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Absolvição

EDITORIAL

Justiça arquiva processo contra Flávio Ramos

jornal@oimagem.com.br

Em busca de
esclarecimentos

São Miguel do Oeste
Chefe de Gabinete da
prefeitura, professor
esde que iniciaram as obras de modernização na BR Flávio Ramos, teve, no últi163 além da expectativa que as melhorias trarão, mo dia 18 de julho, a absoloutros fatores são bastante questionados, e parece, por vição através de arquivaalgum motivo ainda desconhecido, que o Dnit não quer mento de um processo que
respondia desde 2002.
esclarecer.
É óbvio que uma obra com tamanha dimensão vai
O empresário Casimiro
gerar transtorno. Tudo isso é previsível e necessário para Ferreira Lima, proprietágarantir a segurança de quem trafega.
rio, na época, da empresa
No entanto, a falta de organização e informações Criativa Cursos também
desencontradas trazem insegurança.
era parte no processo.
A empresa nem sempre repassa corretamente o cronoA acusação era de que
grama de fechamento da BR, que pára vários dias na sema- teria havido um favorecina para detonação de rochas e retirada do material. O horá- mento à empresa para reario se estende, ultrapassa o esperado. Formam-se ﬁlas,
lização de um curso de
trevos ﬁcam bloqueados, a sinalização é uma calamidade;
capacitação para professoé o somatório que dá asas para a desorganização.
res, na época em que
As maiores reclamações são sobre a falta de conservação da rodovia já existente, que é feita por uma segunda Ramos era secretário
municipal de Educação. O
empresa.
valor
pago pelos alunos
A Sul Catarinense é responsável pela obra de moderniprofessores
era de R$
zação, mas, a responsável pela conservação é a empresa
Continental, uma empreiteira gaúcha, por meio do pro- 480,00.

O

D

grama “Crema II” que não dá condições mínimas de trafegabilidade na rodovia.
O Dnit, enquanto responsável pelas contratações, deveria pelo menos cobrar ação de ambas, que venceram licitações e estão sendo pagas com o suor dos contribuintes.
Não é possível que para construção de uma pista nova
a antiga ﬁque abandonada, deixada de lado, com inúmeros buracos, causando acidentes.
Não bastassem todos estes transtornos, surge ainda a
questão das 590 desapropriações de terras.
Para que a obra seja efetivada, algumas áreas serão
compradas e ás famílias ressarcidas.
Porém, muitos moradores á margem da BR 163 estão
apreensivos sobre a situação, pois as obras começaram há
cerca de 60 dias e não houve contato.
Ninguém do Dnit tem se manifestado sobre o assunto,
com um posicionamento objetivo.
Algumas famílias já vem ingressando na justiça para
garantir uma indenização justa.
Na próxima sexta-feira os prefeitos de São Miguel do
Oeste, Guaraciaba, Barra Bonita, São José do Cedro, Guarujá do Sul e Dionísio Cerqueira, vereadores, representantes de entidades, além de estão se mobilizando em uma
audiência para unir forças e buscar, no mínimo, respostas
sobre a situação.
Não há como aceitar tanta contradição, uma obra que
deveria trazer desenvolvimento para o Extremo-Oeste já
inicie assim, com incertezas, devido à falta de comunicação.

No parecer, o juiz Marcos Bigolin descreveu que,
no caso de Flávio Ramos
“denota-se bons antecedentes e antecipa-se a inexistência de qualquer circunstância que poderia
levar a pena até mesmo
próxima de seu patamar
máximo.
Além dos antecedentes, não se veriﬁca nenhuma consequência grave,
motivação reprovável ou
qualquer outro fator de
acirramento do juízo de
culpabilidade”. Desta forma, o magistrado declarou
“extinta a punibilidade
dos professores Flávio
José de Ramos e Casimiro
Ferreira Lima”. Para Flávio Ramos, a justiça foi feita.

“Mesmo depois de 10
anos do fato acontecido, e
mesmo tendo sido feito o
julgamento precipitado
por algumas pessoas, a verdade acabou se sobressaindo. Por isso, quero prestar contas a quem sempre
acreditou na lisura de
meus atos. A Justiça deu
uma demonstração clara
de que tarda, mas não
falha. Aﬁrma.
“Em 25 anos de serviço
público, nunca tive absolutamente nada que desabonasse minha conduta.
Já cheguei a passar fome
na minha infância, e nem
por isso fui para o caminho
errado. As pessoas que me
conhecem desde a época
em que vendia revistas na
rua para poder comer,

sabem que isso é verdade.
Não seria justamente num
momento em que consegui conquistar uma posição na sociedade que iria
jogar fora uma história
inteira”, desabafou.
Foto: Arquivo/JI

Fazenda alerta contribuinte sobre negociação de dívidas
São Miguel do Oeste
Secretaria da Fazenda por meio do setor
de Dívida Ativa, chama
atenção de todos os contribuintes que não quitaram
suas dívidas com o município até 2012 para buscarem informações e sanarem o débito.
Segundo o secretário
da Fazenda, Pedro De Conto, existe um grande núme-

A

ro de contribuintes no
cadastro da Dívida Ativa e
a intenção do governo é
que todos tenham condições de acertar o débito,
contribuindo assim em
melhorias nos serviços
prestados à população por
parte do Poder Público.
O secretário lembra
aos interessados que busquem mais informações
no setor de Dívida Ativa,

no Centro Administrativo
Municipal, ou pelo telefone 3631 2073 ou endereço

e l e t r ô n i c o d i v i d a t iva@saomiguel.sc.gov.br.

Até a próxima!
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