. Em maio deste ano, por exemplo, um homem de 30 anos teve a prisão preventiva decretada por abusar sexualmente da enteada de 11 anos. Ambos conviviam na mesma casa, o que, segundo a polícia, facilitava a prática que já vinha acontecendo há algum tempo.
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O triste retrato da destruição
em São Miguel do Oeste

Triste e lamentável. Este foi o resumo da manhã
do dia 8 de junho em São Miguel do Oeste. Os fortes
ventos durante a madrugada assustaram a população,
que há muito não via algo parecido no município. Uma
das regiões mais afetadas foi o Bairro Sagrado Coração,
em São Miguel do Oeste. Os bairros Salete, parte do
Andreatta e proximidades do Hospital São Miguel
também foram afetados. Apesar da destruição, não houve
registro de feridos. O prefeito de São Miguel do Oeste,
Wilson Trevisan, decretou situação de emergência.

A rotina de quem
trocou o país de origem
para mudar de vida

Ação inspiradora espalha caixas de remédios pela cidade

Uma ação inspiradora espalhou caixas de remédios com componentes
importantíssimos para a saúde mental e espiritual de cada um de nós. Desde
junho, quem passou pelas praças Walnir Bottaro Daniel e Belarmino Annoni,
pelo Calçadão e pela Unoesc, em São Miguel do Oeste, encontrou espalhadas
nas caixas gigantes palavras importantes para refletir. A iniciativa foi dos cursos
de Farmácia e de Arquitetura e Urbanismo da Unoesc que, em uma parceria,
desenvolveram o projeto chamado “Remédios do Bem”.

Paixão por armas de fogo: evento reúne
atiradores profissionais e amadores

No fim de semana dos dias 17 e 18 de junho o Clube de Tiro Fênix, de São
Miguel do Oeste, promoveu evento em parceria com a Taurus, uma das maiores
fabricantes de armas de fogo do Brasil e do mundo. Mais de 300 pessoas
foram convidadas para efetuar disparos e ver de perto uma exposição de armas
fabricadas pela Taurus, muitas delas de uso restrito das forças armadas.

Em junho a reportagem do Jornal O Líder ouviu
quem escolheu o Brasil para morar. Hospitalidade e boa
recepção do povo brasileiro, duas características básicas
que garantiram que pessoas de outras nacionalidades
escolham o Brasil para morar. Em São Miguel do
Oeste, estrangeiros de várias nacionalidades dividem
atividades e o trabalho com a gente daqui, como Jesus
Torres, Gabriela Heredia e Hammilton Baptiste.

Apresentador Ratinho, do SBT,
visita São Miguel do Oeste e região

Projeto de abolição das sacolas plásticas
completa sete anos

Em 2017 marcaram-se os sete anos que São Miguel do Oeste adotou o projeto
de abolição do uso de sacolas plásticas. No período, 100 milhões de sacolas
deixaram de ser distribuídas e descartadas. A presidente do Instituto Catuetê,
Indianara Herbert, disse que a ideia na época foi inovadora e inspirada no
município de Xanxerê. Na mesma semana em que a abolição das sacolas
plásticas completou sete anos, o vereador Vagner Passos (PSD) retirou do
Legislativo o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de
embalagem para adequações.

Celebração de Corpus Christi reúne diversos fiéis

No feriado católico de Corpus Christi, em 15 de junho, a Igreja Matriz São Miguel
Arcanjo realizou celebração com a tradicional procissão pelas ruas. Diversos fiéis
participaram, desde a confecção dos tapetes, até a celebração na parte da tarde.
Os tapetes coloridos pelas ruas chamavam a atenção dos fiéis e de quem por ali
passava, representando a fé e a arte do povo. A procissão saiu da igreja matriz,
contornou a Praça Walnir Bottaro Daniel, passando pela Gruta, e encerrou-se na
área coberta ao lado da igreja.

Um dos maiores empresários do Brasil e famoso apresentador de televisão esteve em São Miguel do Oeste no dia 2 de junho. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, do SBT, fez uma visita de negócios no município de Princesa, na empresa Sollos, passou por São José do Cedro e
por último esteve em São Miguel do Oeste. Além de saudar a população da cidade e região, Ratinho mostrou que não é polêmico apenas
diante das câmeras do SBT e criticou, por exemplo, as rodovias da região por onde passou durante o dia.

SÃO MIGUEL DO OESTE 6 DE JANEIRO DE 2018

JUN

Será saudável a nova mania
entre as crianças?

Em maio a nova mania da criançada foi capa do Jornal
O Líder, o hand spinner. E nossa equipe de reportagem buscou saber se o brinquedinho pode ter um fundo terapêutico
contra o estresse e ajudar no tratamento do déficit de aten-
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No meio dos buracos,
havia asfalto

ção como se divulgou. A psicóloga de São Miguel do Oeste
Daiane Salvi explicou que ainda não há estudos científicos
que comprovem a eficácia do brinquedo em um tratamento terapêutico.

Piloto da região é convidada a participar
de treinamento em acrobacias aéreas
A jovem Luisa Regina Ceccon, de 22 anos, de Iporã do Oeste, é piloto
comercial e instrutora de voo e em junho recebeu convite do piloto
de acrobacia Marcos Geraldi, quando participou de um projeto de
acrobacias. O projeto foi a seleção de um time feminino as quais tiveram
treinamento de duas semanas no Condomínio Aeronáutico Costa
Esmeralda, em Porto Belo (SC). Entre as meninas pré-selecionadas
esteva a piloto Luisa, da região Extremo-Oeste catarinense, a única piloto
do Estado de Santa Catarina a participar do projeto.

Despesa emprenhada cresce R$ 2 milhões após
mudança na ADR de São Miguel do Oeste
Mudar o nome, diminuir os cargos e atribuições. Desde 2015, as secretarias regionais
passaram a se chamar agências de desenvolvimento regional (ADR) e entre os
principais motivos, a economia. No entanto, foram notícia em junho os dados do Portal
da Transparência do Executivo Estadual que mostram que os números cresceram.
Em São Miguel do Oeste, por exemplo, o custo da Secretaria em 2015 foi de R$
8.335.052,08, enquanto que em 2016 o custo da ADR foi de R$ 10.470.219,12. Uma
variação de 26%, o que resulta em R$ 2.135.167,04 de um ano para o outro.

Entre os anos 2013 e 2017 a reportagem do Jornal O Líder perdeu as contas de quantas reportagens falaram sobre as condições de precariedade das rodovias da nossa região, principalmente
da BR-163, no trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Em 2014, a nossa equipe de reportagem conversou com os moradores mais afetados pelas obras de revitalização da
BR-163. Uma obra que deveria ter sido entregue
em maio de 2015, em 2017 esteve parada. E entre um e outro buraco, tanto na BR-163, quanto na BR-282, o prejuízo não demorou a chegar, principalmente pra quem precisou percorrer
o trecho e a equipe do Grupo WH Comunicações registrou a situação das BRs mais uma vez.

Comunidade alega ficar de fora do projeto “O povo fala”

Os vereadores de São Miguel do Oeste Vagner Passos (PSD), Cássio da Silva (PMDB) e
Elias de Araújo (PSD) foram solicitados em junho pela comunidade de Linha Cruzinhas
para reivindicar por mais atenção aos moradores que se sentem abandonados pelo
poder público. Conforme o vereador Vagner Passos, os moradores que solicitaram a
visita se disseram muito insatisfeitos e lamentam que tenham ficado de fora do projeto
“O povo fala”, realizado pela prefeitura de São Miguel do Oeste.
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Com tempo seco, julho registra
25 ocorrências de incêndio
em São Miguel do Oeste
O tempo permaneceu seco em todas as regiões
do Estado no mês de julho, o que colaborou com o
aumento do número de focos de incêndio. O Líder
mostrou que os mais de 45 dias sem chuva na região
foram fundamentais para que as ocorrências de
incêndio em vegetação tomasse tempo do Corpo
de Bombeiros por aqui. Comparado com o mês de
janeiro, os dados foram alarmantes. Conforme os
bombeiros, somente o mês de julho registrou 25
incêndios, enquanto que no período de janeiro até o
fim de junho foram atendidas 11 ocorrências.

Ex-prefeitos negam acusação de
turismo na Europa com dinheiro público
Em julho, O Líder mostrou que dois ex-prefeitos das
cidades de São João do Oeste e Tunápolis foram
condenados por ato de improbidade administrativa.
De acordo com o Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC), em 2014 Sérgio Luís Theisen e
Enói Scherer viajaram para a Europa com "nítidos
intuitos turísticos", com dinheiro público, em uma
"missão oficial". No documento da ação do MP, os
dois negaram as acusações e afirmaram que devem
recorrer da decisão.

Em um especial produzido pela equipe de reportagem do Grupo WH Comunicações, o Jornal
O Líder abordou de forma aprofundada a problemática do lixo em São Miguel do Oeste. O foco do
especial foi a coleta seletiva, o dia a dia das pessoas que tiram da reciclagem o sustento de suas
famílias e o comportamento de quem ainda não aprendeu a maneira correta de separar o lixo.

Em julho de 2017, a reportagem
do Jornal O Líder contou histórias
de quem vivia na pele a apreensão
de trafegar pelas rodovias federais
da região, inclusive para tratamento
médico em outras cidades. O foco da
reportagem foram as BRs 163 e 282,
importantes vias de escoamento da
economia do Sul do país, em estado
completamente deteriorado.

NO VERMELHO
Novas normas de
hemodiálise aumentam o
custo e põem em risco as
contas de clínicas renais

Reportagem publicada em julho revelou a situação que as clínicas renais vinham enfrentando em todo o país. A equipe mostrou que a Clínica de São Miguel do Oeste, da mesma forma, vinha atuando com as contas no vermelho. Novas exigências vinham aumentado o custo de atendimentos, em contrapartida,
o repasse do SUS continuava defasado.
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COLISÕES EM POSTES: Quem paga a conta?
Uma série de acidentes do tipo colisão em postes entre os meses de julho
e agosto trouxeram uma série de prejuízos a empresas e moradores das proximidades da Rua Willy Barth, em São
Miguel do Oeste. Com o empenho das
equipes, alguns serviços só foram reestabelecidos mais de 30 horas após os registros dos acidentes. A via ainda não
havia recebido os equipamentos de controle de velocidade, prometidos pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Para entender quem paga a conta das trocas de
postes e reestabelecimento dos serviços, a reportagem procurou os representantes da Celesc e da Mkanet, empresa de fornecimento de internet.

Curso de Mecânica de Motocicletas
inaugura nova sala de aula
da Unidade Prisional

Foi inaugurada no dia 21 de agosto, dentro da Unidade Prisional
Avançada (UPA) de São Miguel do Oeste, uma sala para cursos
práticos, sendo o primeiro o de mecânica básica. A sala de aula
foi equipada inclusive com duas motocicletas para auxiliar nas
aulas práticas. O curso foi uma parceria com a unidade do Senai
de São Miguel do Oeste, mas bancado com recursos oriundos
de transações penais (valor originário de multas nos casos de
infrações penais de menor potencial ofensivo).

Homem é preso depois de tentar matar
a namorada em São Miguel do Oeste

No mês de agosto a Polícia Militar de São Miguel do Oeste
atendeu a uma tentativa de feminicídio na Rua Itaberaba, no
Centro de São Miguel do Oeste. Após desentendimento, um
homem de 28 anos efetuou cerca de sete disparos contra
a namorada, uma jovem de 18 anos. Eles estavam juntos
há cerca de dois anos. Segundo informações, o motivo do
desentendimento seria o término do relacionamento. A jovem
conseguiu fugir para fora da residência. Como se tratou de
violência contra mulher, o caso foi encaminhado para a DPCAMI.

TJ-SC anula lista da OAB para cargo de desembargador

Pleno do Tribunal de Justiça decide, em 11 de agosto, pela anulação da lista que resultou na escolha
do advogado Alex Santore para o cargo de desembargador na vaga oriunda do quinto constitucional
da OAB. Por unanimidade, o pleno entendeu que o então candidato não cumpriu um dos requisitos
e, por isso, caberia nova escolha. Após a anulação do ato de nomeação, a lista sêxtupla seria refeita,
indicando um novo nome.

GANHANDO OS CÉUS
Apaixonado por aviões
constrói seu próprio modelo
A história de paixão por
aviões de Altino Gerhardt,
o Tino, como é conhecido,
foi contada pelo Jornal O
Líder no mês de agosto.
Com pouca estrutura e
experiência, algumas tentativas
frustradas e alguns conselhos
desacreditados, Tino insistiu
em seu sonho e hoje voa
no avião que ele mesmo
construiu. Tudo começou
em 1986, quando fez seu
primeiro avião. Atualmente,
Tino é formado como instrutor
de voo e curte seus voos
com o avião que ele mesmo
construiu, finalizado em 2011,
modelo CB 10 Triátlon.
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QUEBRANDO O SILÊNCIO
Tentativas de suicídio crescem e somam 184
nos últimos três anos em São Miguel do Oeste
Reportagem divulgada no mês
de agosto chamou a atenção
para um dado alarmante. Na região Extremo-Oeste catarinense,
o aumento do número de casos
e tentativas de suicídio vinham
chamado a atenção. Em São Miguel do Oeste, pesquisas realizadas na área mostraram um número aterrorizante. De acordo
com o pesquisador e suicidólogo Abel Petter, somente nos últimos três anos foram registradas 184 tentativas de suicídio.
Os conflitos familiares são a
principal motivação. Em 2017,
os primeiros sete meses registraram sete suicídios a mais do
que no mesmo período de 2016.
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“Me mudei para minha
Kombi, acho que foi a
melhor coisa que eu fiz
nos últimos tempos”

Em agosto, a reportagem contou a história do gaúcho Marlon Bueno, que embarcou em uma aventura à bordo da sua Kombi Rock. O plano inicial era viajar pelo litoral brasileiro, mas como
toda viagem tem lá suas surpresas e mudanças de planos, a viagem de Marlon Bueno também mudou de rota. O gaúcho embarcou em uma rota internacional rumo à Patagônia, na Argentina.

Servidora efetiva da administração de São
Miguel do Oeste é demitida por corrupção

Na edição de 12 de agosto o Jornal O Líder mostrou que a
administração de São Miguel do Oeste instaurou processo
administrativo disciplinar para apurar possíveis infrações de
uma servidora pública municipal efetiva que ocupava o cargo de
técnico-administrativo. De acordo com a portaria nº 0069/2017,
a servidora teria utilizado do cargo de comissão de diretora
de recursos humanos e secretária de administração para
efetuar o lançamento menor do seu Imposto de Renda retido
na fonte de algumas competências, o não lançamento de suas
contribuições previdenciárias em algumas competências e
lançamento maior de seus anuênios. Uma comissão foi formada
para avaliar a questão e a conclusão foi pela demissão da
servidora, o que foi acatado pelo prefeito, Wilson Trevisan.

Delegado Henrique Muxfeldt
é o novo presidente do
Cotrasmo

Em reunião do Conselho Municipal de
Trânsito de São Miguel do Oeste (Cotrasmo)
no dia 10 de agosto, o tenente-coronel
Marcelo de Wallau passou o cargo de
presidente do órgão para o delegado
regional, Henrique Muxfeldt. O Cotrasmo
é um órgão consultivo e deliberativo de
trânsito, que recebe inúmeros pedidos,
como por exemplo, para colocação de
lombadas físicas, fechamento de ruas,
realização de eventos, entre outros, que
precisam de autorização prévia do órgão.

Executivo encaminha para Câmara
o Projeto da Reforma Administrativa

Com o objetivo de adequar a estrutura ao tamanho da
receita do município, foi à Câmara de Vereadores de São
Miguel do Oeste, na primeira semana de agosto, o projeto
da Reforma Administrativa. Entre as mudanças está o
enxugamento dos cargos comissionados e dos gastos com
folha de pagamento. O prefeito, Wilson Trevisan, avaliou que
a reforma deveria adequar estrutura de cargos para médio e
longo prazo.

CCO confirma shows de Naiara Azevedo e
Eduardo Costa para a Faismo 2017
O pré-lançamento da Faismo 2017 ocorreu na noite de 3 de
agosto, no Setessete Bar e Bilhar e reuniu coordenadores,
patrocinadores e a imprensa regional. A Comissão Central
Organizadora (CCO) apresentou os shows, estruturas
e demais eventos que integraram a feira multissetorial
no mês de novembro, em São Miguel do Oeste. Entre os
shows confirmados na ocasião estiveram Naiara Azevedo e
Eduardo Costa, entre outros.
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Vereadores aceitam denúncia, mas
rejeitam pedido de afastamento
do prefeito Sadi Bonamigo

O mês de setembro é lembrado como o Setembro Verde em campanha pela doação de órgãos. Em
São Miguel do Oeste, o Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso promoveu, durante todo o mês de setembro, uma campanha em prol da data. Em 2016,
no Brasil, os dados apontam para um aumento na

captação de órgãos em 3,5%, em destaque para os
estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Para debater e chamar atenção sobre o tema, o
Jornal O Líder contou histórias de pessoas que receberam, por meio da doação de órgãos, uma nova esperança de viver.

“Negligente e omisso”. Foi com essas palavras que, no mês
de setembro, o vereador e presidente da Comissão de Inquérito
(CI), Márcio Boltolotto (PSD), definiu a conduta do prefeito
Sadi Bonamigo (PT), na licitação para compra de sêmen bovino
em Descanso, e argumentou pelo afastamento temporário dele
da administração. A compra de sêmen virou ação do Ministério
Público, depois que denúncias anônimas originaram a
investigação que apura o suposto superfaturamento das
doses. Ao contrário da denúncia que foi aceita por maioria
de votos, o pedido de afastamento não obteve a maioria
e Sadi Bonamigo continuou na função de prefeito.

Município fecha acordo para garantir
continuidade da ETA no Bairro São Jorge

Polícia Militar busca recursos para ampliar
a Central Regional de Emergências

A Central Regional de Emergências (CRE), localizada dentro do 11º Batalhão
de Polícia Militar de Fronteira, em São Miguel do Oeste, atende ao todo nove
municípios da região. Mas a intenção é que comece a centralizar as ligações
de emergência de mais 16 municípios. O chefe do Estado Maior da 9ª Região
de Polícia Militar, tenente-coronel Marcelo de Wallau, explicou que havendo a
inclusão do projeto no orçamento, vai-se fazer a licitação para a contratação
da empresa para execução do projeto arquitetônico e, posteriormente, a obra.

Audiência Pública discute sobre o
fornecimento e qualidade da água

A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste realizou, no dia 14 de
setembro, audiência pública para debater o abastecimento de água no
município. O evento contou com a participação de lideranças e representantes
da Casan. Durante a audiência foram levantadas diversas questões relacionadas
a constante falta de água, a qualidade da água, buracos nas ruas durante o
concerto de tubulações, controle de perdas, novos investimentos e a Situação
da ETA 2 – Estação de Tratamento de Agua construída no Bairro Progresso.

No mês de setembro a administração de São Miguel do Oeste entrou em
acordo com a família Wünsch, proprietária da área onde está localizada
a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Casan, no Bairro São
Jorge. Os proprietários pleiteavam judicialmente a devolução da área
e o pagamento dos aluguéis atrasados. O acordo foi firmado durante
audiência. A família de Leocádia Wüsch concordou em ceder o uso
gratuito da área ao município a partir de 1º de outubro, por um período de
27 meses, até o fim de 2019. Neste ínterim, a ETA poderá continuar em
funcionamento, porém, sem a construção de novas edificações.

SÃO MIGUEL DO OESTE 6 DE JANEIRO DE 2018

SET

SAÚDE NO VERMELHO
Dívida do Estado com Hospital
Regional passa de R$ 8 milhões

Quando se trata de saúde, uma coisa é certa:
não dá pra economizar no investimento. Aqui em
Santa Catarina, no entanto, o quesito saúde deixou a população de cabelos em pé durante todo
o ano. O setor da saúde amargou uma crise delicada desde o início de 2017. Em alguns hospitais,
o atraso nos repasses do governo do Estado ge-

Com câncer, jovem de
Iporã do Oeste grava
vídeo de despedida
meses antes de morrer

No dia 16 de setembro a família do Alexandre Hilgert, de 26 anos, de Iporã do Oeste, passou por um dos momentos mais difíceis que uma família pode passar, que
é a despedida de um filho, irmão e amigo jovem. A história repercutiu no Jornal O Líder e nas redes sociais do
Grupo WH Comunicações. Ali, como era carinhosamente chamado, não conseguiu vencer o câncer e, consciente de que sua vida seria breve, deixou vídeos gravados com
mensagens de despedida aos familiares e amigos. Alexandre ha pouco mais de um ano contra um câncer.

rou falha na reposição de utensílios básicos para
o atendimento dos pacientes. Em São Miguel do
Oeste, o atraso no pagamento preocupou a direção do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso,
já que a dívida chegou a R$ 8.325.725,43. Aqui, no
entanto, o atraso não interferiu no atendimento
aos pacientes.

Sulcatarinense abre mão das obras na BR-163
No início de setembro a informação de que a empresa Sulcatarinense teria “aberto mão” das obras
na BR-163, trecho entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, causou furor nas redes sociais. Os
trabalhos foram interrompidos na rodovia há pelo menos dois anos e a expectativa da comunidade
ainda é sobre quando os trabalhos serão retomados. O supervisor do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) unidade de Chapecó, Diego Fernando da Silva, disse em
entrevista à reportagem que já era intenção do Dnit romper o contrato com a Sulcatarinense para,
posteriormente, contratar uma nova empresa para executar o restante da obra.

São Miguel do Oeste tem o maior
índice de crescimento da região
Divulgada no fim do mês de agosto, uma estimativa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o número
de habitantes em mais de 1/3 das cidades de Santa Catarina caiu
entre 2016 e 2017. A notícia repercutiu no mês de setembro. A queda
ocorreu em 100 dos 295 municípios. No Extremo-Oeste, o aumento
no número de habitantes foi pouco. São Miguel do Oeste teve
crescimento pequeno, mas mesmo assim foi o município com maior
crescimento populacional da região. Em 2016 a estimativa apontava
que 39.390 pessoas residiam por aqui, enquanto que a nova
estimativa deu conta de que 39.793 vivem em São Miguel do Oeste.

Seis homens são indiciados por
crimes contra adolescentes
em Descanso
A Polícia Civil da Comarca de Descanso concluiu no início de
setembro um inquérito policial que apurou crimes praticados por
homens maiores de idade contra mais de 20 adolescentes, de idades
entre 14 e 17 anos. Foi apurada uma variedade de crimes praticados,
desde a exploração sexual dos menores e a participação das vítimas
na produção de cenas pornográficas, até o consumo coletivo de
bebidas alcoólicas, o que potencializava as perversões. Os fatos
ocorreram entre os meses de agosto de 2016 e fevereiro de 2017. Ao
todo, seis homens maiores de idade foram identificados e indiciados
pelos crimes.
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No mês de outubro uma
reportagem em vídeo produzida
pelo Grupo WH Comunicações
virou reportagem impressa no
Jornal O Líder. A matéria mostrou
o risco que correm passageiros
de barcas ao realizar a travessia
no Rio Uruguai, entre Itapiranga/
SC e o Rio Grande do Sul, sem
nenhum equipamento de
segurança. Centenas de pessoas
utilizam diariamente os meios de
transporte, não existe alternativa.
Na balsa, veículos, caminhões e as
pessoas dividem o espaço. Quem
precisa fazer a travessia mais rápido
acaba se arriscando e usando
os barcos menores que, mesmo
cumprindo um papel importante
no transporte, traz riscos, já que
a maioria não dispõe dos coletes
salva-vidas na embarcação.

Manifestantes derramam leite
em protesto contra nova queda
do valor pago pelo produto

Troféu Destaque é entregue para
63 empresários de Guaraciaba
O cerimonial de entrega do Troféu Destaque foi
realizado no dia 30 de setembro no CTG Fronteira
do Oeste. O evento fez parte da comemoração dos
56 anos de emancipação político-administrativa
de Guaraciaba. A premiação objetivou valorizar
as empresas industriais, comerciais, prestadores
de serviços e estabelecimentos agropecuários.
A premiação obedeceu às normas estabelecidas
em regulamento. Ao todo, foram 63 empresários e
produtores premiados.

CDLs reelegem Ivan Tauffer
à presidência da Federação
em chapa única

Anunciada por mais de um mês, a manifestação
dos trabalhadores na agricultura familiar, com apoio de
movimentos sociais, foi realizada no dia 18 de outubro,
com diversos atos de manifestação contra o governo
federal. A programação iniciou em frente ao INSS, depois,
os manifestantes seguiram em caminhada até a agência
do Banco do Brasil, onde protestaram jogando vários
litros de leite na calçada e no asfalto. Mais tarde, o grupo
seguiu até a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR),
onde novamente protestou contra senadores, deputados
e o governo federal. Mais uma vez, derramaram litros
de leite, desta vez nas escadarias do prédio da ADR.

Ivan Roberto Tauffer, de 58 anos, empresário do
comércio de São Miguel do Oeste, foi reeleito em
chapa única no dia 2 de outubro ao segundo mandato
como presidente da Federação das CDLs de Santa
Catarina, para a gestão 2018-2020. A entidade é a
maior e a mais representativa do varejo e serviços
no Estado, com 207 CDLs e 42 mil associados. O
processo foi marcado por ser o primeiro inteiramente
informatizado, com votação on-line. A adesão
registrada pela Comissão Eleitoral foi acima do
total de votantes da última eleição, realizada
presencialmente há três anos.

“O caminho natural é esse”,
diz Colombo, sobre provável
candidatura ao Senado em 2018

Em outubro, o governador do Estado, Raimundo
Colombo, desembarcou em São Miguel do Oeste, onde
apresentou um panorama das ações desenvolvidas pelo
governo de Santa Catarina. Em entrevista ao Grupo WH
Comunicações, Colombo falou sobre as perspectivas
políticas para o pleito eleitoral de 2018, além de obras e
investimentos importantes para a região Extremo-Oeste.
Para 2018, ele argumentou que o “caminho natural” era
concorrer ao Senado Federal.
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OUTUBRO ROSA
Jovem revela como luta contra o câncer
transformou sua maneira de viver
No mês do Outubro Rosa, o Jornal O
Líder contou a história de Cleusa Regner, de 29 anos, que um ano antes descobriu o câncer de mama. Em entrevista, a jovem contou como descobriu a
doença, sem apresentar qualquer sintoma e como a descoberta mudou sua forma de ver a vida. Com um tipo de câncer
mais agressivo e raro, o Triplo Negativo,
Cleusa precisou passar por uma mastectomia radical. No procedimento, além
da retirada de toda a mama, são removidos os músculos e os gânglios da região
da axila. A queda do cabelo, para Cleusa,
representou um desapego. Ao O Líder
ela argumentou que nunca se importou
com rótulos, por isso, essa fase do tratamento foi ainda mais significativa.
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MINISTÉRIO PÚBLICO
Ação pede afastamento
de 25 comissionados
em Belmonte
No mês de outubro, o Jornal O Líder repercutiu a
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de
Santa Catarina que pedia a responsabilização por ato de
improbidade administrativa com pedido liminar contra o prefeito de Belmonte, Genésio Bressiani, além de
pedido de afastamento de 25 funcionários comissionados da prefeitura. A investigação, segundo o promotor
de justiça, Renato Maia de Faria, monitorou os 25 cargos da administração municipal, constatando que nenhum deles era ocupado por pessoas concursadas. Em
Belmonte, de acordo com o promotor, os 25 cargos não
tinham nenhuma atribuição de direção, chefia ou assessoramento, sendo livremente nomeados pelo prefeito,
no que ele chamou de “evidente burla à Constituição”.

Tragédia que matou 27 pessoas na
BR-282 completa 10 anos

O duplo acidente que matou 27 pessoas nas proximidades da ponte sobre o
Rio das Antas completou 10 anos em 9 de outubro. Naquela noite, em 2007, 27
pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas na sequência de dois acidentes.
Um grave acidente entre um ônibus de São José do Cedro e uma carreta de
Frederico Westphalen (RS) provocou a morte dos dois condutores, da esposa,
de dois filhos de um deles e de outras seis pessoas. Duas horas mais tarde,
enquanto equipes prestavam socorro às vítimas, o caminhão desgovernado
conduzido por Rosinei Ferrari desceu a serra e atingiu todos, matando 16
pessoas e causando uma das maiores tragédias no trânsito de Santa Catarina.

Mais de 300 mil votam pela
separação dos estados do Sul

A consulta popular informal, denominada Plebisul e organizada pelo movimento
separatista O Sul é Meu País, foi realizada em 7 de outubro em mais de 900 cidades dos
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com a consulta, o movimento
quis saber qual a opinião da população sobre a formação de um novo país a partir da
separação dos três estados do Sul. De acordo com os dados divulgados no site do
Plebisul, a consulta popular apontou vitória de 325.683 (96,13%) que votaram “Sim”
contra 13.122 (3,87%) que votaram “Não”.
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TRF derruba liminar que impedia
enfermeiros de requisitar exames

Na metade do mês de outubro o Tribunal Regional Federal da 1ª Região acatou
recurso contra a liminar da 20ª Vara Cível do Distrito Federal que impedia a
requisição de exames por enfermeiros no atendimento a pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS). A liminar que havia sido concedida pela Justiça Federal
de Brasília, a partir de ação movida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM),
suspendia a requisição de exames por enfermeiros na Atenção Básica. A
decisão foi assinada no dia 27 de setembro pelo juiz da 20ª Vara Federal do
Distrito Federal, Renato Borelli.

Serviço de acolhimento de crianças e
adolescentes é lançado em São Miguel do Oeste

O serviço Família Acolhedora é uma nova forma de acolhimento e vai permitir
que crianças e adolescentes, retirados de suas famílias biológicas por decisão
judicial, recebam o amparo de famílias voluntárias. O lançamento do edital de
chamamento público para implantação do serviço foi no mês de outubro, no
Salão Nobre da prefeitura. Ao Jornal O Líder, a assistente social Carline Mocellin
explicou que o serviço é uma modalidade diferente do acolhimento institucional,
por meio do Abrigo Cantinho Acolhedor, que hoje é instituído no município.

Amigos ciclistas de São Miguel do Oeste
completam expedição a Florianópolis

Missão cumprida. Essa foi a sensação dos três amigos ciclistas de São Miguel
do Oeste que saíram no mês de outubro em expedição a Florianópolis. A
aventura de Fábio Antoniolli, Beto Hoffmann e Eduardo Staub foi acompanhada
de um clima instável que, apesar disso, não prejudicou a viagem. O trajeto
de 920 quilômetros foi completado em menos de uma semana, passando
por locais como a Serra do Rio do Rastro, Tubarão, Farol de Santa Marta em
Laguna, Garopaba, Ponte Hercílio Luz e Itapema.
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NOV
RECOMEÇAR
Em busca de uma nova chance

A equipe de jornalismo do
Grupo WH Comunicações preparou uma websérie para mostrar
detalhes do sistema penitenciário de São Miguel do Oeste. E no
Jornal O Líder a série de reportagens começou a ser publicada na

edição de 4 de novembro. Desde
o mês de junho de 2017 os repórteres acompanharam o dia a dia
da Unidade Prisional Avançada
(UPA) na cidade e mostraram histórias de detentos e ex-detentos
que até hoje ninguém mostrou.

Durante os trabalhos, a equipe
acompanhou o importante trabalho de agentes prisionais e a atuação do Poder Judiciário dentro da
unidade. O processo de ressocialização dos detentos também foi
foco da série de reportagens.

EXTREMO-OESTE
Após promessas, tratamento oncológico
não se torna realidade em 2017
Há poucos dias para o fim de 2017, uma má notícia pegou as autoridades do setor da saúde e também
a população do Extremo-Oeste de surpresa. Em passagem por São Miguel do Oeste, o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, informou que
o início dos trabalhos no setor oncológico, montado dentro do Hospital Regional Terezinha Gaio Bas-

so, ficou inviável. Caropreso justificou que o Estado
já tinha aprovado, pelo Ministério da Saúde, o Plano Operacional da Oncologia, por meio do qual uma
das cidades contempladas seria São Miguel do Oeste. Conforme ele, o valor que seria destinado para
a oncologia foi judicializado e o governo do Estado
terá que devolver o recurso ao Ministério da Saúde.

CLÁSSICOS ANTIGOS
Apaixonado por carros
antigos abre as portas
de sua garagem

Ter em sua garagem um carro 1928 com as características originais pode ser o sonho de muitos apaixonados por carros. Agora, já pensou ter 20 carros antigos
restaurados e brilhando na garagem? Esse é o sonho que
o empresário Jacinto Osmar Valar, de 76 anos, vive na
vida real. No dia 3 de novembro, com uma inauguração
especial em São Miguel do Oeste, Valar abriu as portas
da sua garagem para compartilhar a sua grande paixão,
os clássicos antigos. Há 30 anos Valar compra carros antigos, restaura e coleciona modelos clássicos que lembram e marcaram a sua história de vida. Ele conta que
tudo começou quando teve contato com um Ford “Bigode”, modelo 1926, adquirido pelo pai, que marcou muito sua infância e fez a paixão por quatro rodas acelerar.
“Esse sonho se tornou realidade depois de 65 anos. Isso
me marcou tanto que ao longo da minha vida eu tinha
esse sonho e hoje foi realizado”, revela.

Apostador de São Miguel do Oeste
ganhOU mais de R$ 1,2 milhão na Lotofácil
Um apostador de São Miguel do Oeste faturou mais de
R$ 1 milhão na Lotofácil, no concurso nº 1580, sorteado no
dia 1º de novembro, em Volta Redonda (RJ), e faturou
R$ 1.227.816,30. A aposta vencedora foi realizada na Lotérica
Imperial, da Rua XV de Novembro. O gerente da Lotérica,
Valter José Vazatta, disse que esta foi a primeira vez que um
prêmio milionário contemplou uma aposta realizada em
seu estabelecimento. "Já tivemos prêmios de R$ 752 mil e
de R$ 360 mil, mas nunca prêmio assim tão grande", disse.

FAISMO 2017 - Volume
de negócios da Faismo
foi de mais de R$ 30 milhões

Com mais de 250 expositores, a Faismo 2017,
realizada de 14 a 19 de novembro, no Parque Rineu
Gransotto, em São Miguel do Oeste, foi realmente
surpreendente. Os números da edição bateram
recordes dos patamares anteriores. Atraídos
pela diversidade e qualidade dos produtos, 55 mil
visitantes passaram pelo parque e possibilitaram
uma movimentação econômica de R$ 30 milhões.
Expositores e organizadores avaliaram como a
melhor Faismo de todos os tempos. Nem mesmo
o mau tempo nos dois primeiros dias de visitação
ofuscou o brilho do evento, que registrou as maiores
aglomerações no sábado e domingo. Concessionárias
de veículos venderam mais de 10 unidades, uma
construtora chegou a vender um apartamento de R$
1,4 milhão, além dos demais setores.

Laudo pericial deve
apontar dinâmica da
morte de menino de
nove anos após disparo de espingarda
Um menino de nove anos morreu
após sofrer um disparo de
espingarda calibre 36, no interior
da residência do avô, em Linha
Caxias, interior do município. De
acordo com o delegado, José Airton
Stang, quando aconteceu o disparo,
estavam apenas os dois irmãos
dentro de casa, o menino de nove
anos que faleceu e o irmão de 11. O
Instituto Geral de Perícias (IGP) e a
Polícia Civil de São Miguel do Oeste,
por meio da Delegacia de Proteção
à Criança, Adolescente, Mulher
e Idoso (DPCAMI), trabalhava no
laudo pericial que deveria concluir as
circunstâncias da morte do menino.
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EXPECTATIVA DE VIDA
População idosa está
vivendo mais e melhor

Projeto de flexibilização de
horários divide trabalhadores
e empresários
No mês de dezembro o Jornal O Líder mostrou que uma
proposta polêmica vinha dividindo a população de São Miguel do Oeste. O projeto de lei
123, de autoria dos vereadores
Vagner dos Passos (PSD), Everaldo Di Berti (PSD), Claudio Barp
(PMDB), Silvia Kuhn (PMDB),
Elias Araújo (PSD), Carlos Grassi (PP), Cássio da Silva (PMDB)
e Gilberto Berté (PMDB), pos-

sibilitaria aos estabelecimentos
industriais, comerciais e prestadores de serviços do município
a flexibilização do horário de
atendimento. Os empresários
teriam a oportunidade de abrir
as portas de seus comércios entre as 7h e 22h, inclusive nos feriados, se assim entendessem
ser necessário.
Mesmo com essa possibilidade, que é facultativa para o

empresário, o projeto de lei gerou uma série de manifestações.
De um lado, estão os trabalhadores e alguns comerciantes
contrários à matéria. De outro, o
sindicato patronal e parte da população, que vem se mostrando
favorável à proposta. Ainda em
dezembro, após a série de manifestações, os proponentes da
matéria decidiram retirar o projeto da pauta do Legislativo.

Um fim de semana trágico e atípico deixou
a região Extremo-Oeste catarinense
em choque. Foram mais de sete mortes
registradas, na maioria entre jovens que
morreram em decorrência de acidentes
de trânsito e afogamento. Diego Correa da
Silva, Vinicius Vincentin e Igor Spessatto e a
idosa Inélbe Lucas morreram em um grave
acidente de trânsito na SC-496, em Descanso.
Em Paraíso, o jovem Hemerson Branco
morreu afogado após salvar uma criança que
estava se afogando nas águas do Rio PeperiGuaçú. Em Guarujá do Sul, no mesmo fim
de semana, Cássia Germano Ceriolli, que era
caroneira de uma motocicleta, morreu após
a colisão contra um GM/Corsa. Em Anchieta,
Odirlei de Salles também faleceu após saída
de pista seguida de capotamento na SC-305.

Uma pesquisa divulgada no início
de dezembro pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passou de 75,5 para
75,8 anos de 2015 para 2016, o que representa um acréscimo de três meses e 11 dias. O Jornal O Líder, nesta
edição, contou a história de Ilsa Biegelmeier, de 79 anos, que é o exemplo perfeito de que se pode chegar à
terceira idade com qualidade de vida
e participação ativa na sociedade.

MPF/SC requer
retomada das obras
na BR-163 em 30 dias
Em dezembro, a Procuradoria da
República de São Miguel do Oeste
ajuizou ação civil pública requerendo
à Justiça Federal que determinasse ao
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (Dnit) e à União a adoção
das medidas necessárias para que, em
30 dias, ocorresse a efetiva retomada
das obras de ampliação 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 estado de total abandono, causando
enormes transtornos ao trânsito local.

Ilsa e o marido sempre levaram
a vida no mesmo ritmo, gostavam
de viajar e de dançar. Da vida, muito
aproveitaram. Fizeram curso de computação para aprender a utilizar as ferramentas eletrônicas, como computadores e celulares. Foi depois que o
marido faleceu, há dois anos e meio,
que Ilsa passou a utilizar por mais
tempo as redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas, que
aproximam até mesmo os familiares que moram em outros estados.
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