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Delegacia recebe 
nova viatura 

Segunda mulher na cadeira de presidente, 
Marclei Grando projeta trabalho no Legislativo 

Chuvas causam mortes 
e prejuízos no Estado 

Município recebe 
emenda de R$ 450 mil 

Veículo foi adquirido com recurso de emenda 
parlamentar do deputado Valdir Cobalchini

Defesa Civil monitora cenário no Estado. Em Maravilha, 
danos são registrados em lavouras e estradas rurais 

Valor será usado para obra de asfalto no acesso ao campo 
do Vasco e compra de tecnologias para a Educação 

POLÍCia CiViL 

CÂMara de VereadOreS 

janeirO reCUrSO

Divulgação

anO LeTiVO  até a próxima semana, Comitê de Educação deve concluir a análise dos planos de contingência das demais 
escolas. aulas terão início em fevereiro, com exceção das creches que retomam o atendimento em março
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Seis escolas públicas de Maravilha estão com planos 
homologados para retorno das aulas presenciais 

Divulgação
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DIRETO 
AO PONTO

dESPERSOnaliZaÇãO dO aTEndiMEnTO banCáRiO
Não é de agora que a lógica aponta que os bancos não querem 

mais seus clientes dentro das agências. Por isso, tantos canais alter-
nativos foram criados, no intuito de reduzir custos, de permitir que 
as pessoas resolvam as coisas “de casa” (ou através de aplicativos em 
smartphones, tablets e computadores) mas que não precisem ir até 
a agência. Só que nem tudo se resolve nestes canais. Algumas situa-
ções são necessárias que se procedam de forma diferente. Um exem-
plo: Dias atrás precisei fazer um “pix” para aquisição de material es-
colar para um filho e o limite disponibilizado para minha transação 
era inferior ao que eu precisava. O aplicativo não me permitiu fa-
zer isto. Então, tentei ligar para minha agência e falar com meu ge-
rente de conta. Novamente não consegui, pois agora há um telefo-
ne que toca em uma central sei lá de onde, totalmente digitalizado, 
e mesmo utilizando a opção “falar com um de nossos funcionários 
ou atendentes”, após MAIS DE DEZ MINUTOS DE ESPERA, a ligação 
não se completou, caiu e em resumo, não consegui falar com nin-
guém. Muito menos resolver meu problema. Imagino que isto já te-
nha acontecido com muitas e muitas pessoas. Afinal, o PIX, lançado 
dias atrás como a ferramenta “salvadora da Pátria”, não teve explica-
ções sobre limites, maneiras de ampliar tais limites (ou reduzir). En-
fim, fiquei a ver navios, sem resolver o problema e à mercê de achar 
um tempo para me deslocar até a agência. Ora... Se quiserem que o 
cliente não precise ir até a agência, ofereçam mecanismos capazes 
de sustentar tal situação!  Resumindo a conversa chata, deixei o te-
lefone de lado e fiquei no aguardo. Minha paciência durou exatos 
DEZESSETE MINUTOS E QUINZE SEGUNDOS, como se o cidadão 
tivesse o tempo todo para ficar aguardando, feito bobo, por um aten-
dimento que não se concluiu. Enfim, “bola nas costas” do BB. Não 
sei dos outros bancos, mas se todos estiverem trabalhando do mes-
mo jeito, é o mesmo que você dar o presente e dizer que a pessoa só 
pode usar determinado tempo do dia. Prazo de validade, ou limite de 
crédito ou transferência, tem que ser criteriosamente explicado para 
o cliente. Mas como disse... A tal da “despersonalização” faz com que 
o cliente não seja corretamente atendido, além de, sendo razoáveis, 
podermos considerar um autêntico mau atendimento.

 
VaCinaS na REgiãO
Vamos com calma. Já sabíamos que a vacina chegaria, mas que 

chegaria em poucas doses iniciais, para grupos restritos, e a cobertu-
ra vacinal não seria completa neste começo de conversa. A boa no-
tícia é que a vacina está chegando ao Brasil e sendo distribuída com 
bons critérios. Outra boa notícia, é que entendo que a imunização 
para toda a população deverá ser antecipada ao que se desenhava 
inicialmente, fruto inclusive, da pressão da mídia para aquisição das 
vacinas (e insumos). Portanto, é necessário um pouco mais de paci-
ência e, principalmente, consciência que vacinar não representa to-
tal resolução do problema, mas considerável avanço. E por fim, nota 
ZERO para aqueles que tentaram “furar a fila”, fraudando a ordem 
cronológica da vacinação. Atitudes deploráveis e desumanas. 

PandEMia

Maravilha soma 41 casos ativos de Covid-19 
A Secretaria de Saú-

de de Maravilha confir-
mou na tarde de sexta-feira 
(29) o total de 1839 casos 
de Covid-19 no município, 
dos quais 41 pacientes es-
tão com o vírus ativo. En-
tre os diagnosticados 1775 
estão recuperados e qua-
tro pacientes seguem inter-
nados para tratamento da 
doença. O município tem 
ainda 67 pessoas sendo 
monitoradas. O município 
segue com 23 óbitos por 
complicações da doença. 

Maravilha está atual-
mente dentro de uma das 

regiões com risco gravíssi-
mo para a Covid-19. O Ex-
tremo Oeste, que estava 
com bandeira laranja (ris-
co grave) na semana ante-
rior, passou para bandei-
ra vermelha na quarta-feira 
(27). Pela nova classifica-
ção, oito regiões do Esta-
do se encontram em ní-
vel gravíssimo, sete regiões 
em nível grave e uma re-
gião com nível alto (cor 
Amarela) de risco poten-
cial para a Covid-19.

Mapa de risco aponta oito 
regiões em nível gravíssimo

Divulgação



,  MaRaViLha 30 DE janEiRO DE 2021 3

LIÇÕES DE VIDA
“Chegue cedo ao trabalho e fique 
um pouco depois da hora.”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Durante a semana recebemos a visita do gerente da agência 
do Sicredi de Maravilha, Rodrigo Ranzi, acompanhado da funcio-
nária Maira, a qual agradecemos. A Sicredi é uma anunciante tra-
dicional de nossos veículos de comunicação. Obrigado amigos!

VISItA DA SICREDI Registramos com 
pesar o falecimen-
to de três amigos e velhos conhe-
cidos no último final de sema-
na. Eloy José Ranzi, ex-prefeito 
de Maravilha e ex-deputado esta-
dual, foi mais uma vítima de co-
vid-19 e teve seu sepultamento 
em nossa cidade no último do-
mingo, quando foi alvo de inúme-
ras homenagens póstumas. Tam-
bém, vítima da mesma doença, 
faleceu nosso velho amigo e de-
dicado engenheiro civil Jair Scus-
sel, que por anos serviu a comu-
nidade regional com sede em São 
Miguel do Oeste, velho ex-com-
panheiro do Rotary Club da cida-
de. Também foi vítima desse mal o 
prezado Ari José Locatelli, ex-pre-
feito de Xaxim e proprietário da 
Rádio Vanguarda FM. Nossas con-
dolências às famílias enlutadas...

FIM DE UM CICLO

Fausto Silva não renovará o contrato 
com a TV Globo e deixará o Domingão 
do Faustão e a emissora em dezembro. 
Para o colunista Flávio Ricco, Faustão fa-

lou sobre a decisão após 32 anos de 
casa. “Trinta e dois anos de casa, 
com muitas conquistas, prêmios e 

o reconhecimento de um traba-
lho muito bem feito”, disse ele. 
Mas o programa já saturou...

ASSOMMAR
O amigo e dedicado servidor de 

nossa comunidade Clesio Dall’agnol 
assumiu mais uma vez a presidência 
da Associação dos Motoristas de Ma-
ravilha (Assommar). Desejamos mais 
uma gestão de realizações e conte co-
nosco para a divulgação das iniciati-
vas dessa associação tão querida em 
Maravilha. Sucesso amigo, junto com 
a competente diretoria escolhida!

LIQUIDA MARAVILHA
anote em sua agenda e aproveite 
as chances de ótimos negócios 
no Liquida Maravilha, que inicia no 
próximo sábado, dia 6.

GOVERNO IMPEDE ENTRADA 
DE ESTRANGEIROS NO BRASIL 
POR TERRA E ÁGUA

A Presidência da República publicou na terça-fei-
ra (26) uma portaria restringindo a entrada de estrangei-
ros no país por terra e por água. A restrição vale para to-
das as nacionalidades, conforme recomendação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

“Fica restringida a entrada no país de estrangeiros de qual-
quer nacionalidade, por rodovias, por outros meios terres-
tres ou por transporte aquaviário”, diz um trecho da portaria. 
Estamos nos isolando do resto do mundo cada vez mais. Po-
rém, com a vacinação dos povos, logo teremos vida normal...

FRAUDES DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

Somente metade das pessoas que 
receberam auxílio emergencial com 
indício de fraude devolveu o recur-
so para a União. A Receita Federal re-
gistrou um total 382.024 benefícios 
com irregularidades, segundo rela-
tório apresentado na segunda-fei-
ra. Até o momento, de acordo com o 
Ministério da Cidadania, 219 mil be-
neficiários que receberam o auxílio, 
mas não se enquadravam nos crité-
rios da lei, devolveram o valor pago ir-
regularmente. Com isso, voltaram aos 
cofres públicos R$ 260,3 milhões.

INQUÉRITOS

Desde o início do programa, a Polí-
cia Federal já instaurou 516 inquéritos 
policiais para investigar as fraudes no au-
xílio emergencial. Foram realizadas 20 
prisões, em 29 operações policiais, com 
58 mandados de busca e apreensão. As 
ações fazem parte da força-tarefa cha-
mada Estratégia Integrada de Atuação 
contra as Fraudes ao Auxílio Emergen-
cial, da qual participam a Polícia Fede-
ral, o Ministério Público Federal, o Mi-
nistério da Cidadania, a Caixa, a Receita 
Federal, a Controladoria-Geral da União 
e o Tribunal de Contas da União.

BOLSONARO APELA PARA 
CAMINHONEIRO NÃO 
REALIZAR GREVE E AVALIA 
MEDIDAS NO DIESEL

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, fez nesta quarta-feira 
um apelo aos caminhoneiros para 
que desistam da paralisação da ca-
tegoria, programada para a sema-
na que vem. Ele confirmou a inten-
ção do governo de reduzir tributos 
sobre o diesel para aliviar a pressão 
do reajuste do combustível sobre o 
bolso dos caminhoneiros, mas res-
saltou que “não é uma conta fácil 
de ser feita”. Cada centavo de redu-
ção no PIS/Cofins sobre o diesel te-
ria impacto de R$ 800 milhões nos 
cofres públicos. “Reconhecemos 
o valor dos caminhoneiros para a 
economia, apelamos para eles que 
não façam greve, que todos nós va-
mos perder”, pediu o presidente.

EMPRESAS QUEREM VACINAS PARA 
SEUS FUNCIONÁRIOS

A movimentação de empresas privadas que 
buscam vacinas contra o coronavírus para imuni-
zar seus funcionários no Brasil segue sendo feita jun-
to a autoridades brasileiras. De acordo com um dos empresários que 
acompanha as negociações, cada empresa já vem fazendo contatos in-
dividuais com indústrias e/ou laboratórios internacionais que traba-
lham na produção de vacinas. Entretanto, a compra só pode ser feita 
se houver autorização por parte do Ministério da Saúde. Daí a articula-
ção do grupo para pressionar as autoridades federais. Se houver a au-
torização será ótimo para amenizar a alta procura da vacina e o go-
verno poderá atender a população brasileira com maior rapidez.

EM BREVE VACINA PARA TODOS

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, 
durante a semana, que a China liberou 5,4 
mil litros de insumos para produção da Co-
ronaVac, vacina contra o coronavírus que 
será produzida pelo Instituto Butantan com 
tecnologia da farmacêutica chinesa Sino-
vac. O anúncio foi feito por meio do per-
fil do Facebook do presidente. Até ago-
ra, foram importadas 6 milhões de doses 
prontas da China, mas o contrato do insti-
tuto com o governo federal prevê a fabri-
cação de 46 milhões de doses, com pos-
sibilidade de ampliar para 100 milhões.

Eliane Santos/O Líder



,  MaRaViLha 30 DE janEiRO DE 20214

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

diálOgO Vereadora é a segunda mulher na história a usar a cadeira de 
presidente e prega companheirismo para trabalhar

Marclei grando projeta 
trabalho como presidência 
da Câmara de Vereadores 
EDERSON ABI

A Rádio Líder recebeu para 
uma conversa, nesta sema-
na, a vereadora do MDB, Mar-
clei Grando, que foi eleita para 
este ano presidente da Câmara 
de Vereadores. Ela é a segunda 
mulher a assumir a função na 
história de Maravilha. 

Ela avaliou o cenário e pro-
jetou o trabalho no Legislativo, 
que teve profunda mudança 
nos integrantes, com a entrada 
de jovens. 

Para a vereadora, o diálo-
go é importante e o trabalho 
precisa ser em conjunto pelos 
projetos que ajudam o Legis-
lativo e o município de Ma-
ravilha a crescer. Com isso, a 
vereadora comentou sobre 
o início das sessões na pró-
xima terça-feira (2), às 19h, 

no estúdio Panorâmico da Rádio Líder, Marclei lembrou que haverá escolha das comissões na próxima semana

quando as reuniões públicas 
serão realizadas. 

Sobre o comando das co-
missões e o governo possuir a 
maioria das cadeiras, Marclei 
foi segura e categórica, afirman-

do que “ninguém é criança” 
dentro da Câmara de Vereado-
res e precisa desenvolver seu 
papel diante da comunidade.

De acordo com a presiden-
te, o local poderá ser ocupado 

por 30% da capacidade total 
de visitantes. Assim, o públi-
co poderá acompanhar a ses-
são presencialmente, seguin-
do todos os protocolos contra 
o coronavírus.

Ederson Abi /O Líder

iMPOSTO

fCdl/SC pede aumento de limite 
do Simples nacional

O presidente da Fede-
ração das Câmaras de Di-
rigentes Lojistas de SC 
(FCDL/SC), Ivan Rober-
to Tauffer, reuniu-se na ter-
ça-feira (26) com o sena-
dor Jorginho Mello (PL) 
em Florianópolis e entre-
gou um ofício em nome 
da entidade solicitando 
apoio do Legislativo fede-
ral para aumentar o subli-
mite do Simples Nacional.

A intenção é alterar o 
valor de R$ 3,6 milhões da 
receita bruta anual que 
configura a adoção da em-
presa à 5ª faixa do Sim-
ples Nacional. Ultrapas-
sando esse valor, a alíquota 
de imposto dá um salto. 

Segundo Tauffer, a al-
teração de preços em al-
guns setores da economia 
em 2020 impactou signi-

ficativamente o setor em-
presarial. Com o aumen-
to do limite, a expectativa é 
de manutenção de milha-
res de negócios e empregos.

“O senador Jorginho 
Mello é presidente da Frente 

Parlamentar Mista da Micro e 
Pequena Empresa do Senado 
Federal e vice-líder do Gover-
no no Congresso Nacional. 
Acreditamos que poderemos 
contar com seu apoio jun-
to as autoridades competen-

tes em Brasília pela alteração 
do sublimite, o que oportu-
nizará estabilidade e cresci-
mento ao micro e pequeno 
empresário, que só em Santa 
Catarina representa 90% das 
empresas”, explica Tauffer.

ivan Roberto Tauffer se reuniu com o senador jorginho Mello (PL)

Divulgação

SObRE O POdER (dEnTRO dE nóS)

Desde que o mundo é mundo as pessoas sofrem de pres-
sões sociais e políticas. A prisão é uma instituição de poder, 
por exemplo, onde o Estado, se utilizando de um espaço de-
signado, isola àqueles cuja atitude fere o contrato social e, 
por sua vez, a moralidade vigente.

Jeremy Bentham, filósofo e jurista, concebeu a ideia de 
uma prisão panóptica como a “prisão ideal”. Nesse mode-
lo de penitenciária haveria uma torre central e as celas fi-
cariam ao redor dela. A torre ficaria em uma altura tal que 
os presos não poderiam ver os guardas. E por essas razões é 
tida como ideal, pois se utilizaria da dúvida como uma for-
ma de controle. Importante: não é estar sendo vigiado, mas 
a ideia de estar sendo vigiado que controla.

Assim, o ponto chave aqui é que as ideias podem nos 
controlar mais do que algo concreto. Por isso sua eficácia, 
pois a torre estaria sempre a vista lá no alto, mas os presos 
nunca saberiam se há vigias ou não. Segundo Bentham, o 
que controlaria os presos é a dúvida, pois não há como saber 
do paradeiro dos guardas. Sempre com a dúvida em mente, 
melhor não tentar escapar.

Então, o que tem a ver a prisão panóptica com a sua li-
berdade e auto aceitação? Tudo a ver na visão de Michel 
Foucault, grande filósofo do século XX. Pois, segundo ele, 
somos controlados por diversos discursos de poder.

Esse autor estabelece, no livro Microfísica do Poder, 
uma particular diferença na repressão como forma de 
controle, bem como, na produção de discursos, prazeres e 
ideias. O poder nem sempre é visto, mas, ainda assim, está 
sempre muito presente nas ideias. É assim porque desde 
cedo é introjetado via punições e castigos, mas também 
na forma como se organiza a sociedade e se produz cultu-
ra, arte e conhecimento. Ao final é esse o secreto do fun-
damento do sucesso de qualquer religião. Mas é a escola 
tradicional o maior exemplo de instituição onde o poder 
está presente em várias formas. Foucault provoca ao cha-
mar os alunos de corpos dóceis. Vê-se assim pela dispo-
sição das crianças numa sala – todas iguais, uniformi-
zadas, em fila linear, numa posição hierárquica inferior, 
uma lista de chamada. Não somente na forma, mas tam-
bém o conteúdo quando se privilegia o acúmulo de conte-
údos técnicos ao invés de estimular a reflexão e o livre pen-
samento dos alunos. 

Em outras palavras, o poder está nos discursos sobre o 
mundo ao nosso redor e as “verdades” vinculadas a ele. Isto 
nos atravessa, atravessa o nosso modo de lidar com nossos 
corpos, com o nosso comportamento, com o nosso entendi-
mento do que é certo e errado, com o modo como utilizamos 
a tecnologia, com a nossa conduta como profissionais, na re-
lação e nos sentidos sobre a família, nos atravessa no modo 
de ver a nós mesmos, etc.

As amarras do poder se articulam em uma rede comple-
xa. E agora?

Acredito que há enorme importância de sabermos que 
existem pressões de poder agindo em nosso modo de nos 
compreendermos e nos comportarmos. Assim, retomo uma 
lição valiosa: o conhecimento liberta. E, além disso, o auto-
conhecimento também liberta! Dois lados da mesma moe-
da, pois nem sempre é fácil capturar “dentro” ou “fora” de 
nós esses pensamentos e discursos pré-moldados que nos 
isolam e que podem estar causando mal-estar.

Daí a importância do psicólogo ter uma visão apurada, 
contextualizada sobre o mundo que vivemos e as possíveis 
fontes de adoecimento que sempre surgiram e outras que 
podem vir a aparecer.
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REENCONTRO
Só quem já sentiu esse amor consegue entender a importância do gesto fei-

to por uma equipe que trabalha em um hospital de Criciúma. Com covid-19, 
um paciente de 92 anos estava sentindo muita falta de sua cachorrinha Lili-
ca. Diante da piora do quadro de saúde, médicos e enfermeiros decidiram pro-
mover o reencontro entre os dois (o transporte foi realizado em caixa apropria-
da e as patinhas higienizadas). Quem acompanhou o momento relatou que foi 
algo muito especial, já que era notável a alegria de ambos. Infelizmente, ele fale-
ceu dois dias depois, mas tenho certeza que essa atitude de empatia e sensibilida-
de com a dor alheia trouxe paz em um momento de angústia. Amor verdadeiro... 

Camilla Constantin, jornalista
Divulgação/HSJ

Boa notícia na Saúde 
nesta semana a Secretaria de 
Saúde de Maravilha anunciou 
que vai ampliar a oferta de 
ultrassonografias para a 
comunidade local. Serão novos 
exames pelo SUS, uma ótima 
notícia para quem precisa. É preciso 
reconhecer a qualidade do serviço 
prestado pela Saúde maravilhense, 
um ótimo atendimento e uma 
equipe de governo que se empenha 
para melhorar cada dia mais 
esse setor tão importante para a 
população. 

Carine arenhardt, jornalista

MULHER FORTE
Nesta semana, tive o prazer de re-

ceber ao vivo no estúdio panorâmi-
co da Rádio Líder a vereadora Marclei 
Grando, eleita presidente do Legisla-
tivo em 2021. Firme nas suas coloca-
ções, ela lembrou que é a segunda mu-
lher da história a ocupar a cadeira de 
presidente. Uma vitória a ser destaca-
da, sem dúvidas. Marclei falou, ain-
da, do trabalho que vai desenvolver e 
mostrou grande confiança no seu po-
tencial para promover ações impor-
tantes e necessárias no Poder Le-
gislativo. Desejo boa sorte e bom 
trabalho junto aos demais vereadores.

Ederson abi, jornalista 
Ederson Abi /O Líder

CaBEÇa lEvE

Com o passar dos anos tenho visto que o 
consumo pelo entretenimento mais leve tem 
aumentado. Assistir programas ou filmes de 
comédia na televisão, sair com amigos, sen-
tar na grama ou até levar o cachorro pas-
sear. Às vezes pode parecer fútil passar um 
longo tempo sem fazer nada que pareça pro-
dutivo. Mas em meio a tantos problemas gra-
ves, a cabeça implora um descanso leve, sem 
problemáticas. É difícil não pensar na desi-
gualdade, nas doenças, preconceitos e vio-
lência estando dentro de tudo isso. É cansa-
tivo lutar por algo e não ver resultado. Mas é 
preciso viver, de forma simples e leve. Apro-
veitar esses momentos sem aquele autojul-
gamento é importante. Sinta-se vivo. Como 
diz a oração de São Francisco de Assis: onde 
houver desespero, que eu leve a esperança. 

diana Heinz, jornalista

PiX é para usar
Tudo bem que o PIX começou a 

funcionar em novembro, mas ficar 
para trás não dá. A ferramenta de pa-
gamento, transferência de dinhei-
ro é muito prática e não tem cus-
tos. Nesta semana, precisei fazer 
um pagamento num posto de com-
bustíveis, mas estava sem dinhei-
ro em mãos. Somente possuía valor 
na conta digital. Perguntei ao cai-
xa a chave do PIX para fazer o paga-
mento, mas o estabelecimento ain-
da não havia aderido ao PIX. Tive 
de pagar com o cartão, mas fiquei 
surpreso pelo local não ter ainda o 
PIX. Opinião de como consumidor: 
usem o PIX. Ele facilita no dia a dia. 

Cleiton C. ferrasso, jornalista

Divulgação



,  MaRaViLha 30 DE janEiRO DE 20216

Livro: mensagens 
de Luz

sou filho de Deus

sou alegre
sou feliz

sou saudável

muito obrigado, 
obrigado, obrigado, 

obrigado!

Atendimento 
On-line
          dr.deny.alfano
  
       (49) 9.8895-5231

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

TOdaS aS PESSOaS POSSuEM 
TalEnTO, baSTa dESEnVOlVÊ-lO 
COM PERSEVERanÇa

 Em tudo nesta vida é necessário trei-
namento constante. O ser humano é fi-
lho de Deus e, desde o princípio, é dono de 
uma capacidade imensa. Porém, essa ca-
pacidade está “latente”, ainda não está cla-
ramente “manifestada”. Qualquer pes-
soa pode se tornar grandiosa, contanto 
que trace um rumo em sua vida e vá acu-
mulando práticas, visando atingir a meta.

Os representantes dos jo-
vens empreendedores ca-
tarinenses reuniram-se no 
último sábado (23) em Flo-
rianópolis para a reunião 
de planejamento da dire-
toria 2021 do Conselho Es-
tadual de Jovens Empreen-
dedores (Cejesc). O evento 
ocorreu de forma híbrida, 
com parte dos integran-
tes na sede da Fascisc e par-
te online por meio do Google 
Meet. Entre os participantes, 
estavam membros do Nú-
cleo de Jovens Empreende-
dores da CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha.

Para a maravilhense Jés-

sica Guasselli estar fazendo 
parte do Núcleo e do Cejesc 
é uma grande honra. “O Ce-
jesc foi um divisor de águas 
na minha vida, me propor-
cionou conhecer empreen-
dedores de todo estado, au-
mentando minha rede de 
contatos. Neste ano de 2021 
estou como vice-presiden-
te da regional Extremo Oes-
te, um grande desafio, liderar 
líderes para juntos repre-
sentarmos e fortalecermos a 
nossa regional. E Junto com 
Jean Marcel Piaça, que está 
como diretor de eventos ad-
junto do Cejesc, podemos le-
var o nome de Maravilha 

JOVEnS EMPREEndEdORES
Representantes de Maravilha participam de planejamento do Cejesc

para o estado todo”. Finaliza.
Além da integração entre 

os membros, a reunião do Ce-
jesc teve o objetivo de promo-

ver o conhecimento das ca-
pacidades e proporcionar que 
os diretores se conhecessem, 
tanto presencialmente como 

digitalmente. O evento con-
tou com a presença do supe-
rintendente da Facisc, Gilson 
Zimmermann, que recepcio-

Reunião de planejamento com parte dos integrantes do Cejesc

nou os participantes falan-
do sobre como a Federação 
serve de apoio para os em-
preendedores catarinenses.

Ao iniciar o trabalho de 
planejamento das ações para 
2021, o presidente Bruno Sal-
dívia, ressaltou o papel do 
Conselho como formador de 
líderes do movimento: “Esta-
mos aqui pelas pessoas e nos-
so papel é ajudar a se desen-
volverem. Aqui nós temos 
pessoas em vários estágios 
profissionais e nos núcleos 
também e nosso papel como 
líderes é desenvolver estas 
pessoas para que atinjam o 
próximo estágio”. declarou.

EMEnda PaRlaMEnTaR Deputado estadual Valdir Cobalchini confirmou o montante de 
mais R$ 450 mil para o município 

Maravilha recebe recurso para asfalto até o 
campo do Vasco e investimento na educação 
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha recebeu nesta se-
mana a confirmação de um 
recurso de R$ 450 mil, sendo 
R$ 350 mil para obra de asfalto 
e R$ 100 mil para a educação. 
O valor é de emenda parla-
mentar do deputado estadual 
Valdir Cobalchini, que esteve 
cumprindo agenda no muni-
cípio na quarta-feira (27). 

O anúncio da nova emen-
da foi feito no gabinete do pre-
feito Sandro Donati. O muni-
cípio confirmou que a obra de 
asfalto será no trecho de aces-
so ao campo do Vasco. O pro-
jeto já está concluído, mas 
precisa de atualização nos va-

lores. O município aguarda a 
liberação do recurso para li-
citar a obra. A base para o 
asfalto será construída pelo 
município. 

Já o recurso de R$ 100 mil 
para a educação já está libe-
rado e será usado para com-
pra de equipamentos tecno-
lógicos. 

Deputado Valdir Cobalchini esteve no gabinete do prefeito Sandro Donati 

POnTE na aVEnida SETE dE SETEMbRO 

Também de autoria do deputado Valdir Cobalchini, já 
está na conta do município um valor de R$ 400 mil, 
anunciado ainda em 2020. O montante será usado 
para a construção de uma ponte sobre o Rio iracema, 
na avenida Sete de Setembro, próximo da sede da CDL 
e associação Empresarial. 
O município está finalizando atualizações no projeto 
e deve lançar a licitação no final de fevereiro. a 
contrapartida do município será de acordo com o valor 
final da obra, definido pela licitação. 
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LuIZ CARLOs
PRATEs

CARINE ARENHARDT 

A Delegacia de Polícia Ci-
vil de Maravilha recebeu nesta 
semana uma nova viatura, veí-
culo que será usado nos traba-
lhos do setor de investigação. 
O veículo é descaracteriza-
do, o que otimiza o trabalho 
da equipe, além de oferecer 
mais segurança. O automóvel 
foi adquirido com recurso do 
deputado estadual Valdir Co-
balchini. 

A entrega da viatura foi 
na tarde de quarta-feira (27), 
com a presença do delega-
do titular da comarca de Ma-
ravilha Joel Specht, Delegado 
Geral da Polícia Civil de San-
ta Catarina Paulo Koerich, de-
putado estadual Valdir Cobal-
chini, prefeito Sandro Donati, 
juntamente com outras lide-
ranças locais e profissionais 
da segurança pública. O de-
putado destacou que o pedi-
do para aquisição da nova via-
tura foi feito ainda em 2020, 
pelo então vice-prefeito San-
dro Donati. 

O delegado Joel Specht re-
forçou que a viatura é um in-
vestimento importante para a 
Delegacia, destacando que a 

ViaTuRa EnTREguE O automóvel foi adquirido com recurso do 
deputado estadual Valdir Cobalchini

Polícia Civil recebe nova viatura 
para trabalho de investigação 

ato de entrega da viatura em Maravilha

Cerimônia foi acompanhada por lideranças

Divulgação

comarca conta com uma equi-
pe qualificada, no entanto a 
estrutura e material disponí-
vel para realização do traba-
lho também é fundamental. 
“O trabalho investigativo, para 
o qual essa viatura vai ser uti-
lizada, é o primordial da Polí-
cia Civil”, destaca. Na oportuni-
dade Specht também destacou 
que a Polícia Civil reforçou o 
pedido para autoridades pre-
sentes quanto a necessidade 
de criação da delegacia regio-
nal em Maravilha. A expectati-
va é que o projeto possa sair do 
papel ainda neste ano. 

Chega de rotina!           
Como dizem muitos – “Deus do céu, que chatice”. Estão 

suspirando a chatice da rotina da vida deles. Da nossa vida, afi-
nal, não há sobre a Terra um único sujeito que não reclame da 
rotina. – “Ah, Prates, não digas bobagens, os ricos têm tudo o 
que eles querem, a rotina deles não é rotina, é prazeres...”! Vou 
fingir que não ouvi, leitora. Se os ricos fossem felizes com suas 
farturas não seriam os que mais consomem ansiolíticos, vivem 
a depressão e tiram a própria vida... Tudo estatístico, compro-
vado. Estou nesta conversa enjoada, leitora, porque há pouco 
estava de crista baixa em razão da rotina que eu mesmo criei, 
quando me lembrei de um antigo professor de Sociologia da 
PUC, de Porto Alegre, onde fiz Psicologia. O professor dizia que 
nós temos um imenso poder para mudar a rotina sem mudá
-la... Ué, como isso? Contrariando pensadores milenares, esse 
professor dizia que não é a Filosofia a mãe de todas as ciências, 
a mãe é a matemática. E pela matemática, dizia, podemos mu-
dar a nossa rotina aplicando um dos seus princípios. Assim... 
Três mais dois são cinco, não são? E dois mais três não são cin-
co também? Aí está o princípio citado pelo professor: a ordem 
dos fatores não altera o produto. Todos os dias, levantamos e 
fazemos tudo numa mesma ordem e de um mesmo modo, é 
só prestar atenção. Tomamos o café da manhã com os mes-
mos e costumeiros acompanhamentos. E assim com tudo. O 
roteiro do caminho ao trabalho, a chegada ao trabalho, o fazer 
o trabalho, o tipo de recreio com os colegas, as roupas que ves-
timos, tudo, tudo numa mesma e silenciosa ordem. Sem que 
nos demos conta. A proposta do professor de Sociologia 
era para fazermos as mesmas coisas tanto quanto possível 
em ordem ou momentos trocados. Sem alterar a produção 
do trabalho. Mudando tudo, sem mudar nada na essência, 
sairíamos da rotina e nos tornaríamos mais criativos. Uma 
proposta criativa para fugirmos à rotina. Feito isso, come-
cei a pensar nos meus roteiros. – Bah, de enlouquecer, tudo 
na mesma ordem, nos mesmos tempos, olhando sempre 
para o relógio, ansiedade sem motivos especiais e um fim 
de noite sem graça e exausto. Rotina. Dá para mudar? Tudo 
pode ser mudado na vida, desde, é claro, que mudemos os 
móveis do andar de cima: os pensamentos condicionan-
tes da cabeça. 

SOnO
Programa na Record News sobre remédios receitados: 

soníferos. Receitados por médicos “nem-aí”, penso eu. Nin-
guém vai vencer suas insônias com remédios, insônias re-
sultantes de inquietações, medos, inseguranças... Soní-
feros não fazem dormir, anestesiam a pessoa. Ela acorda 
cansada no dia seguinte, vai precisar de doses cada vez 
maiores e cairá na dependência. Deitar sem medos ou cul-
pas é o melhor, senão, o único, “sonífero”. Têm que dizer 
isso, “doutores”!

ElaS
Duas atividades que para mim, incondicionalmente, se con-

fundem com sacerdócio: justiça e medicina. Mas... De um lado, 
vejo uma “juíza” ensinando a como andar sem máscaras onde 
é obrigatório andar de máscara e, de outro lado, vejo uma “mé-
dica” fazendo brincadeiras ao entubar pessoas em agonia. Bah, 
pegar esses tipos na minha delegacia! Salinha dos fundos. Bah!

falTa diZER
Vamos repassar a lição, o que é demais não cansa, ensina... 

Vacinas para o povo (povo significa as pessoas que andam por 
aí, trabalhadoras), ninguém sabe quando vão chegar. Se che-
garem... Máscaras o tempo todo, distanciamento e muita higie-
ne é a melhor vacina. Aliás, a única. Sem essa de relaxar e achar 
que o pior passou. Quem pensa assim não devia ter nascido...

CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha definiu mais um 
nome que passa a integrar a 
lista dos secretários munici-
pais. Nesta semana, foi con-
firmado o nome de Pedro Gil-
berto Ioris para o comando 
da Secretaria de Agricultu-
ra. Ioris retorna ao cargo que 
já ocupou durante o primei-
ro e segundo mandato da ex
-prefeita Rosimar Maldaner. 

Ele havia deixado o car-
go no primeiro semestre de 
2020, atendendo as regras 
eleitorais, para se candida-
tar a vereador. Ao sair da se-

COMiSSiOnadO
Pedro gilberto ioris volta para a 
Secretaria de agricultura 

nOMEaÇÕES 
PEndEnTES 
até o fechamento 
desta edição, na tarde 
de sexta-feira (29), 
Sandro Donati ainda não 
havia confirmado os 
nomes que assumem 
o comando das 
secretarias de indústria 
e Comércio, Esporte, 
juventude e Lazer e 
os departamentos de 
Cultura e Trânsito. 

Pedro Gilberto ioris retorna para o cargo de secretário

Arquivo/O Líder

cretaria no ano passado, Io-
ris retornou para a cadeira na 
Câmara de Vereadores, en-
cerrando o mandato em de-
zembro. Na eleição 2020, ele 

não se elegeu para a nova 
legislatura na Câmara. 

Na segunda-feira (1º) Io-
ris vai se reunir com o pre-
feito Sandro Donati, para o 

primeiro encontro antes de re-
tornar para o trabalho na Se-
cretaria de Agricultura. 

Celso Ledur/WH Comunicações
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Estado confirmou três mortes até a quinta-feira (28), além de deslizamentos e 
alagamentos. Em maravilha os danos são principalmente em lavouras e estradas rurais 

CHuVaS dE JanEiRO CauSaM PREJuíZOS MaTERiaiS E MORTES EM SanTa CaTaRina 

fORTES PanCadaS

CARINE ARENHARDT 

A 
segunda quinzena de janei-
ro vem sendo marcada por 
consecutivos dias chuvosos, 
condição climática que já 

causou prejuízos e até mortes em Santa 
Catarina. Nos últimos dias a Defesa Ci-
vil vem emitindo alertas sobre as con-
dições climáticas e também divulgou 
relatórios de transtornos e prejuízos 
causados pela chuva, especialmente 
na região da Serra e Litoral catarinen-
se. Até a quinta-feira (28) o relatório 
da Defesa Civil apontava três mortos, 
10 desabrigados e 253 desalojados no 
Estado. Mais de 200 unidades habita-
cionais foram danificadas ou destruí-

das, devido a deslizamentos ou alaga-
mentos. 

O Oeste e Extremo Oeste também 
registraram fortes pancadas de chu-
va, mas não houve registro de prejuízos 
maiores, especialmente no perímetro 
urbano. Já o perímetro rural registrou 
danos principalmente em lavouras e 
estradas. 

Em Maravilha, o acumulado de 
chuva desde o dia 1º até a quarta-fei-
ra (27) foi de 183 milímetros. O volume 
é superior ao registrado em janeiro de 
2020, quando choveu 130 milímetros 
no município. No ano passado, a chu-
va de janeiro também foi mal distribu-
ída no município, com grande volume 
concentrado nos últimos dias do mês. 

Arquivo/O Líder

aTRaSO na COlHEiTa dE MilHO 
E SOJa EM MaRaVilHa

O excesso de chuvas nos últimos dias vem dificultando a colheita 
do milho silagem e também de algumas lavouras de milho grão e 
soja no interior de Maravilha. Conforme o agente administrativo da 
Secretaria de agricultura de Maravilha, Claudir Sansigolo, o milho 
para silagem está no ponto certo para a produção do alimento, no 
entanto, com seguidos dias chuvosos, o produtor não consegue 
colocar as máquinas na lavoura para a colheita. 
Sansigolo ressalta que a continuidade de dias chuvosos pode 
trazer novas perdas para os produtores, que já acumulam prejuízos 
expressivos causados pela estiagem que atingiu a época de plantio 
e desenvolvimento das plantações de soja e milho. Ele diz que as 
culturas chegam a acumular perda de 70%, devido à falta de chuva 
no segundo semestre de 2020. 
O atraso na colheita de grãos pode afetar ainda a qualidade do milho 
e da soja, e no caso da silagem inviabilizar o uso da planta para a 
confecção do alimento para o gado.

Registro de uma lavoura de milho, que já acumula prejuízos desde a estiagem 

Fotos: Divulgação

as fortes pancadas de chuva 
registradas nos últimos 
dias também afetaram a 
manutenção de estradas 
rurais. Conforme o secretário 
de Transportes e Obras de 
Maravilha, airto Gonçalves, 
o principal problema foi 
registrado no último final de 
semana, na estrada geral de 
acesso ao município de Bom 
jesus do Oeste. a equipe 
precisou ir até o trecho na 
manhã de domingo (24), onde 
havia acúmulo de terra sobre 
a estrada. O problema foi 
causado pelo grande volume 
de chuva registrado entre a 
tarde e noite do sábado (23), 
quando a terra de lavouras foi 
arrastada pela água, parando 
sobre a via. 
Em outros pontos do interior 
de Maravilha, a equipe 
também vem fazendo um 
trabalho nos bueiros, que 
acabam trancando com 
terra e galhos que ficam nas 
laterais das estradas rurais. 
Gonçalves ressalta que 
bueiros trancados não fazem 
o escoamento da água que 
acaba lavando e danificando 
as estradas. 
O secretário reforça que é 
fundamental a colaboração 
das famílias que residem 
na área rural, auxiliando na 
limpeza e manutenção das 
laterais das estradas, em suas 
respectivas propriedades, 
evitando o acúmulo de galhos, 
inço, entre outros materiais 
que acabam indo parar nos 
bueiros em dias chuvosos. 
Com o excesso de chuvas 
outro problema encontrado 
pela equipe de obras no 
interior é a impossibilidade 
de dar continuidade a 
manutenção das estradas, 
serviço que acaba ficando 
parado em períodos 
chuvosos. 

estragos nas estradas rurais

Registro do acúmulo de terra na estrada de acesso a Bom jesus do Oeste

Trecho após trabalho da equipe da Secretaria de Obras
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“O pessimista vê dificuldade em 
toda oportunidade. O otimista vê 
oportunidade em toda dificuldade.”

Winston Churchill
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Concurso Brasileiro de Cervejas 
recebe 3.162 inscrições

O Concurso Brasileiro de Cervejas 2021 contará com a participa-
ção de 467 cervejarias de todo o país, que inscreveram 3.162 rótulos 
para a competição. O evento é o maior concurso de cervejas da Amé-
rica Latina e um dos maiores do mundo. Conforme matéria da re-
dação do economia.sc, Develon da Rocha, presidente da Associação 
Blumenauense de Turismo, Cultura e Eventos (Ablutec), que orga-
niza o evento, destaca que os protocolos de segurança sanitária se-
rão devidamente cumpridos durante a avaliação dos jurados. Além 
da premiação, que confere aos vencedores um diferencial estratégi-
co junto ao mercado e aos consumidores, as avaliações e comentá-
rios dos juízes ficam disponíveis para que os inscritos possam melho-
rar os seus processos produtivos. A nona edição será realizada nos dias 
6, 7 e 8 de março de 2021, no Parque Vila Germânica, em Blumenau.

Daniel Zimmermann

PREÇO dE SERingaS E agulHaS EM faRMáCiaS 
POdE VaRiaR aTé 299%, diZ PROCOn/SC

Em levantamento de preços feito pelo Procon/SC em janei-
ro, o órgão encontrou uma diferença de valores de até 299% nas se-
ringas de 10ml com agulhas. Enquanto em alguns estabelecimen-
tos o produto pode ser adquirido por R$ 1,50, em outros é possível 
encontrá-lo por R$ 5,99. Para as seringas menores, de 5ml, os valo-
res variam de R$ 0,97 a R$ 3,49. Já as de 3ml, mais comumente uti-
lizadas para vacinação, variam entre R$ 0,93 e R$ 3,25. Com o au-
mento da demanda, houve aumento no valor do produto. Porém, o 
Procon alerta que está de olho em possíveis aumentos injustificados. 

Pixabay/Reprodução/ND

Em 1ª reunião de 2021, BC decide 
manter juros em 2% ao ano 

O Copom (Comitê de Política Monetária) do 
Banco Central decidiu, na última terça-feira, por 
unanimidade, manter a taxa básica de juros 
da economia (Selic) em 2% ao ano, apesar da 
alta de preços nos últimos meses. Os juros 
continuam no menor patamar desde o início da 
série histórica, em 1996. Foi a primeira reunião de 
2021 e a quarta seguida sem mudanças na Selic. 
a manutenção dos juros em níveis tão baixos 
vem ainda na esteira das preocupações sobre os 
efeitos do coronavírus no Brasil e no mundo — 
em especial, das novas variantes que vêm sendo 
identificadas —, e a permanência da taxa em 2% 
era esperada por analistas. Mas o Banco Central 
fez uma mudança importante no comunicado que 
costuma soltar após os encontros, retirando um 
termo técnico chamado de “forward guidance”. 
Traduzindo, é como se o BC retirasse a promessa 
de não elevar juros. a partir de agora, as taxas 
poderão subir se as condições da economia, 
analisadas até o próximo encontro do Copom (em 
16 e 17 de março) justificarem esse movimento.

Governo zera imposto de importação 
de pneus para transporte de cargas

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Mi-
nistério da Economia zerou nesta semana o impos-
to de importação de pneus para veículos de carga. 
A medida atende a uma solicitação do Ministério 
da Infraestrutura, tendo em vista a participação do 
Transportador Rodoviário de Cargas (TRC) na ma-
triz de transportes do país e as dificuldades do setor 
decorrentes da pandemia. Para isso, levou em con-
sideração informações recebidas das empresas do 
setor indicando que a demanda adicional à oferta, 
o aumento dos preços das commodities no merca-
do internacional e a variação cambial no país têm 
pressionado fortemente os preços dos pneus no 
mercado nacional. A alteração abrange itens classi-
ficados no código 4011.20.90 da Nomenclatura Co-
mum do Mercosul (NCM), pneumáticos novos, de 
borracha, dos tipos utilizados em caminhões. A me-
dida entrou em vigor no dia 21 de janeiro, com a 
publicação da resolução no Diário Oficial da União. 

Gastos de brasileiros no exterior 
despencam quase 70% em 2020 

Devido à pandemia do novo coronavírus, os gastos 
de brasileiros em viagens ao exterior despencaram 69,3% 
em 2020. De janeiro a dezembro do ano passado, as des-
pesas acumularam US$ 5,394 bilhões, contra US$ 17,593 
bilhões registrados em 2019. Os dados foram divulga-
dos na quarta-feira (27) pelo BC (Banco Central). O re-
sultado de 2020 é o menor para um ano fechado des-
de 2005, quando as despesas em viagens de brasileiros 
para fora somaram US$ 4,719 bilhões. Portanto, nível 
mais baixo dos últimos 15 anos nas despesas de brasi-
leiros no exterior. No ano passado, a queda se deu, es-
pecialmente, por conta da forte influência da pandemia, 
com fechamento de aeroportos e fronteiras, mas tam-
bém pela perda do poder de compra do brasileiro no exte-
rior, consequência da valorização do dólar frente ao real.

AFP Files / CP

Cupons de desconto 
rendem R$ 6 bilhões 
ao comércio eletrônico 

Por conta da pandemia do novo coro-
navírus, que alterou hábitos de consumo 
do brasileiro — especialmente na transi-
ção para o comércio virtual —, o merca-
do de cupons e cashback teve resultados 
expressivos em 2020. No ano passado, 
esse setor gerou cerca de R$ 6 bilhões 
para o e-commerce brasileiro, segun-
do pesquisa realizada pelo Cupono-
mia, portal que reúne cupons de des-
conto e cashback. O valor é 50% maior 
do que o registrado em 2019 (R$ 4 bi-
lhões). Desse total, a empresa diz ser res-
ponsável por gerar R$ 1 bilhão. Segundo 
o levantamento do Cuponomia, o to-
tal economizado em compras online, a 
partir de cupons de desconto e cashba-
ck, alcançou a marca de R$ 50 milhões.
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O Sicredi ampliou o Pix, 
novo sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Central, 
para suas máquinas de cartões 
como mais uma opção de rece-
bimentos para os seus associa-
dos. O serviço está disponível 
desde segunda-feira (25). As 
máquinas de cartões do Sicre-
di já são utilizadas por mais de 
180 mil associados microem-
preendedores individuais, pes-
soas jurídicas e pessoas físicas 
e ajudam a desenvolver eco-
nomicamente as regiões onde 
a instituição está presente.

O Pix permite pagar, rece-
ber e transferir valores a qual-
quer hora do dia, inclusive nos 
fins de semana. “A solução re-
força nosso compromisso de 
oferecer mais facilidade, con-
trole e organização financei-
ra para o associado, que passa 
a contar com mais uma alter-

nova opção está disponível desde segunda-feira (25)

SiCREdi
Máquinas de cartões contam com o Pix para 
receber pagamentos

Divulgação

nativa de recebimento, tornan-
do nossa máquina de cartões 
ainda mais completa”, diz Cid-
mar Stoffel, diretor executi-
vo de Produtos e Negócios do 
Banco Cooperativo Sicredi.

O Sicredi iniciou a ope-
ração com o Pix em novem-
bro de 2020 e todos os associa-
dos podem cadastrar chaves 
Pix (CPF/CNPJ, e-mail, celular 
ou chave aleatória) pelo apli-

cativo da instituição para utili-
zarem a ferramenta. O Pix não 
é um aplicativo e sim uma so-
lução e também está presen-
te no Woop Sicredi, a con-
ta 100% digital do Sicredi.

iMuniZaÇãO Município também já aplicou a primeira dose para 
85 pessoas que residem em instituições de longa permanência

Com novas doses recebidas, 
Maravilha amplia vacinação 
para profissionais da saúde
CARINE ARENHARDT 

Maravilha recebeu nesta 
semana mais 180 doses para 
dar continuidade ao plano 
de imunização contra a Co-
vid-19. A nova remessa é da 
vacina de Oxford-AstraZene-
ca, que chegou em Santa Ca-
tarina no domingo (24) e co-
meçou a ser distribuída entre 
os municípios na segunda-
feira (25).

Conforme a secretária de 
Saúde de Maravilha, Miria-
ne Sartori, com a chegada das 
novas doses o município am-
plia o número de profissionais 
de saúde imunizados. Ela expli-
ca que a imunização prioritá-
ria para este grupo segue a re-
comendação do Ministério da 
Saúde e governo do Estado. 

Maravilha soma aproxima-
damente 655 trabalhadores na 
área da saúde que serão os pri-
meiros a serem imunizados, 
distribuídos principalmen-

te entre as unidades básicas de 
saúde e Hospital São José. Além 
da remessa recebida nesta se-
mana, o município já havia re-
cebido 294 doses da Coronavac, 
na semana anterior. 

inSTiTuiÇÕES dE lOnga 
PERManÊnCia 

O município já concluiu 

a aplicação da primeira 
dose para 85 idosos e pes-
soas com deficiência que 
residem em instituições de 
longa permanência. Miria-
ne destaca que o município 
também passa a imunizar os 
trabalhadores dessas insti-
tuições, com a chegada das 
novas doses. 

SEgunda dOSE 
a secretária de Saúde 
destaca que o município 
deve receber no início de 
fevereiro as remessas 
com a segunda dose 
da vacina. Todas as 
pessoas que receberam 
a primeira dose precisam 
receber a nova aplicação. 

Município recebeu 180 novas doses nesta semana

Arquivo/O Líder

DIANA HEINz

O último encontro de li-
deranças da CDL e Associa-
ção Empresaria de Maravi-
lha realizado na quarta-feira 
(27) debateu o planejamento 
para as atividades de capacita-
ções e aperfeiçoamentos para 
o ano de 2021. Estiveram pre-
sentes na reunião a presidente 
das entidades Eliana Reiter Es-
tefano, o vice-presidente Pau-
lo Hübner, a diretora de aper-
feiçoamentos Inaiara Canci, 
a diretora de eventos, marke-
ting e relações públicas Ca-
roline Maldaner, a assistente 
de eventos e marketing Daia-
ne Cristina Gohlke e a secre-
tária executiva Renata Mattia. 

Conforme a diretoria o pri-
meiro curso de 2021 será re-
alizado ainda no primei-
ro semestre.  “Nossa primeira 
qualificação é o Empretec. 
Uma oportunidade excelen-
te para todos os empresários. 
Nos próximos dias teremos to-
das as informações para a ven-
da deste curso”, destacaram. 

O Empretec é um seminá-
rio vivencial com metodologia 
revolucionária desenvolvida 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), aplicada com 
exclusividade pelo Sebrae no 
Brasil. Essa capacitação testa e 

potencializa o comportamento 
empreendedor. São 60 horas de 
capacitação, por seis dias con-
secutivos em período integral.

OuTROS CuRSOS 
Outras capacitações serão 

feitas nos temas: gestão finan-
ceira e atendimento ao cliente. 
“São demandas que recebemos 
de associados e também dos 
clientes de Maravilha. A melho-
ra contínua dos nossos negó-
cios, colaboradores, etc. é o que 
traz um diferencial de mercado. 
A CDL e Associação Empresa-
rial estão empenhadas em de-
senvolver cada vez mais a clas-
se empresarial, trazendo mais 
oportunidades”, ressaltaram. 

Cdl/aE
Planejamento de 
capacitações foi tema 
da reunião de diretoria

Palestra de 
sensibilização
no dia 10 de março, 
às 19h30, haverá 
uma palestra de 
sensibilização com o 
palestrante jaime Folle. 
as vagas são limitadas. 
“Essa é uma excelente 
oportunidade para 
conhecermos mais 
o seminário vivencial 
Empretec. agende 
sua participação pelo 
telefone 3664 0414”, 
explicaram. 

Divulgação

Capacitações também serão feitas nos temas: gestão financeira e atendimento ao cliente
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

mEDICINA E sAÚDE

Atendimento humanizado: 
cinco motivos para implantar

O aTEndiMEnTO 
HuManiZadO é lEMbRadO

Com certeza você já ou-
viu, muitas vezes, comentá-
rios do tipo “eu gosto de ir 
a determinado hospital por-
que lá eles conversam comi-
go e me sinto acolhido”.

Dialogar com o paciente 
é uma premissa básica para 
um atendimento eficien-
te, mas muitos profissionais 
de saúde acabam se esque-
cendo disso. Tratando assim 
todos os pacientes de for-
ma padronizada. Sendo que 
pessoas necessitam de aten-
ção. Em especial os brasilei-
ros não são diretos quanto 
os americanos, por exemplo, 

gostamos de uma boa con-
versa. Ou seja, sentir que a 
outra parte está te escutan-
do e se importa com o que é 
falado. O que nada mais é do 
que ser empático com o pró-
ximo.

É essencial que o 
profissional de saúde dê o 
valor de realmente escutar 
o paciente e olhar no olho 
durante o atendimento. Mui-
tas vezes, só de ser ouvida, 
a pessoa já se sente aliviada 
e o tratamento flui de forma 
muito mais tranquila e con-
fiante. Resumindo, quem 
atende de forma humaniza-
da é, consequentemente, re-
comendado.

O termo atendimento hu-
manizado se tornou, para algu-
mas pessoas, uma espécie de 
clichê da área de saúde no sen-
tido de que muito se fala, mas 
pouco se pratica. Mas como re-
conhecer um serviço realmen-
te prestado de acordo com es-
ses valores em laboratórios, 
clínicas e hospitais?

Primeiramente é impor-
tante entender o que significa 
ter um atendimento humani-

zado. Quando um paciente en-
tra pela porta do laboratório ou 
do hospital, ele normalmente 
está — ou suspeita estar — com 
algum problema de saúde, cer-
to? Pode-se inferir, por isso, que 
está mais frágil e inseguro.

Assim, a forma com que 
ele é recebido, desde o pri-
meiro contato, com os mano-
bristas, porteiros ou o pessoal 
do cadastro, já faz toda a di-
ferença!

OS CinCO MOTiVOS PaRa iMPlanTaR O 
aTEndiMEnTO HuManiZadO SãO:
- Fácil de ser lembrado
- Bom para todos, inclusive para os 
colaboradores
- Contribui para a eficácia do cuidado ao 
paciente
- Se relaciona diretamente com a ética
- Ganha a confiança do paciente

O aTEndiMEnTO 
HuManiZadO é bOM PaRa 

TOdOS, inCluSiVE PaRa 
OS COlabORadORES
A instituição de saúde 

que atende seus pacientes de 
forma humanizada tende a 
tratar seus colaboradores da 
mesma forma. 

As instituições que con-
seguem atender seus pacien-
tes com humanização geral-
mente já internalizaram essa 
forma de atendimento com 
sua própria equipe, conse-
guindo ter um processo geral 
mais integrado e coeso. Provo-
cando uma relação de confian-
ça com os colaboradores, ga-
nho de produtividade e, ainda, 
uma queda na rotatividade dos 
funcionários. Quando o aten-
dimento é humanizado, todo 
mundo sai ganhando. A equi-
pe, o paciente, o médico e a ins-
tituição.

O aTEndiMEnTO 
HuManiZadO COnTRibui 

PaRa a EfiCáCia dO 
CuidadO aO PaCiEnTE

Diversas pesquisas de-
monstram por A + B que o 
atendimento humanizado, 
com foco nas reais necessida-
des do paciente, contribui de 
forma determinante no pro-
cesso de cura e de ágil recu-
peração do paciente, bene-
ficiando todo o tratamento. 
Visto que essa é uma situa-
ção delicada para o paciente, 
porque é sua saúde que está 
em risco e em vários casos, 
há um fator psicológico for-
te envolvido. Pacientes que 

são atendidos com esses pre-
ceitos têm mais confiança na 
equipe e respondem melhor 
aos recursos clínicos.

O aTEndiMEnTO 
HuManiZadO ESTá 

diRETaMEnTE 
RElaCiOnadO à éTiCa
Quando se lida com a saú-

de das pessoas, a humaniza-
ção é um pré-requisito básico 
para qualquer instituição que 
almeje o sucesso. Para que o 
cuidado seja efetivo e traga re-
sultados, é necessário ouvir, 
olhar, conversar, entender os 
hábitos e o histórico dos pa-
cientes. Como nenhum ser 
humano vem com um manu-
al de instruções, para facilitar 

a nossa vida, é preciso buscar 
outras formas de conseguir as 
informações necessárias para 
que tudo tenha o melhor re-
sultado possível.

O aTEndiMEnTO 
HuManiZadO ganHa a 

COnfianÇa dO PaCiEnTE
Se o paciente foi bem 

atendido no momento da 
consulta ou do exame e saiu 
satisfeito, a chance de que ele 
volte a procurar a instituição 
em um momento no futuro é 
muito maior. Existindo ainda 
a possibilidade de que ele in-
dique o estabelecimento para 
outras pessoas que precisam 
de atendimento parecido ou 
algum outro que a instituição 
oferece.

Qualquer outra deman-
da por atendimento que ele 
precisar, o primeiro lugar que 
ele irá procurar é você. Quem 
atende de forma humanizada 
contempla todas as etapas da 
jornada do paciente com um 
olhar acolhedor e uma atitu-
de firme e positiva.

Gerando assim resultados 
positivos para a instituição, 
que aumentam drasticamen-

te a satisfação do paciente. E 
sua possível indicação para 
terceiros.

Com isso, deixo aqui uma 
sugestão de material para que 
você ganhe eficiência no seu 
atendimento e entregue mais 
valor para o seu  paciente.

COnCluSãO
O paciente quer ter a cer-

teza de que será atendido de 
forma satisfatória e que todos 
os problemas de saúde que ele 
está buscando tratamento se-
rão resolvidos ou direcionados 
à alguém que possa resolvê-lo 
no menor espaço de tempo.

O tom de voz, os gestos e 
o olhar da equipe dizem muito 
nesse momento. Outro pon-
to fundamental de um atendi-
mento humanizado é o acesso 
fácil à informação.

Cada etapa pela qual o pa-
ciente passa deve ser devida-
mente notificada para ele ou 
seus familiares, para que ele 
tenha conhecimento de cada 
ato ou novidade existente em 
seu processo de tratamento. 

Fonte: www.
cmtecnologia.com.br
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A Secretaria de Educa-
ção de Maravilha conta com 
um novo utilitário para o 
transporte de alimentos da 
merenda escolar. O veícu-
lo já foi entregue ao muni-
cípio e a prefeitura também 
está licitando a compra de 
uma câmara fria, onde se-
rão transportados os ali-
mentos. O veículo teve in-

vestimento de R$ 174 mil. 
Do valor total, R$ 150 mil é 
de emenda parlamentar do 
deputado estadual Moacir 
Sopelsa e o restante é con-
trapartida do município. 

A ação estava previs-
ta na agenda de desenvol-
vimentos da nova adminis-
tração. “A câmara fria será 
adquirida e tudo será trans-

portado num furgão refrige-
rado. Essa foi uma das ações 
de melhoria nos serviços 
da Educação que propo-
mos na Agenda de Desen-
volvimento e conseguimos 
executar com agilidade, 
graças a uma emenda par-
lamentar do deputado Mo-
acir Sopelsa”, destacou o 
prefeito Sandro Donati. 

inVESTiMEnTO
Município adquire veículo para 
transporte da alimentação escolar

Entrega do veículo para o município

Divulgação

MaiS RigOR A obrigatoriedade faz parte da portaria número 44 que entrou em vigor em 4 de janeiro de 2021; 
A fiscalização fica por conta da Cidasc

Produtores de leite precisam apresentar 
exames de brucelose e Tuberculose aos laticínios
ClEITON C. FERRASSO 

Desde o início de janeiro, 
produtores de leite de Santa 
Catarina precisam apresen-
tar exames de Brucelose e Tu-
berculose aos laticínios para 
conseguir vender o produ-
to. A obrigatoriedade faz par-
te da portaria número 44 que 
entrou em vigor em 4 de ja-
neiro de 2021. A fiscalização 
fica por conta da Cidasc. 

Segundo o documento, 
a obrigatoriedade dos exa-
mes visa garantir a qualida-
de do leite e status sanitário 
do Estado de Santa Catari-
na, com prevalência conheci-
da de brucelose e tuberculo-
se bovina e bubalina menores 
que 1%. 

A portaria reforça que os 
produtores de leite devem 
comprovar o controle da bru-
celose e tuberculose bovídea 
em sua propriedade. “É obri-
gatória a realização do exame 
de brucelose em leite, com 
amostra proveniente da orde-
nha completa do rebanho da 
propriedade colhida em tan-
que de refrigeração, pelo me-
nos uma vez a cada 12 (doze) 
meses”, cita a portaria. 

TRanSMiSSãO da 
bRuCElOSE E 
TubERCulOSE 

A Brucelose e Tuberculo-
se são zoonoses, isto é, uma 
doença dos animais trans-
missível ao homem. A prin-
cipal via de contaminação da 

Exames passaram a ser obrigatórios desde 4 de janeiro

brucelose para o homem é a 
ingestão de produtos lácte-

os crus (não pasteurizados) 
e contaminados, e através do 

contato com secreções ou te-
cidos contaminados.

QUeijO 
COLOniaL 
a veterinária da Cidasc 
de Maravilha, Raquel 
Detmer, disse que o 
leite para confeccionar 
o queijo colonial não 
atinge temperatura 
suficiente para 
pasteurizar o leite. 
“Queijo colonial é 
feito praticamente do 
leite cru. Então cabe 
ao comprador pedir 
ao produtor se há 
exames de brucelose 
e tuberculose a fim de 
garantir a boa qualidade 
do produto e saúde 
também”, ressalta. 

Arquivo/O Líder
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COnQuiSTaS
Tim comemora 22 anos 
de atuação em Maravilha

CAMIllA CONSTANTIN

A história começa com o so-
nho de um garoto de 15 anos 
de se tornar empresário. No 

caminho, Dercio Menegassi passou 
por muitas lutas e obstáculos, sendo 
a perda da mãe o mais impactante, 
motivo que o fez repensar seus pro-
jetos.

Entretanto, ele ainda acreditava 
que a rede de tecnologia se transfor-
maria em um excelente canal de ven-

das, podendo ser uma boa oportuni-
dade de negócio. Aos 30 anos, decidiu 
tirar o sonho do papel e abriu uma 
empresa no ramo de informática, má-
quinas copiadoras e acessórios.

Um ano após fazer o investimen-
to, surgiu a oportunidade de parceria 
para a construção do Edifício Diplo-
mata, na Avenida Sete de Setembro, 
já que o terreno era de seu pai, Ana-
cleto Menegassi. O espaço iria contar 
com uma loja bem estruturada – en-
dereço em que atende até hoje.

Proprietário, Dercio Menegassi, e colaboradores

Divulgação

TELEFONIA

Após participar de cursos e treinamentos, Menegas-

si decidiu que queria fazer parceria com uma franquia de 

telefonia móvel. Ele conta que escreveu carta com a in-

tenção de ser franqueado e, depois de um ano de insis-

tência, foi credenciado pela Telesc Celular para atuar na 

venda de celulares e serviços de telefonia móvel, empre-

endimento que passou por diversas razões sociais, hoje 

denominado TIM S/A. 

Ele afirma que a empresa sempre prezou pelo me-

lhor atendimento aos clientes, garantindo as melhores 

opções e os melhores serviços, com honestidade e trans-

parência. Há também uma filial em São Miguel do Oeste, 

que conta com 16 anos de atividades. “A Tim abriu mui-

tas portas em minha vida. Hoje tenho meus próprios seg-

mentos empreendedores, na área de telefonia móvel, no 

ramo imobiliário, na área de loteamentos e também no 

ramo de segurança privada”, destaca.

Em comemoração aos 22 anos de loja, a Tim em 
Maravilha está com vários descontos e novidades 
especiais. O proprietário convida a todos para visitar 
o empreendimento.
Ele lembra que foram muitos obstáculos e lutas 
no decorrer da trajetória, mas sempre seguiu na 
expectativa de dias melhores. “nesses 22 anos a 
Tim me proporcionou eventos, convenções, cultura, 
conhecimentos e viagens. Foi muito importante para 
meu crescimento pessoal e comercial. Tenho só a 
agradecer, primeiramente ao nosso senhor Deus 
pela vida perfeita e saudável e também aos meus 
pais, que deram a oportunidade de ser uma pessoa 
de postura e educação. agradeço a cada cliente que 
confia em nossos produtos e serviços e agradeço 
a toda minha equipe, que enfrenta batalhas todos 
os dias trabalhando com metas e resultados, e que 
com o passar dos anos se tornou minha família 
também”, diz. 

ANIVERSÁRIO

infORME PubliCiTáRiO
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A Unoesc criou um pla-
no de retomada para o re-
torno das aulas presenciais. 
Para isso, a universidade 
está estruturando os am-
bientes, capacitando os do-
centes e as equipes técnicas, 
equipando as salas de aulas 
com câmeras para transmis-
são síncrona e reforçando os 
protocolos de segurança.

Conforme explica a pró
-reitora acadêmica da Uno-
esc, professora Lindamir 
Gadler, do dia 25 de janeiro 
a 5 de fevereiro, os estudan-
tes poderão indicar, via Por-

tal de Ensino, a forma da sua 
participação nas aulas teó-
ricas a partir de março: pre-
sencial ou remota. Já as au-
las práticas/laboratoriais e 
estágios serão presenciais. 
Para os estudantes vetera-
nos, as aulas teóricas de for-
ma remota, ocorrerão do dia 
8 a 28 de fevereiro, para os 
estudantes calouros, de 22 a 
26 de fevereiro. As aulas pre-
senciais serão retomadas a 
partir do dia 1º de março.

Ainda de acordo com a 
pró-reitora, quando o nú-
mero de alunos que ma-

nifestaram a participação 
presencial exceder a capa-
cidade da sala de aula/com-
ponente curricular, será or-
ganizada pela coordenação 
do curso, rodízio de tur-
mas presenciais quinzenais, 
sendo uma semana presen-
cial e uma semana remota. 
Para os alunos que decla-
rarem impossibilidade da 
presencialidade, as salas de 
aula estarão equipadas para 
transmissão síncrona, pos-
sibilitando a participação 
na aula de forma remota. Os 
componentes curriculares 

Mix e Digitais seguirão os 
cronogramas previstos nos 
Planos de Ensino e Apren-
dizagem. Novas determina-
ções legais relacionadas à 
pandemia podem alterar o 
cronograma em andamen-
to. “A pandemia nos fez ex-
perimentar novas formas 
de aprender e ensinar. Nos 
reinventamos e concluí-
mos o ano de 2020 ao vivo 
e on-line. Agora estamos 
nos preparando com todo o 
empenho e dedicação para 
o retorno às aulas presen-
ciais”, destaca Lindamir.

RETORnO Instituição prepara estruturas com câmeras para transmissão 
síncrona e reforça os protocolos de segurança

unoesc divulga plano de retomada 
para retorno das aulas presenciais

aulas presenciais serão retomadas a partir do dia 1º de março

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

Neste mês de janeiro, 133 
produtores de Maravilha rece-
beram o pagamento de progra-
mas de incentivo e também do 
bônus fiscal. Os valores foram 
pagos pela prefeitura, através da 
Secretaria de Agricultura. Con-
forme o agente administrativo, 
Claudir Sansigolo, o valor total 
repassado neste mês é de apro-
ximadamente R$ 45,6 mil. So-
mente em bônus, o pagamen-
to somou mais de R$ 3,9 mil. 

Os programas de incenti-
vo que tiveram pagamento nes-
te mês foram para realização 

PRiMEiRO dO anO
Secretaria de agricultura faz pagamento 
do bônus e programas de incentivo

agente administrativo, Claudir Sansigolo, fala sobre programas

Arquivo/O Líder

de exames de brucelose e tu-
berculose, inseminação artifi-
cial, internet rural, silagem ou 
plantio, terraplanagem, bônus, 
proteção de fonte, acesso em 
lavoura, atendimento veteri-
nário e enterro de animais. 

Conforme Sansigolo, os pa-
gamentos ocorrem todo mês, 
na segunda quinzena. Em 2020, 
os programas e o bônus so-
maram um valor superior a R$ 
1,9 milhão repassado aos pro-
dutores rurais do município. 

A 23ª edição da Itai-
pu Rural show está cancela-
da em 2021. A informação é 
do presidente da Cooperati-
va Regional Itaipu, Arno Pan-
dolfo. Em entrevia à Rádio 
Líder, nesta semana, ele dis-
se que o motivo foi a pande-
mia da Covid-19. “Na última 
edição, mais de 60 mil pes-
soas passaram por aqui. É 
uma feira grande e envolve 
muitas pessoas. A fim de evi-
tar aglomeração e pela saú-
de de todos, decidimos can-
celar esta edição”, explicou. 

A feira seria realizada en-
tre os dias 16 a 22 de feverei-
ro em Pinhalzinho. Apesar 
do cancelamento, o pre-
sidente afirmou que para 
2021 serão realizadas algu-

mas atividades em campo 
com poucas pessoas. “Esta-
mos acertando ainda as da-
tas, mas vamos formar pe-
quenos grupos de produtores 
rurais e técnicos da área de 
abrangência da cooperati-
va para conhecer as novi-
dades da agricultura”, diz. 

Em relação aos espaços 
comercializados, a Coopera-
tiva devolverá os valores de 
quem já havia comprado o 
stand. Além disso, a edição 
de 2022 está confirmada. Se-
gundo Pandolfo, a Cooperi-
taipu já anunciou que a nova 
edição do evento será rea-
lizada entre os dias 16 a 19 
de fevereiro de 2022 no par-
que de exposições da coo-
perativa em Pinhalzinho.

CanCElada
itaipu Rural Show é 
cancelada devido à 
pandemia da Covid-19

Presidente da Cooperativa Regional itaipu, arno Pandolfo

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

excelente final de semana a todos!
Fonte: Aline Mesquita

distrações que podem atrapalhar 
a qualidade do serviço.

Nesse sentido é importan-
te que as empresas, na busca de 
um bom relacionamento com 
os colaboradores em home of-
fice, treinem os funcionários 
para trabalhar dessa manei-
ra. Algumas dicas importantes 
são relacionadas ao tempo de-
dicado às atividades, separa-
ção entre atividades pessoais e 
laborais e, novamente, sobre a 
comunicação.

4. dEfina REgRaS PaRa O 
HOME OffiCE

Outro ponto importante diz 
respeito à necessidade de esta-
belecimento de regras para a 
prestação de home office. Em-
bora algumas empresas deem 
liberdade quanto aos horários, 
por exemplo, outras necessitam 
que as atividades e resultados 
sejam entregues dentro de um 
horário predeterminado.

Se essa segunda corres-

ponde ao caso da sua empresa, 
é importante que os colabora-
dores sejam informados sobre 
a observação de horários, assim 
como a necessidade de se aten-
tar aos e-mails, mensagens, li-
gações e sistemas que devem 
ser utilizados a fim de que a co-
municação flua devidamente.

Preparar um check list, nes-
se caso, pode ser interessan-
te também, pois auxilia o tra-
balhador a saber exatamente o 
que deve ser cumprido diaria-
mente.

5. auxiliE nO 
gEREnCiaMEnTO dO TEMPO

O gerenciamento do tem-
po é importante, também, para 
que o trabalho renda da mes-
ma forma que aquele realizado 
na sede da empresa, em que há 
horário preestabelecido de iní-
cio e término do expediente, as-

sim como de intervalos.
Algumas ferramentas de 

gerenciamento de projetos aju-
dam na organização das tarefas, 
o que influencia diretamente 
no tempo gasto para as ativida-
des e noção de prazos.

6. ESTabElEÇa fORMaS 
dE COMuniCaÇãO

Conforme amplamente fa-
lado nos itens anteriores, a co-
municação é um dos principais 
alicerces do home office.

Portanto, definir com ante-
cedência os horários e os dias 
de reuniões, assim como elas 
serão realizadas, é um ponto 
importante. Além disso, defi-
nir qual a melhor ferramenta de 
comunicação e a forma como 
essa deve ser feita (e-mail, men-
sagens de áudio ou texto e liga-
ções) auxilia no gerenciamento 
do teletrabalho.

Inúmeras empresas adotaram o 
regime de trabalho home office, 
ou seja, à distância, em razão da 

pandemia de coronavírus que, dentre 
tantos países, também nos atinge.
Outras empresas, por outro lado, já 
adotavam esse regime em razão da 
praticidade e corte de gastos. Contudo, 
como manter um bom relacionamento 
home office com seus colaboradores?
Essa é uma dúvida que aflige diversas 
empresas, assim como empresários e 
mesmo trabalhadores, pois por muitas 
vezes não sabem quais os melhores 
horários e jeitos para realizar os 
contatos profissionais.
O trabalho em home office é 
caracterizado pelo fato de que ao invés 
do trabalhador se deslocar até a sede 
ou filial da empresa, ele presta serviços 
a ela de sua própria casa. Portanto, não 
há necessidade de sair de casa para a 
prestação de atividades laborais.
Esses acessos se dão pela internet e 
a prestação requer, também, o uso de 
um computador, assim como celular 
e outros dispositivos eletrônicos que 
facilitam a comunicação imediata. 
Existem diversos prós e contras quanto 
ao trabalho prestado em home office.
Dentre as vantagens está o próprio 
fato de não ser necessário sair de 
casa. além disso, é possível citar, por 
exemplo, a dispensa de vestimentas 
formais, maior flexibilidade de horário e 
organização da agenda diária conforme 
as necessidades pessoais combinadas 

BOM RELACIONAMENTO 

COM COLABORADORES
HOME OFFICE 

às profissionais.
Por outro lado, as desvantagens 
são as fáceis distrações oferecidas 
na casa do trabalhador e, 
consequentemente, maior demora 
na entrega ou conclusão de 
atividades.
Logo, manter um bom 
relacionamento home office 
com seus colaboradores é muito 
importante, pois as atividades 
precisam ser realizadas, a 
comunicação precisa fluir e tudo 
isso se torna mais simples quando 
o relacionamento entre os membros 
da equipe e os gestores é bom.
Mas como manter um bom 
relacionamento home office com os 
colaboradores?
Quem não tem experiência 
com o trabalho em home office 
ou está iniciando a trabalhar 
nessa modalidade em razão do 
coronavírus, por exemplo, pode 
ter dúvidas sobre como o bom 
relacionamento entre a 
equipe pode ser mantido.
isso porque diante da 
maior liberdade típica do 
teletrabalho os horários 
podem variar e divergir, 
dificultando o contato entre 
as pessoas da equipe. Por 
outro lado, em caso de uso 
de mensagens por escrito, é 
possível a má interpretação 
do conteúdo.
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO

Vitrine

ESPaÇO gOuRMET

IngrEdIEntEs
500 g de filé mignon
Tempero pronto (alho e sal)
1/2 lata de creme de leite
500 g queijo mussarela
500 g presunto
Orégano a gosto

BiFe LaSanHa
Modo dE prEparo
Tempere os filés com 
tempero pronto (alho 
e sal) e reserve por 10 
minutos. Frite os bifes 
em fogo baixo com uma 
colher de óleo, espere fritar 

e dourar um dos lados. 
Vire acrescente o creme 
de leite sem soro sobre 
o bife ainda na frigideira. 
Coloque uma fatia de 
presunto sobre cada bife 
coberto de creme de 

leite. Logo depois uma 
fatia de queijo. Polvilhe 
orégano sobre cada bife. 
Tampe a frigideira até 
que o queijo derreta. Sirva 
acompanhado de arroz 
branco e salada verde.

Os looks mono-
cromáticos têm do-
minado a moda e isso 
não é de hoje. Cada 
vez mais vemos mu-
lheres se aventurarem 
em looks que são com-
postos só por uma cor, 
mas em tons diferen-
tes. Mas nos últimos 
tempos uma nova ex-
pressão para um outro 
tipo de look monocro-
mático tem ganhado 
os corações das fashio-
nistas mais antenadas: 
cair no pote de tinta.

Trata-se de um 
look que é compos-
to não apenas por 
uma única cor, mas 
também um úni-
co tom. E a combi-
nação não se restrin-
ge apenas às roupas, 
mas também os sapa-
tos, as bolsas, os aces-
sórios e algumas vezes 

até mesmo a maquia-
gem. A impressão que 
passa é mesmo de 
que a pessoa caiu em 
um pote de tinta an-
tes de sair de casa!

A dica é brincar 
com diferentes textu-
ras e tecidos, como a 
combinação de uma 
calça mais pesada de 
alfaiataria com uma 
blusa de tecido leve. 
Vale ainda criar ca-
madas da mesma cor 
nos dias mais quentes 
que exigem mais pe-
ças. Se a cor que você 
escolher for o verme-
lho, aposte também 
no batom do mes-
mo tom ou, se for ou-
tra cor, numa sombra 
da mesma cor do look.

Motivos para ade-
rir à tendência não fal-
tam. A impressão vi-
sual que usar um look 

Caia no pote de tinta!

inteiro da mesma cor 
passa é de alongar a si-
lhueta, desejo de 9 en-
tre 10 mulheres. Além 
disso, é um tipo de 
look muito prático, já 
que você não precisa-
rá ficar se preocupan-
do com combinações 
harmônicas de cores. 
O resultado final pas-
sa elegância e atitu-
de, como você pode 
conferir nas fotos.
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Vitrine

por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

angelica, feliz aniversário! Você 
merece o melhor, muita saúde, 
paz e amor, e muitos anos de 
vida. Parabéns!

Carla, feliz aniversário! Que Deus te abençoe 
sempre, te proporcionado momentos de alegria 
e felicidade.  Parabéns!

Douglas, que nesta nova etapa você consiga 
realizar todos os teus sonhos e desejos! Elisangela, parabéns para você! Que você 

tenha um aniversário muito especial e alegre 
e que a sua vida seja sempre abençoada por 
felicidade, saúde e amor. 

josse, parabéns pelo seu 
aniversário, muita alegria, paz 
e harmonia. Que todos os seus 
desejos se realizem, pois você 
merece. Felicidades!

Keli, feliz aniversário! Que a 
felicidade acompanhe sempre 
você, não só hoje, mas todos 
os dias da sua vida.

juliano, que a tua vida seja sempre 
uma soma de vitórias. Parabéns!
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE

agRiCulTuRa Informações coletadas funcionam como ferramentas 
que podem auxiliar o produtor no manejo da doença

Epagri e unoesc desenvolvem 
plataforma para monitorar 
ferrugem da soja 
DIANA HEINz

A Epagri em parceria com a 
Unoesc desenvolveu uma plata-
forma para monitorar a favorabi-
lidade da ferrugem da soja basea-
da nas condições da temperatura 
e umidade relativa do ar e da du-
ração do molhamento foliar. Co-
nhecida como ferrugem asiática 
e causada pelo fungo Phakopsora 
pachyrhizi, esta é uma das princi-
pais doenças da cultura no Bra-
sil, que pode acarretar a desfolha 
precoce e atrapalhar a completa 
formação dos grãos com conse-
quente redução na produtivida-
de. Com essas informações ante-
cipadas, o agricultor pode tomar 
decisões mais assertivas e susten-
táveis no campo.

As informações de favorabili-
dade climática da doença são ori-
ginadas a partir de cálculos feitos 
com os dados das estações mete-
orológicas. A elas são adicionadas 
informações da coleta de espo-
ros da ferrugem asiática realizada 

a campo. Esporos são pequenas 
estruturas que as plantas, bacté-
rias ou fungos liberam para se re-
produzirem. Se eles caírem em lo-
cais com condições apropriadas, 
se rompem e dão origem a no-
vos seres. Para o desenvolvimen-
to da ferrugem asiática é necessá-

rio que exista a planta hospedeira 
(soja), o esporo viável do patóge-
no e condições ambientais favo-
ráveis ao desenvolvimento do es-
poro (doença). Sem a presença de 
um desses fatores a doença não se 
manifesta.

Conforme o pesquisador 
e professor de fitopatologia da 
Unoesc de Maravilha e Xanxe-
rê, Otávio Ajala Fiorentin, o pa-
tógeno responsável por causar a 
doença está presente em prati-
camente todas as regiões produ-
toras de soja no Brasil, incluindo 
o Extremo Oeste de Santa Cata-
rina. Segundo ele, as informa-
ções geradas são ferramentas 
que podem auxiliar o produtor 
no manejo da doença. “Contri-
buindo com estes trabalhos a 
universidade está cumprindo 
seu papel, que não é somente de 
ensino, mas também de pesqui-
sa e extensão”, disse. 

COlETa dE ESPOROS da 
fERRugEM da SOJa

Conforme o professor e pes-
quisador, apesar de auxiliar na 
tomada de decisão sobre a ne-
cessidade de aplicação de fun-
gicidas voltados ao controle da 
ferrugem asiática da soja, a in-
formação gerada pelos coletores 
de esporos não deve ser utiliza-
da de forma isolada.

A coleta de dados vem sen-
do realizada em lavouras na 
região do Oeste de Santa Ca-

tarina, Planalto Norte e Cam-
pos Novos desde setembro de 
2020, quando iniciou safra a 
2020/2021. Para isso foram ins-
talados coletores de esporos 
por meio de uma parceria da 
Epagri entre os produtores, a 
Unoesc e a equipe de técnicos 
da Epagri que atuam no Projeto 
Soja nas referidas regiões.

Esses coletores são mui-
to eficientes para identificar a 
ocorrência de esporos da fer-
rugem asiática. Eles foram 
construídos com cano de PVC 
(100mm) vazado e contam com 
uma lâmina de vidro com cola 
em seu interior para que sejam 
capturados todos os elementos 
que o vento carrega, como é o 
caso dos esporos. A cada sema-
na as lâminas são trocadas e le-
vadas para laboratório para ve-
rificação da existência ou não de 
esporos da ferrugem da soja.

Para a safra 2020/21, 
a estimativa da área 
total cultivada no estado 
deve ultrapassar 700 mil 
hectares e a produção 
pode chegar a 2,3 mil 
toneladas. Lembrando que 
a produtividade desta safra 
foi afetada pela longa e 
intensa estiagem em Santa 
Catarina.

Fotos: Divulgação

Doença é uma das principais da soja e pode acarretar a desfolha precoce e atrapalhar a completa formação dos grãos

Pesquisador e professor de fitopatologia da Unoesc de Maravilha e Xanxerê, Otávio 
ajala Fiorentin

a CaSa COM 
JanElaS dE OuRO

Durante esta pandemia nossos lares se tornaram 
um porto seguro e ganharam muita importância. E aí 
que devemos refletir, como está o ambiente em nos-
sos lares, cultivamos o amor, a harmonia e a espiritu-
alidade?   

Havia, certa vez, um garoto que morava na perife-
ria de uma cidade grande. O lugar era cheio de mor-
ros. Olhando para o morro vizinho, repleto de casas, ele 
viu que as janelas de uma casa eram de ouro. Todos os 
dias ele observava aquela casa e via que de fato as jane-
las eram de ouro. 

Sua curiosidade foi aumentando. Um dia, ele pediu 
permissão à sua mãe e foi até a casa, para ver o fenôme-
no. Marcou bem o local, desceu o morro, atravessou o 
córrego e subiu até a casa. 

Mas, ao chegar, não viu nenhuma janela de ouro. 
Mesmo assim, apertou a campainha. A dona da casa 
veio e ele perguntou: “A senhora conhece por aqui uma 
casa, cujas janelas são de ouro?” A mulher respondeu: 
“Isso não existe, filho! É fantasia sua”. 

Entretanto, ela disse: “Entre. Eu tenho um filho da 
sua idade, que está brincando lá na área do fundo. Ve-
nha brincar um pouquinho com ele”. 

O garoto aceitou o convite e os dois meninos come-
çaram a brincar. Minutos depois, o que morava na casa 
falou: “Eu ouvi a mamãe dizer a você que não existe 
casa com janelas de ouro. Existe sim. Eu conheço uma. 
Venha aqui ver”. 

Foram até a frente da casa e ele apontou, no mor-
ro em frente, para uma casa. O colega disse surpreso: 
“Aquela é a minha casa!” 

Quando uma família vive o amor verdadeiro, tem 
Cristo dentro da casa. E Jesus é comparado com o ouro, 
o rei dos metais. Seu brilho é tão forte que se irradia pe-
las janelas, e é percebido de longe. E na sua casa, as ja-
nelas são de ouro? 

Maria Santíssima, na Ladainha, é chamada de Casa 
de Ouro. Porque o seu seio hospedou o Rei dos reis.  En-
tão o meu desejo é que ela e São José tragam Jesus para 
dentro da nossa casa. Assim, as nossas janelas também 
serão de ouro. 

Bom final de semana. 
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resposta: É de suma 
importância fazer essa 
diferenciação e deixar claro 
que há diferenças entre união 
estável, comumente conheci-
do como morar junto, e o casa-
mento civil, que é oficialmen-
te estar casado. O casamento é 
um ato que exige certa forma-
lidade, visto que para ser reali-
zado existe todo um procedi-
mento a ser seguido. O casal 
precisa passar pelo processo 
de habilitação junto ao car-
tório, em que serão analisa-
dos documentos e será dada 
publicidade ao ato por meio 
de editais. Ainda, o casal de-
verá apresentar duas teste-
munhas e o casamento deve-
rá ser celebrado por um Juiz 
de paz, para que passe a sur-
tir efeitos.

Na união estável, diferen-
te do casamento, que se ini-
cia de acordo com a data da 
celebração contida na certi-
dão, a união estável não ne-
cessita dessas formalidades 
para sua constituição. Não 
há necessidade do pedido 
de habilitação junto ao car-
tório, ou de apresentação de 
documentos, como aconte-
ce no casamento. Apesar dis-
so, aqueles que pretendem 
estipular a data do início da 
união podem comparecer 
em cartório para a realiza-
ção de uma escritura públi-
ca, caso seja de seu interesse. 
Vale ressaltar, porém, que a 
ausência de escritura públi-
ca não impedirá o reconhe-
cimento da união por meio 
de uma ação judicial.

advogada Mayara Zatt explicou o 
processo do divórcio

lEgiSlaÇãO

Quero me separar e agora? 
tudo que você precisa saber sobre o divórcio

DIANA HEINz

Como é da natureza humana registrar momen-

tos e formar laços, surgiu o casamento. A união 

oficial entre duas pessoas nada mais é do que 

cultural. De forma religiosa ou civil, juntar as esco-

vas de dente é diferente conforme o país. A legislação 

muda, as regras são diferentes, os hábitos também. No 

Brasil, em 2014, uma pesquisa revelou que 57,1% dos 

brasileiros com mais de 15 anos, vivem em algum tipo 

de união conjugal. 

Porém, como disse o filósofo Nicolau Maquiavel 

tudo que tem começo tem fim. O número de divór-

cios consensuais realizados pelos cartórios de notas do 

país, durante a pandemia no ano passado, aumentou 

18,7%. Nesta semana a advogada Mayara Zatt esteve no 

podcast da Rádio Líder FM, Papo de Quinta, e explicou 

questões que envolvem o divórcio. É possível escutar o 

episódio pelo Spotify, Soundcloud ou Wh3.com.br. 

Divulgação

Para saber como a união 
será finalizada é necessário 
analisar a vontade das par-
tes e alguns requisitos le-
gais. A principal diferen-
ça entre as modalidades de 
divórcio, consensual e liti-
gioso, está na forma como 
poderá ser processado o pe-
dido de divórcio, ou seja, se 
o procedimento será rea-
lizado pela via judicial ou 
pela via extrajudicial (em 
cartório). A via extrajudi-
cial poderá ser escolhida 
nos casos em que o divór-
cio é consensual e se o ca-
sal não possuir filhos me-
nores de idade. Estando 
aptos para o divórcio con-

sensual, o advogado irá pre-
parar um termo de divórcio 
do qual o cartório elabo-
rará uma Escritura Públi-
ca. Esta será assinada pelos 
cônjuges em cartório e logo 
o casal estará divorciado.

Já nos casos em que o 
divórcio é litigioso, ou seja, 
quando as partes não en-
tram em consenso so-
bre questões como a divi-
são dos bens, alimentos e 
a guarda dos filhos, é obri-
gatório que o processo de 
divórcio ocorra na via ju-
dicial, sendo que a de-
cisão acerca de cada um 
dos termos do divórcio fi-
cará a cargo do juiz.

Pergunta: Qual é a diferença entre 
casamento civil e união estável?

Tanto para o casamento, 
quanto para a união estável, 

as opções de regimes de 
bens são as mesmas.

P: Como dar entrada no divórcio?
r: Quando duas pessoas 

casadas querem pôr fim ao 
casamento, a solução jurídi-
ca adequada é fazer o divórcio. 
Para se divorciar é necessário 
escolher um advogado de con-
fiança e reunir a documentação 
necessária para o processo. No 
caso de divórcio consensual, o 
local correto para dar entrada 
é o cartório de qualquer locali-

dade. Você poderá solicitar o di-
vórcio em qualquer tabelionato 
de notas, independentemente 
de onde tenha realizado o seu 
casamento. Por outro lado, o 
divórcio litigioso (não consen-
sual) acontece no Poder Judi-
ciário, obrigatoriamente. Nesse 
caso, existem regras específicas 
do lugar onde o processo deve 
acontecer. 

TiPOS dE diVóRCiO: 
CONSENSUAL E NÃO CONSENSUAL

P: Quando um casal que morou junto por 
anos, mas não casou oficialmente, se 

separa é preciso dar entrada no divórcio?

r: Sim. É necessário que 
seja formalizada a dissolu-
ção da união estável para que 
haja divisão de bens, acor-
do entre pagamento de pen-
são alimentícia para o com-
panheiro se for necessário, 
além de outras formalidades. 
Quando um casal em união 

estável decide se separar, é 
preciso que esta separação 
seja formalizada por meio de 
uma dissolução de união es-
tável. A nomenclatura correta 
para o ato jurídico que forma-
liza a separação de um casal 
que vivia em união estável é a 
dissolução, e não o divórcio.

P: Como dar entrada na dissolução 
da união estável?

r: Para fazer dissolu-
ção da união extrajudicial, ou 
seja, em cartório, terá que ha-
ver consenso entre as partes 
em relação à partilha de bens 
e não poderá haver filhos me-
nores de idade. Você poderá 
fazer a dissolução em cartório 

mesmo que não tenha feito o 
registro da sua união estável. 
A dissolução de união está-
vel será judicial no caso de o 
casal ter filhos menores ou fi-
lhos incapazes de agir sem as-
sistência ou representação de 
um adulto.
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iPVa 2021
Prazo para pagamento em cota única do 
iPVa termina na segunda-feira 
DIANA HEINz

Neste ano quem tem ve-
ículos emplacados em San-
ta Catarina vai pagar de Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
5,53% mais barato do que em 
2020. . O índice acompanha 
a tabela da Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe), utilizada pela Se-
cretaria da Fazenda (SEF/SC) 
como base de cálculo. A re-
dução média do imposto re-

ferente ao valor venal para os 
veículos emplacados em San-
ta Catarina é de 4,39%. Além 
dos automóveis, que corres-
pondem a 57,76% da frota cata-
rinense, houve diminuição no 
IPVA de 4,74% para camione-
tas e utilitários; de 2,03% para 
caminhões; de 2,69% para ôni-
bus e micro-ônibus; de 1,75% 
para motos e similares; e de 
1,70% para motorcasas.

Proprietários de veícu-
los com placas que terminam 
em 1, que optarem por pagar 

o IPVA em cota única, podem 
quitar a primeira parcela até 
segunda-feira (1º). O prazo 
para pagamento em três ve-
zes sem juros terminou no úl-
timo dia 10.

alíQuOTaS VigEnTES 
nO ESTadO

- 2% para veículos de pas-
seio, utilitários e motor-casa, 
nacionais ou estrangeiros;

- 1% para veículos de duas 
ou três rodas e os de trans-
porte de carga ou passageiros 

(coletivos), nacionais ou es-
trangeiros;

- 1% para veículos desti-
nados à locação, de proprie-
dade de locadoras de veículos 
ou por elas arrendados me-
diante contrato de arrenda-
mento mercantil.

alíQuOTaS dE iPVa EM 
OuTROS ESTadOS

Rio Grande do Sul: 3%
Paraná: 3,5%,
São Paulo: 4%
Rio de Janeiro: 4%

Prazo para pagamento em três vezes sem juros terminou no último dia 10

Arquivo/O Líder

DIANA HEINz

A Unopar polo de Mara-
vilha fará na próxima sema-
na três dias de aula inaugural 
para os calouros. Em 2020, 
a universidade fez um en-
contro com todos os acadê-
micos de primeira viagem. 
Neste ano a equipe de pro-
fissionais da instituição fará 
na quarta (3), quinta (4) e sex-

ta-feira (5) aulas inaugurais para 
calouros dos tecnólogos, ba-
charelados e licenciaturas. A 
decisão da divisão de dias ocor-
reu em razão da pandemia. 

O período letivo inicia dia 
8 de Fevereiro. Conforme a 
equipe, os cursos semipresen-
ciais, com aulas semanais no 
polo aguardam a decisão dos 
órgãos competentes para a li-
beração dos encontros físicos.

RETORnO
unopar terá aulas 
inaugurais na 
próxima semana 

VERãO CHuVOSO Dois casos da doença foram confirmados em 
dezembro e município ainda investiga outros sete suspeitos

Com 39 focos do mosquito, 
Maravilha alerta população para 
risco de novos casos de dengue 
CARINE ARENHARDT

Maravilha registrou dois 
casos de dengue em dezem-
bro do último ano, fato que 
reforçou a situação de alerta 
no município. As duas pes-
soas diagnosticadas, que 
residem no centro da cida-
de e na Linha Arabutã, já 
se recuperaram da doença, 
no entanto a preocupação 
é com possibilidade de no-
vos casos. 

Com 39 focos do Aedes 
aegypti, o município segue 
considerado infestado pelo 
mosquito. O número é supe-
rior ao registrado neste mes-
mo período de 2020, quan-
do o município somava 36 

Coordenadora da Sala de Situação no município, Richelly Soares, alerta população

focos. Conforme a coorde-
nadora da Sala de Situação, 
Richelly Soares, o município 

saiu da situação de epide-
mia, enfrentada no ano pas-
sado, no entanto o cenário 

atual também demanda de 
muita atenção por parte da 
população. 

Richelly destaca que 
com a chegada do verão e a 
volta da época de chuvas, o 
risco de contágio da dengue 
aumenta, pois cresce a for-
mação de criadouros do Ae-
des aegypti fora e dentro de 
casa. Por isso que a preven-
ção deve ser mantida e cada 
morador ser responsável 
por seu imóvel, verificando 
locais que possam ser po-
tenciais criadouros do mos-
quito. O descarte incorre-
to do lixo também continua 
sendo um problema no mu-
nicípio, contribuindo para o 
surgimento de criadouros. 

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

O Conselho Deliberativo 
do Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (Ceja) de Maravi-
lha se reuniu nesta semana para 
definir a direção temporária da 
instituição de ensino. A medi-
da foi necessária após pedido 
de dispensa da função da dire-
tora geral e as duas assessoras 
que estavam a frente do Ceja. 

Conforme o coordena-
dor regional de Educação, Erno 
Schwerz, a professora Leoni 
Galon, foi escolhida pelo Con-

selho Deliberativo para ocu-
par a função de diretora, até 
que se faça nova eleição. O 
novo processo de eleição vai 
ocorrer com a participação 
da comunidade escolar, en-
volvendo professores, alu-
nos e equipe pedagógica e ad-
ministrativa, que irão votar 
para escolher o novo gestor. 

Schwerz destaca que an-
tes da votação para escolha 
da direção, será feita a eleição 
para definir integrantes do novo 
Conselho Deliberativo. O pro-
cesso deve ocorrer em março.  

ElEiÇãO
após pedido de 
dispensa, Ceja vai 
escolher nova direção 

Coordenador regional de Educação, Erno Schwerz

Arquivo/O Líder
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PlanEJaMEnTO Comitê de Educação ainda avalia planos de retorno seguro de outras unidades

Seis escolas públicas de Maravilha já têm 
planos aprovados para retorno das aulas 

As escolas da rede muni-
cipal, estadual e privada tra-
balham desde o ano passado 
na elaboração dos planos de 
contingência para receber os 
alunos no retorno das ativi-
dades presenciais. Em Ma-
ravilha, os planos de con-
tingência são analisados 
pelos integrantes do Comi-
tê Municipal de Educação, 
o qual já aprovou os pla-
nos de seis escolas púbicas 
e três instituições privadas. 

Já estão homologados 
pelo comitê os planos das 
escolas Centro Educacional 
Mundo Infantil (Caic), Rai-
mundo Veyt, Monteiro Lo-
bato, Santa Terezinha, João 
XXIII, Nossa Senhora da Sale-
te e das escolas privadas Dom 
Sistema Educacional, Cen-
tro de Ensino Inovar e Cen-
tro Clínico Espaço Aprender. 

As representantes do co-
mitê municipal de retorno 
às aulas, nutricionista Cris-
tiane Tremea e a biomédi-
ca Patrícia Tumelero avaliam 
que até a primeira semana 

de fevereiro todos os demais 
planos devem ser avaliados, 
ajustados e homologados, 
permitindo o início do novo 
ano letivo. 

Conforme a secretária de 
Educação Cleusamar Preuss, 
capacitações com informa-
ções sobre o retorno já estão 
sendo realizadas com os di-
retores e o próximo público 
são os professores, serven-
tes, merendeiras, motoristas 

do transporte escolar e se-
tor de alimentação. O retorno 
vai obedecer, rigorosamente, 
medidas sanitárias que tra-
tam do transporte escolar, 
número de alunos em sala, 
turnos, adequação de espa-
ços, uso de equipamentos de 
proteção individual, alimen-
tação escolar, atividades pe-
dagógicas, gestão de pessoas 
e todos aspectos da rotina do 
setor de educação.

diRETOR da ESCOla 
nOSSa SEnHORa da 
SalETE aValia RETORnO 

Em entrevista à Rádio Lí-
der, o diretor da Escola Esta-
dual Nossa Senhora da Sa-
lete, Odair Batistello (Odi), 
reforçou que a conscientiza-
ção de pais e alunos é funda-
mental para o modelo fun-
cionar, mesmo havendo 
fiscalização dentro da esco-
la. Sobre os modelos, o pre-

sencial se caracteriza por escolas 
que têm poucos alunos nas sa-
las e não vão precisar usar o re-
curso remoto. Nas demais ins-
tituições, o sistema será misto, 
onde o número de estudan-
tes por sala é superior a 30 pes-
soas. Neste sistema o estudan-
te terá dias com aulas presenciais 
e dias para ficar em casa e fazer 
os trabalhos de forma remota.  

Cada família poderá tam-
bém optar se deseja que o aluno 
participe das aulas presenciais 
ou continue apenas na modali-
dade de ensino remoto, fazen-
do em casa o acompanhamento 
do conteúdo, provas e trabalhos.

Os estudantes que parti-
ciparem de atividades presen-
ciais nas escolas, assim como 
professores e demais servido-
res, terão que se adequar as no-
vas regras, para evitar ao máximo 
aglomerações.  Entre elas, três 
momentos para intervalo, com 
alternância dos grupos, a mes-
ma aula com três a quatro pe-
ríodos consecutivos, restrição 
na circulação dentro da esco-
la, horários e entradas diferen-

tes na unidade de ensino (tam-
bém por grupos) e permanência 
das turmas na mesma sala. 

O professor afirmou que o 
plano de contingência também 
pode passar por alterações, de 
acordo com a necessidade de 
cada unidade escolar. Ele ressal-
ta ainda que professores, equipe 
administrativa e demais servido-
res de cada escola terão um pa-
pel fundamental na fiscalização 
do cumprimento das regras. Para 
Batistello, um dos grandes desa-
fios é manter o distanciamento 
entre os alunos, especialmente 
entre crianças dos anos iniciais. 

Divulgação

Comitê se reúne para avaliar planos das escolas

Diretor da Escola Estadual nossa 
Senhora da Salete, Odair Batistello

Ederson Abi /O Líder

Visita debateu planejamento dos núcleos

Na quinta-feira (28) o Con-
sultor Regional do Progra-
ma Empreender, região Extre-
mo-Oeste, Osvaldo Antonio 
Mota, reuniu-se com a consul-
tora do Programa Empreen-
der na Associação Empresa-
rial de Maravilha, Renata Mattia, 
para alinhar ações para os 14 
núcleos ativos na entidade. 

Foi repassado ao Mota os 
planejamentos dos núcleos, 
para viabilizar recursos e condi-
ções para a realização dos mes-

mos. Os projetos incluem inicia-
tivas como: acesso ao mercado, 
produtividade, gestão empre-
sarial, representatividade, en-
tre outros. “É sempre muito im-
portante contar com o apoio do 
consultor regional para alinhar 
algumas ações. Ano passado ti-
vemos êxito em vários projetos 
e temos certeza que para 2021 
será da mesma forma. Agrade-
cemos a visita do Mota e os ali-
nhamentos feitos na oportuni-
dade”, destacou Renata Mattia.

ViSiTa
Consultor Regional do Programa 
Empreender visita aE de Maravilha

Divulgação

Valorizar iniciativas que 
possam ajudar no desenvolvi-
mento das propriedades e tam-
bém contribuir com a forma-
ção educacional faz parte dos 
objetivos do Fundo de Desen-
volvimento Regional da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG. 
Nesse sentido, em 2020, desta-
cam-se dois projetos que foram 
contemplados visando o agro-
negócio – aquisição de equipa-
mento de ensacar silagem, do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Agricultura Familiar (Sintraf) 
que abrange cinco municípios: 
São Carlos, Águas de Chapecó, 
Cunhataí, Planalto Alegre e Ca-
xambu do Sul, todos em San-
ta Catarina, e captação e arma-
zenamento de água, da Escola 
de Ensino Médio Casa Familiar 
Rural Regional de Alpestre/RS.

O projeto do Sintraf, de-
senvolvido em parceria com a 

SiCREdi
fundo de desenvolvimento Regional 
apoia entidades do agronegócio

Equipamento de ensacar silagem 

Epagri e Secretaria da Agricul-
tura, ajuda pequenos produ-
tores de leite, de até nove mil 
litros por mês, para baixar o cus-
to de produção. “Este equipa-
mento vai ajudar em torno de 
20% dos agricultores dos mu-
nicípios que abrangemos. Atu-
almente, eles fazem este traba-

lho com trator e ensiladeira, o 
que gera alto custo, ou ainda 
parte deles não tem silagem ar-
mazenada. Graças ao Sicredi, 
conseguimos viabilizar a com-
pra da máquina, pois não terí-
amos condições de adquiri-la 
para disponibilizá-la aos produ-
tores”, disse o coordenador-geral 

do Sintraf, Maicon Dion Endler. 
Para ter direito à máquina, 

os interessados devem ser as-
sociados do Sicredi ou do Sin-
traf, como forma de valorizar 
as duas instituições envolvi-
das diretamente com o pro-
jeto, conforme organização 
previamente determinada.

Divulgação
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MUNICíPIOS

bOM JESuS dO OESTE
Epagri presta contas e apresenta plano de trabalho

Devido ao convênio anu-
al entre a Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária e Extensão Ru-
ral de Santa Catarina (Epagri) 
e a administração de Bom Je-
sus do Oeste, a equipe da Epa-
gri realizou no último dia 22 
a prestação de contas dos tra-
balhos desenvolvidos pelo es-
critório local em 2020, bem 
como a entrega do planejamen-
to das atividades para 2021. 

Estiveram reunidos o pre-
feito, Airton Antonio Reinehr, 
o secretário de Administração, 
Sidnei Luiz Walker, o gerente da 
regional de Palmitos, Mircon 
Fruahauf, e as extensionistas 

Equipe da Epagri apresentou o planejamento para este ano

Adriane Menin e Bruna Bastos.
De acordo com o secre-

tário de Administração, Sid-
nei Luiz Walker, a Epagri tem 
um papel muito importante 
nas ações com os agricultores 

do município, prestando servi-
ços de consultoria, assistência, 
orientação, assessoria e acom-
panhamento. Realiza tam-
bém palestras, oficinas, reuni-
ões, treinamentos, cursos, dias 

de campo e outras atividades.
Para o prefeito, Air-

ton Antonio Reinehr, a reu-
nião foi muito positiva e a 
parceria entre administra-
ção e Epagri continua. 

Charlaine Kreuz/ Ascom Prefeitura

A Federação Catarinen-
se dos Municípios (Fecam) 
empossou neste mês a nova 
diretoria da entidade para 
condução dos trabalhos do 
período 2021/2022. A pre-
feita de Cunha Porã, Luzia 
Iliane Vacarin, foi indicada 
pela Amerios para integrar 
a diretoria da Fecam, repre-
sentando a região. Ela assu-
me o cargo de segunda se-
cretária.

Para a prefeita Luzia 
Iliane Vacarin, que é vice
-presidente da Amerios, as-
sumir o cargo de segunda 
secretária junto à Fecam é 
uma honra e oportunidade 
de levar as demandas que 

EMPOSSada Ela ocupa o cargo de segunda secretária na federação e 
vai representar os municípios da Amerios 

Prefeita luzia Vacarin 
avalia participação junto à 
diretoria da fecam

os municípios pequenos 
exigem e precisam. “Nos-
sa região é essencialmente 
agrícola e uma das nossas 
bandeiras é trabalhar em 
projetos para as épocas di-
fíceis de estiagem, como o 
incentivo às cisternas, as-
sim como na implementa-
ção da luz trifásica para as 
cidades pequenas”, cita a 
prefeita.

Outra bandeira defen-
dida pela gestora é com re-
lação à infraestrutura jun-
to às BRs, principalmente 
no que tange a logística das 
empresas da região, que de-
mandam de acessos para 
viabilidade de seus negó-
cios. “Somos oito prefeitos 
que compõe a executiva da 
Fecam, e vamos trabalhar 
para atender os municí-
pios catarinenses dentro da 
perspectiva do desenvolvi-
mento de todos eles”, pon-
tua Luzia.

Fotos: Divulgação

nova diretoria da Fecam empossada

Prefeita de Cunha Porã foi 
indicada pela amerios

A longa estiagem do segun-
do semestre de 2020 castigou a 
agricultura, o que levou a admi-
nistração de Flor do Sertão de-
cretar situação de emergência. 
A produção ficou comprometi-
da e para aliviar os custos do pro-
dutor foi aprovada uma lei que 
reduz em 60% o valor das ho-
ras-máquina de serviços pres-
tados pela prefeitura - entre 
eles a confecção de silagem.

O volume de silagem, prin-
cipal alimento para o gado lei-
teiro, reduziu consideravel-
mente, chegando a 20% do total 
produzido em outros anos. 
Mesmo assim, o Programa de 

Confecção de Silagem da Se-
cretaria de Agricultura já re-
alizou o serviço em mais de 
250 hectares. A informação é 
do secretário, Renato Perin, 
que acompanha os serviços.

Segundo Perin, aproxima-
damente 80 produtores já fo-
ram atendidos, mas no momen-
to as máquinas estão paradas. 
“O tempo chuvoso impossibi-
lita o serviço, tanto de confec-
ção de silagem quanto de plan-
tio, mas assim que normalizar 
estaremos retomando os ser-
viços para atender a deman-
da e não deixar nenhum produ-
tor sem atendimento”, informa.

flOR dO SERTãO

CunHa PORã

Programa de Confecção 
de Silagem atende 
mais de 80 produtores 

Reunião com apicultores 
reitera parceria e 
incentivo à atividade

Serviço já foi feito em mais de 250 hectares

Divulgação

Uma reunião envolven-
do representantes da Associa-
ção dos Apicultores foi realizada 
na tarde de terça-feira (26) em 
Cunha Porã. De acordo com o 
secretário de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, Vil-
son Kempfer, o encontro obje-
tivou renovar o convênio entre 
o município e a Associação dos 
Apicultores, que prevê a assis-
tência técnica através do Sebrae 
por um período de dez meses. 

Desde que foi firmado este 
convênio, a produção de mel au-
mentou de forma significativa 
e, conforme o secretário, tam-
bém é uma nova atividade que 
gera desenvolvimento econô-
mico local. “No futuro estuda-
se a possibilidade da construção 
da Casa do Mel. Com isso esta-
remos fazendo o processamen-
to do produto no próprio mu-
nicípio, o que poderá agregar 
ainda mais valor ao mel comer-

cializado”, afirma o secretário.
Na avaliação do vice-pre-

feito, Rafael Augusto Böer, a in-
tenção do Governo Municipal é 
dar continuidade a esta parce-
ria, possibilitando a ampliação 
para que mais famílias sejam in-
tegradas a associação. Confor-
me os dados da Associação, hoje 
são 843 colmeias em produção, 
representando um crescimen-
to de 41%. Para a safra 2020/2021 
o grupo estima uma produção 
de 21.075 quilos, em torno de 25 
quilos por caixa. Com relação à 
produção, cerca de 90% é ven-
dida à indústria de forma coleti-
va, enquanto 10% é oriunda de 
vendas direto ao consumidor.

Estes índices positivos, se-
gundo os apicultores, são atri-
buídos à qualificação e assistên-
cia técnica que tem promovido 
uma atividade mais profissiona-
lizada com envolvimento das 15 
famílias envolvidas no projeto. 
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A Secretaria de Saúde de Maravilha está 
elaborando um edital de credenciamento de 
médicos para que os mesmos prestem servi-
ço de exames de imagens com o aparelho de 
ultrassonografia do município. O edital deve 
ser lançado no site da prefeitura  na segun-
da quinzena de fevereiro. O aparelho de ul-
trassom é utilizado atualmente para acompa-
nhamento das gestantes do município com a 
ginecologista da rede de saúde pública.

Com o credenciamento a secretaria pre-
tende chamar médicos aptos a realizar ultras-
som de mama, de abdome, das articulações, 
tireoide entre outros. Conforme explicou a 
secretária Miriane Sartori, a demanda pelos 
exames é alta e com o credenciamento a rede 
pública conseguirá dar mais agilidade ao exa-
me além de baratear o custo.

aparelho de ultrassom está no 
Centro Especializado em Saúde

MaRaVilHa Objetivo é oferecer ultrassom de mama, abdome, 
articulações, tireoide, entre outros 

Saúde vai credenciar médicos 
e ampliar programa de 
ultrassonografias

Divulgação

Estudantes do Ensi-
no Médio, ou de cursos su-
periores na área da edu-
cação podem se inscrever 
nas vagas de estágio dispo-
nibilizadas pela prefeitu-
ra de Maravilha. O municí-
pio divulgou nesta semana 
que os estagiários irão tra-
balhar em escolas munici-

pais do município. As vagas 
contemplam maiores de 16 
anos. Interessados podem 
entregar o currículo no se-
tor de Recursos Humanos 
da prefeitura de segunda a 
sexta-feira em horário co-
mercial. O estágio é remu-
nerado e oportuniza es-
tudantes e acadêmicos. 

OPORTunidadE
Maravilha abre vagas 
para estágio em 
escolas municipais

Estagiários remunerados irão trabalhar em escolas municipais do município

Arquivo/O Líder
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Alesc reinicia os trabalhos na 
segunda-feira (1º)

Na próxima segunda-
-feira (1º), a Assembleia 
Legislativa de SC (Alesc) 
volta aos trabalhos após 
o recesso de fim de ano. 
A primeira 
decisão é a 
escolha do 
presidente, 
que está re-
servada, por 
acordo, para 
o emedebista 
Mauro de 
Nadal (foto). 
A votação é 
aberta e nominal, ou seja, 
cada deputado é chamado 
para declarar seu voto ao 
microfone. O presidente 
eleito tomará posse na 

mesma sessão e convocará 
outra para a eleição dos 
demais membros da Mesa 
Diretora. Na terça-feira (2),  
deve ocorrer  a tradicional 

mensagem 
do gover-
nador para 
abertura 
oficial da 
sessão legis-
lativa. Apesar 
dos dias em 
recesso, o 
Parlamento 
reuniu-se 

de forma emergencial 
em janeiro para votar a 
soltura do atual presidente 
da Alesc, deputado Julio 
Garcia (PSD). 

As eleições para a 
presidência da Câmara e 
do Senado devem dividir 
a bancada catarinense 
em Brasília. Nas últimas 
semanas houve movimen-
tação no Estado em busca 
de votos e de alianças para 
as votações, marcadas para 
1º de fevereiro. Em Santa 
Catarina, a maioria dos 
deputados faz mistério, 
mas ocorrerá uma divisão 
entre Arthur Lira (PP/AL), 
que tem apoio do Palácio 
do Planalto, e Baleia Rossi 
(MDB/SP), apadrinhado 
por Rodrigo Maia (DEM/
RJ), atual presidente. Da-
niel Freitas, Caroline De 
Toni e Coronel Armando 

(todos do PSL) já firma-
ram apoio a Lira. Aliados 
esperam contar ainda com 
Darci de Matos e Ricardo 
Guidi (ambos do PSD), e 
Helio Costa (Rep). 

Por outro lado, aliados 
de Rossi contam com o 
apoio dos emedebistas 
Carlos Chiodini, Celso 

Maldaner e Rogério Peni-
nha Mendonça. Na lista, 
estariam também Carmen 
Zanotto (Cidadania), 
Pedro Uczai (PT) e Fábio 
Schiochet (PSL). 

Ângela Amin (PP), 
Geovânia de Sá (PSDB) e 
Rodrigo Coelho (PSB), que  
não declararam posição, 

são contados, em alguns 
casos, nas duas listas. Já 
Gilson Marques (Novo) 
declarou voto em Marcel 
Van Hattem (Novo/RS). 

No Senado, a disputa 
principal ocorre entre 
Simone Tebet (MDB/MS) 
e Rodrigo Pacheco (DEM/
MG). Os catarinenses Dário 
Berger (MDB) e Esperidião 
Amin (PP) apoiam Tebet, 
enquanto Jorginho Mello 
(PL), seguindo tendência do 
Planalto, está com Pacheco. 
Fundamental para definir 
o futuro do Congresso, as 
eleições na Câmara e no 
Senado devem contar com 
traições de ambos os lados. 
O voto é secreto. 

RCN - 611 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

Internet dobra participação nas 
vendas de Natal em SC

A Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo de SC (Fe-
comércio/SC) divulgou 
nesta semana um raio-x 
dos consumidores no 
último Natal. Segundo 
estudo da entidade, pela 
primeira vez em cinco 
anos, o local de compra foi 
mais importante do que 
o preço na avaliação de 
quem comprou presentes. 
Isso seria um reflexo da 
pandemia e insegurança 
ao circular pelo comér-

cio. Com isso, a internet 
ganhou espaço - passou de 
5,9% em 2019 para 14,4% 
em 2020 - e roubou espaço 
do comércio de rua e dos 
shoppings, que perderam 
participação. Além disso, 
o medo do vírus também 
fez cair a pesquisa de pre-
ço, de 66,9% para 55,8%. 
Também caiu o número 
médio de presentes - de 4,6 
no ano passado para 4,2 
agora. Vestuário, brinque-
dos, calçados, e chocolates 
lideraram a preferência. 

Como votarão os catarinenses na 
eleição da Câmara e do Senado

INSUFICIENTE A 
 Até o início desta 
semana, Santa Catarina 
havia recebido 212 
mil doses de vacinas 
- 47 mil da Oxford/
Astrazeneca e 165 
mil da Coronavac. A 
quantidade é suficiente 
para imunizar 106 mil 
catarinenses, já que são 
duas doses por pessoa. 
O número não atinge o 
mínimo de profissionais 
de saúde estimados 
no plano estadual de 
vacinação, de 134 mil. 
Nesta fase, também 
haveria imunização para 
275 mil idosos acima 
de 75 anos. A chegada 
de novos insumos deve 
acelerar o processo. 
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FIESC - ASSESSORIA DE IMPRENSA -  

NOTÍCIAS 
FIESC

Empregadores e trabalhadores 
formalizam acordo para atualizar o 

piso regional

para atualizar o mínimo regional durante reu-
nião no dia 20 de janeiro. Os pisos acordados 
para as quatro faixas foram de R$ 1.281,00, R$ 
1.329,00, R$ 1.404,00 e R$ 1.467,00, com eleva-
ção média de 5,45%.

O presidente da FIESC, Mario Cezar de 
Aguiar, e o diretor da Federação dos Trabalha-
dores no Comércio (FECESC), Ivo Castanheira, 
assinaram a formalização do acordo para atu-
alizar o piso regional de Santa Catarina, no dia 
22 de janeiro, em Florianópolis, com transmis-
são pelo YouTube da FIESC. Agora, o resultado 
da negociação será entregue ao governo de 
SC que encaminha à Assembleia Legislativa 
(Alesc) o projeto de lei para apreciação e apro-
vação. 

As federações empresariais, as centrais 
sindicais e federações de trabalhadores de 
Santa Catarina chegaram a um consenso 

Foto: Filipe Scotti

Presidente da FIESC, Mario Aguiar (e), e diretor da Fecesc, Ivo 
Castanheira (d), representaram empregadores e trabalhadores na 
assinatura do documento.

MARCOS SANTOS/USP

Disputa é marcada por mistério e possibilidade de traições. Voto é secreto
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gILBErto aUgUsto
Um dos covers mais 
famosos de Elvis Presley 
no Brasil, Gilberto 

augusto morreu no 
dia 24 de janeiro, aos 44 

anos, vítima de covid-19. Ele era fã do 
cantor e, com apenas 15 anos, começou a 
homenagear o astro da música em eventos 
e shows. Em 1993 tornou-se conhecido ao 
conquistar o prêmio Melhor Elvis do Brasil, 
no Programa Raul Gil. Em 2007, Gilberto foi 
escolhido como o Melhor Elvis Cover e, por 
conta disso, participou da divulgação do 
DVD de Elvis, lançado pela Warner no Brasil.

LILIanE aMorIM
a blogueira Liliane 
amorim morreu no dia 24 
de janeiro, aos 26 anos, 
vítima de complicações 

de uma cirurgia de 
lipoaspiração. Ela estava internada em 
estado grave desde o último dia 17. 
Reunindo mais de 175 mil seguidores no 
instagram, Liliane abordava conteúdos de 
moda e beleza.

pLÍnIo nUnEs
O jornalista e escritor 
Plínio nunes morreu no 
dia 26 de janeiro, aos 66 
anos. Ele lutava contra 

um câncer no intestino 
e sofreu um acidente vascular cerebral. 
Trabalhava no Correio do Povo, onde era 
revisor do jornal. já foi redator na Rádio 
Gaúcha e repórter de polícia em Zero hora. 

O jornalista ainda mantinha o blog Vida 
Curiosa, no qual escrevia sobre temas do 
cotidiano

Ygona MoUra
a influencer Ygona 
Moura morreu no dia 
27 de janeiro, vítima 

de covid-19. Com mais 
de 200 mil seguidores 

no instagram, ela foi diagnosticada após 
participar de uma festa no início do ano.

sEnILo roQUE MarMItt
Faleceu no dia 21 de janeiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
62 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
assembleia de Deus de Romelândia e 
sepultado no cemitério municipal.

roMaLIno dos santos
Faleceu no dia 23 de janeiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
59 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha. 

VaLdECIr MagrInI
Faleceu no dia 23 de janeiro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 69 
anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério 
municipal São Miguel e almas. 

paULo dE soUZa LIMa
Faleceu no dia 26 de janeiro, no hospital 
São josé de Maravilha, aos 64 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Congregacional 

OBITUÁRIO

Com uma vida dedi-
cada a política, educação 
e comunicação, Eloy José 
Ranzi deixou um legado 
importante para o desen-
volvimento de Santa Cata-
rina, e especialmente para 
a região Oeste e o municí-
pio de Maravilha, onde foi 
eleito prefeito e vice-prefei-
to. Com 79 anos, ele morreu 
no último dia 23, após per-
manecer 15 dias internado 
em Florianópolis para tra-
tamento de saúde. 

Eloy Ranzi nasceu em 
15 de junho de 1941, em 
Sarandi, no Rio Grande do 
Sul. Casou com Jussara das 
Graças Ranzi, com quem 

luTO Em sua carreira política, ele ocupou o cargo de prefeito e vice-prefeito em Maravilha e deputado estadual

Eloy José Ranzi deixa legado na 
política local e estadual

teve Eliandra Maria, Lucia-
na Mara e Andréia. Após 
a formação em Letras, foi 

professor, diretor de escola 
e coordenador de ensino de 
Santa Catarina.

Em Maravilha, foi elei-
to prefeito e exerceu o man-
dato de 1977 a 1983, pela 
Aliança Renovadora Nacio-
nal (Arena). Inúmeras obras 
foram realizadas em sua 
gestão, destacando a vinda 
das agências bancárias Besc 
e Caixa Econômica Federal, 
Posto do Ipesc, delegacia de 
Serviço Militar, Liga Mara-
vilhense de Futebol e a ele-
vação da Comarca em 2ª en-
trância. Durante o mandato, 
Ranzi, ainda, presidiu a As-
sociação dos Municípios do 
Oeste de Santa Catarina 

(Amosc), em 1979 e 1980. 
Em sua gestão de prefei-

to e coordenador educacio-
nal, a educação teve amplo 
destaque, desde o atendi-
mento da pré-escola ao en-
sino de 1° e 2° graus, com a 
implantação e construção 
de diversas escolas isola-
das, ampliações de escolas 
estaduais e a construção da 
Escola Técnica de Comércio 
Rui Barbosa, além do Giná-
sio de Esportes Gelso Tadeu 
Lara, foi também o respon-
sável por formar, organizar 
e presidir a primeira turma 
da Câmara Junior – JCI.

Já pelo Partido Demo-
crático Social (PDS), foi de-

putado estadual com 18.134 
votos, tomou posse em 1983 
e foi vice-líder da bancada 
do partido durante todo o 
mandato. Ainda na vida po-
lítica, em 1988, foi eleito vi-
ce-prefeito de Maravilha, na 
chapa encabeçada por Mi-
guel Nemirski, para o perí-
odo de 1989 a 1992. 

De 1994 a 1995, presidiu 
o Instituto de Previdência 
do Estado de Santa Catarina 
(Iprev) e voltou a ocupar o 
cargo entre 1999 e 2002. Foi 
presidente fundador da As-
sociação dos Ex-deputados 
Catarinense, onde se en-
contrava como presidente. 
Atualmente era sócio-pro-

luTO OfiCial
no sábado (23), o 
prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, decretou 
luto oficial de três 
dias pelo falecimento 
de Eloy josé Ranzi. 
O velório ocorreu em 
Maravilha, na Câmara 
de Vereadores, onde 
familiares, amigos, 
autoridades locais, 
regionais e estaduais 
prestaram as últimas 
homenagens.

Divulgação

prietário da Rádio Difuso-
ra 90.3 FM, criada em 1977, 
com sede em Maravilha.

do Brasil e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

raUL CorrEIa
Faleceu dia 26 de janeiro, em sua residência, 
aos 87 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

gEntIL dE soUZa antUnEs
Faleceu no dia 27 de janeiro, no hospital 
de Romelândia, aos 86 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Brasil para Cristo em 
Romelândia e sepultado no cemitério 
municipal de Romelândia. 

aMadEU BorgEs
Faleceu no dia 28 de janeiro, em sua 
residência, aos 68 anos. Seu corpo foi 
velado na Linha Boa Esperança e sepultado 
no cemitério municipal da Linha Boa 

Esperança.

CLaUdEtE LUrdEs da Costa
Faleceu no dia 28 de janeiro, no hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 54 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
católico de Guaraciaba.

nELson ForCELInI
Faleceu no dia 29 de janeiro, no hospital 
Regional, aos 75 anos. Seu corpo foi velado 
na Linha Santo isidoro, em Belmonte, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

atILIo dE soUZa dIas
Faleceu no dia 29 de janeiro, no hospital São 
josé de Maravilha, aos 85 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica da Sede Rosário 
de Romelândia e sepultado no cemitério da 
comunidade.
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COTIDIANO

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNsITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar Rodoviária

COnTRabandO Veículo estava adaptado e com compartimentos 
lotados de mercadorias

Polícia Militar apreende 
caminhão com 400 caixas de 
vinho em Modelo

A Polícia Militar, em con-
tinuidade das atividades da 
Operação Hórus, apreen-
deu durante a noite de quar-
ta-feira (27), um caminhão 
com carroceria adaptada 
para o transporte de leite, 
carregado de vinho, no mu-

nicípio de Modelo.
O veículo foi localiza-

do e apreendido pela Polí-
cia Militar após uma denún-
cia. Ao realizar vistoria no 
caminhão, a PM constatou 
na parte interna do com-
partimento do tanque, gran-

de quantidades de caixas de 
vinhos. Foram aproximada-
mente 400 caixas de vinho, 
de diversas marcas, da Ar-
gentina. Os compartimen-
tos internos do tanque esta-
vam praticamente cheios até 

a escotilha de entrada.
O veículo juntamente com 

as mercadorias ficará recolhi-
do junto ao quartel da Polí-
cia Militar de Modelo, para 
posterior encaminhamento a 
Receita Federal.

Fotos: Polícia Militar

Caminhão estava estacionado e o motorista não foi localizado pela Polícia Militar Segundo a PM, veículo estava com compartimentos lotados de vinhos em garrafa

A Polícia Mili-
tar de Maravilha cum-
priu um manda-
do de prisão na tarde 
de quarta-feira (27), 
por volta das 16h50, 
no Bairro Floresta.

O mandado foi expe-

dido pelo Fórum da Co-
marca de Maravilha pelo 
homem não ter cum-
prido com o pagamento 
da pensão alimentícia. 

Ele foi encaminhado 
para a Unidade Prisional 
Avançada de Maravilha.

POlíCia MiliTaR
Homem é preso por não 
pagar pensão alimentícia

PaRa-bRiSa dOS VEíCulOS

Nesta semana será discutido acerca do para-brisa do ve-
ículo, e se constitui infração de trânsito transitar sem ele, 
uma vez que não é equipamento obrigatório. 

De fato a resolução nº 14 do Conselho Nacional de Trân-
sito, que estabelece os equipamentos obrigatórios para to-
dos os veículos automotores, não traz o para-brisa entre 
seus itens. 

Porém, não há dúvidas de que ele é um importante com-
ponente do veículo, já que dificulta que objetos eventual-
mente lançados atinjam os ocupantes, ou que estes sejam 
ejetados para fora do veículo em caso de acidentes, propor-
cionando mais segurança. 

O para-brisa também proporciona conforto, bloquean-
do raios ultravioleta, trazendo maior conforto acústico, con-
forto térmico e muito mais. 

Os vidros do carro podem ser responsáveis por até 45% 
da resistência mecânica da carroceria, em caso de aciden-
tes, evitando o esmagamento das pessoas no seu interior, 
sendo que em caso de acidentes frontais, o acionamento do 
airbag depende da perfeita fixação do vidro para-brisa, por-
que é nele que o airbag se apoia para proteger o passageiro.

Levando tudo isso em conta é que o Conselho Estadual 
de Trânsito de Santa Catarina concluiu que a não utilização 
de para-brisa em veículos automotores implica na infração 
de conduzir o veículo em mau estado de conservação, com-
prometendo a segurança, sujeitando o proprietário à pena-
lidade de multa no valor de R$195,23, sendo aplicável ain-
da a medida administrativa de retenção do veículo para a 
regularização.

Tenham todos uma boa semana.

ExECuÇãO

TRÂnSiTO

após prisão de suspeitos, delegada comenta 
assassinato e investigação em flor do Sertão

Mulher fica ferida após bater carro contra 
muro em Maravilha

O jornalismo do Jor-
nal O Líder conversou, nes-
ta semana, com a delegada 
da Polícia Civil, Joelma Al-
berton, que comentou so-
bre o caso de assassina-
to em Flor do Sertão. 

O crime foi no últi-
mo sábado (23), quan-
do um homem de 43 anos 
foi executado em um bar 
no interior do município. 

De acordo com a delega-

da, a investigação começou 
logo após o fato e a equipe 
levantou provas e informa-
ções nos últimos dias. Um 
homem de 25 e outro de 32 
anos foram presos suspei-
tos do crime, após se apre-
sentarem na delegacia com 
a presença de um advogado. 

A delegada desta-
cou a rápida resposta que 
a Polícia Civil deu à so-
ciedade após o crime

Arquivo/O Líder

Delegada joelma alberton atua nos municípios da Comarca da Polícia Civil de Maravilha

Corpo de Bombeiros

Uma mulher colidiu o 
veículo contra o muro de 
uma residência na Aveni-
da Presidente Kennedy, em 
Maravilha. O acidente foi re-
gistrado pela Polícia Mili-
tar e Corpo de Bombeiros 
às 11h45 de segunda-feira 

(25), quando o veículo Celta 
saiu na pista e bateu contra 
o muro de uma residência.

A motorista foi encon-
trada pelo Corpo de Bom-
beiros já fora do carro, sen-
tada em uma cadeira sendo 
amparada por morado-

res. Ela estava com feri-
mentos no rosto e confusa. 

A mulher foi atendi-
da e encaminhada para o 
Hospital São José de Ma-
ravilha pelo Samu. 

Ainda, a equipe do Cor-
po de Bombeiros atendeu 

no local dois idosos, mo-
radores da residência, que 
recusaram encaminha-
mento ao hospital e assi-
naram termo de recusa.

Veículo ficou danificado após 
colisão contra muro de residência
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ESPORTE

 ONEIDE BEhLING
REPERCuSSãO dO CláSSiCO 
E o Gre-Nal? Que coisa louca é o futebol! Não foi o jogo ines-

quecível pelo desempenho. Mas esse clássico pode ter encami-
nhado o título do Internacional no Brasileirão. O técnico Abel 
Braga conseguiu tranquilizar um time que não ganhava do ri-
val há 11 jogos. Fez os jogadores jogarem com calma, tranquili-
dade e ainda deu para esse grupo um poder de reação incrível. 
Em qualquer outro Gre-Nal, o Inter se entregaria ao tomar o gol 
de Jean Pyerre. Não se entregou! Somando os minutos em cam-
po, o Inter jogou mais futebol. Eu vi mais bola no lado vermelho 
no primeiro tempo. Internacional foi melhor sim.

aRbiTRagEM 
Nesse clássico fica a situação de que o árbitro prejudicou 

o Grêmio. O assoprador de apito não assinalou pênalti no Fer-
reira. E aos 50 minutos do segundo tempo Edenilson cabeceia 
muito perto do Kannemann, que estava com o braço aberto. 
Faltou o árbitro ir até o VAR verificar o lance e mostrar a ima-
gem que foi divulgada somente horas depois do apito final. Se 
o árbitro tivesse tomado essa atitude evitaria toda a discussão 
acalorada. As imagens do grupo Globo não eram definitivas 
naquele momento. Com a imagem, mais aberta, é nítido que a 
bola bate no braço de Kannemann. Muitos analistas de arbitra-
gem voltaram atrás, mudaram de opinião, após analisar o lan-
ce novamente. A penalidade marcada foi correta. Mas o lance 
do Ferreira... Houve um tranco do Nonato, nas costas do atleta 
gremista. Pênalti não marcado.

agORa Vai 
A possibilidade de levantar a tão sonhada taça já é esperada 

pelo torcedor colorado, que não fala em outro assunto. Restam 
seis jogos para o Inter confirmar a conquista. Domingo (31), às 
18h15, no Beira-Rio, tem o Bragantino. Dia 04/02, às 21h, na Are-
na da Baixada, desafio é diante do Athletico-PR. No dia 10/02, às 
19h, Beira-Rio, duelo será contra o Sport Recife. Depois tem as 
pelejas contra os cariocas, fora de casa, Vasco e Flamengo. Brasi-
leirão fecha para o Inter com Corinthians em casa.

libERTadORES 
O sonho da glória eterna! No imponente estádio Maracanã, 

os finalistas Palmeiras e Santos se encontrarão, às 17h deste sá-
bado (30), para a final única da Conmebol Libertadores. O ar-
gentino Patricio Hernán Loustau é quem vai apitar a decisão. 
Um eliminou o River Plate e o outro Boca Juniors. Uma final 
100% brasileira.

QuEM SERá CaMPEãO?
O Palmeiras é superior ao Santos para ser campeão. Tem 

jogadores muito perigosos no ataque: Luiz Adriano e Ronny, 
cada um com cinco gols. Agora, não podemos subestimar o 
Santos. Não foi em vão que eliminou o Grêmio e derrotou o 
Boca Juniors. Sem dúvida que o jogador mais destacado é Ma-
rinho. Sem esquecer do baixinho Soteldo. Com jogadores tão 
ofensivos dos dois lados aposto em muitos gols. Tudo indica 
que as equipes sairão para o ataque desde o início da partida.

ElEnCO Além desses, grupo vai ter mais novidades nos próximos dias 

associação Maravilha futsal 
divulga contratados para 2021

A diretoria da Associação 
Maravilha Futsal (AMAF) agi-
liza os reforços e renovações 
com atletas para a tempora-
da 2021. Já foram anuncia-
dos três reforços e uma reno-
vação. Em relação ao ano de 
2020 a equipe adulta tem a 
permanência do técnico Beni 
e teve a renovação com o jo-
gador Richard.

REnOVadO
natural de Palma Sola 
Richard Schmitt Elias 
atua com fixo/ala, tem 
24 anos e 1,75 metros. 
no ano de 2020 ele jogou 
pela equipe de Maravilha 
e marcou quatro gols na 
temporada.

Richard já defendia a equipe 
Maravilhense na temporada 2020

CaRaS nOVaS 
a direção pensou em reforçar não só 
na linha, mas também no gol e para 
isso foi em busca de um goleiro. De 
São Miguel do Oeste vem Wélinton 
Felipe Villa Mateus. Em 2018 jogou 
pela asme São Miguel. Em 2019, ele 
defendeu o jhoni Gol, de São Miguel 
do Oeste, em uma parceria com a 
administração municipal, para a 
disputa dos jogos abertos de Santa 
Catarina. Wéliton tem 22 anos e 1,74 
metro de altura. 
Outra cara nova para 2021 na aMaF 
Maravilha é o ala adriano (Dida). O 
atleta atuou na temporada de 2020 
na afucs de Seberi. Dida é natural de 
Caçapava do Sul/RS tem 31anos e 
altura de 1,68 metro. no ano passado 
marcou dois gols pela equipe gaúcha. 
Renan (alemão) é o nome do mais 
novo fixo/ala a acertar com amaf 
Maravilha, anunciado pela direção. Ele 
também vem da afucs Seberi onde 
atuou na temporada de 2020. Renan 
tem 26 anos e altura de 1,87 metro. 
“não marquei gols na temporada 
passada, mas em compensação 
evitei que minha equipe sofresse 
vários”, disse. Renan é natural de 

Carlos Barbosa/RS.
na tarde de quarta-feira (27), a direção 
da aMaF-Maravilha anunciou mais 
dois reforços. O primeiro, Felipe 
Farias Rodrigues (jabú), é natural de 
Wagner na Bahia, mas teve a criação 
no Estado de Goiás.  jabú é pivô tem 
21 anos e 1,84 metro de altura. Em 
2020 não atuou e em 2018 e 2019 
defendeu a FiB de Bauru/SP.  
a outra novidade anunciada pela 
diretoria é de Pernambuco, cidade 
de Feira nova e é mais um ala. 

ambidestro, Suelligton Batista da 
Silva, foi artilheiro por onde passou. 
Ele foi artilheiro pela Copa Passira 
sub-20, em 2019, Copa Mata 
norte sub-20 em 2019 também, 
Campeonato intermunicipal da 
região de Feira nova no ano de 2019. 
Silva foi atleta revelação da Copa 
juventude Limoeiro, de 2019, e do 
pernambucano 2020 de futebol 7. Ele 
tem 21 anos, altura de 1,74 metro e já 
defendeu as equipes do imperial Bom 
jardim, aDC Carpina e Tamandaré. 

Fotos: Divulgação

Goleiro Wéliton é natural de São Miguel do Oeste Em 2020, Dida defendeu a equipe da afucs de Seberi/RS

jogador alemão vem da cidade gaúcha de Carlos Barbosa jabú vem do Estado de Goias Suelligton foi artilheiro em três competições e 
revelação em mais duas



Com 39 focos do mosquito, Maravilha alerta 
população para risco de novos casos de dengue 

PÁGINA 20

> COVID-19

> BRUCELOSE E TUBERCULOSE 

> AGRICULTURA  

> NOVOS EXAMES
Município amplia vacinação 
de profissionais da saúde 
Mais 180 doses chegaram para Maravilha 
nesta semana, dando continuidade ao plano de 
imunização

Dois casos da doença foram confirmados em dezembro e município ainda investiga outros sete suspeitos 

A obrigatoriedade faz parte da portaria número 44 que 
entrou em vigor em 4 de janeiro deste ano 

Informações coletadas funcionam como ferramentas 
que podem auxiliar o produtor no manejo da doença

Saúde vai credenciar médicos para 
ampliar programa de ultrassonografias

PÁGINA 10

PÁGINA 23

Produtores de leite devem 
apresentar exames aos 
laticínios

Nova plataforma vai 
monitorar ferrugem da soja 

PÁGINA 12

PÁGINA 18

Objetivo é oferecer ultrassom 
de mama, abdome, articulações, 
tireoide, entre outros 

Divulgação
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