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Dose excessiva

Um vídeo do deputado estadual, Milton Hobus, retrata o que 
eu penso no momento, claro que o remédio tem que ser dado, 
quando falo de remédio, quero dizer a paralisação. Fomos o 
primeiro estado a parar no Brasil, vamos completar 15 dias 
de paralisação e se o governador manter seu decreto, chega-
remos  à 21 dias. Temos umas população idosa de apenas 4% 
brasileira tem acima de 70 anos e 88% abaixo de 60 anos. 

Fizemos uma paralisação total para preservar vidas e não 
sair fora do que foi feito em quase todos os países do mun-
do, por onde passou a pandemia, todavia, já é hora de olhar 
para o outro lado.Me da a impressão que boa parte da mídia 
quer ver um caos total, enquanto o empresariado que gira a 
economia nacional luta ansiosamente para retornar às suas 
atividades.
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O guarda manda o sujeito parar o carro. - Seus do-
cumentos, por favor. O senhor estava a 130km/h e a 
velocidade maxima nesta estrada é 100. - Não, seu 
guarda, eu estava a 100, com certeza. A sogra dele 
corrige: - Ah, Chico, que é isso! Você estava a 130 ou 
mais! O sujeito olha para a sogra com o rosto fer-
vendo. - E sua lanterna direita não está funcionan-
do... - Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter 
pifado na estrada... A sogra insiste: - Ah, Chico, que 
mentira! Você vem falando há semanas que precisa 
consertar a lanterna! O sujeito está fulo e faz sinal à 
sogra para ficar quieta. - E o senhor está sem o cinto 
de segurança. - Mas eu estava com ele. Eu só tirei 
para pegar os documentos! - Ah, Chico, deixa disso! 
Você nunca usa o cinto! O sujeito não se contém e 
grita para a sogra: - CALA ESSA BOCA! O guarda se 
inclina e pergunta à senhora: - Ele sempre grita as-
sim com a senhora? Ela responde: - Não, seu guar-
da. Só quando ele bebe.
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Aprovados projetos sobre recursos do 
Badesc e prorrogação do iCMS

A Assembleia Legislativa de San-
ta Catarina aprovou, em sessão 
virtual extraordinária na tarde 
desta terça-feira (31), mais seis 
projetos de lei (PLs), todos de 
autoria dos deputados, voltados 
ao enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) 
no estado. As propostas já tive-
ram a redação final aprovada e 
seguem para análise do govena-
dor Carlos Moisés da Silva (PSL).

A maioria das matérias visa à 
adoção de medidas, por parte do 
Executivo, para auxiliar os seto-
res econômicos que serão mais 
atingidos pela crise provocada 
pela pandemia. Elas foram vo-
tadas e aprovadas na forma de 
emendas substitutivas globais, 
que incorporaram a assinatura 
dos 40 parlamentares às maté-
rias.

É o caso do PL 53/2020, do de-
putado Luiz Fernando Vampiro 
(MDB) e assinado por todos os 
deputados, que obriga o Badesc 
a direcionar os recursos rema-
nescentes de sua linha de crédi-
to prevista para este ano para o 
financiamento de capital de giro 
das micro e pequenas empresas 
de Santa Catarina.

A esse projeto, foram apensados 
os PLs 85 e 89, ambos de 2020. 
Conforme a proposta, as em-
presas terão carência de 6 a 12 
meses para pagar as parcelas. O 
débito poderá ser parcelado em 
até 36 vezes, sem juros, encargos 
ou multas. O PL também estabe-
lece que o governo estadual irá 
subsidiar os juros das operações 
de crédito

Outra medida prevista é a pror-
rogação do prazo de pagamen-
to, em 120 dias, das parcelas de 
empréstimos dos municípios e 
dos estabelecimentos de contri-
buintes optantes pelo Simples 
Nacional.

ICMS
Os parlamentares aprovaram o 
PL 56/2020, da Bancada do MDB 
e também assinado por todos os 
deputados, ao qual foram apen-
sadas outras quatro propostas 
(62, 80, 83 e 90, todos de 2020). 
O objetivo principal é prorrogar 
o prazo de recolhimento de ICMS 
das empresas não optantes pelo 
Simples Nacional que tenham 
sido obrigadas a suspender, de 
forma total ou parcial, suas ativi-
dades, em virtude dos decretos 
do governo estadual referentes à 
pandemia.

A prorrogação não vale para as 
empresas que funcionaram nor-
malmente durante a quarentena 
decretada pelo Estado, como far-
mácias, postos de combustíveis e 
supermercados.
O mesmo projeto suspende, até 
31 de dezembro, a inscrição dos 
débitos de ICMS dos agricultores 
familiares e empreendedores 
familiares rurais, enquadrados 
no Pronaf, que também tenham 
sido obrigados a suspender suas 
atividades.

Recursos para a Covid
Já o PL 67/2020, do deputado 
Marcos Vieira (PSDB), autoriza 

o governo do Estado a reverter o 
recurso destinado ao pagamento 
da dívida com o governo fede-
ral do ano de 2020 para o fundo 
criado para o enfrentamento ao 
Covid-19. Recentemente, Santa 
Catarina conseguiu, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a sus-
pensão, por seis meses, do paga-
mento da dívida com a União. O 
governo federal também anun-
ciou, na semana passada, a sus-
pensão das dívidas dos estados.

Também aprovado por unani-
midade, o PL 69/2020, do depu-
tado José Milton Scheffer (PP), 
suspende até o dia 31 de dezem-

bro a obrigatoriedade de manu-
tenção das metas quantitativas 
e qualitativas contratualizadas 
pelos prestadores de serviço de 
saúde de média e alta complexi-
dades, no âmbito das gestões es-
tadual e municipais, bem como 
da política hospitalar catarinen-
se. O objetivo, segundo o autor, 
é evitar que os hospitais deixem 
de receber recursos públicos 
no caso de não alcançarem tais 
metas, o que deve ocorrer com o 
cancelamento de procedimentos 
eletivos em virtude da prioriza-
ção do atendimento às vítimas 
da pandemia.

Fonte: Agência AL

Terá nestes dias um bom am-
biente familiar. Os conflitos que 
possam existir encontrarão 
resolução. É momento de na-
moro e romance. Demonstre 
ao ser amado com pequenos 
gestos cotidianos que o ama. 
Surpreenda e será surpre-
endido.

O amor paira no ar, prepare-se 
para o romance. Um novo 
amor poderá surgir do nada 
e trazer um novo colorido ao 
seu cotidiano. Se possui uma 
relação de longa duração sen-
tirá o renascer da mesma. Use 
e abuse da sua sensualidade.

A sua vida amorosa tomará 
uma nova dimensão. Coloque 
de lado todos os tabus e pre-
conceitos que possa possuir. 
Viva o dia-a-dia de forma alegre 
e descontraída. Neste período 
todos os nativos estarão de 
uma forma geral protegidos.

Poderá tomar decisões sérias 
relativas a casamento ou a 
uma vida a dois. A lucidez de 
espírito que o habita, permite 
ultrapassar as opiniões mais 
ou menos negativas que lhe 
transmitam. razão e coração 
estão em perfeita harmonia.

Poderá ter de enfrentar uma 
ruptura definitiva nos seus 
relacionamentos, ou até mes-
mo de tomar a decisão de 
ficar sozinho. O seu estado 
de espírito e bom moral não 
são os melhores para tomar 
decisões radicais e definitivas.

O seu poder de sedução está 
em alta. Planeje e surpreenda 
com um jantar romântico a 
pessoa que ama. Não esque-
ça nunca os seus amigos mais 
íntimos.

Terá uma semana repleta de 
agradáveis surpresas. Vai se 
sentir habitado por um novo 
dinamismo. Acontecimentos 
inesperados podem contribuir 
de forma positiva para a evolu-
ção de novos relacionamentos. 
A vida familiar está favorecida.

A família é a primeira priorida-
de. Poderá fazer projetos de 
interesse comum. O seu bem-
-estar passa pela organização 
do lar e pelo convivo que nele 
possa proporcionar. O convívio 
traz ao seu cotidiano alegria e 
harmonia.

Poderão surgir alguns pro-
blemas com um familiar mais 
idoso, porém se sentirá um 
pouco agitado e sem energia 
para se dedicar à família. A 
predisposição para partilhar 
os seus problemas com o 
seu parceiro será nula. Faça 
um esforço.

Período excelente para inicio, 
relançamento ou consolida-
ção de relações amorosas. A 
paixão está no ar, o mundo 
ao redor toma a tonalidade 
rosa aos seus olhos. Vencido 
pela seta do Cupido só lhe 
resta viver intensamente 
estes dias.

Deixe os acontecimentos 
fluírem de uma forma natu-
ral. Tente intervir o menos 
possível, será melhor para si e 
para os outros à sua volta. Esta 
semana os seus atos estão 
favorecidos pelo destino. Não 
tenha medo ou pudor de dizer 
o que sente.

Esta é uma semana de altos e 
baixos no seu estado de humor. 
Deve tomar uma postura calma 
e esperar melhores dias. Se pos-
sui um relacionamento recente, 
deve rodear o seu parceiro de 
atenções e demonstrar os seus 
verdadeiros sentimentos.

Libra 23/9 a 22/10 Sagitário 22/11 a 21/12 Aquário 21/1 a 19/2Escorpião 23/10 a 21/11 Capricórnio 22/12 a 20/1 Peixes 20/2 a 20/3

Áries 21/3 a 20/4 Gêmeos 21/5 a 20/6 Leão 22/7 a 22/8Touro 21/4 a 20/5 Câncer 21/6 a 21/7 Virgem 23/8 a 22/9
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COViD-19: Medidas Administrativas 
são tomadas em São Martinho

Procurando resguardar os 
servidores públicos municipais, 
principalmente os pertencentes 
a Grupo de Risco e dos serviços 
considerados não-essenciais 
para o atual momento, a Admi-
nistração Municipal de São Mar-
tinho, através do Decreto Muni-

cipal n. 3725, de 31 de março, e 
seguindo o Decreto Estadual nº 
525, de 23 de março de 2020, 
no qual em seu § 1º do art. 12, 
norteia a concessão de férias e 
flexibilização de trabalho remo-
to ao grupo de servidores.

As férias dos servidores ini-
ciaram nesta 5ª feira (02/04), 
e terão duração de 10 dias, po-
dendo ser reavaliadas conforme 
decretos estaduais e/ou fede-
rais que surgirem no período.

“Em virtude da situação de 

emergência, precisamos adotar 
medidas buscando preservar os 
servidores e também a morali-
dade pública. Pedimos compre-
ensão a população neste mo-
mento de emergência em saúde 
pública, na medida em que al-
guns serviços não essenciais 

acabam ficando comprometi-
dos, a exemplo, dos trabalhos 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Secretaria de Agricultura”, 
pondera o prefeito municipal 
Robson Jean Back.

Ascom São Martinho

Pessoas entre 30 e 39 anos respondem 
a 25% dos casos

A faixa etária de pessoas entre 
30 e 39 anos tem o maior núme-
ro de casos confirmados de Co-
vid-19 em Santa Catarina, com 
25,1% do total. O dado faz par-
te de um perfil epidemiológico 
dos infectados montado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
e divulgado pelo governador 
Carlos Moisés nesta terça-feira, 
dia 31. Neste boletim o total de 
casos em SC chegou a 235, com 
22 deles em leitos de UTI.

Os idosos, público mais vul-
nerável à Covid-19, represen-
tam 25,5% dos casos até o mo-
mento. Dentro desse grupo, os 
pacientes de 60 a 69 anos res-
pondem por 17,8%, enquanto 
os de 70 a 79 anos, 4,6%. Pesso-
as com mais de 80 anos repre-
sentam menos de 3% dos casos.

Jovens entre 20 e 29 repre-
sentam 14,4% dos casos em 
Santa Catarina. A faixa etária 
entre 40 e 49 casos responde 
por 17%, enquanto aqueles 
entre 50 e 59 anos são 16,1%. 
Há ainda dois casos de pessoas 

infectadas com idades entre 10 
e 19 anos, o que representa me-
nos de 1% do total. No quesito 
gênero, os infectados estão divi-
didos em 118 (50,2%) homens 
e 117 (49,8%) mulheres. 

Veja o total de casos por faixa 
etária:

-10 a 19 anos - 2 casos 
(0,8%)

-20 a 29 anos - 34 casos 
(14,4%)

-30 a 39 anos - 59 casos 
(25,1%)

-40 a 49 anos - 40 casos 
(17%)

-50 a 59 anos - 38 casos 
(16,1%)

-60 a 69 anos - 42 casos 
(17,8%)

-70 a 79 anos - 11 casos 
(4,6%)

-80 a 89 anos - 7 casos 
(2,9%)

-Sem informação - 2 casos 
(0,8%)

Internados em UTI são de 
idades diversas

Segundo o boletim divulgado 
pelo governador em coletiva de 
imprensa, são 22 pacientes com 
Covid-19 internados em leitos 
de UTI. Destes, nove estão na 
rede pública e outros 13 estão 
em hospitais privados. O mais 

jovem internado em terapia in-
tensiva tem 32 anos, enquan-
to o mais velho tem 83 anos. A 
maior parte dos pacientes em 
UTI possui entre 50 e 69 anos. 

"Não existe uma faixa etária 
exclusiva de pessoas que de-
mandam tratamento em leitos 
de UTI. Temos casos de pesso-
as com 32 anos necessitando 

desse tipo de auxílio. Diante de 
tudo isso, a recomendação do 
Governo do Estado é que todos 
permaneçam em casa, para evi-
tar que um maior número de 
pessoas se contamine em um 
curto período de tempo", disse 
o governador.

Fonte: RCN
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Bolsonaro parte para o ataque contra 
o governador Moisés

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) voltou a criticar 
governadores que defendem 
políticas de distanciamento so-
cial para evitar a disseminação 
do novo coronavírus e citou, 
diretamente, o governador de 
SC, Carlos Moisés (PSL), seu 
ex-correligionário. Bolsonaro 
disse hoje duvidar que ele sai-
ria às ruas, como o presidente 
fez, porque têm "medinho" da 
covid-19, que já matou mais de 
200 pessoas no Brasil.

"Eu fui em Ceilândia e Tagua-
tinga no fim de semana passado 
e fui massacrado pela mídia. 
Duvido que um governador des-
ses, Doria [João, de SP], Moisés 
[Carlos, de SC], vá no meio do 
povo. Vai nada. 'Tá' com medi-
nho de pegar vírus?", desafiou 
o presidente em conversa com 
pastores em frente ao Palácio 
da Alvorada.

Bolsonaro também disse que-

rer que o povo volte a trabalhar, 
reforçando que "vai morrer 
gente", sim, mas que não tem 
como fugir da pandemia. "Não 
pode deixar de trabalhar. Vamos 
cuidar dos idosos - você cuida 
do seu pai, eu cuido da minha 
mãe, que está viva. Por quê? A 
segunda onda que vem em fun-
ção do desemprego vai ser ter-
rível", disse.

Ele também voltou a duvidar 
das justificativas que levaram 
países em todo o mundo a ado-
tar medidas de distanciamento 
social. Como já explicaram a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) e o próprio Ministério 
da Saúde, o isolamento é impor-
tante para segurar a expansão 
da epidemia e, assim, evitar o 
colapso dos hospitais.

"Eu desconheço qualquer 
hospital que esteja lotado, mui-
to pelo contrário. Tem um hos-
pital no Rio de Janeiro, um tal 

de Gazolla, que se não me enga-
no tem 200 leitos, mas só tem 
12 ocupados até agora", afir-
mou, sem explicar de onde tirou 
esses números e possivelmente 
fazendo referência ao Hospi-

tal Municipal Ronaldo Gazolla 
(Hospital de Acari).

Bolsonaro, por fim, ainda 
cutucou o governador de Santa 
Catarina: "Esse Carlos Moisés se 

elegeu com meu nome. Mais um 
que se elegeu com meu nome. É 
o dono do estado. As consequ-
ências estão aí".

Câmara aprova projeto que adia pagamento 
de contribuição previdenciária de empresas 

por até três meses
A Câmara dos Deputados 

aprovou a proposta (PL 985/20) 
que permite o adiamento do pa-
gamento da contribuição previ-
denciária das empresas por até 
três meses. O projeto faz parte 
do pacote de medidas voltadas 
ao enfrentamento das conse-
quências econômicas causadas 
pelo novo coronavírus. Com 
isso, os patrões podem poster-
gar o repasse obrigatório de 
cada funcionário para a Previ-
dência Social, incluído na Con-
tribuição Patronal Previdenci-
ária (CPP).  Atualmente, esses 
recursos que custeiam as apo-
sentadorias são transferidos 
pelo empregador todo mês.

O PL 985/20 estabelece que 
o prazo desses pagamentos seja 
esticado por 60 dias, caso a em-
presa queira, e prorrogados por 

mais 30 pelo governo federal. 
Após três meses, o empresário 
pode pagar o valor adiado sem 
juros e multas até o décimo dia 
útil do terceiro mês seguinte à 
data em que a lei for publicada. 
Outra opção é o pagamento em 
12 parcelas, com o valor reajus-
tado pela taxa básica de juros 
(Selic). Para aderir ao modelo, 
o empresário precisa se com-
prometer a manter o número 
de funcionários empregados 
que tinha em fevereiro, durante 
todo o período em que o benefí-
cio estiver ativo.

“A gente vai conseguir atender 
a todos, inclusive o pagamento 
do imposto patronal, que é as-
sustador para quem quer man-
ter seus empregados. Então, 
quem não está demitindo vai 
ter essa forcinha. Estamos fa-

zendo de tudo para que o Brasil 
volte a funcionar a todo vapor”, 
comenta o relator do projeto, 
deputado federal Luis Miranda 
(DEM-DF).

regime Tributário Emergencial
O texto aprovado na Câmara 

cria o regime Tributário Emer-
gencial (rTE-Covid19), que isenta 
por dois meses o pagamento de 
outras obrigações fiscais, como a 
Declaração de imposto de renda 
de Pessoa Física (DirPF) e Decla-
ração de informações Socioeco-
nômicas e Fiscais (DEFiS). 

Os 60 dias se aplicam a partir 
da publicação da futura lei, e o 
empregador que aderir poderá 
pagar o acumulado sem juros e 
multa de mora até o dia 20 do 
segundo mês seguinte ao da pu-
blicação. Se o projeto virar lei em 
abril, o pagamento poderá acon-

tecer em junho.

A proposta aprovada na forma 
de substitutivo exclui a suspen-
são da cobrança de juros, multas 
e outros encargos por atraso no 
pagamento de tributos federais 
e de financiamentos e emprésti-
mos feitos por pessoas físicas e 
jurídicas. Além disso, a redação 
original do substitutivo previa 
três meses diretos. A pedido do 
líder do governo, deputado Vitor 
Hugo (PSL-GO), a suspensão será 
por dois meses, prorrogável por 
mais um mês pelo Executivo.

Mais de 19 milhões de empre-
sas estão aptas a aderir ao rTE, 
levando em conta dados do Data 
Sebrae, plataforma que cataloga 
as empresas cadastradas no país. 
Esse número inclui micro e pe-
quenas empresas e empresários 

individuais. Empresas de seguros 
privados; de capitalização; ban-
cos; distribuidoras e corretoras 
de valores e de câmbio; socie-
dades de crédito, financiamen-
to e investimentos e de crédito 
imobiliário; administradoras de 
cartões de crédito; sociedades de 
arrendamento mercantil; e asso-
ciações de poupança e emprésti-
mo não podem participar. 

A empresa que fizer o parce-
lamento e deixar de pagar duas 
parcelas consecutivas ou quatro 
alternadas será excluída do rTE 
e deverá pagar os juros e multa 
de mora. Para entrar em vigor, a 
nova lei precisa ser analisada pe-
los senadores e ser sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

Fonte: RCN

Fonte: Agência do Rádio



Agenda: Presidente do MDB, médico Cristia-
no Ferreira, solicitou licença por 90 dias para 
se dedicar integralmente à medicina. Sua in-
tenção é ajudar o povo.

- Vereador Carlos Alexandre, o popular xan-
dão, comunicou ao presidente do PSDB, Mar-
cos Brunato, que está deixando o partido e 
se filiando ao PSD. Trata-se de mais uma con-
firmação do que a coluna havia antecipado. 
As conversas entre xandão e o presidente 
do PSD, vice-prefeito Caio Tokarski, estavam 
ocorrendo desde dezembro do ano passado.

- Se depender do senador Esperidião Amin 
e do deputado federal coronel Armando, as 
eleições deste ano poderão ser adiadas. Os 
dois são da opinião de que não existe clima 
para o eleitor neste momento, e que o fundo 
partidário de r$ 3 bilhões poderia ser desti-
nado à saúde para o combate ao coronavírus. 
Outros parlamentares devem se manifestar 
ainda.

- Visando ao bem-estar dos servidores, o 
prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, deter-
minou a liberação do vale-alimentação na 
semana passada. O objetivo é fazer com que 
todos possam se programar e fazer suas com-
pras nos supermercados até o final do mês, 
evitando assim aglomeração. O crédito é para 
quem tem o cartão. 

- Diretoria da Acit (Associação Empresarial de 
Tubarão), presidida pelo empresário Edson 
Martins Antônio, esteve reunida através de 
videoconferência para tratar de alternativas 
práticas com o intuito de contribuir com os 
empresários em meio à pandemia que vive-
mos. A entidade colocará no ar um meio para 
que o empresário receba as devidas orienta-
ções.

- Vereador e ex-secretário de infraestrutura de 
Tubarão, Dorli Fernandes rufino, o popular Li-
cão, deve deixar o Progressistas e se transferir 
para o PL. Até o senador Jorginho Mello ligou 
para fazer o convite a pedido do vereador 
João Fernandes, que também deixará o PSDB 
oficialmente nesta semana, mesmo podendo 
ficar de fora da lista dos candidatos.

DISCIPLINA É O FOCO

Indiferença e pânico não são medidas cabíveis neste momento, e 
precisamos estar atentos aos cuidados básicos de higiene, além 
de evitar sair de casa, não encarando a quarentena como férias. 
Se todos fizerem sua parte, o país conseguirá enfrentar a situa-
ção, que não acabará em poucos dias, como a maioria pensa. Ruas 
desertas, pessoas trabalhando em casa, como é o nosso caso, 
instituições fechadas, impaciência, entre outras coisas, vão fazer 
parte da vida de muita gente devido à pandemia do coronavírus. 
Simples cuidados tão propagados pelos infectologistas, como 
lavar as mãos, evitar aglomerações, não cumprimentar as pessoas 
com toque físico, são importantes neste momento. Estamos tão 
focados no impacto negativo da doença que não nos atentamos 
para as maneiras mais básicas de preveni-la. Vamos atender às 
recomendações de nossas autoridades e tudo poderá voltar mais 
rapidamente à normalidade.

PRIMEIRO A SAÚDE

A pandemia do Covid-19 exigirá de todos nós mais cuidados com 
a saúde para prevenir, tratar e minimizar sua transmissão. Preci-
samos estar preparados para administrar a situação do aumento 
dos casos da doença e tentar reduzir os prejuízos que já estão 
sendo sentidos, tanto na saúde como na economia. O consumo 
no momento está sendo de produtos básicos, como alimentos, 
remédios e produtos de higiene. Os bens duráveis e semiduráveis, 
como eletrodomésticos, roupas, móveis, tendem a ter suas com-
pras adiadas. Como a produção agrícola se encontra em um bom 
nível e os transportes estão funcionando, o desabastecimento está 
fora de cogitação. Portanto, não é preciso estocar mercadorias. 
Todos vamos perder. Uns mais, e outros, menos. Mas precisamos 
ser fortes e entender que de nada adianta termos dinheiro se 
uma doença não vai nos deixar gastá-lo. Cuidemos, pois, de nossa 
saúde primeiro.

NA CONTRAMÃO

Contrariando o que especialistas e autoridades sanitárias do Bra-
sil e do mundo têm pregado como forma de evitar que o corona-
vírus se espalhe, o presidente Jair Bolsonaro utilizou uma cadeia 
de rádio e televisão para minimizar a gravidade da pandemia. 
Entre outras coisas, comparou o Covid-19 a uma gripezinha ou 
resfriadinho, e pediu para governadores e prefeitos abandonarem 
o conceito de terra arrasada com o fechamento do comércio e o 
confinamento das pessoas. Segundo nosso presidente, o grupo de 
risco é o das pessoas acima de 60 anos, e por isso também não 
há necessidade de se fechar escolas. Enquanto falava, panelaços 
ocorreram em muitos lugares do Brasil. Após a declaração do 
presidente, nas redes sociais não faltaram teorias da conspiração, 
com seus seguidores dizendo que um golpe está sendo arquiteta-
do. Bolsonaro não aguentou a pressão da classe empresarial ou 
será que tem razão? O tempo dirá.

Pense devagar, aja rapidamente. Ditado 
grego.

- Vereador e ex-secretário de infraestrutura de Tubarão, 
Dorli Fernandes rufino, o popular Licão, deve deixar 
o Progressistas e se transferir para o PL. Até o senador 
Jorginho Mello ligou para fazer o convite a pedido do 
vereador João Fernandes, que também deixará o PSDB 
oficialmente nesta semana, mesmo podendo ficar de 
fora da lista dos candidatos.

- As entidades de representação do setor agropecu-
ário de SC, Faesc, Fetaesc, Ocesc e Fecoagro, que es-
tão participando ativamente na missão de estancar o 
crescimento do coronavírus no Estado em nota con-
sideram oportuna, acertada e corajosa a decisão do 
governador Carlos Moisés em mandar flexibilizar a 
paralisação das atividades econômicas, sem prejudi-
car a cadeia de produção de alimentos.

 - Com o objetivo de contratar médico, enfermeiro 
e técnico em enfermagem de ambos os sexos para 
auxiliarem nos atendimentos diante da situação em 
relação ao coronavírus, a prefeitura de São Ludgero 
abriu o Processo Seletivo Simplificado Emergencial 
01/2020. As inscrições estão abertas e vão até o dia 
24 de abril.

- Nos bastidores da política em Tubarão se dá como 
certa a ida do vereador José Luiz Tancredo para o 
MDB. O combativo vereador de oposição ao governo 
municipal tem mantido conversas com o presidente 
do diretório do MDB em Tubarão, médico Cristiano 
Ferreira, que o convidou formalmente. Zé Luiz tem 
grandes amigos dentro do partido.

- O Ministério Público de Santa Catarina designou 24 
promotores de Justiça da área da Cidadania das co-
marcas-sede para atuar como braços regionais do Ga-
binete Gestor de Crise no enfrentamento ao coronaví-
rus. Em Tubarão, o designado foi o promotor Osvaldo 
Juvêncio Cioff Júnior, e em Criciúma, Luiz Fernando 
Góes Ulysséa.

48 99616-4393 
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Armazém deverá ter famílias beneficiadas 
com Auxílio Emergencial

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social está trabalhan-
do em regime de plantão e com 
agendamento de atendimento 
através do número 98833-0093 
para orientar e esclarecer dúvi-
das da população com relação 
aos auxílios que algumas famí-
lias terão direito a receber em 
breve.

O Município de Armazém está 
acompanhando as informações 
que estão sendo disponibili-
zadas pelo Governo Federal a 
respeito do Auxílio Emergencial 
e do Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da 
Renda.

Sobre o Auxílio Emergen-
cial - Segundo informações da 
Agência Câmara de Notícias, o 
Governo Federal deverá iniciar 
a liberação do pagamento do 
Auxílio Emergencial na próxima 
semana: Dia 10 de abril para 
quem tem Cadastro Único do 
governo e dia 16 de abril para 
quem não tem cadastro.

Acompanhe o texto na íntegra 
da Agência Câmara de Notícias:

Quanto cada família vai re-
ceber:

- O benefício é de R$ 600 e li-
mitado a duas pessoas de uma 
mesma família;

- A mãe chefe de família (sem 

marido ou companheiro) tem 
direito a duas cotas do auxílio, 
no total de R$ 1,2 mil;

- Duas pessoas de uma mes-
ma família podem acumular 
benefícios: um do auxílio emer-
gencial de R$ 600 e um do Bolsa 
Família;

- Quem receber o Bolsa Famí-
lia e se encaixar no critério do 
benefício emergencial, vai rece-
ber o que for maior.

Quem pode receber
1) O candidato deve cumprir 

todos estes requisitos:
- ser maior de 18 anos de ida-

de
- não ter emprego formal
- não receber benefício pre-

videnciário ou assistencial, se-
guro-desemprego ou de outro 
programa de transferência de 
renda federal que não seja o 
Bolsa Família

- renda familiar mensal por 
pessoa de até meio salário mí-
nimo (R$ 522,50) ou renda fa-
miliar mensal total de até três 
salários mínimos (R$ 3.135,00)

- não ter recebido rendimen-
tos tributáveis, no ano de 2018, 
acima de R$ 28.559,70

2) Além disso, é destinado a 
quem se encaixa em uma dessas 
condições:

- exerce atividade na condição 

de microempreendedor indivi-
dual (MEI);

- é contribuinte individual ou 
facultativo do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS);

- é trabalhador informal ins-
crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

- se não pertencer a nenhum 
cadastro, é preciso que, no últi-
mo mês, a renda familiar men-
sal por pessoa tenha sido de no 
máximo meio salário mínimo 
ou a renda familiar mensal total 
tenha sido de até três salários 
mínimos

Inscrição para receber o be-
nefício

- A forma de inscrição para 
quem não está no Cadastro Úni-
co ainda não foi divulgada. O 
ministério alerta para ninguém 
procurar os bancos oficiais por 
enquanto nem passar dados 
pessoais para ninguém, para 
não ser vítima de golpe. A for-
ma de inscrição será divulgada 
oficialmente e será feita pela 
internet.

Como o governo vai verifi-
car o candidato

- A renda média será verifica-
da por meio do Cadastro Único, 
para os inscritos. Quem não é 
inscrito no cadastro fará uma 
autodeclaração em plataforma 

digital (pela internet), e o go-
verno fará todos os cruzamen-
tos possíveis utilizando o CPF 
(para quem tem).

* Na renda familiar serão con-
siderados todos os rendimentos 
obtidos por todos os membros 
que moram na mesma residên-
cia, exceto o dinheiro do Bolsa 
Família

Como será o pagamento
- O auxílio emergencial será 

pago por bancos públicos fede-
rais por meio de uma conta do 
tipo: poupança social digital;

- Essa conta será aberta au-
tomaticamente em nome dos 
beneficiários, com dispensa da 
apresentação de documentos e 
isenção de tarifas de manuten-
ção;

- A pessoa poderá fazer ao 
menos uma transferência ele-
trônica de dinheiro por mês, 
sem custos;

- A conta pode ser a mesma 
já usada para pagar recursos de 
programas sociais governamen-
tais, como PIS/Pasep e FGTS;

- Os bancos são Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Federal, 
Banco da Amazônia e Banco 
do Nordeste. Também podem 
ser utilizadas para o pagamen-
to agências lotéricas e agências 
dos Correios.

Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da 
Renda - Outro fato importante 
é que segundo informações da 
Agência de Notícias do Senado 
uma medida provisória (MP 
935/2020) foi editada para a 
execução do Benefício Emer-
gencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda. O programa 
tem como objetivo reduzir os 
impactos sociais relacionados à 
pandemia de Coronavírus, por 
meio do pagamento de um au-
xílio financeiro a trabalhadores 
que tiverem jornada reduzida 
ou contrato suspenso. A MP foi 
publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União da últi-
ma quarta-feira (1º).

Ainda com informações da 
Agência Senado a tramitação 
da medida provisória deve ter 
rito simplificado no Congresso 
Nacional. Um ato conjunto defi-
nido pelo Senado e pela Câma-
ra reduz de 120 para 16 dias o 
prazo de validade das matérias, 
dispensa a apreciação por co-
missões mistas e prevê a vo-
tação em sessões remotas dos 
Plenários.

Entidade prevê demissão de 30 mil 
trabalhadores em bares e restaurantes de SC

Segundo uma estimativa feita 
pela Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), 
realizada com 279 empresários, 
cerca de 30 mil trabalhadores 
do setor devem ser demitidos 
nas próximas semanas. 

De acordo com o levantamen-
to, 39,6% têm seus estabeleci-
mentos funcionando somente 
no sistema de delivery, porém 
apenas 17% registrou aumento 
nas vendas. Inclusive, algumas 
empresas já desistiram de ope-
rar por tele-entrega justifican-
do que o sistema não é viável 
financeiramente para a manu-
tenção dos negócios. 

"Nosso levantamento de-
monstrou que o delivery não é 
suficiente para manter empre-

gos. A projeção já é alarmante, 
pois são 30 mil trabalhadores 
que devem ficar sem trabalho 
somente no setor", ressaltou o 
presidente da entidade em San-
ta Catarina, Raphael Dabdab. 

Para ele, governadores e pre-
feitos precisam estabelecer 
medidas de auxílio econômico 
para preservação de empresas 
e empregos, pois apenas o auxí-
lio do governo federal não será 
suficiente. 

"Como um trabalhador sem 
renda permanece em quaren-
tena sem ter como colocar ali-
mento na mesa para sua famí-
lia? Essa pergunta ainda está 
sem a resposta dos executivos 
estadual e municipal, que na 
grande maioria não anunciaram 

medidas de auxílio econômico. 
A cada dia que passa sem qual-
quer socorro, mais empregos 
são extintos", afirmou.

Em parceria com a Associa-
ção Comercial de Lages (ACIL), 
o Banco da Família doou R$ 30 
mil para estruturação de uma 

unidade de atendimento e tria-
gem para síndrome respiratória 
no município.

Fonte: RCN
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Na noite do último do-
mingo (29), um homem foi 
encontrado morto em sua 
residência, no bairro Alema-
nha, em Armazém, municí-
pio no Sul de Santa Catarina.

A ocorrência foi por volta das 
20h10. De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a vítima, 
de 37 anos de idade, tinha passa-
gens por ameaça, dano, difama-
ção, invasão de terra e incêndio.

Ele foi encontrado mor-
to, dentro de casa, por vi-
zinhos. Os policiais milita-
res encontraram diversos 
móveis quebrados e espalha-
dos por todos os lados no local.

O delegado da Polícia Civil 
de Armazém, Eder Matte, afir-
ma que até o momento nenhu-
ma hipótese é descartada. De 
acordo com o delegado, não foi 
possível verificar nenhum tipo 
de lesão corporal na vítima.

Segundo Eder, no local da 
ocorrência não havia sinais evi-
dentes de suicídio ou de homi-
cídio. Portanto, o laudo médi-
co é aguardado para auxiliar a 
linha de investigação do caso.

Homem é encontrado morto 
dentro de casa em Armazém

Fonte: ND+

A campanha de vacinação do 
H1N1 foi antecipada em todo o 
país, na intenção de fortalecer 
o sistema imunológico da po-
pulação idosa, nesta primeira 
etapa, para o enfrentamento 
da pandemia do Coronavírus, 
tendo em vista que a faixa etá-
ria depois dos 60 anos é a mais 

frágil com relação ao COVID-19.
Vale informar que os profis-

sionais da saúde de todo o país 
também estão sendo imuniza-
dos, devido à importância de 
seu trabalho neste momento.

O Município de Armazém 
seguindo as orientações da 
Regional de Saúde e com as 

devidas medidas de seguran-
ça realizou a vacinação em 
alguns bairros esta semana.

O Secretário Municipal de 
Saúde, Vanclei da Silva apro-
veita para agradecer todo o 
empenho dos profissionais da 
saúde e afirma: “Toda a equi-
pe está de parabéns. Cada 

um tem feito mais do que sua 
parte no trabalho em grupo 
e com certeza sairemos vi-
toriosos deste momento que 
a sociedade vive”, expressa.

Além disso, o secretário tam-
bém elogia o respeito às regras 
por parte da população ido-
sa. “Em todas as comunidades 

onde foi organizada a vacinação 
os idosos compreenderam a im-
portância de seguir as orienta-
ções. Não houve aglomeração, 
nem congestionamento de car-
ros. Foi um sucesso! E, por isso, 
agradecemos a todos os ido-
sos também”, conclui Vanclei.

Município de Armazém vacinou 
852 idosos nesta primeira etapa 
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De acordo com a Portaria no 
214, de 01 de abril de 2020, do 
Governo do Estado de Santa 
Catarina será possível retomar 
as atividades da construção 
civil e dos segmentos comer-
ciais relacionados.  Mas o Pre-
feito Municipal, José Benjamim 
Arent solicita: “Peço que todos 
estejam atentos às recomen-
dações de como deverão tra-
balhar neste período, pois a 
sociedade ainda está de quaren-
tena contra o Coronavírus”, alerta.

Confira abaixo parte da Por-
taria no 214, de 01 de abril de 
2020 que menciona os seg-
mentos que estão autorizados 
a funcionar a partir de hoje (02):

Art. 1º Ficam autorizadas, em 
todo o território catarinense, as 

atividades vinculadas à Cons-
trução Civil, inclusive aquelas 
prestadas por profissionais libe-
rais ou autônomos, englobando 
construção de edifícios, obras 
de infraestrutura e serviços es-
pecializados para construção.

Parágrafo único. Fica autori-
zado também o funcionamento 
dos estabelecimentos comer-
ciais de materiais de construção, 
ferragens, ferramentas, material 
elétrico, cimento, tintas, ver-
nizes e materiais para pintura, 
mármores, granitos e pedras de 
revestimento, vidros, espelhos 
e vitrais, madeira e artefatos, 
materiais hidráulicos, cal, areia, 
pedra britada, tijolos e telhas.

Com isso, pode-se entender 
que as ações do governo de ir 

liberando aos poucos os seg-
mentos econômicos estão sen-
do colocada em prática. Mas 
vale ressaltar que o empenho 
de toda a população deve conti-
nuar e, por isso, o prefeito pede: 
“Vamos sair de casa somente se 
necessário e adotando todas as 
medidas de prevenção, especial-
mente, utilizando o álcool em gel 
que os ambientes têm a disposi-
ção dos clientes”, enfatiza José.

 
Serviço: acessando este 

endereço: https://www.
sc.gov.br/ images/Por tar ia_
SES_214_01abr2020.pdf  é possí-
vel conhecer na integre a portaria.

Construção civil e segmentos 
relacionados voltam ao trabalho 

Um acidente de trânsito, ocor-
reu na tarde desta quinta-fei-
ra (02), na SC 435, bairro São 
Francisco, cidade de Armazém. 

O motorista perdeu o contro-
le, capotou o veículo e saiu da 
pista, em seguida colidiu contra 
um poste e muro de residência. 
O automóvel é um Gol de cor 
prata com placas de Armazém. 

O motorista é um homem de 
25 anos, o mesmo foi encon-
trado pelos bombeiros fora do 
veiculo, consciente, orientado, 
sinais vitais estáveis apresentan-
do escoriações pelo corpo e com 
suspeita de fratura no pé direito.

 Após atendimento pré-hos-
pitalar foi conduzido ao Hospi-
tal Santo Antônio de Armazém. 

Motorista perde controle e veículo 
colide com poste e muro em Armazém



Tubaronense de Futebol completa 81 anos
A Liga Tubaronense de 

Futebol é a entidade es-
portiva mais antiga de 
Santa Catarina, foi fun-
dada dia 21 de março 
de 1939. inicialmente 
chamava-se Associação 
Esportiva Sul Catarinen-
se (A.E.S.C.), seus clubes 
fundadores foram Hercí-
lio Luz F.C, Grêmio Des-
portivo Cidade Azul, Sul 
Catarinense F.C, Barriga 
Verde F.C (Laguna), imbi-
tuba Atlético Clube (im-
bituba) e Esporte Clube 
Conde D’Eu (Orleans). O 
objetivo era de promover 
campeonatos e torneios 
de futebol amador por 
toda a região Sul de Santa 
Catarina.

  Em Assembléia 
Geral realizada no Clube 
Sete de julho, no dia 16 
de maio de 1939, foi apro-
vado o Estatuto da Asso-
ciação, eleita e empossa-
da a nova diretoria social 
para gerir a associação no 
período de 1939/1940: 
Presidente: Ataliba Brasil, 
Vice – Jaime Sá. 

 O primeiro cam-
peonato organizado pela 
A.E.S.C. iniciou em 30 
de julho de 1939, com 
a participação de todos 
os filiados da região Sul 

do estado, entre eles: 
Hercílio Luz F.C., Grêmio 
Desportivo Cidade Azul, 
Sul Catarinense F.C. (am-
bos de Tubarão), Barri-
ga Verde F.C. (Laguna), 
imbituba Atlético Clube 
(imbituba), Esporte Clube 
Conde D’Eu, João Teixeira 
FC, Magalhães FC (Lagu-
na) e Henrique Lage F.C. 
(Lauro Müller), no estádio 
do Hercílio Luz F. C., onde 
também ocorreu a inau-
guração da associação. 
Por falta e não obtendo 
registro, não foi possí-
vel identificar o jogo de 
abertura, bem como o 
campeão deste campeo-
nato.

  Em uma Assem-
bléia Geral, realizada na 
sede do Clube 29 de Ju-
nho, em 22 de dezembro 
de 1941, reuniram-se di-
retores e representan-
tes dos clubes filiados à 
A.E.S.C., para a apresen-
tação e aprovação do 
novo estatuto, onde a 
associação passaria a se 
chamar Liga Tubaronen-
se de Desporto (L.T.D.). A 
L.T.D. tinha por objetivo 
promover campeonatos e 
torneios de futebol ama-
dor e de qualquer dos 
desportos que não ob-

tivessem ligas próprias, 
como: remo, tênis, atletis-
mo, natação, saltos, polo 
aquático, vôlei, entre ou-
tros.

  Em 5 de maio de 
1963, outra Assembléia 
Geral foi votado o novo 
Estatuto, a partir daí a 
L.T.D. começou a se cha-
mar Liga Tubaronense de 
Futebol, onde seus obje-
tivos eram a promoção e 
realização de campeona-
tos e torneios de futebol 
amador na cidade de Tu-
barão e região, o que se 
prolonga até os dias de 
hoje.

 Hoje o Presidente 
da Liga Tubaronense de 
Futebol é Weliton Brasil 
ribeiro que relata, "no 
último dia 31/03 fez exa-
tos cinco anos que estou 
na Presidência da L.T.F. e 
sempre fui ligado ao fu-
tebol. Me envolvi com a 
Liga porque achei que 
poderia ajudar a organi-
zar as competições ama-
doras. Temos uma direto-
ria com 12 pessoas, mais 
a arbitragem que sempre 
estão juntos. Diretamen-
te somos 12 pessoas, in-
diretamente mais de mil 
pessoas".

 Sobre as dificul-

dades na gestão, Weliton 
afirma, "A maior dificulda-
de é a falta de praças es-
portivas aqui em Tubarão, 
principalmente muitos 
estádios sem condições 
de ter uma partida oficial 
da L.T.F., faltam muitos fa-
tores que são desde a es-
trutura até a segurança". 

 Sobre o futuro 
da L.T.F. o Presidente fala 
dos planos, "meus pla-
nos é dar continuidade 
ao calendário esportivo 
que possuímos e melho-
rarmos a cada ano. Tam-
bém queremos fazer uma 
competição de futebol 
feminino em breve".

 Até o ano de 
2023 Weliton será o Pre-
sidente e questionado se 
vai para a reeleição, a res-
posta foi a seguinte, "so-
bre concorrer novamen-
te não estou pensando 
nisso ainda. Nosso foco 
está nas competiçôes que 
irão acontecer e estamos 
muito preocupados com 
a pandemia do Coronaví-
rus, tudo está uma incóg-
nita e não sabemos como 
será daqui para frente".

 Por último fica o 
agradecimento a todos 
que fazem ou fizeram par-
te da L.T.F. "O sentimento 

é de agradecimento e por 
isso queremos agradecer 
a todos os Presidentes 
que passaram pela Liga 
e que de alguma forma 
ajudaram essa entidade 
a chegar aos dias de hoje. 
Fica o agradecimento 
aos árbitros, assisten-
tes, delegados, secretá-
rios e toda as diretorias 
que passaram pela L.T.F. 
Agradecemos também 
a todos que deixaram 
sua contribuição e para 

aqueles que ainda con-
tribuem. Não posso dei-
xar de agradecer a toda a 
imprensa falada e escrita, 
a Prefeitura Municipal de 
Tubarão que sempre foi 
uma importante parceira, 
também a Federação Ca-
tarinense de Futebol por 
todo o suporte e amizade 
e principalmente a Deus 
que nos proporcionou 
e proporcione uma vida 
longa de muito sucesso, 
obrigado e amém".

Homenagem ao dirigente esportivo
 O amor ao espor-

te muitas vezes faz com 
que as pessoas mudem 
seus hábitos e até mesmo 
sua vida. 

 No ano de 2020, 
com tudo que vêm acon-
tecendo e em tempos que 
começamos a apreciar o 
grande gesto de confian-
ça que significa apertar 
as mãos, o esporte de Ar-
mazém está de luto pela 
perda de dois importan-
tes desportista da cidade 
amiga.

 P r i m e i r a m e n t e 
a perda de Vânio Tadeu 
Michels Corrêa chocou 
muita gente e abalou os 
familiares que lutam para 
seguir em frente. Vânio, 
além de ser um gentle-
man foi um dos grandes 
jogadores de Armazém, 
sempre jogando um fute-

bol refinado.
 Agora a perda foi 

o Presidente do Ferroviá-
rio, Salério Felisberto Al-
ves ou Valério, como mui-
tos o chamavam. Salério 
sempre foi um apaixona-
do pelo futebol e princi-
palmente pelo seu clube, 
onde não media esforço 
para ver o Ferroviário em 
campo. 

 Neste ano de 
2020 o Ferroviário mon-
tou uma forte equipe 
para o Campeonato Mu-
nicipal de Armazém e Sa-
lério estava acreditando 
que a equipe teria grande 
condições de levantar a 
Taça Vânio Corrêa.

 O Capitão da 
equipe, Nelsinho declara 
a respeito do amigo fale-
cido, "sempre tive muita 
admiração e respeito pelo 

Salério. No municipal 
meu primeiro treinador 
foi ele, que me incenti-
vou e deu muita confian-
ça para jogar futebol de 
campo, já que possuo um 
baixa estatura. Apesar 
das dificuldades fomos 
campeões pelo Ferroviá-
rio com muita qualidade. 
Neste ano o Salério veio 
falar comigo para jogar 
novamente pelo Ferrinho 
e aceitei. Fiquei muito fe-
liz em poder, depois de 
16 anos, defender nova-
mente as cores do Ferro-
viário ao qual eu tenho 
um grande respeito. Com 
o Salério como Presiden-
te conseguimos montar 
uma forte equipe e tudo 
graças a ele que foi atrás 
dos colaboradores. Po-
rém, vêm uma notícia 
dessas e ficamos muito 

tristes e abalados. Vamos 
lutar bravamente para 
trazer essa Taça para ele 
e para a comunidade de 
Vila Nova. Carinho, admi-
ração e respeito é o que 
descreve o Salério para 
mim".

 O filho Everton 
ainda abalado afirma, 
"além de nós termos 
perdido um grande Pai, 
o Ferroviário perdeu um 
grande campeão dentro e 
fora de campo".

 O esporte é a 
seção de brinquedos da 
vida e Salério soube brin-
car como ninguém, vai fa-
zer falta ao esporte ama-
dor.

48 99194-5124
 lissandrogv@hotmail.com
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Recordações e a Saudade
Faz 10 anos de uma lembrança histórica para três cidadãos neste ano de 2020.

Padre Sérgio Hemkemeier, Miro Salvato e Henrique Dias 
Warnling Arent Mendes.

ex-vereador Adauto dos San-
tos Moisés

Minha indicação foi feita pelo então ex-vereador Adauto dos Santos Moisés (foto).
Juntos realizamos várias ações para os cidadãos na área da saúde e também subvenções e exames mais complexos através da Assembleia Legis-

lativa.
Dia em que a Seleção Holandesa desclassificou a Seleção Brasileira na copa do mundo e no mesmo ano em que me graduei como Gestor de Re-

cursos Humanos, onde foi um ano maravilhoso.
Gente, agora vamos vencer este momento, as pessoas do interior do Município vamos nos cuidar e ter muita fé em Deus, na oportunidade e re-

flexão sabemos que vale agora não é o poder, mas sim o amor humano a cada pessoas de nossos irmãos.
Voltando a falar sobre as fotos da coluna, momento histórico com maior orgulho, no Centenário de Festa de São Pedro, recebemos este título 

desta Cidade, meu neto hoje com 03 (três) aninhos, no futuro vai comentar o momento em que recebemos este título desta Cidade, desse mo-
mento nunca esqueceremos por ser um dos melhores momentos de nossas vidas, os três!

Altair Guidi (falecido) participou da home-
nagem de seu assessor, Miro, ex-Prefeito de 
Criciúma por dois mandados, ex-Deputado por 
cinco mandados e também foi Secretário de 
Estado de Planejamento no segundo mandato 
do Governador Luiz Henrique da Silveira (fale-
cido). Realizamos grandes causas para a Cidade 
e às pessoas mais simples, onde levamos ambu-
lância neste mesmo ano, 2010, uma ambulân-
cia à população que com certeza salvou muitas 
vidas e diminui muitas dores.

Esporte Clube Ferroviário de Amador da comunida-
de de Vila Nova está de luto.

Salério Felisberto Alves (Valério) como todos conhe-
ciam.
Nos deixou no último dia 24/03/2020.
Um grande amigo, apaixonado pelo esporte amador 
da Cidade, gostava também da política do Município, 
sempre atencioso com os amigos, faleceu com 59 anos 
de idade.
Nossos sentimentos sinceros à família, a este guerreiro 
do esporte amador.

Quando o medo da morte existir, seja a luz da vida eterna! Quando o medo da morte existir, seja a luz da vida eterna!

mirosalvato2020@gmail.com
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A segurança pública e o inimigo invisível
Nessa verdadeira guer-
ra que estamos travando 
contra o Coronavírus, há 
um grupo de profissionais 
que não pode escolher 
ficar em segurança, em 
casa, com suas famílias, 
esperando tudo isso pas-
sar: são os trabalhadores 
da saúde, limpeza, dos 
mercados e farmácias, do 
agronegócio, caminhonei-
ros, entregadores, entre 
outros serviços essenciais 
que merecem todo o nosso 
respeito. Mas o foco deste 
artigo é o profissional da 
segurança pública, em es-
pecial os praças da polícia 
e dos bombeiros militares.

São eles que fazem a linha 
de frente para garantir o 
cumprimento da quaren-
tena, conforme o decreto 
do Governo do Estado, 
que vem registrando um 
aumento exponencial do 
número de casos confir-
mados.

Santa Catarina, segundo 
estudos, é o Estado que 
mais tem respeitado a re-
gra no país. Mas além da 
disciplina do catarinense 
há o trabalho firme dos 
policiais e bombeiros mi-
litares que trabalham nas 
ruas evitando aglomera-
ções, restabelecendo a or-

dem e colocando a vida em 
risco.

Se até então estávamos 
acostumados a enfren-
tar perigos visíveis, ago-
ra, ninguém vê o inimigo. 
Hoje, além de enfrentar o 
crime organizado, evitar 
levar uma bala, ser ferido 
e morrer em uma ocor-
rência de rotina, os poli-
ciais militares precisam 
se preocupar em não ser 
contaminados. E, dada a 
natureza do trabalho, que 
exige o contato físico com 
o suspeito, o desespero é 
grande entre esses agen-
tes.

Segundo relatos de poli-
ciais e bombeiros milita-
res catarinenses, o medo 
maior é de levar a doen-
ça aos familiares. Mesmo 
com equipamentos de 
proteção (que ainda não 
são suficientes para todos 
os militares), a preocupa-
ção é frequente por ser um 
inimigo desconhecido. Afi-
nal, trata-se de uma ame-
aça sanitária que foge do 
conhecimento do policial e 
do bombeiro militar.

 Enquanto os profissionais 
de saúde enxergam o peri-
go, pois lidam com pacien-
tes suspeitos/ contamina-

dos (e estão, claro, ainda 
mais expostos), os traba-
lhadores da segurança 
lidam com todo o tipo de 
gente que não sabe se está 
ou não com o Coronavirus.

Exemplo: um bar aberto 
cheio de gente que des-
respeita o decreto do go-
verno. A revista, muitas 
vezes, é inevitável. Uma 
briga de rua... Ou, em uma 
ocorrência de trânsito, o 
bombeiro militar inevita-
velmente terá contato com 
a vítima, mas estará 100% 
focado em salvar aquela 
vítima, mesmo colocando 
a própria em risco. Porque 
sempre foi assim.

O fato é que a atual proble-
mática pode gerar uma sé-
rie de conflitos nos quais o 
militar poderá ser aciona-
do e ameaçado. Aqui em 
Santa Catarina, ninguém 
quer que o sistema de saú-
de entre em colapso, mas 
se faltar leitos e o número 
de suspeitos aumentar? 
Um conflito social pode 
ser inevitável. Também 
ninguém quer que o tra-
balhador fique sem renda, 
mas se a situação piorar 
isso pode levar a crimes 
contra o patrimônio. E a 
PM, claro, é a vacina.

Em quarentena, os confli-
tos se potencializam. Logo, 
mais brigas podem acon-
tecer. Adivinha quem é 
chamado? Adivinha quem 
tem de conter a situação?

Aliás, o policial e o bom-
beiro militar, como sem-
pre, continuam sendo 
chamados para todo tipo 
de ocorrência, inclusive 
envolvendo pessoas com 
suspeita de Coronavírus.

Aqui em Santa Catarina 
são mais de 160 casos de 
policiais militares e 18 
bombeiros militares sen-
do monitorados. A tendên-
cia é que esse numero seja 
maior, dada a dificuldade 
de confirmar.

A Diretoria de Saúde e 
Assistência Social-DSPS 
da PMSC divulgou canais 
de atendimento e orienta 
policiais e bombeiros mili-
tares em caso de suspeita. 
Tem dado todo o suporte.

Pelo mundo, os casos se 
espalham. Em Nova York, 
o epicentro da pandemia 
no Estados Unidos, 500 
policiais testaram positi-
vo. Lá, mais de 4 mil poli-
ciais apresentaram algum 
problema de saúde. Na Eu-
ropa, os casos também só 

aumentam.

O cenário assusta e man-
tém a Associação de Praças 
de Santa Catarina (Aprasc) 
atenta e monitorando os 
casos para garantir a pro-
teção dos praças. Afinal, os 
policiais e bombeiros mili-
tares já vivem diariamen-
te, em tempos normais, 
uma guerra diária. Enfren-
tamos escalas duras, con-
dições de trabalho que não 
são ideais e não ganhamos 
insalubridade.

Agora é importante que 
todos estejam unidos nes-
sa luta. Mas é preciso en-
tender que somos a última 
barreira humana entre a 
sociedade e o caos. Nosso 
trabalho deve ser respeita-
do e valorizado, principal-
mente quando o policial e 
o bombeiros militar estão 
em guerra contra uma 
ameaça invisível e por to-
dos que estão em casa.

Aliás, se puderem, fiquem 
em casa.

Por João Carlos Pawlick, presidente da Associação de Praças de Santa Catarina (Aprasc)

Prefeitos querem que municípios menores 
tenham regras diferenciadas de isolamento
Os prefeitos de Santa Cata-
rina querem que o governo 
do Estado dê tratamento 
diferenciado para municí-
pios com menor concen-
tração populacional nas 
regras de combate ao Co-
ronavírus. O objetivo é que 
as regras de isolamento 
social sejam mais brandas 
nos casos em que há me-
nor risco de aglomeração. 
A demanda foi levada ao 
Executivo pela Federação 
Catarinense de Municípios 
(Fecam) e deverá ser estu-
dada pelo grupo de traba-
lho responsável pela aber-
tura da quarentena. 

"Nós colocamos a necessi-
dade de se fazer um trata-
mento diferenciado entre 
os pequenos municípios e 
os municípios com maior 
densidade demográfica, 

ou seja, a população mais 
acumulada, em que pudes-
se haver transmissão com 
mais facilidade", disse a 
prefeita de São José e re-
presentante da Fecam no 
grupo, Adeliana Dal Pont. 

O argumento dos prefei-
tos é de que em uma po-
pulação menor e descon-
centrada seria mais fácil 
tomar os cuidados sani-
tários para que o vírus da 
Covid-19 não se espalhe 
de maneira preocupante. 
A regra, se acatada pelo 
Executivo, abriria brecha 
para que o comércio fun-
cionasse apenas nas pe-
quenas cidades, o que é 
considerado uma medida 
parcial de proteção da eco-
nomia. Ainda não há uma 
proposta oficial detalhan-
do as possíveis regras.

"A maioria do nosso Estado 
é de municípios pequenos 
que, com uma barreira sa-
nitária e com um número 
de pessoas controlado, po-
deriam funcionar muitos 
pequenos comércios, po-
dia movimentar a econo-
mia com os pequenos em-
preendedores. É diferente 
de se tratar isso com uma 
cidade com densidade de-
mográfica como São José, 
que tem 1,5 mil habitantes 
por km²", afirmou. 

"Pedimos ao governo do 
Estado que pense dife-
rente para essas diferen-
tes situações. Nós temos 
municípios que precisam 
passar uma patrola e têm 
dificuldade. [...] É claro que 
é possível em cidades de 2 
mil, 3 mil, 5 mil habitantes 

fazer um controle muito 
maior", acrescentou. 

A regra mais branda para 
os pequenos municípios 
também é avaliada como 
um acordo entre gover-
nador e prefeitos. Alguns 
mandatários têm editado 
decretos liberando a ati-
vidade econômica, o que 

é inconstitucional. A aber-
tura de negociação com 
a Fecam é considerada 
um primeiro passo para o 
acerto político entre Esta-
do e municípios. 

O grupo de trabalho vol-
tado à abertura econômi-
ca deve discutir o assunto 
nesta quinta-feira (2). A 

primeira medida tomada 
pelo órgão foi a liberação 
da construção civil e o co-
mércio ligado ao setor. O 
próximo passo deve ser a 
autorização para profis-
sionais liberais, autôno-
mos, venda de gado e pes-
ca artesanal.

Fonte: RCN


