Rede Estadual de Ensino se prepara para iniciar ano letivo com aulas presenciais
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ESPERANÇA

Profissionais da Saúde e pessoas institucionalizadas
recebem as primeiras doses da vacina contra a Covid-19

Estela Serpa/O Líder

Maravilha recebeu nesta
semana as primeiras
294 doses e aguarda a
chegada de uma nova
remessa do Ministério
da Saúde. Em conjunto
com a Amerios, prefeito
Sandro Donati também
avalia a possibilidade
de compra da vacina
PÁGINA 13

NOVO GOVERNO

Sandro Donati segue nomeação de
secretários municipais
Divulgação

O último anúncio foi o nome de
Airto Gonçalves, que assume
como secretário de Transportes
e Obras. A principal mudança já
confirmada foi na Secretaria de
Educação, pasta assumida por
Cleusamar Preuss
Página 6
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DIA DO APOSENTADO
DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

A VACINA CHEGOU. E DAÍ?
Salve caros leitores. O ano começou, e após tantas
pressões, discussões e vaidades, estamos tendo (devagar, é bem verdade) a vacinação andando aqui em nosso país. Mas e daí? O que muda com isso? Por enquanto,
pouco ou quase nada. Afinal, as doses que foram destinadas ao estado catarinense sequer vão permitir a vacinação de todos os profissionais da área da saúde. Outra
coisa: Em relação a vacinação do grande grupo da população, e aí estamos necessariamente falando em começar pelos idosos, pessoas com comorbidades, etc, a lógica nos aponta que isto vai necessariamente demorar.
Afinal de contas, o Brasil é um país com 220 milhões de
habitantes, e precisa, em lógico cálculo, 440 milhões de
doses da vacina, já que são duas doses por habitante. Em
resumo, isto tudo vai demorar. Mas ao menos já vemos
uma luz ao final do túnel. A vacina está chegando, e isto
é o que importa.

E OS CUIDADOS?
Diferentemente do que muitos pensam, sequer há
como aventar a possibilidade de reduzir cuidados, retirar
máscaras, reunir grandes grupos em aglomerações. Isto
porque, além de não haver vacinas para todos, ela não chega a um total grau de eficácia capaz de garantir que ninguém mais seja contaminado. Aliás, é importante todos
acreditarem que a vacina terá que ser repetida ano a ano,
certamente. Afinal, o vírus é mutante e derivado da H1N1,
aquele vírus da gripe, que se modifica a cada ano e que enseja também uma vacinação anual. Resumo da conversa,
os grandes laboratórios que estão (e estarão) produzindo a
vacina anti-Covid podem ter certeza de permanente trabalho. E lógico permanente faturamento, tal e qual com a vacina contra a gripe.

Sicoob prepara semana com redução na
taxa do consignado
Divulgação

O Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
– irá reduzir as taxas do crédito consignado em comemoração ao Dia do Aposentado, comemorado em 24 de janeiro. A
promoção “Dia do Aposentado
é no Sicoob” já começou e é válida até terça-feira (26).
De acordo com Francisco
Silvio Reposse Junior, diretor
Comercial e de Canais do Centro Cooperativo Sicoob (CCS)
- conjunto das instituições de
âmbito nacional do Sistema –,
o objetivo é, além de fomentar a comercialização do crédito consignado na modalidade
INSS, prestar uma homenagem
aos aposentados pelos anos de

dedicação ao trabalho. “Ainda mais em um período delicado pelo qual estamos passando,
que nossos idosos precisam de
crédito a taxas ainda mais justas do que o praticado no mercado”, diz.
Estarão à disposição taxas
promocionais com reduções
de até 21%, quando comparado às tabelas praticadas fora da
promoção. Além das taxas mais
atrativas, a contratação é simples e o desconto é feito direto
no benefício.
As cooperativas financeiras são uma alternativa mais
justa para as pessoas que buscam crédito. Uma das linhas
mais atrativas do Sistema é o

Quem tiver interesse pode ir até uma agência Sicoob e fazer a contratação

crédito consignado. A contratação pode ser feita em uma das

agências do Sicoob, por cooperados e não cooperados.

CHARGE

ECONOMIA JÁ RESPONDE POSITIVAMENTE
Mas como o alento é importante, e a economia passa
necessariamente pela vacinação para também se recuperar, a vacina está chegando. Não apenas serve de consolo, mas também é importante mola propulsora para a
retomada da economia. Prova disso é a reação da própria Bolsa de Valores, que teve o índice IBOVESPA aumentado neste início de semana, com a simples chegada das vacinas, mesmo que em doses exíguas. Por fim, o
ano promete ser melhor que foi 2020. Lógico que nem há
como ser pior do que foi o ano passado. Mas é importante que saibamos que tudo virá a passos de formiguinha.
A conta gotas. Mas que venha. É o que importa neste momento. Bom ano a todos nós!
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radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

REDE FEMININA
A nova diretoria da
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha iniciou as atividades. O trabalho
voluntário sempre foi
reconhecido pela comunidade maravilhense, e a presidente reeleita, Meri Ranzan, está
confiante numa grande gestão. Estamos ao lado dessas corajosas voluntárias para auxiliá-las na divulgação de suas
campanhas. Sucesso amigas!

ADMINISTRAÇÃO
SANDRO E JONAS
Estamos acompanhando a
montagem de sua equipe
de governo e, pelos nomes
já escolhidos, teremos uma
grande administração dos
eleitos. A nossa certeza
de um grande governo,
até porque aqui se faz a
divulgação dos atos que
realmente acontecem em
nosso município. Se temos
uma imprensa séria e fora
de qualquer conotação
partidária, haveremos de
levar ao povo tudo o que
acontece em nosso meio.
São dirigentes muito bem
escolhidos e o povo terá
uma grande administração
em Maravilha, com um
Poder Legislativo forte ao
seu lado, tendo à frente a
prezada Marclei Grando na
presidência, e uma mesa
diretora de primeira. Nos dá
certeza da continuidade da
administração anterior!

LIÇÕES DE VIDA

A ESPERANÇA

“Dê o melhor de si no seu emprego. É um dos
melhores investimentos que você pode fazer.”

Iniciamos as vacinações. Voltamos a ver o horizonte de melhores dias para toda a população. O desejo é que tudo volte ao
normal e que a liberdade seja uma constante nas nossas vidas.
Ótimo trabalho do Ministério da Saúde, e extensivo a todos que
se envolveram no extermínio desse terrível mal. Aqui estamos
confiantes no trabalho da Secretaria de Saúde do município
e toda sua equipe. O pronunciamento do prefeito Sandro, por
ocasião da aplicação da primeira vacina, foi de um administrador arrojado, pois se for necessário o município irá adquirir as vacinas com recursos próprios. Falou com propriedade...

FALTA DE ESPELHO

VEM AÍ MAIS VACINAS
O governo da Índia liberou as exportações comerciais de 2 milhões de vacinas contra a covid-19, e as primeiras remessas foram enviadas para Brasil e Marrocos na sexta-feira (22), disse o secretário de Relações Exteriores da Índia à agência Reuters.
As vacinas desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford estão
sendo fabricadas no Serum Institute, na Índia, o maior produtor mundial de vacinas, que recebeu pedidos de
diversos países. Em resumo: só um pouco de calma que logo todos estaremos vacinados e livres desse mal!
Secom

A mudança do ano marcou também
uma virada de chave no projeto presidencial de Luciano Huck. Embora ninguém
confirme oficialmente que ele
será candidato, os sinais confirmam, cada vez mais, a intenção
de concorrer no ano que vem.
O mais recente movimento foi o apoio explícito, postado nas redes sociais, ao panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro, realizado sexta-feira
passada. A postura mais ativa em assuntos políticos também se refletiu na mobilização, com a participação de Huck,
para o envio de oxigênio para Manaus,
tema sobre o qual ele também se manifestou com contundência. Realmente tem gente que não tem espelho...
Divulgação

Nova ofensiva próimpeachment de
Bolsonaro inclui
Haddad e cia

LIQUIDA MARAVILHA
No início de fevereiro, entre os dias 6 a 13, teremos mais uma edição do Liquida Maravilha.
Será como nas edições anteriores, visando incrementar as vendas de nosso comércio. Sempre
foi iniciativa que trouxe ótimos resultados e o mesmo se espera da edição de 2021.Cada estabelecimento cria suas promoções e busca atrair clientes. Oportunidade de grandes negócios...

Opositores do governo Jair Bolsonaro (sem partido), como Haddad, Amoedo e cia, intensificaram campanhas pelo
impeachment do presidente e afirmam
que a mobilização social ganhou corpo
nos últimos dias, impulsionada pelo colapso da saúde em Manaus e pela reação negativa em relação ao início da vacinação no país. São os líderes políticos
que querem que o Brasil volte a ter corrupção e não admitem um governante dirigir uma nação sem a mídia nacional,
que nada mais é do que uma vergonha...
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PANDEMIA Mapa de risco desta semana tira a região Extremo Oeste
da classificação de risco gravíssimo
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Covid e vacina - contradição
lógica e coerência econômica
Se você tiver Covid e morrer de ataque cardíaco, o diagnóstico
de morte é Covid-19.
Se você for vacinado contra Covid-19 e morrer de ataque cardíaco, o diagnóstico de morte é ataque cardíaco.
Pode parecer uma piada, mas não é. Isso é o que está acontecendo na Europa, amplificado pela mídia ocidental e seus repetidores.
No entanto, a meu ver, conforme a lógica aristotélica, guia de um
raciocínio sólido, isto é eminentemente contraditório. Pela propriedade transitiva, de fato, se tem uma relação entre A e B e tem entre B
e C, daí tem também entre A e C. Lógico, não é?
Na prática clínica, incluindo as autópsias, um diagnóstico nunca
pode ser afirmado com certeza absoluta (probabilidade = 1) ou com
a sua exclusão (probabilidade = 0).
Qualquer diagnóstico é de fato apenas uma hipótese diagnóstica mais ou menos plausível. Vou fazer um exemplo extremo, digamos “escandaloso” para o bom senso: uma pessoa morta a dezenas
de balas poderia ter tido uma parada cardíaca pelo susto de ver que o
assassino estava prestes a matá-la: nenhuma autópsia jamais poderá
descartar essa hipótese, por mais remota que seja. A causa da morte
será “ferimentos à bala” com probabilidade 0,999... 9 e “parada cardíaca” com probabilidade de 0,000... 1.
Passando para grupos de pessoas (ou seja, em epidemiologia),
uma correlação estatisticamente significativa não implica uma ligação causal. Ou seja: a relação causa-efeito é possível, mas não está
comprovada nem (muito menos) excluída. Vejamos como exemplo
as duas situações a seguir:
1) Casos de morte associados a testes positivos para SARSCoV-2: a ligação causal (ou seja: o vírus matou a pessoa) é possível,
mas não foi comprovada nem excluída.
2) Casos de morte associados à vacinação contra SARS-CoV-2:
a relação causal (isto é: a vacina matou a pessoa) é possível, mas não
foi comprovada nem excluída.
Até agora, a teoria é irrefutável. E a prática?
Os casos do primeiro tipo (morte associada a um teste positivo)
são analisados regularmente pelo National Institute of Health. Em
16 de dezembro de 2020, 5.962 prontuários médicos foram examinados, mostrando que em média havia 3,6 outras doenças graves
pré-existentes e que apenas em 3,1% das mortes não ocorreram
outras patologias. Esta é uma amostra extremamente representativa de todos os 63.573 casos registrados desde o início da chamada “pandemia”.
A controvérsia “mortes COM / mortes PARA” Covid-19 desenvolvida com base nesses dados. Então os médicos estão ficando loucos? Não, a partir de 20 de abril de 2020 a OMS “enlouqueceu” e alterou os critérios, para grande satisfação do seu acionista majoritário e
vendedor de vacinas, Bill Gates. Imaginem os lucros disso.
Conclusão: nos casos do primeiro tipo, o nexo de causalidade é
sempre afirmado, mesmo que se trate de um erro de lógica.
Os casos do segundo tipo (morte associada à vacina) são investigados por autópsia. O caso mais sensacional diz respeito a 29
mortes na Noruega (4), mas há casos em todo o mundo (5), inclusive na Itália.
Em todos esses casos, surgiu até agora alguma patologia associada grave, que é sistematicamente registrada como causa de
morte. Em vez disso, as declarações oficiais vão até o absurdo lógico de excluir até mesmo um possível nexo de causalidade entre vacina e morte.
Conclusão: nos casos do segundo tipo exclui-se sempre o nexo
de causalidade, mesmo que se trate de um erro lógico de sinal oposto ao cometido nos casos do primeiro tipo.
Em conclusão, também será possível contestar tudo, menos as
evidências de que a mídia de massa, os políticos e os líderes da saúde
estão aplicando o truque de dois pesos e duas medidas. Na verdade,
dois fluxos (até de dinheiro), duas medidas!

Maravilha registra mais três
mortes por Covid-19

Divulgação

CARINE ARENHARDT
Maravilha registrou nesta semana mais três mortes
por complicações da Covid-19,
após permanecer aproximadamente três meses sem novas
confirmações. O último óbito
havia sido registrado em outubro de 2020, quando o município alcançou a marca de 20
mortes pela doença, no entanto o número subiu para 23 nesta semana.
O 21º óbito foi confirmado na segunda-feira (18), sendo
um paciente idoso, de 74 anos,
e com comorbidades. Ele estava
internado no Hospital São José
de Maravilha, desde dezembro quanto testou positivo para
a doença. O 22º óbito foi registrado na terça-feira (20), sendo
uma mulher de 55 anos. Ela era
hipertensa e estava internada
no Hospital Regional Terezinha
Gaio Basso de São Miguel do
Oeste. O 23º óbito foi na quintafeira (21), sendo uma idosa de
85 anos. Ela estava internada no
Hospital São José de Maravilha.
No boletim atualizado na
tarde de sexta-feira (22), a Secretaria de Saúde de Maravilha confirmou que o município
soma 1771 casos confirmados

Mapa de risco classifica as regiões em risco grave ou gravíssimo

da doença, dos quais 53 são
considerados ativos e 1695 re-

cuperados. Cinco pacientes estão internados para tratamen-

MAPA DE RISCO
A Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina atualizou na quarta-feira
(20) o mapa de risco, o qual aponta
nove regiões com risco gravíssimo.
Oeste, Alto Uruguai Catarinense, MeioOeste, Alto Vale do Rio do Peixe, Serra,
Grande Florianópolis, Foz do Rio do Itajaí,
Nordeste, e Planalto Norte estão com
bandeira vermelha.

to da doença e 109 pessoas são
monitoradas.

A região Extremo Oeste, da qual
Maravilha faz parte, estava com
bandeira vermelha na semana anterior,
mas nesta semana foi enquadrada
como risco grave. Também receberam
bandeira laranja as regiões de Xanxerê,
Alto Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí,
Carbonífera, Laguna e Extremo-Sul.
Nenhuma região está no nível alto
(amarelo) ou moderado (azul).

VERBA

Deputada Luciane Carminatti anuncia
R$ 100 mil para escola de Maravilha
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

NELCIR DALL´AGNOL
Uma emenda da deputada estadual Luciane Carminatti está aprovada e sancionada na Lei Orçamentária
Anual de 2021. A informação foi confirmada pela deputada em entrevista para a
Rádio Líder FM. Na oportunidade Luciane falou sobre
os desafios de 2020 e também projetou o ano de 2021.
Referente a verba anunciada, a deputada destaca
que o valor é destinado para
a EEB Santa Terezinha que
fica no Bairro União, em Maravilha. O valor de R$ 100
mil será para conserto do

telhado do educandário.
O recurso é via emen-

da parlamentar impositiva e
a execução será pela Secre-

taria Estadual de Educação,
pois a escola é estadual.
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VOLTA AS AULAS
Em menos de um mês alunos da rede estadual devem retornar as aulas presenciais em um esquema estudado pela Secretaria
de Educação. A novidade é um formato de subgrupos que frequentarão as unidades escolares em dias distintos. Pais que não quiserem que seus filhos frequentem o ambiente podem optar pelo estudo remoto. A chegada da vacina e o retorno às aulas na nossa região
demonstram um cenário de melhora. O otimismo de 2021 chega a
um bom momento, mesmo que de forma gradual e lenta. É preciso prestar atenção às boas notícias e ser contagiado de esperança.
Diana Heinz, jornalista

É O QUE IMPORTA
Vacina da Covid
Tomar ou não tomar? É preciso respeitar a opinião de cada um, mas há também
de se fazer uma boa reflexão. Quando uma escolha minha pode afetar a saúde de
outra pessoa, é preciso considerar além da “minha vontade”. Já ouviu falar na imunidade de rebanho? É quando se consegue imunizar uma boa parcela da população
contra uma doença, aumentando assim a proteção para todos, mesmo daqueles
ainda não vacinados. Até que toda população tenha acesso a vacina serão meses,
anos talvez, então é fundamental que aqueles com direito de já receber a dose pensem também nos demais. Temos muitos casos de pessoas que só acreditaram na
gravidade da doença quando um membro da família apresentou sintomas graves ou
morreu por complicações da Covid-19. Esperamos que casos assim não se repitam.
É hora de pensar no coletivo, acreditar na ciência e não em conversa de rede social.
Carine Arenhardt, jornalista

MOMENTO HISTÓRICO

Nesta semana, estive no Hospital São José com a competentíssima equipe da unidade para presenciar um momento histórico e que preenche o coração de esperança. A cena especial foi a aplicação da vacina contra o coronavírus para os profissionais que tanto lutam na linha de frente. É um momento único. Em alguns meses, a
cena se tornará algo comum, mas com profundo significado de luta e perseverança.
Ederson Abi, jornalista

Campanha Sicredi
A Sicredi Alto Uruguai está com a campanha ativa: Juntos fazemos o
bem. A ação visa beneficiar entidades sociais locais com parte dos recursos investidos. É como diz aquele ditado: uma mão lava a outra. Ao aplicar qualquer valor é só indicar uma instituição beneficente de Maravilha
para ser contemplada também. No fim, todos saem ganhando!
Cleiton Ferrasso, jornalista

Quando Madre Teresa recebeu
o Prêmio Nobel da Paz, fizeram
a seguinte pergunta: “O que
podemos fazer para promover
a paz mundial?”. É uma questão
aparentemente complexa, o que
você responderia? É possível
pensar em diversas coisas, mas
muitas ideias são difíceis de
realmente colocar em prática.
Entretanto, a religiosa apenas
respondeu: “Voltem para seus
lares e amem suas famílias”.
Ah, que lição de vida! Bom ano
a todos...
Camilla Constantin,
jornalista
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MARAVILHA A principal mudança já confirmada foi na Secretaria de Educação, pasta assumida por Cleusamar Preuss

Com poucas mudanças nos nomes, Donati
segue nomeação de secretários municipais
CARINE ARENHARDT
O prefeito de Maravilha Sandro Donati anunciou nesta semana mais um
nome escolhido para comandar as secretariais e departamentos do Executivo
Municipal. O último anúncio foi o nome de Airto Gonçalves, que assume como secretário de Transportes e
Obras. O novo secretário já
iniciou o trabalho, acompanhando equipes que atuam
em estradas do interior de
Maravilha.

Os primeiros nomes que
compõe a lista de secretários
municipais foram confirmados ainda em dezembro. No
último mês de 2020, o governo municipal anunciou que
Miriane Sartori segue no comando da secretaria de Saúde, Cleiton Borgaro na Secretaria de Administração e
Fazenda e Igor Eduardo Damaren como Procurador Geral do município.
Em janeiro, Donati também confirmou que Luiz Robert retornaria para a direção geral do setor de Obras,

Cleiton Borgaro e Igor Eduardo Damaren também foram confirmados ainda em
dezembro

Transportes e Urbanismo e
a secretária Kathiucya Lara

Immig continua a frente da
Assistência Social.
Fotos: Divulgação

MUDANÇA NA

EDUCAÇÃO
A principal mudança anunciada pelo novo governo
foi na secretaria de Educação. A pedagoga
Cleusamar Preuss assumiu a pasta neste mês e
tem como principal desafio a execução do plano
de retorno às aulas, condução da equipe e novos
investimentos na Educação do município. O retorno
das aulas presenciais na rede municipal ainda não
tem data definida.

Miriane Sartori foi o primeiro nome confirmado

Cleusamar Preuss assumiu a pasta da Educação

Kathiucya Lara Immig segue na Assistência Social

NOMEAÇÕES

PENDENTES
Até o fechamento desta edição, na tarde de
sexta-feira (22), Sandro Donati ainda não
havia confirmado os nomes que assumem
o comando das secretarias de Agricultura,
Indústria e Comércio, Esporte, Juventude
e Lazer e os departamentos de Cultura e
Trânsito.
Luiz Robert é o diretor geral do setor de Obras, Transportes e Urbanismo

Para crescer
precisa mudar;
para mudar
precisa se conhecer;
para se conhecer
precisa coragem
isso é terapia

Atendimento
On-line
dr.deny.alfano

(49) 9.8895-5231

Airto Gonçalves assume como secretário de Transportes e Obras

RECEBEMOS O CORRESPONDENTE
AO QUE DAMOS
No mundo regido por Deus, ninguém
engana nem é enganado. Na verdade, estamos num mundo sem roubos, um mundo de amplas perspectivas, um mundo onde se efetua rigorosa
prestação de contas. Quem dá, recebe; quem rouba, é roubado; quem atira algo a outrem, recebe o troco. Todos os fatos e todas as coisas partem
de nós mesmos e voltam para nós.
Livro: Mensagens
de Luz
Sou filho de Deus

Sou alegre
Sou feliz
Sou saudável

Muito obrigado,
obrigado, obrigado,
obrigado!
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EM MARAVILHA Parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Regional teve início neste mês e já conta com dez novos pedidos

Iniciativa garante mais
agilidade nos processos de
licenciamento ambiental
Camilla Constantin/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN
Os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos maravilhenses são feitos agora através
do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (Conder). Antes, o
trabalho era realizado por
meio do Instituto do Meio
Ambiente (IMA).
A mudança tem como
principal objetivo desburocratizar o trâmite e acelerar
os processos, já que o sistema é online. De acordo com
o diretor geral de Planejamento Urbano, Berlin Marcos Felippin, é uma iniciativa que ajuda a promover o
desenvolvimento econômico
do município.
Ele explica, por exemplo,
que o processo de um loteamento que levava de um a
dois anos é finalizado agora
em no máximo 120 dias. “As
regras e requisitos são como
antes, isso não é um atalho. É
algo sério e totalmente transparente, de acordo com tudo
que a legislação ambiental
exige”, afirma.

Diretor geral de Planejamento Urbano, Berlin Marcos Felippin, destaca os benefícios
da mudança

NOVOS PEDIDOS
A mudança teve início
neste mês e já conta com dez
novos pedidos. Felippin conta que seis deles já foram para
a lista de vistoria e, estando de
acordo com os requisitos exigidos, em poucos dias devem
obter a licença.
Quem tiver dúvidas sobre a mudança pode mandar
e-mail para: ambiental@conder.sc.gov.br, ou ainda obter
mais informações no próprio
site do Conder. “Muitos acham
que precisa ir até a prefeitura,
mas não, o pedido é feito online, apresentando a documentação exigida”, esclarece.

PROCESSOS JÁ EXISTENTES
– COMO FICAM?
O prefeito de Maravilha, Sandro Donati, esteve em reunião

LUIZ CARLOS
PRATES
Não culpar ninguém

com representante do Instituto do Meio Ambiente para conversar sobre a transferência dos
processos de licenciamento já
existentes. O objetivo é apoiar
quem deseja empreender e investir em Maravilha, garantindo
maior agilidade.
Quem possui processos em
andamento pode fazer a solicitação de troca, passando a ser analisados pelo Conder, desde que
atendam a alguns critérios da legislação ambiental. “Nosso esforço será para que o Consórcio,
dentro da mais rigorosa legislação
ambiental, consiga analisar com
mais celeridade os que puderem
ser transferidos”, afirma Donati.
Divulgação

Sandro Donati participou de reunião para tratar sobre a transferência dos processos
que aguardam análise

FÉRIAS

AME

Sofia Helena é sorteada para receber
tratamento gratuito
CARINE ARENHARDT
Os organizadores da Campanha Ame Sofia Helena promoveram uma live na noite de
quinta-feira (21), para anunciar que Sofia Helena Helfer foi
sorteada para receber o tratamento gratuito da Atrofia Muscular Espinhal (AME). A criança, que reside com a família
em Saudades, foi contemplada no sorteio da Novartis Brasil, para receber o Zolgensma,
medicamento usado para tratar crianças com a doença.
Durante a live, os pais da
Sofia, João Marcos e Silvana,
anunciaram ainda a suspen-

Acabei de ler uma frase que faz pensar, frase que é rejeitada pelos mandriões. E quem são os mandriões? São os
mais ou menos 80% dos brasileiros que só trabalham empurrados pelas necessidades e que mesmo assim vivem gemendo o abençoado trabalho. Abençoado sim. Alguns estúpidos, num passado remoto, para assustar, condicionar e
escravizar pessoas, inventaram o “pecado” e a condenação
humana ao trabalho. – “Comerás o pão com o suor do teu
rosto”? Não foi isso o que os energúmenos inventaram em
nome de um deus? A frase a que me referi está no livro “A
Arte da Criatividade”, de Rod Judkins. Formidável. A frase é
esta: - “Se você prefere o feriado a ir trabalhar, deve mudar
sua vida agora”. Claro que multidões preferem o feriado, são
os que também fuxicam no calendário a procurar por feriadões ou pelo próximo feriado. Não deviam ter nascido.
Não é o trabalho que incomoda, é a incompetência. O trabalho é maldição “divina” para os indolentes, para os que
só trabalham pelo salário, a maioria estonteante. Vale para
os casamentos errados. A culpa não foi dele ou dela, que
se revela um traste depois de um tempo de relacionamento, que se revela pessoa desagradável, depressiva ou violenta, chata, enfim. Se o frustrado tivesse observado bem
teria visto de antemão os problemas do namorado ou namorada. Qual nada. Hoje se conhecem num boteco – as
chamadas baladas – e já saem para o sexo... É o que anda
por aí. Ficam na moita, mentindo para os amigos e para as
famílias e depois se queixam da sorte quando, finalmente,
“descobrem” que ele ou ela não prestava. Mas quem fez a
escolha errada também não vale nada. Sem essa de que o
culpado é ele ou ela. Os dois são “culpados”, um por ser o
que é e o outro por ter fingido não ver os defeitos de personalidade do “sonho”... Santo ninguém é, empregos angelicais nenhum é ou será. Mas quem tem olhos de perceber e
ouvidos de escutar não erra o “tiro” na escolha do trabalho
nem na do parceiro. Muito difícil o erro nas pessoas sensíveis, agudas observadoras, pessoas que não se deixam encantar pelos cantos de sereia dos trastes. Baixemos o dedo,
se há um culpado somos nós mesmos. Seja no que for.

são da campanha que arrecadava recursos para a compra do Zolgensma. O objetivo
da campanha, autorizada e fiscalizada pelo Ministério Público, era arrecadar um montante aproximado de R$ 12
milhões. A família anunciou
ainda que o valor já arrecadado será destinado para outras campanhas voltadas para
crianças com AME, com o devido acompanhamento e autorização do Ministério Público.
A aplicação do medicamento Zolgensma na Sofia Helena deve ocorrer em Curitiba,
no entanto ainda não foi divulgada a data do procedimento.

Divulgação

Você já “ouviu” a conversa aí de cima? Então, a compreensão vai ficar melhor. Quem escolhe bem seu parceiro, ele ou ela, para a vida, não se cansa da parceria. Ontem
ouvi o que de há muito não ouvia: férias conjugais. Era só
o que faltava. Quando um casal precisa ou curte férias conjugais, um para lá outro para cá, coitados, que façam logo o
divórcio. Ninguém se cansa do que gosta.

SEXO
Num site de jornalismo havia uma publicidade junto
com técnicas para sexo na terceira idade. Idiotas. Baita estupidez. O sexo para os “veteranos” não é sexo propriamente dito, é carinho, é aconchego, é estar juntos, agarradinhos,
se for o caso. Não, os estúpidos querem performances de
jovens soldados de 21 anos. Nada como a ignorância. Sexo
para os idosos é companheirismo. Deve ser..

FALTA DIZER

Sofia Helena com os pais João e Silvana, durante a live de quinta-feira

O cara é um exemplo para os mandriões que andam por
aí arrastando chinelos. Falo do Joe Biden, “novo” presidente
americano. O sujeito tem 78 anos, um vetusto, todavia, faz
uma hora de ginástica por dia e carrega sobre os ombros o
maior peso do mundo: governo dos Estados Unidos. Lição
para os aposentados de pijama, saudáveis, que andam por
aí chorando suas nulidades existenciais.
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MARAVILHA

Com nova diretoria empossada,
Rede Feminina retoma
projetos de humanização
Empossada neste mês,
a nova diretoria da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha já trabalha
nas ações e projetos voltados
para as mulheres. Méri Ranzan continua como presidente da entidade filantrópica e
destaca estar confiante que
neste ano as ações de humanização possam ser retomadas com todos os cuidados,
devido a pandemia. Alguns
trabalhos já foram iniciados.
Ela ainda agradece as
voluntárias, poder público e a comunidade em geral que não mede esforços
para manter a entidade em
funcionamento. “Agradecemos imensamente também as doações recebidas da
Mhnet, valor doado do troco solidário de R$ 1.135,50;
do Sicredi, informando o repasse da ação solidária “Juntos Fazemos o Bem” no valor

de R$ 29.870,00; da Odonto Top que repassou R$
3.200,00 da “Campanha Outubro Rosa”; Ação Entre Amigos realizada com o prêmio
da Construtora Oliveira, que
rendeu R$ 1.644,00; e uma
doação de R$ 1.000,00 para
a Rede Feminina de Presidente Getúlio, devido a enchente no final do último
ano”, destaca a presidente.

PROJETOS RETOMADOS
A Rede Feminina já
retomou algumas
ações de humanização,
como o Projeto Vida
Mulher, Visita Rosa
e Brechó Solidário.
Projetos envolvendo o
grupo das acometidas,
como socialização e
artesanato, continuam
suspensos devido a
Covid-19.
Fotos: Divulgação

Boa sorte Ao utilizar produtos e serviços da cooperativa, o associado
receberá raspadinhas

Sulcredi lança campanha de
prêmios Cooperou, raspou, ganhou
Cleiton Ferrasso/O Líder

Cleiton Ferrasso
Em comemoração aos 15
anos de atendimento, a Sulcredi lançou a campanha de
prêmios Cooperou, raspou,
ganhou. Cada associado da
cooperativa pode participar.
O objetivo é tornar a cooperativa ainda mais forte através
da capitalização. O encerramento da campanha será na
assembleia de prestação de
contas do ano de 2021, que
ocorrerá nos primeiros meses de 2022.
Ao utilizar produtos e serviços da Sulcredi, o associado
receberá raspadinhas. Àquelas não premiadas, deverão
ser preenchidas no verso com
o número da conta do associado e depositadas em urnas disponíveis em todas as

agências. As raspadinhas participarão do sorteio dos 4 prêmios de R$ 15 mil no final da
campanha. Podem participar
pessoas físicas e jurídicas que
sejam sócias da cooperativa.

Cooperou, raspou ganhou!
- Serão premiados 239 sócios
- 235 raspadinhas premiadas, com valores de R$100 a
R$1 mil
- Mais 4 sorteios de R$ 15 mil cada ao final da campanha
- Serão mais de R$ 100 mil distribuídos em prêmios

bloco de produtor

Agricultores devem prestar contas das
notas até dia 31

Nova diretoria assumiu neste mês

Confiram os atendimentos já foram retomados

No final deste mês encerra o prazo para os agricultores
prestarem contas das notas
fiscais usadas em 2020. As notas que foram retiradas e não
usadas devem ser renovadas. Eles devem se dirigir até
a Secretária da Agricultura,
de Maravilha, munidos com
todos os blocos pendentes.
A prestação de contas é
importante, já que o valor informado em movimentação agropecuária determina quanto o município recebe
de retorno. Para os agriculto-

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

res é fundamental que mantenham em dia os blocos, pois

é a base de cálculo para o recebimento dos bônus. O ho-

rário de atendimento é das
7h30 às 11h e das 13h às 17h.
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“Um líder é um
vendedor de
esperança.”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Napoleão Bonaparte

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Mercado eleva projeção para
inflação em 2021
Após inflação de 4,52% em 2020, o mercado financeiro elevou, pela segunda semana consecutiva, as projeções de alta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) em 2021, de 3,34% para 3,43%. Os dados constam no relatório Focus, divulgado na manhã de segunda-feira (18) pelo Banco Central (BC). Para o próximo ano,
as estimativas para o indicador se mantiveram inalteradas em relação à semana anterior, em 3,50%. Os economistas veem o dólar negociado a R$ 5,00 ao fim deste ano
e a R$ 4,90, em dezembro de 2022. Já a Selic deve encerrar 2021 em 3,25% ao ano, subindo para 4,75% a.a. até o fim do próximo ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne nesta semana para a primeira reunião de 2021.

Vazamento de dados
expõe CPF de quase
todos os brasileiros
No início da última terça-feira (19)
os pesquisadores do laboratório de
cibersegurança da PSafe, o dfndr lab,
identificou o vazamento de dados em
massa que pode colocar cerca de 220
milhões de pessoas em estado de
vulnerabilidade (possivelmente até de
pessoas que já morreram). De acordo
com informações, o banco de dados
vazado, reúne informações como o nome
completo, data de nascimento e até
mesmo o CPF de praticamente todos
os brasileiros. O banco de dados foi
encontrado na Dark web. Além de dados
pessoais, o vazamento de informações
incluiria informações detalhadas sobre
104 milhões de veículos e 40 milhões de
empresas.

BRF quer implantar energia limpa
e renovável em granjas de SC e PR
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, trabalha para ampliar em 50%
a autoprodução de energia elétrica provenientes de fontes limpas ou renováveis nos próximos
10 anos, como estabelecem as metas do plano Visão 2030, anunciado em dezembro do ano passado. O plano BRF de Sustentabilidade – Nossas
Ambições prevê a atuação em sinergia com os parceiros e impactar positivamente as comunidades,
inovar e obter soluções sustentáveis para desafios
globais, promover o bem-estar animal, ser inclusivo, plural e diverso e preservar o meio ambiente. Para isso, a empresa firmou um convênio com
o Banco do Brasil que disponibilizará R$ 200 milhões em limites de crédito para financiar investimentos na instalação de painéis de energia solar
nas granjas. O projeto piloto prevê a implantação inicial em um grupo de produtores integrados pré-definidos em Santa Catarina e no Paraná.

Nova secretária do Tesouro dos EUA pede
“redução” do uso de Bitcoin
A nova secretária do Tesouro do Estados Unidos, Janet Yellen, falou no último dia 19 sobre seu posicionamento quanto a abordagem que o novo governo dos Estados Unidos pretende direcionar em relação as criptomoedas, especialmente em relação Bitcoin. Janet Yellen,
que foi nomeada pelo novo presidente dos Estados unidos, Joe Biden, expressou certo receio de que as criptomoedas possam ser utilizadas para financiamento do terrorismo. Ela sugeriu que os senadores e os responsáveis pela legislação do país “reduzam” o uso das moedas
digitais. Ela expressou preocupação, quanto ao emprego do uso das criptomoedas como o Bitcoin, para financiar o terrorismo e atividades ilegais em geral, como a lavagem de dinheiro.

Ford empregava 19 funcionários para
cada 1 de outras montadoras
Até o fim do ano passado, a Ford era responsável por empregar um a cada 19 funcionários das indústrias de Fabricação de Automóveis, caminhonetas e utilitários no Brasil. Quando anunciou o fechamento de suas fábricas no início de janeiro, a montadora estadunidense empregava, aproximadamente, 6 mil funcionários e o setor tem 114,5
mil empregados no país. Agora, com o fim da produção nacional, a Ford estima que até
o fim de 2021 irá dispensar cerca de 5 mil funcionários das fábricas de Taubaté (SP), Camaçari (BA) e Horizonte (CE). Conforme dados da Ford e Anfavea, essas demissões são
mais numerosas do que todas as vagas de emprego cortadas pelas montadoras de carro no Brasil em 2020. De janeiro a novembro, segundo dados do Caged, o setor extinguiu 4,3 mil vagas de emprego – consequência da crise acarretada pela pandemia.

Em 1ª reunião de 2021,
BC decide manter
juros em 2% ao ano
Os juros são usados pelo BC como
uma ferramenta para tentar controlar
a inflação ou tentar estimular a economia. De modo geral, quando a inflação
está alta, o BC sobe os juros para reduzir o consumo e forçar os preços a cair.
Quando a inflação está baixa, o BC derruba os juros para estimular o consumo.
O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu, 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.
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LIXO

Maravilha recolhe
sessenta metros cúbicos
de móveis descartados
NELCIR DALL’AGNOL
O Departamento de Urbanismo de Maravilha realizou a campanha de recolhimento de móveis usados.
A iniciativa consistiu em
dar destino correto para os
materiais. De acordo com
o diretor da pasta, Luiz Robert na segunda-feira (18),
foi realizado o trabalho de
recolhimento. Foram cinco caminhões de material descartado. “Esse material nós recolhemos nas
ruas e também uma certa quantia o pessoal levou até a antiga garagem,
próximo a CDL”, explica.
No total, foram recolhidos 60 metros cúbicos,
entregues para a empresa

que faz a destinação. “Tivemos que pagar para esta
empresa levar o lixo embora. Tivemos investimento de R$ 8.600,00”, conta.
De acordo com Robert,
ainda não há planejamento para uma nova campanha, mas quem tem móveis que não usa mais e
quer dar destino correto,
deve levar até a antiga garagem da prefeitura. “Não
estamos com previsão, mas
queremos, assim que der,
fazer novamente esse recolhimento, pois percebemos que novamente tem
bastante móveis espalhados nas ruas”, projeta. Ele
cita geladeira, pia, fogão,
sofás que são encontrados
em locais não permitidos.
Divulgação

REDE MUNICIPAL Recursos chegam ao município para melhorar o
ensino por meio da tecnologia

Ano de 2021 começa com grandes
investimentos na Educação
Fotos: O Líder

ELIANE SANTOS
Depois de um longo período sem aulas, por conta da pandemia do coronavírus, a Administração de
Maravilha, juntamente com
a Secretaria de Educação se
preparam para a volta as aulas. Uma novidade neste ano
é o alto investimento que
chegou para o município investir no setor.
No início de 2021, mais
de R$ 1 milhão serão investidos na Educação munici-

Secretária Cleusamar Preuss destaca que em breve será licitado o recurso de R$ 1 milhão

pal no primeiro semestre.
Este recurso será usado para

aquisição de mobília para a
nova creche, lousas digitais,

tablets e óculos de realidade
virtual, entre outros equipamentos de tecnologias para a
Educação maravilhense.
O valor é proveniente de
emendas parlamentares dos
deputados Valdir Cobalchini, Mauro De Nadal, Ada De
Luca, Gabriel Ribeiro, Moacir Sopelsa e Maurício Skudlark. De acordo com o governo municipal, o recurso
já está disponível na conta
da prefeitura de Maravilha e
em breve será feita a licitação para o uso do dinheiro.

Reformas do CEI Criança Feliz
Também foi assinada ainda no
mês de dezembro de 2020, a
ordem de serviço para a reforma
do Centro de Educação Infantil
Criança Feliz, em Maravilha. De
acordo com o projeto serão feitas
mudanças para ampliar espaço.
Também está prevista a troca de
revestimentos e pisos, além de
novas instalações elétricas e hidro
sanitárias. A pintura também será
renovada.
O investimento é de R$ 99,5 mil e a
empresa vencedora da licitação foi
a Nativa Projetos e Construções
Eireli. O prazo para a execução da
reforma é de 60 dias.
Na época a então prefeita, Rosimar
Maldaner, também autorizou a

CEI Criança Feliz vai passar por reformas

empresa InfoPonint, vencedora da
licitação, a executar os serviços
de melhorias na rede de internet
das escolas municipais. O valor do

investimento é de R$ 74,5 mil. Pontos
de internet serão instalados em cada
sala de aula para uso dos professores
em aulas remotas.

EDUCAÇÃO

Matrículas e rematrículas para rede
estadual serão em fevereiro
Antes de ser carregado material é triturado para depois receber destinação

Reprodução

Diana Heinz
Ainda em 2020 a Secretaria de Estado da Educação
(SED) de Santa Catarina divulgou orientações sobre matrículas e transferências de alunos da rede estadual de ensino.
Estão contempladas as modalidades de ensino fundamental, médio e magistério.
Por conta da pandemia de
coronavírus, as rematrículas dos
alunos serão feitas de forma automática no Sistema de Gestão
da Educação de Santa Catarina (Sisgesc). Pais ou responsáveis foram orientados pelas

Vagas serão preenchidas no site da SED

escolas a atualizarem documentos. Já para as unidades escolares com disponibilidade de
vagas para novos alunos, a pré
-matrícula será online para ensino fundamental e médio.
Os interessados devem fazer
o cadastro nos dias 3 e 4 de fevereiro, diretamente no site da SED.

O estudante será cadastrado no
sistema, por ordem de acesso, na
escola próxima da residência ou
do trabalho dos responsáveis.
O procedimento é dividido
em duas etapas. A primeira é a
pré-matrícula, feita em uma plataforma online, onde o responsável cadastra os dados do aluno e

escolhe uma das instituições de
ensino que ainda têm vaga disponível, recebendo um protocolo para anotar ao fim do processo. A segunda é a efetivação
da matrícula, feita presencialmente na escola, quando devem
ser levados todos os documentos do estudante e o número do
protocolo de pré-matrícula para
garantir a vaga (não é necessário imprimir, basta anotar e levar na escola). Para quem não
tiver internet, todas as escolas
terão um posto de atendimento com computador durante o
período de matrícula para auxiliar no cadastro dos estudantes.
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Diabetes e COVID-19 – Orientações

gerais

1 - Por que as pessoas com
diabetes estão no grupo de
maior risco de infecção em relação ao COVID-19?
Pessoas com diabetes não
tem maior risco de infecção,
mas sim de maior gravidade da
COVID-19.
2 - Pessoas com diabetes
controlado têm menos risco de
complicações relacionadas ao
coronavírus?
O risco de complicações
pelo COVID-19 é muito menor e quase igual ao das pessoas sem diabetes se os níveis
de açúcar no sangue estiverem
controlados.
3- As pessoas com diabetes estão no grupo de maior
risco para evoluir com as formas graves da doença?
As pessoas com diabetes
que estão no grupo de maior
risco para evoluir com as formas mais graves da doença são
aquelas com longa história de
diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações,
doenças concomitantes e especialmente idosos (maiores de 60
anos), independentemente do
tipo de diabetes. O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado é menor,
tanto para diabetes tipo 1 quanto para tipo 2.
4 - Os sintomas da COVID-19 são diferentes em pessoas com diabetes?
Não, os sintomas serão os
mesmos da população sem diabetes. Os sintomas mais comuns
são febre, tosse seca e cansaço.
Podem estar associados: coriza, obstrução nasal, dor de garganta. Quadros gastrointestinais
como diarreia, são menos frequentes. A maioria das pessoas infectadas apresentam sintomas leves (febre, tosse e, em
alguns casos, pneumonia). Cerca de 14%, a menor parte das
pessoas infectadas, podem desenvolver sintomas graves (dificuldade em respirar e falta de
ar), necessitando internações
para tratamento com suporte
de oxigênio.

5 - Todas as pessoas com
diabetes têm imunidade baixa? A pouca ou ausência de insulina afeta a imunidade?
A baixa imunidade na pessoa com diabetes está ligada à
elevação do açúcar no sangue,
não à falta de produção de insulina. Por isso o controle da glicemia, através de monitorização, uso adequado da insulina
ou medicação oral, alimentação
equilibrada e exercício físico, vai
permitir que a pessoa com diabetes enfrente o coronavírus
com menos riscos à sua saúde.
A pessoa com diabetes que está
muito acima do peso também
pode ter a imunidade afetada
por ter maior inflamação desenvolvida por este excesso de peso.
6 - O risco de complicações da COVID-19 é maior tanto para quem tem diabetes tipo
1 quanto tipo 2?
O risco de complicações é
maior para aqueles com 60 anos
ou mais, que já tenham complicações do diabetes, com outras
doenças como a pressão alta e
que estão com altos níveis de
açúcar no sangue, independente do tipo de diabetes.
7- Pré-diabetes é considerado grupo de risco?
Não há dados disponíveis
com nível de evidência que possa afirmar que pacientes prédiabéticos tenham risco aumentado diante de uma infecção do
coronavírus. Deve-se observar
se o pré-diabetes está presen-

te em pessoas com outras patologias associadas e em idosos.
Orientamos que todos as pessoas, em risco ou não, devam
seguir as mesmas orientações
gerais para evitar o contágio e
seguir todas as orientações das
autoridades sanitárias vigentes.
8 - A mulher grávida com
diabetes tem um risco maior
de contrair a COVID-19?
Durante a gravidez pode
ocorrer um enfraquecimento
no sistema imunológico, devido a alterações hormonais, sendo necessário ter atenção redobrada para evitar problemas
como resfriados, gripes e infecções urinárias. É fundamental
um controle muito melhor também das glicemias, que deverão
ser medidas com maior frequência também para o bem estar
da mãe e do feto.
9 - A pessoa que tem diabetes e um transtorno alimentar é mais vulnerável para o
Coronavírus?
Em relação aos transtornos alimentares, como o mais
comum no diabetes é a diabulimia, isto faz com que as glicemias fiquem sempre altas.
Quando existe um mau controle do diabetes, a pessoa
fica mais vulnerável a infecções, pois ocorre uma queda
na imunidade.
10 - Como uma pessoa com
diabetes e síndrome gripal
deve agir se não puder fazer o

exame específico para detectar a COVID-19?
Pessoas com diabetes apresentando sintomas leves de
resfriado ou com “síndrome
gripal” devem se manter em
isolamento respiratório domiciliar por 14 dias.
11 - É possível diferenciar
a “síndrome gripal” causada
pelo Coronavírus do vírus da
Influenza nas pessoas com diabetes?
Não, não é possível diferenciar, tanto em pessoas com
e sem diabetes. Esta diferenciação é realizada apenas por testes
virológicos.
12 - Quem é a pessoa com
diabetes que deve procurar
avaliação hospitalar por suspeita de COVID-19?
As pessoas com diabetes
que apresentarem sintoma respiratório (tosse é o mais visto) e
febre mantida por mais de um
dia ou desconforto para respirar
– mesmo sem febre.
13 - Uma pessoa com diabetes e infectada pelo coronavírus pode transmiti-lo mesmo
sem apresentar nenhum sintoma?
Pode ser possível. Ainda estão sendo realizados estudos na
tentativa de saber se o risco de
transmissibilidade é menor ou
não. Por estas dúvidas que ain-

da permanecem, deve-se garantir que as pessoas com diabetes
ou quaisquer pacientes com sintomas se mantenham em isolamento respiratório. E, se estivermos sem conhecer se houve
exposição ou contaminação, a
distância mínima de um metro
deve ser respeitada.
14 - Existe algum medicamento para o tratamento da infecção pelo coronavírus? Isso é
diferente para as pessoas com
diabetes?
Embora as pesquisas continuem avançando para a busca da cura, não há medicamento específico que seja eficaz ou
seguro para tratar infecção pelo
coronavírus. Até o momento,
não há evidências de que o tratamento será diferente para uma
pessoa com diabetes. Se há suspeita, as medidas indicadas são:
repouso e ingestão de líquidos;
cuidados com a boa alimentação, uso de analgésicos e antitérmicos para aliviar os sintomas;
monitorar frequentemente sua
glicemia e ajustar as medicações
e doses de insulinas se necessário e sob supervisão médica.
15 - O tratamento para os
casos graves de coronavírus

com pneumonia e insuficiência respiratória é diferente em
pessoas com diabetes?
Não. Atualmente, o tratamento para estes casos é a suplementação de oxigênio e, se
necessário, a ventilação mecânica. Na evidência de falta de ar
é importante procurar assistência médica.
16 - Se a pessoa que tem
diabetes estiver com suspeita
de ter o Coronavírus, o que deverá fazer?
É importante seguir todo
o protocolo de isolamento
dentro da sua própria casa
inicialmente
durante
14
dias. É fundamental fazer a
monitorização das glicemias
capilares mais frequentemente
de acordo com a orientação
médica. A COVID-19, que
geralmente cursa com febre,
aumenta as glicemias, podendo
descompensar o diabetes
ocorrendo maior necessidade de
tomar líquidos (água) para evitar
uma desidratação também.
Caso os sintomas piorem, ou se
a pessoa apresentar falta de ar
(desconforto respiratório), deverá procurar um dos hospitais
indicados para o tratamento do
Coronavírus.

Fontes: Ministério da Saúde, International Diabetes Federation (IDF), Associação Americana de Diabetes (ADA) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).
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EDUCAÇÃO Ano letivo iniciará com aulas presenciais e alternância dos grupos que frequentam a escola
para contemplar todos os estudantes

Escolas estaduais preparam volta as aulas
Arquivo/O Líder

Diana Heinz
Faltam 26 dias para o retorno das aulas presencias
na rede estadual de ensino
em Santa Catarina. Na regional de Maravilha, que contempla 20 municípios, são
11.300 estudantes que devem voltar às aulas. No município cerca de 3 mil alunos voltarão a frequentar na
Escola de Educação Básica João XXIII, EEB Nossa Senhora da Salete, EEB Santa Terezinha e EEF Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Conforme a Secretaria de Estado da Educação
(SED), que orienta as coordenadorias regionais e escolas, os responsáveis vão escolher se as crianças voltam,
ou não, para a sala de aula.
Se acharem mais seguro, elas
continuam com as atividades remotas.
No caso dos professores,
o retorno às atividades em
2021 inicia com a semana
pedagógica, no período de 3
a 12 de fevereiro, com o objetivo de assegurar o planejamento docente coletivo da
continuidade curricular entre 2020 e 2021.
O planejamento da rede
estadual é iniciar o ano letivo com aulas presenciais e
alternância dos grupos que
frequentam a escola para
contemplar todos os estudantes da rede estadual e
manter o distanciamento social, evitando o contágio de
Covid-19. Dessa forma, a organização das atividades escolares será dividida em dois
momentos: o “Tempo Escola” e o “Tempo Casa”.

Coordenador regional de Educação, Erno Schwerz, fala sobre preparação

O “Tempo Escola” consiste no atendimento presencial na unidade escolar,
com turmas subdivididas em
grupos. Já as atividades pedagógicas que compõem o
“Tempo Casa” podem ser realizadas com ou sem a mediação por tecnologias digitais. Haverá orientação para
que as escolas criem dinâmicas para que estudantes sem
acesso possam, sempre que
possível, integrar-se às atividades em espaços disponibilizados na escola.
Conforme o coordenador
regional de Educação, Erno
Schwerz, o calendário escolar prevê o fim do ano letivo para 17 de dezembro com
uma semana de recesso em
julho. “Até o momento nossa
preparação é para aulas presencias, mas atendendo a todos através dos grupos e atividades pedagógicas. Todas
as escolas receberam equipamentos de segurança individual para aumentar a segurança”, disse.

REDE MUNICIPAL

Conforme a
Secretária da
Educação, Cleusamar
Preuss, as unidades
escolares do
município ainda não
tem previsão de
retorno. A decisão,
segundo ela, é
avaliada em conjunto
com a Associação do
Município Entre Rios
(Amerios).
Regras impostas pelo
decreto estadual

- Cada unidade de
ensino da rede pública
e privada deve definir
os critérios para
alternar os grupos de
estudantes dentro das
unidades de ensino
para que seja mantido
distanciamento de

1,5 metro em todos
ambientes;
- Estudantes e
servidores que se
enquadram nos grupos
de risco para a Covid-19
devem ser mantidos em
atividades remotas;
- O responsável legal
pelo estudante pode
optar pelas atividades
remotas quando a
instituição oferecer
essa opção. Para isso,
deve assinar um termo
de responsabilidade
junto à escola;
- Bibliotecas devem ter
restrição de 50% de
ocupação em regiões
de risco gravíssimo,
75% em risco grave e
nenhum limite para os
riscos alto e moderado,
desde que respeitado o
distanciamento de 1,5
metro;
- No Plano de
Contingência Escolar,
deve estar prevista
a possibilidade de
a região chegar ao
nível gravíssimo e
como a unidade vai se
organizar neste caso;
- Em caso de surto
de Covid-19 na
escola, a instituição
deve informar
as autoridades
de Vigilância
Epidemiológica e
Sanitária.

REDE PRIVADA
Na Rede Privada de
Maravilha as aulas
presenciais retornaram
ainda em 2020. Na
escola Dom Sistema
Educacional o retorno
ocorreu de forma
escalonada. Seguindo o
plano de contingência, a
instituição organizou os
espaços para garantir
o distanciamento entre
os alunos em sala e o
isolamento entre turmas
mantendo o número
de alunos matriculados
adequados ao que cada
sala de aula comporta.
No dia 18 iniciaram as
aulas para educação
infantil que abrange os
alunos de 1 a 6 anos e na
segunda-feira (25) o ano

letivo começa para os
alunos do fundamental I,
fundamental II e médio.
Para os alunos que
por motivos de saúde
não possam participar
das aulas presenciais
a escola disponibiliza
a possibilidade de
acompanhar as aulas
através de plataforma
online. “Nós avaliamos
que o retorno às aulas
presenciais é muito
importante neste
momento, pois a
aprendizagem para
as crianças e jovens
vai além do material
didático ela acontece na
interação com colegas
e professores”, disse a
equipe.
Divulgação

Na segunda-feira (25) o ano letivo começa para os alunos do fundamental I,
fundamental II e médio

EDUCAÇÃO

Prova do Encceja será realizada em abril
Encerraram ontem (22),
as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A
prova aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), possibilita quem não concluiu o ensino fundamental ou médio

a conseguir uma certificação desses níveis de ensino.
Podem participar desta prova pessoas a partir dos
15 anos, para o ensino fundamental e a partir dos 18,
para nível médio. A prova do Encceja ocorre no dia
25 de abril deste ano. O local de realização da mesma
é disponibilizado na inscri-

ção para que o candidato escolha o município em que
deseja realizar a prova.
O Inep disponibilizará
ainda um Cartão de Confirmação, com as informações
de cadastro no Encceja, como
o número de inscrição, data,
hora e local de realização das
provas e solicitação de atendimento especializado.
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VACINA COVID-19 Imunização começou nesta semana em todo país, com distribuição das
primeiras doses da Coronavac

Profissionais da Saúde e idosos institucionalizados
recebem as primeiras doses em Maravilha
Fotos: O Líder

DA REDAÇÃO
O domingo (17) marcou o
início de uma nova etapa no
combate a Covid-19 no Brasil. A esperança de imunização contra a doença começou
com a aprovação pela Anvisa
do uso emergencial das vacinas de Oxford/AstraZeneca
e da Coronavac e no mesmo
dia, a aplicação da primeira
dose para a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, de
São Paulo. Na segunda-feira (18), o governo federal deu
início a distribuição da Coronavac para todos os estados do país e Distrito Federal.
Em Santa Catarina as doses
chegaram na segunda-feira,
quando o governo estadual
começou a distribuição para
os municípios.
Maravilha recebeu as primeiras 294 doses na tarde de
terça-feira (19) e no mesmo
dia aplicou a primeira vacina no posto do Bairro Floresta. Os médicos Laércio Fornasari e Saray Perez Hector,
as enfermeiras Ana Paula Huppes e Daiane Buzatto e a técnica em enfermagem Jussara
De Lazari foram as primeiras
pessoas a receberem a dose
da Coronavac em Maravilha.
PLANO DE IMUNIZAÇÃO
EM MARAVILHA
Criado a partir das reco-

Médico Laércio Fornasari foi o primeiro a receber a dose da vacina

mendações do Ministério da
Saúde e cronograma nacional, o Plano de Imunização
de Maravilha destinou as
primeiras doses prioritariamente aos profissionais da
saúde que atuam na linha
de frente da Covid-19 e também idosos ou pessoas com
deficiência que residem em
instituições de longa permanência.
Das 294 primeiras doses,
80 foram destinadas para

pessoas institucionalizadas
e as demais para profissionais que atuam na saúde pública do município e Hospital São José.

necessário a liberação de
novas doses.

Na segunda fase do Plano Nacional de Imuniza-

ção serão vacinadas pessoas
com mais de 60 anos, na terceira fase portadores de comorbidades como diabetes, hipertensão e doença
pulmonar, e na 4ª fase os
professores, membros das
forças de segurança e salvamento e funcionários do
sistema prisional.
QUEM NÃO DEVE
SE VACINAR?
Alguns grupos não
devem receber a dose
de imunização, já que
não fizeram parte
dos testes sobre a
segurança e eficácia
das doses: gestantes
e puérperas, crianças
e adolescentes
menores de 18 anos,
pessoas com alergias
severas e pacientes
oncológicos.

OUTROS GRUPOS
Indígenas e pessoas com
idade acima de 75 anos
também fazem parte dos
grupos que devem ser vacinados nesta primeira fase
de imunização. No entanto, para atender a todos será

Primeiras doses são da vacina Coronavac

Município avalia comprar novas doses

Vacinação dos profissionais do Hospital São José de Maravilha

O prefeito de Maravilha, Sandro Donati, afirmou que pretende comprar mais vacinas
contra a Covid-19, se houver demora por parte do governo federal. O anúncio ocorreu
na terça-feira (19), em entrevista à Rádio Líder.
“O município de Maravilha, através da Amerios, está trabalhando com a possibilidade
de comprar mais doses. No primeiro momento, vamos aguardar a vinda do
imunizante do governo federal e, se demorar demais para chegar a segunda remessa,
os municípios da região da Amerios vão tomar a iniciativa de comprar mais vacinas
por meio do CIS-Amerios”, afirmou.
Donati ainda confirmou que o município de Maravilha está preparado para isso.
“Temos recursos, seringas e logística, só está faltando a vacina”, complementou. Ele
não citou de qual laboratório seria a vacina.
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DESENVOLVIMENTO De forma virtual, Daniela Reinehr compartilhou experiências e desafios da carreira e vida pessoal

Núcleo da Mulher Empresária recebe
vice-governadora em encontro

Fotos: Divulgação

Diana Heinz
O Núcleo da Mulher
Empresária ligado à Associação Empresarial de Maravilha deu inicio as atividades de 2021 nesta
semana. A primeira reunião
do ano foi realizada na terça-feira (19) e contou com a
presença da maravilhense e
atual vice-governadora do
Estado de Santa Catarina
Daniela Cristina Reinehr.
De forma virtual, ela compartilhou com as nucleadas
a história de vida e como os
desafios enfrentados transformaram sua carreira.
Atualmente o núcleo
conta com 25 empresárias
nucleadas e o principal ob-

Encontro faz parte da pauta Mulheres Inspiradoras, desenvolvida pelo Núcleo

jetivo é o desenvolvimento
pessoal, compartilhar experiências, fomentar a geração
de negócios, o networking,

demonstrando a importância das mulheres em todos
os segmentos. “Nosso grupo é um motivo de orgu-

lho. Levamos o lema: tudo
aquilo que nos desafia nos
transforma. E uma das pautas deste ano será com Mulheres Inspiradoras para
que possamos sempre, e
cada vez mais, reconhecer
a nossa força e o nosso poder”, destacou a coordena-

dora do Núcleo, Jacqueline
Moroni Borghetti.
Daniela relembrou sua
infância em Maravilha,
brincadeiras, amizades e
afirmou que muito da sua
criatividade foi desenvolvida durante este período.
Outro ponto destacado foi o

equilíbrio entre vida profissional e pessoal. “Para isso
costumo valorizar o tempo,
as coisas simples e o ambiente familiar. É desta forma que costumo conciliar
todos os afazeres da agenda com meus filhos e familiares”, explicou.

Para Daniela, a mulher está sendo cada vez mais reconhecida pela garra, força e sensibilidade

O crédito de sermos mulheres é notável
em todas as áreas nas quais passamos.
É necessário que tenhamos sempre mais
respeito pelos nossos projetos, apoiando umas
as outras, nos objetivos comuns e também nos
projetos individuais. Durante minha trajetória,
seja no ambiente empresarial e hoje no político,
o fato de ser mulher é motivo de destaque e
está sendo cada vez mais bem recebido. Que
possamos nos orgulhar de quem nós somos e
do nosso poder”,

finalizou a vice-governadora.

Vitri ne
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

COMO ORGANIZAR AS
TAREFAS DIÁRIAS PARA
TER MAIS TEMPO LIVRE?

U

m dos grandes problemas da maioria das pessoas hoje em
dia, em meio à vida atribulada que levam, é a falta de tempo.
Elas não se dedicam a descobrir como ter mais tempo para
o lazer e diversão, ou mesmo para investir em estudos e
autodesenvolvimento. Resumindo, elas não sabem gerenciar seu tempo.
É trabalho, é academia, são reuniões, é o trânsito que atrasa tudo.
Resultado é que, muitas vezes, acabamos deixando de ter tempo para a
família, o lazer e para nós mesmos.

COMO TER MAIS TEMPO LIVRE?

Ferramentas para ter
mais tempo livre
Além da tradicional
agenda ou do caderno, a tecnologia nos trouxe aplicativos para smartphone e softwares que ajudam a gerir o
tempo. Você poderá encontrá-los em uma busca rápida
pela internet, com dicas dos
melhores ou mais indicados
para o seu caso.
Selecione uma ferramenta para marcar suas tarefas e tenha-a sempre por
perto. Assim, você não vai
esquecer coisas importantes, inclusive a necessidade
de ter tempo livre.
Tempo livre não é desperdício de tempo: ao con-

Ter mais tempo livre
para realizar diversas outras
tarefas do seu dia a dia – inclusive aquelas que lhe tragam felicidade – é perfeitamente possível. Confira
a seguir algumas dicas que
ajudarão você a organizar
as tarefas diárias e ter mais
tempo livre para você!
Planeje-se
Se você quer ou precisa ter mais tempo livre, em
primeiro lugar deve avaliar
como está gastando seu tempo. Você pode planejar seu
tempo da seguinte maneira:
- Priorize as tarefas mais
urgentes, para que possam
ser rapidamente eliminadas;
- Aumente as tarefas importantes, que são aquelas
que ajudam a diminuir as
urgências, ou seja, imprevistos e desperdício de tempo. Isso significa uma gestão

de tempo mais equilibrada e
eficiente;
- Elimine as tarefas circunstanciais, ou seja, aprenda a dizer não e excluí-las do
seu dia a dia. Se necessário e

possível, delegue tarefas, inclusive as domésticas, não
queira abraçar o mundo ou
provar que pode fazer tudo.
Isso vai ajudar você a ter mais
tempo livre para descansar

ou fazer aquilo que deseja;
- Planeje sua semana antecipadamente, na medida
do possível, prevendo possíveis urgências e atividades
preventivas.

trário, é investimento em
você mesmo e nas pessoas
que são importantes para
você. Não é coisa de “desocupado”, ou preguiçoso, mas
de quem preza por equilíbrio
e paz de espírito.
Atente-se ao horário
de trabalho
É muito comum que
as pessoas façam horaextra para cumprir todas as
atividades necessárias no
trabalho, e isso é inevitável
às vezes. Mas evite ao
máximo ficar trabalhando
além do horário padrão.
Tem certeza de que você
precisa mesmo realizar
aquela tarefa naquela noite
de sexta-feira, naquela tarde
de sábado, quando poderia
estar com a família ou amigos, ou assistindo a algum
seriado para se distrair?
Muitas vezes o trabalho
se torna viciante e nos acostumamos a “chegar até o limite”. Além de nos impedir
de ter tempo livre, isso provoca desgaste e até doenças
físicas e psicológicas.
Saiba dizer “não” se se
sentir sobrecarregado. Priorize sempre ter tempo livre
para você.
Encontre coisas que
gosta de fazer
Pense em como seria
bom encontrar hobbies para
seu tempo livre. Avalie como
esses momentos poderiam
melhorar sua qualidade de
vida e a de sua família, e

como você inclusive poderia
se tornar mais produtivo no
trabalho.
Uma boa dica é se exercitar, o que tornará você uma
pessoa mais disposta, bem
-humorada e produtiva. Enfim, descubra atividades
que lhe dão satisfação, relaxam, ou até fornecem conhecimento e crescimento
pessoal.
Organize-se
Organizar o tempo significa ser organizado com
suas coisas, seja em casa ou
no trabalho. Quanto tempo
você pode perder tentando encontrar papéis perdidos, documentos, objetos, ou mesmo descobrindo
as tarefas necessárias do dia
(lembra sobre utilizar ferramentas?).
Tempo livre para
estudar
Outra grande questão é
como ter mais tempo para
estudar. Hoje em dia, estamos sempre buscando conhecimento, seja para crescimento pessoal ou na área
profissional. Por isso, reserve um tempo para seus estudos, de maneira a não se sobrecarregar com essa tarefa.
Cabeça cheia não aprende
direito.
Trabalho, lazer, família,
estudos, tudo deve ser planejado para que você tenha
mais equilíbrio e satisfação.
E lembre-se: a prioridade é
sempre ser mais feliz.

Fonte: Estilo de vida e bem-estar/André Bona

Excelente final de semana a todos!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Vitri ne

Impede o jogador de Combate o
atuar em uma partida tráfico de
Veículo drogas nos
Átomo
EUA
carregado férreo

Formato de publicidade
que aparece nas
laterais de páginas
Substitui o da web
de vaca
na dieta
vegana
Orla

MODA & ESTILO
por Susane Zanin

Looks de Lady Diana que poderiam ser usados em 2021
Não poderia iniciar o ano
sem falar de uma pessoa que
nos deixou há quase 24 anos,
mas está mais viva do que nunca na memória de muitas pessoas como eu. Estou falando de
Diana Frances Spencer, mais conhecida como Lady Di ou Princesa de Gales. Ela foi uma aristocrata britânica que foi casada
com o príncipe Charles, mãe de
Willian, futuro rei da Inglaterra. E
ultimamente a memória dela foi
mais lembrada que normalmente, pois a série The Crown da Netflix, que retrata a família real britânica, chegou na etapa que Lady
Di entra no círculo familiar.
Diana foi uma das maiores influenciadoras que já pisaram na Terra. Apesar de nascer
em uma família considerada da
nobreza, ela foi quem mais humanizou a família real britânica.
Carismática, filantropa, elegante, bondosa, mãezona, autêntica, com princípios, que abraçava
doentes e caminhava por terrenos cheios de minas, mas era,
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Proteção
de janelas
Etapa do
paisagismo

Causado em Goiânia pelo abandono de aparelho com Césio 137,
matou 4 pessoas e contaminou
mais de outras mil (13/9/1987)

Profissional
que estuda
buracos
negros
Nenhum,
em inglês
Emenda
constitucional
(sigla)

O primo
da Cuca,
no "Sítio"
(TV)

Casa
indígena
de fibras
vegetais
Tia (?),
figura da
história do
samba

Um dos
principais
sintomas
da carência
de vitamina D

O Rio, em
relação
aos Jogos
de 2016
Gato,
em inglês
Imotivadas
(fig.)

(?) Lobo,
coautor de
"Choro
Bandido"
Curto
São tratados pelo
podólogo
Aparar
(galhos)
"Distrito",
em DP

Marcar
com um
furo
Facilita a
saída de
pessoas
de locais
movimentados, em
caso de
emergência

acima de tudo, humana e passível de falhas. Ela teve problemas com seu casamento, com
a família do marido, se divorciou, distúrbios alimentares,
tinha celulite e perdeu a paciência com os paparazzi algumas vezes.
Só que a cereja do bolo
dessa mulher incrível foi que
ela era linda e estilosa! E, convenhamos, é bem difícil odiar
uma pessoa com tantas vulnerabilidades, qualidades e que,

ainda por cima, era um verdadeiro colírio para os olhos! O resultado foi que muito mais pessoas passaram a fazer caridade
como ela, enquanto imitavam
seu estilo de se vestir.
E com a moda sendo tão
influenciada pelo que era usado nos anos 1990, os looks de
Diana estão mais que atuais,
então selecionei alguns para
te inspirar a se vestir tão bem
quanto ela e, talvez, a ser um
pouco mais Lady Di a cada dia.

Astatínio
(símbolo)
Perfeição;
excelência

Crime de
sites de
download
ilegal
(Inform.)

(?) Mort,
criação de
Luís F.
Verissimo

O arame
de cercas
de contenção
Macaco
(Zool.)
Marcha
do carro

Som
emitido
pelo lobo

Dia (?):
período
normal de
trabalho
(?)
Baldwin,
ator
Raiva

Riosímbolo
de Londres

Ilha, em
francês
Árvore de
largo uso
no urbanismo

(?) abdominal,
sintoma da
apendicite

Disputa por
honra, entre
nobres
(Hist.)

Ação do
fiel antes
da refeição

BANCO

(?) Tyler,
atriz de
"The
Leftovers"

(?) Quixote,
criação de
Miguel de
Cervantes

3/cat — dea — île — íon. 4/none. 5/ciata. 6/tâmisa.
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MODO DE PREPARO
No liquidificador triture bem os biscoitos, coloque em
uma tigela e misture com a nutella até virar uma massa.
Forre o fundo das forminhas de muffins e cubra com sorvete. Leve para gelar. Derreta o chocolate e misture o creme de leite fazendo uma ganache. Desenforme os cupcakes, cubra com a ganache e sirva.

T
E S O
L
S
A A
S E
A T
R E
P O D
E F U
S I
S I
R I A
E C
O I
M
L
D U E

INGREDIENTES
1 copo de 350g de nutella
1 pacote de biscoito maisena
1 pote de sorvete de flocos
170g de chocolate meio amargo
170ml de creme de leite
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R
A R

CUPCAKE GELADO
DE NUTELLA

P
R
I
M
O
R

espaço gourmet
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Angélica, que sua vida seja
repleta de emoções, alegrias e
conquistas. Feliz aniversário!

Fabricio, parabéns! Muita paz,
saúde e sucesso em sua vida. Feliz
aniversário!

Melânia, que Deus, em sua infinita
bondade, lhe dê tudo de bom que
você merece. Que você tenha muita
alegria, paz, saúde e felicidade.
Parabéns!

Vitaliano, feliz aniversário! Que
Deus te abençoe com muita saúde,
felicidade, amor e conquistas.

Vanuza, um novo ano de vida,
de alegrias, de aventuras, de
conquistas. Parabéns pelo dia do
seu aniversário!

Scheiler, parabéns! Seja muito
feliz, hoje e sempre! Que Deus
continue iluminando seu caminho
com muito amor, amizade, saúde,
sucesso e paz!

Patricia, paz, alegria e muita
sorte em sua nova jornada.
Nunca perca esse dom de
fazer os outros sorrirem. Que
a alegria de Deus continue
em sua vida. Parabéns.
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

O conto budista que nos ensina a
superar o medo, para voar e ser feliz
2021 chegou, e início de ano sempre prometemos mudar
algo em nossas vidas que não vai bem, e procrastinamos, por
medo do novo? Ficamos só teorizando, sonhando e nada de
colocar mudanças em prática! O fato é que não basta sonhar!
Para os nossos sonhos se tornarem realidade, é necessário ter
ação. Ficamos justificando nosso comodismo e medo de mudar com argumentos como: agora não dá, deixa para amanhã,
ainda não é o momento, estamos em meio a uma pandemia, preciso de mais um tempo…
O amanhã nunca chega e sempre falta tempo.
Estes argumentos refletem nossas inseguranças para lidar
com o novo, por isso, não abdicamos de nossa zona de conforto
com nossas manias, vícios e necessidade de controle. Mesmo estagnados, entediados e vivendo uma realidade insatisfatória, temos a tendência a ficar apegados à mesmice porque tememos a
mudança, pois a rotina nos dá a ilusória sensação de estabilidade.
Para ilustrar todas essas questões segue um pequeno conto
budista.
“O falcão que não queria voar”
Um rei recebeu dois falcões como presente e os deu ao mestre da falcoaria para treiná-los. Depois de alguns meses, o instrutor disse ao rei que um dos falcões estava treinado e pronto, porém
não sabia o que estava acontecendo com o outro falcão. Desde
que o outro falcão havia sido trazido ao palácio, ele não havia saído do galho, nem para comer. O rei chamou curandeiros e especialistas em aves, mas ninguém conseguiu ajudar o pássaro a voar.
Depois disso, o rei emitiu aos súditos um decreto oficial proclamando uma recompensa para quem conseguisse ajudar o falcão a voar.
Na manhã seguinte, o rei viu o falcão voando em seus jardins.
“Traga-me o autor deste milagre”, ordenou. Um simples camponês apareceu diante do rei e o governante perguntou-lhe:
– Como você conseguiu ajudar o falcão a voar? Você é um mago?
E o camponês respondeu:
-Não foi difícil! Cortei o galho onde ele ficava e, então, o pássaro não teve outra alternativa senão levantar voo e, assim, ele percebeu que tinha asas e voou para longe!
O que esse conto nos ensina?
Cada um de nós, assim como o falcão, permanece imóvel
no galho dos condicionamentos sociais. Porém, a existência
e a natureza não seguem o sistema da sociedade e nos trazem o imprevisível e o inesperado. Nesses momentos, surgem
os acontecimentos fora do nosso controle que nos impelem a
voar, nos ensinando que somos muito mais capazes do quanto imaginávamos.

ARQUITETANDO

por Wernelize Gerlach Weschenfelder

6 grandes tendências de decoração para 2021
Com a mudança de rotina causada pela pandemia do
novo coronavírus, algumas tendências de design e decoração de interiores começam a se
tornar cada vez mais evidentes
para 2021. É o que aparece nas

escolhas de Cores do Ano 2021
e é o que mostra também uma
pesquisa conduzida pelo site
Modsy, um serviço americano
de decoração de interiores online. O levantamento conseguiu
notar algumas conclusões inte-

1. Conforto tradicional
Com a pandemia, a busca por conforto e
aconchego em casa se tornou algo essencial.
Por isso, estampas tradicionais e móveis acolhedores saem na frente para o ano que vem.
Funcionalidade deve ser uma das maiores
preocupações daqui para frente.

2. Antigo, mas chique
Sabe aquele ambiente com cara
de “casa da vovó”? Eles devem se tornar mais procurados a partir do ano
que vem. Cômodos decorados com
antiguidades, papel de parede florido
e estampado e muitos babados estão
dentro da proposta.

ressantes a respeito do comportamento do público para o ano
que vem. “Quando perguntadas
a respeito do quão animadas
estavam para estas tendências,
as pessoas deram preferência
em geral para o conforto, con-

3. Madeira clara
Boas notícias para os fãs
da decoração escandinava e do
estilo rústico! A madeira clara deve estar presente em peso
nos interiores em 2021. O material é uma ótima forma de
trazer aconchego e aquecer
ambientes. Também vai bem
com decorações neutras em
tons claros como o branco.

4. Cores vibrantes nas paredes
Nada de paredes brancas! A tendência
para 2021 são paredes vibrantes. Sabe aquela
porta roxa icônica que a personagem Mônica
tinha em “Friends”? É por aí! Tons mais fortes,
como o azul e o amarelo, devem estar mais
presentes para criar uma parede de destaque
ou até um ambiente inteiro mais vibrante.

tato com a natureza e não queriam nada muito da moda”, escreve o site. Confira, a seguir, as
6 tendências de decoração que
a plataforma acredita que devem orientar a decoração de interiores em 2021:

5. Materiais naturais
A presença da natureza se tornou essencial em 2020 com os confinamentos. Materiais naturais como madeira, pedras e plantas devem estar cada vez mais presentes nos
lares. Os elementos são uma boa forma de
trazer textura e profundidade ao lar.

6. Retomada do estilo dos
anos 1980
O retrô está de volta! Prepare-se
para um mobiliário escultural, cores
ousadas, superfícies brilhantes, vidro e latão: a estética dos anos 1980
deve voltar a fazer sucesso a partir
do próximo ano.
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RAÍZES

Família visita casa de ancestrais
no Rio Grande do Sul
Diana Heinz
Estar onde viveram seus
ancestrais, ver como eles viviam, onde comiam, festejavam é uma experiência única.
Esses momentos foram vividos pela família Zanella que
conheceu a residência onde
viveram seus antecessores no
município de Ibarama, no Rio
Grande do Sul.
A casa pertenceu à família Da Cas e foi onde viveram os bisavós de José Roque
Zanella, que hoje vive com
a família em Maravilha. Sua
bisavó veio grávida da Itália
para morar no sul do Brasil.
A visita foi realizada no último fim de semana e envolveu
além de Zanella, sua esposa,
Tâniza Ceccon Zanella e seus

Fotos: Divulgação

filhos: Max e Lia Zanella.
A residência gaúcha foi
restaurada pelo primo da família, Melquiades Vicente
Zanella, professor aposentado da Universidade Federal
de Santa Maria, autor do livro Os Sinos, a Uva e o Trigo.
Melquiades e José Roque são
primos-irmãos. O parentesco
pertence tanto ao lado materno, família Da Cas, e paterno,
família Zanella.
A família foi instigada a conhecer o local pelo gosto a valorização da história. “Somos
interessados na trajetória dos
imigrantes, toda sua coragem e
luta que reflete em toda a nossa descendência. Conhecer o
passado é uma forma de compreender o presente e melhor
planejar o futuro”, disseram.

Casa foi restaurada e mantém o estilo dos primeiros moradores

A VISITA

Família Zanella visitou casa onde viveram seus ancestrais em Ibirama, Rio Grande do Sul

Conhecer o passado é uma forma de compreender o presente e melhor planejar o futuro”, disse a família.

O local guarda as memórias da família,
como fotos, móveis e toda a estrutura da
casa. A arquitetura lembra as residências
europeias. Os ancestrais que ali moravam
vieram de Beluno na região de Vêneto
na Itália. A sensação de estar no local foi
descrita como mágica pelos familiares.
Além da bela vista e do aconchego do
local, diversos momentos foram únicos
para os Zanella. Uma das experiências
envolveu a colheita do parreiral de uma
espécie de uva em extinção. A família foi
a primeira a provar a fruta plantada há
poucos anos.
Sentados na sala de jantar, Melquiades
rezou em latim antes das refeições,
reforçando os laços da cultura e hábitos
religiosos de seus descendentes. Durante
a visita, todas as luzes da grande casa
foram acesas, para simbolizar o clima de
festa. Confraternizações sempre eram
bem-vindas pela família, principalmente
regadas a pães e uvas.

Livro de visitas foi assinado pela família como um registro da passagem
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POLÍTICA

Deputados derrubam
decisão sobre prisão
preventiva e afastamento
de Júlio Garcia
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina
(Alesc) realizou no final da
tarde de quinta-feira (21)
a sessão extraordinária,
que analisou a determinação de prisão domiciliar
preventiva e afastamento do cargo de deputado e
presidente da Alesc - Júlio
Garcia (PSD). Na sessão,
os deputados derrubaram
a decisão da juíza federal Janaína Cassol Machado, permitindo assim que
Julio Garcia retorne para
suas funções na Alesc. A
Assembleia também derrubou o pedido de prisão
preventiva domiciliar em
desfavor de Júlio Garcia.
Foram 30 votos a favor,
três contra e duas abstenções, além de três ausências. Por estar afastado,
Julio Garcia não participou da sessão, e o vice
-presidente, Mauro de Nadal (MDB), que presidiu
os trabalhos, não votou.

De acordo com o relator, deputado Kennedy
Nunes (PSD), a Constituição Brasileira e a estadual são claras quando
dizem que qualquer parlamentar, quando diplomado e empossado, só pode
ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. “No caso do deputado
Julio, não tem flagrante de crime inafiançável.
É uma investigação, não
tem sequer uma condenação, ele não é réu, e a juíza entendeu que pelo fato
dele ter poder político, seria um crime de flagrante permanente. Não existe
isso, não existe esse artigo na Constituição ou
qualquer tipo de lei”, completou o parlamentar.
Conforme o vice-presidente da Alesc, a decisão
não inocenta o deputado Julio Garcia das acusações, nem impede a continuidade das investigações.
Rodolfo Espínola/Agência Alesc

Deputado Julio Garcia, presidente da Alesc

INOVAÇÃO JURÍDICA Sócios e idealizadores da ferramenta,
Marceli Brandenburg Blumer e Thomás Messias, dizem que
objetivo é melhorar acesso aos profissionais qualificados

Aplicativo Smart Judice
ajuda localizar advogado e
economiza tempo das pessoas
Lisa Roos Fotografias

EDERSON ABI
A SmartJudice chegou para
resolver muitos problemas que
as pessoas encontram na busca
por um profissional qualificado
para soluções advocatícias. O
site e em breve o aplicativo promete agilizar a busca, facilitar a
vida de quem está precisando
resolver um problema e economizar tempo das pessoas, por
ser prático e dinâmico.
De acordo com os proprietários fundadores, a ideia
da SmartJudice, surgiu em um
momento de necessidade de
um advogado em outro Estado
para protocolo de recurso administrativo. “Sofremos para encontrá-lo, tendo que entrar em
contato com empresas de logística jurídica por telefone, que
direcionou para um advogado
disponível. Não tínhamos como
saber se o profissional seria qualificado para a realização desse serviço jurídico”, afirma a sócia fundadora da Smart Judice,
Marceli Brandenburg Blumer.
Conforme ela, a primeira
solução que motivou a dar continuidade ao projeto foi o fato
de perceber que muitas pessoas acabam não buscando por
serviços de um advogado. Isso
se justifica pela falta de tempo,
ou, por não conhecer um profissional qualificado para lhe
atender. “A confiança no advogado é primordial para que o
cliente se sinta seguro. Com a
SmartJudice, o advogado estará

Sócios e idealizadores da ferramenta, Marceli Brandenburg Blumer e Thomás Messias

apto a atender a esses serviços
jurídicos, não precisando bater
na porta da empresa ou escritório. Esse é o principal desafio
da advocacia: buscar clientes
no início da trajetória profissional”, afirma o sócio fundador da
Smart Judice, Thomás Messias.
Sobre a importância e revolução que traz a ferramenta, Messias relata, ainda, por
exemplo, que levou mais de um
ano e meio para buscar advogados qualificados que atendesse
a demandas de clientes de seu
escritório de advocacia em toda
a região sul do Brasil. Outra solução apontada pelo sócio é a
de “disponibilizar os advogados com urgência, sem que o
escritório perca tempo para organizar a formação de equipe
de correspondentes”.

A ideia e formação da Smart
Judice surgiram antes da pandemia. “Iniciamos o projeto em
2019. A mudança com a pandemia é apenas a modificação

do foco do negócio e as soluções que a Smart oferece, sendo
priorização para que todo o serviço prestado possa ser realizado de forma telepresencial”.

DEMOCRATIZAR O SERVIÇO JURÍDICO
De acordo com os idealizadores, a Smart Judice é muito
mais que um diretório de advogados, pois os serviços
vão além da intermediação de serviços jurídicos.
“Temos como objetivo ampliar a busca pelo serviço
jurídico, qualificar o profissional de acordo com o que
o mercado vem buscando e trazer a ele uma visão
mais assertiva de como desenvolver a sua carreira. Já
para as pessoas que buscam pelos Advogados Smart
Judice, estas terão acesso a profissionais qualificados
e certificados pela Startup, sem precisar sair de casa
para isso, com total segurança”, afirmam. Os sócios
garantem que possuem mais de 300 advogados
cadastrados no site.
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INVESTIMENTO Máquina passa a integrar a frota local para auxiliar
nos trabalhos que garantem o abastecimento de água

TRADIÇÃO

Nova retroescavadeira chega na
agência da Casan em Maravilha
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
A agência local da Casan
de Maravilha recebeu nesta
semana a nova retroescavadeira. Adquirida pela Casan,
a máquina teve um investimento médio de R$ 225 mil.
Conforme o chefe do Setor Operacional em Maravilha, Itamar André Friedrich, a
agência local havia solicitado
no ano passado a vinda da retroescavadeira.
Friedrich explica que
além de Maravilha, a máquina também vai atender demandas dos departamentos
operacionais da Casan nos
municípios de Iraceminha,
Bom Jesus do Oeste, Romelândia, Santa Terezinha do
Progresso, Tigrinhos e Saltinho. Ele destaca que a retroescavadeira vai dar mais agi-

Maravilhense garante
participação no Duelo dos
Duelos e Desafio no Limite
Lucas Eduardo Marion, de 15 anos, confirmou a inscrição pela categoria livre no Duelo dos
Duelos e Desafio no Limite. As provas ocorrem, entre os dias 28 e 31 deste mês,
na Fazenda Eliane, em Tijucas no Litoral catarinense.
No duelo serão jogadas

30 armadas. “Será todos contra todos. Minha busca não
se restringe apenas no valor
da premiação, mas também
no título e ainda a possibilidade de estar entre os melhores do Brasil, esse é meu sonho. Já estou inscrito, pois
tudo é antecipado, e as vagas
são limitadas”, explica Lucas.
Divulgação

Máquina chegou em Maravilha na terça-feira (20)

lidade nos serviços da Casan,
para trabalhos de manutenção, ampliação, conserto, reaterro e melhorias em geral.

A agência da Casan de
Maravilha não contava com
retroescavadeira na frota de
máquinas. O investimento

também garante mais autonomia para a região, já que
a máquina atende novas demandas de serviços.

No duelo serão jogadas 30 armadas

Participe da

ação solidária

Juntos

fazemos o

Bem

Quer saber mais
como funciona?
Visite sua agência ou acesse:
sicredialtouruguai.com.br/
juntosfazemosobem

Realizando uma aplicação ﬁnanceira,
você ajuda uma entidade local.
A cada aplicação que você ﬁzer, a
Cooperativa doará um percentual do
valor para uma entidade social escolhida
por você, podendo ser ligada a:
educação
saúde
recreação
cultura

meio ambiente
segurança
empresarial
religião

22

, maravilha 23 DE janeirO DE 2021

municípios
TRADICIONAL

CORONAVÍRUS Médico Gilmar de Oliveira foi o primeiro do
município a ser vacinado

Liquida Maravilha
inicia no dia 6
de fevereiro
Inicia no dia 6 de fevereiro o Liquida Maravilha
2021. Esta já é uma campanha tradicional da CDL e
Associação Empresarial de
Maravilha. Para este ano,
o formato é de livre adesão para todos os associados, não tendo necessidade de adquirir o pacote da
promoção para fazer parte.
A promoção finaliza no dia 13 de fevereiro. Em ambos os sábados
(6 e 13), o horário de atendimento será até às 16h.
A diretora do comércio da CDL e Associação
Empresarial de Maravilha, Eliane Beduschi, re-

força o convite. “Convidamos os empresários para
aderirem ao Liquida Maravilha para fomentarmos as vendas em nossas
empresas, dando condições e oportunidades também aos nossos clientes”.
Para mais informações,
as empresas associadas
podem entrar em contato com a equipe da CDL e
Associação Empresarial de
Maravilha. “Cada empresa,
dentro da sua realidade,
tem liberdade para pensar a sua promoção”, explicou a presidente da CDL
e Associação Empresarial,
Eliana Reiter Estefano.
Divulgação

Cunha Porã recebe 157 doses
da vacina e começa imunização
Após a chegada das 157
doses da vacina contra o
coronavírus, a Secretaria
de Saúde de Cunha Porã,
por meio da Sala de Vacinas, deu início na tarde de
quarta-feira (20) à imunização dos profissionais da
Saúde que vem atuando na
linha de frente contra a covid-19.
O médico Gilmar de Oliveira foi o primeiro a receber a imunização, seguido
da enfermeira Patrícia Tatiane Küttner. O ato simbólico foi acompanhado pelo
secretário de Saúde, Sandro
Kloh, diretor de Saúde, Toni
Joel Dreissig, enfermeira
Andréia Costa e técnica de
Enfermagem e responsável

Ascom/ Prefeitura

Primeiro a receber a vacina foi o médico Gilmar de Oliveira

pela Sala de Vacinas, Velsoni Engler. Na ocasião, o se-

cretário de Saúde ressaltou
a espera ansiosa por esta

imunização, mesmo com
número de doses limitadas.

CLÍNICO GERAL

Bom Jesus do Oeste conta com novo médico

Objetivo é fomentar as vendas do comércio

A Estratégia Saúde da
Família (ESF) de Bom Jesus do Oeste conta com
novo médico para realizar atendimento à população do município: o clínico geral Dr. Célio Reis
e Oliveira Júnior. Ele possui mais de quatro anos de
atuação em saúde da família e em atendimentos
de urgência e emergência.
O médico é natural da
cidade de Alta Floresta
(MT), graduado pela Universidade Cristiana de Bolívia, com revalidação pela

Charlaine Kreuz/ Ascom

Universidade Federal de
Brasília, e pós-graduado
em Medicina de Família e
Comunidade pela Fiocruz.
Ele atende 40 horas
semanais. A Unidade de
Saúde tem atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e
das 13h às 17h. Somente nas quartas-feiras no
período da tarde é fechada, para reuniões de equipe e serviços internos.
Dr. Célio Reis e Oliveira
Júnior é clínico geral

FLOR DO SERTÃO

Escolha de aulas será na
próxima semana
Na segunda-feira (25)
a Secretaria Municipal de
Educação de Flor do Sertão irá realizar a escolha de
aulas para o ano letivo de
2021, tanto para professores
efetivos quanto para professores temporários. O pro-

cesso visa contemplar a demanda da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental.
As normas e procedimentos que nortearão o
processo de escolha estão no edital, disponível no site da Prefeitura de

Flor do Sertão. A escolha
será no Centro Educacional Padre Luis Muhl, às 8h
para os professores efetivos e às 10h para os professores temporários, seguindo a ordem de classificação
do processo seletivo.
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ECONOMIA O acordo será levado ao governo do Estado para posterior apresentação à Alesc

Empregadores e trabalhadores de SC
acertam aumento de 5,4% no piso regional
As federações empresariais,
as centrais sindicais e federações
de trabalhadores de Santa Catarina chegaram a um consenso para
atualizar o mínimo regional dos
trabalhadores para 2021. Os pisos acordados para as quatro faixas foram de R$ 1.281; R$ 1.329;
R$ 1.404; e R$ 1.467.
A atualização média foi de
5,45%, em linha com o INPC. Os
novos valores foram acordados
durante reunião, na quarta-feira (20), na Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc),
em Florianópolis. A assinatura
formal da negociação foi feita na
quinta-feira (21).
O acordo será levado ao governo do Estado para posterior
apresentação à Assembleia Legislativa de SC (Alesc) para homologação dos deputados. Geralmente, os parlamentares ratificam a
decisão de empregadores e empregados, com apoio do governo,
para que os novos valores sejam
oficializados em lei.

Filipe Scotti/Fiesc

Novos valores foram acordados durante reunião na Fiesc

Primeira faixa (R$ 1.281):
a) Empregados na agricultura
e na pecuária
b) nas indústrias extrativas e
beneficiamento
c) em empresas de pesca e
aquicultura
d) empregados domésticos
e) em turismo e hospitalidade
f) nas indústrias da
construção civil
g) nas indústrias de
instrumentos musicais e

brinquedos
h) em estabelecimentos
hípicos
i) empregados motociclistas,
motoboys, e do transporte
em geral, excetuando-se os
motoristas
Segunda faixa (R$ 1.329):
a) Empregados nas
indústrias do vestuário e
calçado
b) nas indústrias de fiação e

tecelagem
c) nas indústrias de artefatos
de couro
d) nas indústrias do papel,
papelão e cortiça
e) em empresas
distribuidoras e vendedoras
de jornais e revistas e
empregados em bancas,
vendedores ambulantes de
jornais e revistas
f) empregados da
administração das empresas

Boa ação

proprietárias de jornais e
revistas
g) empregados em
empresas de comunicações
e telemarketing
h) nas indústrias do
mobiliário
Terceira faixa (R$ 1.404):
a) Empregados nas
indústrias químicas e
farmacêuticas
b) nas indústrias
cinematográficas
c) nas indústrias da
alimentação
d) empregados no comércio
em geral
e) empregados de agentes
autônomos do comércio
Quarta faixa (R$ 1.467):
a) Empregados nas
indústrias metalúrgicas,
mecânicas e de material
elétrico
b) nas indústrias gráficas
c) nas indústrias de vidros,

cristais, espelhos, cerâmica
de louça e porcelana
d) nas indústrias de artefatos
de borracha
e) em empresas de seguros
privados e capitalização e
de agentes autônomos de
seguros privados e de crédito
f) em edifícios e condomínios
residenciais, comerciais
e similares, em turismo e
hospitalidade
g) nas indústrias de joalheria
e lapidação de pedras
preciosas;
h) auxiliares em
administração escolar
(empregados de
estabelecimentos de ensino)
i) empregados em
estabelecimento de cultura
j) empregados em
processamento de dados
k) empregados motoristas
do transporte em geral
I) empregados em
estabelecimentos de
serviços de saúde

OPORTUNIDADE

Projeto Juntos fazemos o bem já destinou mais Sine de Maravilha conta
de R$ 50 mil para entidades sociais de Maravilha com mais de 300
Cleiton C. Ferrasso
A Cooperativa Sicredi
Alto Uruguai está com o projeto Juntos Fazemos o Bem,
desde 2020. A ação visa destinar parte dos recursos para
entidades sociais. Em Maravilha, a iniciativa completou
um ano neste mês de janeiro
e já beneficiou 12 grupos sociais com mais de R$ 54 mil.

Em entrevista à rádio Líder, o gerente da Cooperativa, Rodrigo Ranzi, explicou o processo. “Todos que
venham fazer uma aplicação conosco podem indicar uma entidade para
ser beneficiada com o projeto. O dinheiro destinado é da Sicredi, ou seja, o
dinheiro do nosso cliente fica rendendo. A porcen-

vagas de emprego
Cleiton Ferrasso

tagem de destinação varia
de 0,1% a 0,4%, dependendo

do tempo que a pessoa deixar na aplicação”, comenta.

Para quem procura trabalho,
chegou a oportunidade. O Sine de
Maravilha divulgou uma lista, nesta semana, com 329 vagas de emprego para o município e região.
São vagas para diversos cargos, escolaridade e salários. Os interessados devem comparecer ao local
com a carteira de trabalho, currí-

culo preenchido com foto ou ligar para o número (49) 3664 6585.
Conforme o Sine, há vagas
para a área de produção, vendas,
construção civil, informática, técnico em enfermagem, serviços
gerais e outros. Além de Maravilha, as oportunidades também
abrangem os municípios de Tigrinhos e Cunha Porã. A lista completa está no site wh3.com.br.
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Com baixo número de doses, SC
altera estratégia de vacinação

RCN - 610 | rcnonline.com.br

SC

SPC/SC garante segurança nas
vendas a crediário
MURICI BALBINOT

Quantidade recebida é insuficiente para vacinar todos os profissionais de saúde
As primeiras 144 mil
doses da vacina Coronavac
chegaram a Santa Catarina na última segunda-feira (18) e imediatamente
foram repassadas aos
municípios para iniciar o
processo de imunização. O
fato é comemorado pelas
autoridades e significa a
"esperança de dias melhores", segundo o governador
Carlos Moisés da Silva.
Apesar da boa notícia, o
lote enviado pelo Ministério da Saúde é insuficiente
para atender o grupo
prioritário previsto para a
primeira etapa.
Com um número baixo
de doses, os idosos acima
de 75 anos, que estavam
previstos para esta fase de
vacinação, ficarão para as
seguintes, num calendário
que ainda está sendo reformado. Além disso, apenas
30% dos profissionais de
saúde devem receber o

MURICI BALBINOT

imunizante nas próximas
semanas, iniciando com
aqueles que lidam diretamente com pacientes Covid-19. Segundo membros
do governo, a quantidade
surpreendeu a própria
Secretaria de Saúde.
O chefe da pasta, André
Motta Ribeiro, disse que
é um desafio refazer os
critérios, mas que o plano
será discutido juntamente
com os municípios. "Esse
é um passo importante, ainda pequeno, mas
certeza absoluta que vai
ser um diferencial nos

próximos meses", disse.
Ele ainda defendeu os
servidores públicos que
estão na linha de frente, e
que terão prioridade neste
momento. Nesta primeira
fase, considerada emergencial, serão vacinados 56
mil profissionais de saúde,
cerca de 8 mil indígenas,
3,3 mil idosos acima de
60 anos em instituição
de longa permanência, e
237 deficientes também
em instituições de longa
permanência.
“Para todo o Estado, dá
em torno de 70 mil pes-

FIESC, CIESC,
SESI, SENAI e IEL

Superação
Educar, inovar e proteger
a saúde do trabalhador e
as indústrias catarinenses.

soas. Isso é muito pouco
porque não dá nem para
vacinar todo o pessoal
da linha de frente”, disse
o secretário de Saúde de
São Bento do Sul e vice-presidente do Conselho
de Secretarias Municipais
de Saúde (Cosems/SC),
Manuel Del Olmo.
Ele ainda cita os prejuízos do fracionamento da
vacinação. “Você tem que
mobilizar as pessoas várias
e várias vezes. [...] A despesa que se dá em horas
extras, em combustível,
em alimentação para as
equipes que vão fazer isso.
A nível de Brasil, isso vai
causar um desgaste muito
grande", diz.
As próximas etapas
em SC projetam a vacinação em idosos acima
de 60 anos e pessoas com
comorbidades, o que
demandará mais de 3,2
milhões de doses.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
de SC (FCDL/SC) oferece
uma ferramenta gratuita
para impulsionar as vendas dos pequenos varejos
do Estado. Trata-se do
SPC Crediário, plataforma
completa de soluções para
gestão de vendas no credi-

ário próprio. “O crediário
ainda é uma das formas
de pagamento preferidas
dos brasileiros. Por isso, a
FCDL e o SPC entendem
que é muito importante
auxiliar, em especial neste
momento de instabilidade”, explica Ivan Tauffer,
presidente da entidade.

CRESCIMENTO E RECORDEPRJ
A atividade econômica
de Santa Catarina cresceu
0,68% na passagem de
outubro para novembro
de 2020 e atingiu o maior
valor nominal da história.
Os dados, divulgados
nesta semana pelo Banco
Central, confirmam a
recuperação econômica

pós-pandemia no que
foi o sétimo crescimento
consecutivo. O índice
de atividade econômica
é uma espécie de prévia
do PIB catarinense e
mostra que o Estado se
encaminha para um 2020
melhor do que 2019, em
termos de economia.

SCGÁS investiu R$ 45 milhões em infraestrutura e
rede de distribuição em 2020
Em 2020, A Companhia
de Gás de Santa Catarina
(SCGÁS) investiu cerca
de R$ 45 milhões em
infraestrutura e ampliação
da rede de distribuição.
Foram entregues mais
45 km de gasodutos, o
que faz a rede catarinense
chegar a um total de 1.260
km de extensão. Além
disso, o número de cidades
atendidas subiu para 64 e
a empresa ultrapassou a
marca de 300 indústrias
ligadas na rede. O ano de
2020 foi o primeiro de um
grande pacote de investimentos preparados pela
SCGÁS. A Companhia
planeja chegar a R$ 410

DIVULGAÇÃO

milhões investidos até
2024. A pandemia atrasou
algumas obras, mas o
recurso está garantido. Em
2020 foi iniciada também
a operação da rede isolada
de gás natural em Lages, a
primeira de Santa Catarina, que servirá de modelo

para interiorizar a oferta
do insumo e contribuir
com o desenvolvimento
socioeconômico de novas
localidades. Em breve a
rede chegará ao Planalto
Norte a fim atender a indústria papeleira da região
de Canoinhas.
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BOA CAMPANHA

EMOÇÃO “Tive muitas perdas e hoje sei que tudo isso ajudou
a construir meu caminho”, destaca Marcos Bruch

Equipe de bocha de
Maravilha se destaca em
campeonato nacional

Aos 43 anos, maravilhense
conhece a mãe biológica
ELIANE SANTOS

Uma história intrigante.
Marcos Bruch nasceu no Hospital São José de Maravilha em
1977. Hoje ele está com 43 anos
de idade e só então descobriu
sua família biológica. O maravilhense que foi criado por pais
de coração, procurou a repor-

tagem do Jornal O Líder na última semana, para contar essa
história. De acordo com ele,
no primeiro momento sua reação foi de surpresa, mas agora
ter duas mães em sua vida tem
sido um privilégio.
Bruch conta que ficou para
doação no hospital e foi registrado como filho legítimo de

Helma e Carlito Bruch. Quando começou a crescer, ele descobriu que era adotado. Além
dos irmãos de coração, Bruch
ainda descobriu a existência
de mais quatro irmãos biológicos e recentemente conheceu a
mãe Vilma Schneider.
A história do maravilhense, conforme ele, tem sido

mais uma prova de que é possível viver em paz e com fé em
Deus apesar das circunstâncias. “Muitas coisas aconteceram na minha vida, mesmo
antes de descobrir minha família verdadeira. Tive muitas
perdas e hoje sei que tudo isso
ajudou a construir meu caminho”, finaliza ele.

O quarteto que integra a
equipe de bocha de Maravilha
conquistou um inédito 6º lugar na 32ª edição da Taça Brasil
de Bocha Rafa Vollo, realizada
na última semana em Capão da
Canoa, no Rio Grande do Sul.
Os atletas Ernani Remp,
Elton Remp, Edemar Remp
e Cláudio da Silva Teles integram a equipe da prefeitura de Maravilha que recebe

o aporte financeiro do orçamento da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e
de patrocinadores locais.
No ano passado a classificação da equipe para a etapa nacional foi obtida com
a 9ª colocação no campeonato e neste ano com a conquista do 6º lugar a equipe obteve a classificação para
a etapa nacional de 2022.
Divulgação

Fotos: Divulgação

Marcos com a mãe de coração Helma Bruch

obituÁrio

Maravilha

Saúde anuncia mudança
definitiva da Sala
de Vacinas
CARINE ARENHARDT
A Secretaria de Saúde de Maravilha confirmou
a mudança oficial da Sala
de Vacinas no município.
A partir de segunda-feira
(25) a equipe passa a atender a população no Centro Especializado em Saúde, ao lado da prefeitura.
Conforme a secretária, Miriane Sartori, a mudança
foi finalizada na sexta-fei-

Ernani Remp, Elton Remp, Edemar Remp e Cláudio da Silva Teles

Ao lado da mãe biológica Vilma Schneider

ra (22) e atende um dos objetivos do município com
a implantação do Centro
Especializado em Saúde.
A secretária explica ainda que todas as terças-feiras o atendimento será decentralizado, dividido entre
as unidades de Saúde dos
bairros Floresta e Bela Vista. Neste dia, na parte da
manhã a equipe vai atender no Floresta e na parte da tarde no Bela Vista.
Arquivo/O Líder

DAVID RICHARDSON

O produtor e roteirista David Richardson morreu
no dia 18 de janeiro, aos 65 anos, após sofrer uma
parada cardíaca. Ele foi um dos autores de Os
Simpsons e também ficou conhecido por seu trabalho
em Two and a Half Men.

FLÁVIO CAMARGO

O cantor gospel Flávio Camargo morreu no dia 19
de janeiro, aos 33 anos, vítima de pneumonia. Ele
foi diagnosticado com covid-19 em setembro do
ano passado e ficou internado com 80% dos pulmões
comprometidos. No início deste ano apresentou o quadro infeccioso e
não resistiu.

LEONARDO CLAUDINEI SCHNEIDER

Faleceu no dia 18 de janeiro, no Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 26 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica da Linha Ouro Verde, em
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da comunidade.

MARIA JOSEFA ARPINI

Faleceu no dia 18 de janeiro,
no Hospital São Lucas de
Guaraciaba, aos 86 anos. Seu
corpo foi velado na Igreja Católica
da Linha Liso, em Guaraciaba,
e sepultado no cemitério da
comunidade.

MOACIR JACÓ PALÚ

Faleceu no dia 19 de janeiro, em
Três Coroas (RS), aos 58 anos.
Seu corpo foi velado em Três
Coroas e sepultado no cemitério
municipal.

SIRLEI MARIA DALAVECHIA
Sala de Vacinas passa a atender no Centro Especializado em Saúde

Faleceu no dia 19 de janeiro, aos

56 anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal.

CELIA KREIN

Faleceu no dia 20 de janeiro, aos 81 anos. Seu corpo foi velado no
Centro dos Idosos de Bom Jesus do Oeste e sepultado no cemitério
municipal de Bom Jesus do Oeste.

MIRA FURLAN

A atriz croata Mira Furlan morreu no dia 20 de
janeiro, aos 65 anos. Ela é conhecida principalmente
por seus trabalhos nas séries Lost, interpretando a
personagem Danielle Rousseau, e Babylon 5, dando
vida à alienígena Delenn.

AVELINA GUDIEL

Faleceu no dia 21 de janeiro, no Hospital São José de Maravilha, aos 85
anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

TIMOTEO DIAS DO NASCIMENTO

Faleceu no dia 22 de janeiro, no Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 76 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária da Igreja
Católica de Descanso e sepultado no cemitério municipal de Descanso.
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cotidiano
INVESTIGAÇÃO Duas pessoas foram presas e trabalho continua para
localização de um terceiro suspeito
TRÂNSITO E VOCÊ

por Alyson Henrique Becker

Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia
de Polícia Militar Rodoviária

Conversão à esquerda em lote lindeiro
em rodovia sem acostamento
Já ouviram aquela expressão: “quem bate atrás sempre está
errado”. Será mesmo? Existe uma presunção absoluta de que
quem colide na traseira de outro veículo é culpado exclusivamente no acidente de trânsito?
Na realidade, a presunção é relativa, ou seja, em tese, quem
colide na traseira do outro veículo é o culpado. Porém, não é
absoluta. Deve-se analisar todo cenário do acidente de trânsito, colaborado pelo relato dos envolvidos, para enfim analisar o
grau de culpa de cada envolvido no acidente de trânsito.
Digo isso, pois, diuturnamente enfrentamos acidentes em
nossas rodovias em decorrência de colisões traseiras ou longitudinais, no momento em que o condutor a frente realiza manobra de conversão à esquerda para ingressar em um lote lindeiro.
Grande maioria das nossas rodovias estaduais são desprovidas de acostamento e, por isso, aplica-se o exegese contido no
artigo 38, inciso II do CTB, senão vejamos:
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via
ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:
II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando
houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um
só sentido.
Não podemos analisar a legislação de trânsito somente
em um artigo, devemos verificar outras normas elementares
e gerais de direção e conduta para assim aferir graus de culpabilidade.
Nesse sentido, e em especial no caso em análise, o condutor
a frente ao realizar a manobra de conversão a esquerda, indubitavelmente, vai começar a diminuir a velocidade de seu veículo,
que não pode ser feita de maneira brusca, e nem mesmo sinalizar logo em cima de onde fará a conversão, analisando todas as
condições adversas presentes. Ademais, essa é a previsão contida no artigo 43, incisos II e III do CTB, senão vejamos:
Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo
e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do
trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:
II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser
que haja perigo iminente;
III - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de
velocidade.
Ainda, importante é consignar que a segurança no trânsito deve sempre ser levada em consideração, e se há indícios
de que a manobra a ser efetuada ofertará risco aos demais
transeuntes da rodovia, bem como o local é de preeminente
perigo, é prudente que não o faça. Aliás, nesse ponto o artigo 34 do CTB reza que:
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade.
Portanto amigo leitor, que queira adentrar a um lote lindeiro a esquerda em rodovia desprovida de acostamento, observe os preceitos legais acima demonstrados, e não se atenha somente as especificações do artigo 38, inciso II do CTB.
Forte abraço e até a próxima.

Polícia Civil de Maravilha participa
de grande operação contra
roubo em Riqueza
Fotos: Polícia Civil

A Polícia Civil, com a participação da Polícia Militar, realizou uma grande operação
para cumprir seis mandados
de busca e apreensão e dois de
prisão após roubo em Riqueza.
A operação foi na manhã de
quinta-feira (21).
O assalto
Segundo a polícia, na tarde
do dia 8 de janeiro, dois homens
armados entraram em um mercado no centro de Riqueza. Eles
estavam com capacetes, luvas e
roupas compridas para dificultar
a identificação.
Os assaltantes anunciaram
o roubo e ameaçaram as vítimas,
recolheram dinheiro e fugiram
em uma motocicleta.
As polícias Civil e Militar realizaram buscas pelos autores,
identificando que a motocicleta utilizada no roubo havia sido
furtada em Caibi. Então, a Polícia Civil, por meio da Delegacia
de Polícia de Riqueza, iniciou
as investigações e identificou
um dos suspeitos que entrou
no estabelecimento e uma ter-

Homens roubaram o mercado e fugiram em uma motocicleta

ceira pessoa que auxiliou na
execução do crime, além de obter informações do segundo homem que entrou no mercado
para praticar o roubo.
O Poder Judiciário, após
análise e parecer do Ministério Público, decretou a prisão de
dois suspeitos e deferiu as ordens
de busca residenciais.
Assim, a Polícia Civil deflagrou a operação com o apoio da
Polícia Militar. Dois homens foram presos em Chapecó e diversos materiais apreendidos para
investigação.

A operação, organizada pela
Delegacia de Polícia do município de Riqueza, contou com o
apoio da Polícia Militar, SAER/
Fron (Serviço Aeropolicial de
Fronteira da Polícia Civil), DIC

de São Miguel do Oeste, Delegacia de Furtos e Roubos de Chapecó (DRF de Chapecó), Delegacias
de Polícia de Itapiranga, Mondaí,
Iporã do Oeste, Cunha Porã, Maravilha e São José do Cedro.

Operação teve presença do helicóptero da Polícia Civil para prisão dos suspeitos

REPERCUSSÃO

Carro com 12 pessoas capota e deixa
vários feridos
Um grave acidente no
domingo (17) movimentou as forças de segurança e causou surpresa e muitas pessoas na BR-386, em
Seberi, no Rio Grande do
Sul. O veículo é de Itapiranga e estava com 12 pessoas.
O veículo tem capacidade legal para cinco pessoas e estava com sete crian-

ças de 11 meses a oito
anos e cinco adultos, sendo uma mulher gestante.
A polícia suspeita que
o motorista do veículo tenha fugido do local, subindo para 13 pessoas que
ocupavam o automóvel.
As vítimas foram levadas
para o hospital local e o Conselho Tutelar esteve presente.

Divulgação

Carro ficou tombado ao lado da pista após acidente

TRÂNSITO

Carreta tomba e interrompe trânsito na BR 282
Um acidente na noite
de segunda-feira (18), mobilizou as equipes do Corpo
de Bombeiros de Maravilha,
além da Polícia Rodoviária

Federal (PRF). Uma carreta com câmara frigorífica capotou e interditou os dois lados da pista de rolamento.
Com o motorista, um ho-

mem de 28 anos, estava uma
passageira, que foi conduzida ao hospital de Maravilha
pelo Samu. O tombamento
foi próximo ao Restauran-

te Tedesco, em Iraceminha.
O condutor não teve ferimentos e recusou atendimento das equipes. Ele no local até a chegada da PRF.
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esporte
FUTSAL Samir Idalino Silva destaca os objetivos e projetos para o ano

Presidente da Associação
Maravilha Futsal fala
sobre temporada 2021
Na última semana a reportagem do jornal O Líder entrevistou o presidente da Associação Maravilha
Futsal (AMAF), Samir Idalino Silva. A entidade foi fundada neste ano e tem o objetivo
de continuar o projeto do futsal maravilhense iniciado em
2020. “Primeiramente montamos a diretoria da associação
com todos os cargos necessários e estamos com o objetivo
de buscar recursos de maior
expressão junto a lideranças
municipais, estaduais e nacionais”, disse Silva.
De acordo com o presidente, dos atletas do ano passado muitos já estão acertados
e para somar serão buscados
jogadores de fora, para fazer
uma boa campanha. “Nosso
objetivo é competir para disputar título neste ano”, projeta.
Sobre a campanha do ano passado da equipe, na Liga Catarinense de Futsal – Série OuroSilva disse que foi acima das
expectativas. “O que mais dificultou foi a questão da pandemia por termos alguns casos
de Covid-19 na equipe e ficamos obrigados a isolar todos e
nesse período não foi possível
os treinos”, conta. Ele também
lembra de decretos que proibiam os treinamentos como
algo negativo e atrapalhou o
desenvolvimento da equipe.
Sobre o acumulo de jogos, Silva destaca que foi desgastante principalmente depois dos casos de Covid-19 em
atletas da equipe. “Tivemos
uma série de jogos desgastantes, em uma semana fizemos
até três jogos”, recorda. Segundo Silva para 2021 o projeto é
mais ousado e com mais investimento.
Silva também deixa um
recado para o torcedor, que
pode esperar muito empenho
da equipe. “Esse torcedor que
já é fiel pode esperar empenho
por parte da nossa diretoria,
jogadores, Secretaria de Esporte e Administração Pública de Maravilha”, ressalta. De
acordo com ele a equipe está

essa casa será para

Oneide Behling
COISA BOA
Espero que todos tenham passado um ótimo começo de ano
e desejamos uma excelente leitura. Acreditando que muita coisa
boa virá ao longo de 2021. No futebol catarinense mais um representante ganhou destaque no cenário nacional. Brusque fez história e garantiu sua vaga na Série B. Conquista inesquecível. Sem falar na Chapecoense, outro que ascendeu de divisão, retornando
para a Série A do futebol brasileiro.

hospedar os atletas
de fora”, disse. Ainda
conforme Silva o objetivo
é contratar até cinco
atletas considerados de
qualidade superior. Para
complementar Silva voltou
a falar sobre a formação
da equipe. “Na verdade,
queremos montar uma
equipe de alta qualidade e
competitiva e vencedora”,
projetou.

se preparando para uma boa
temporada. “Devemos chegar
a um patamar que Maravilha
merece e por meio do futsal
buscamos este reconhecimento para a cidade, também por

ser um polo regional”, declara Silva. No entendimento do
presidente da AMAF Maravilha, a cidade merece um time
forte, que possa disputar e ganhar títulos.

Fortalecimento

do futsal

Relacionamento com
o setor
público
“É totalmente
aberto o nosso
relacionamento e
saudável desde o

Em relação a AMAF o presidente lembra que ela foi
criada para fortalecer o futsal adulto profissional
de Maravilha. “Precisamos que esses meninos
que hoje estão nas categorias de base, tenham
um espelho e um objetivo a buscar, pois assim
penso que o time adulto seja este objetivo”, projeta,
reforçando que a AMAF foi criada para ajudar a
Secretaria de Esportes a formar mais atletas da
própria cidade e até mesmo podendo garimpar
alguns desses jogadores para uma carreira em
grandes clubes do futsal nacional.

ano passado existe
uma parceria boa
entre o clube e a
Administração”,
disse. Segundo
Silva a AMAF
Maravilha só
veio para somar
com a Secretária
de Esportes e
Administração
Pública. Ele reforça
que a diretoria da

Contratações

AMAF é formada

De acordo com Silva nomes estão sendo especulados para que sejam contratados jogadores de qualidade.
“Precisamos de jogadores do nível da Liga Catarinense
de Futsal, e que somam com os que já tem”, ressalva.

ligadas ao esporte.

por pessoas já
Silva destaca
que foi o bom
relacionamento
entre as duas

Casa do

partes que o

Atleta

motivou em

“Queremos montar a

colaboradores que vão

assumir a

Casa do Atleta com

nos ajudar juntamente

presidência da

recursos dos nossos

com a diretoria e

AMAF Maravilha.

LÁ VEM O ABELÃO
Acompanhei atentamente a entrevista coletiva do técnico colorado Abel Braga após o triunfo diante do São Paulo. Acha que, para
ganhar o Gre-Nal, talvez tenha que jogar até mais do que jogou no
Morumbi. Segundo ele, essa vantagem que o Grêmio tem tido em
clássicos faz com que o Tricolor jogue muito seguro, muito tranquilo. Já o Inter entra com aquele negócio de ter que ganhar, com a necessidade de mudar essa estatística. E isso não é bom, sai um pouco
do equilíbrio. Não pode deixar o Grêmio na zona de conforto. Contou que viu os últimos clássicos e de um lado tinha um time muito tranquilo e outro afoito. E não pode ser ansioso contra o Grêmio.
Deu garantias que não tem um jogador no vestiário que não esteja com os pés no chão. Abelão acrescentou que não dá pra achar
que esse resultado cria um favoritismo, porque esse é um resultado
anormal. Não acontece um 5 X 1 fora de casa normalmente. Gostei,
foi um discurso humilde, colorado focado, sem afobação, mostrando que o time é capaz sim.

SEGUE O LÍDER
Nesta altura do Brasileirão é possível afirmar que o Inter joga
como um líder. Joga inclusive como um favorito ao título. Se antes
alguém poderia duvidar, essa atuação diante do São Paulo atraiu os
olhares para o Beira-Rio. Agora é preciso seguir vencendo. Um empate neste domingo só vai servir para atrapalhar o Inter. Nada mais.

NÃO PODE VACILAR
Grêmio mais uma vez não mostrou um grande futebol contra o Galo. Já não tinha mostrado contra o São Paulo, mas passou
para a final da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras também não foi
bem, escapou inclusive de levar uma goleada no primeiro tempo.
Alguns torcedores falam que importante mesmo é estar na final da
Copa do Brasil. Aí é que mora o perigo. Se continuar assim o Tricolor vai ficar só na mão de ter que ser campeão contra o Palmeiras.
Se der mais um vacilo, poderá ficar entre os seis do Brasileirão. E se
isso ocorrer deverá jogar uma Pré-Libertadores. Em mais um ano
apertado no calendário do futebol. Isso é um pepino.

TEIMOSO
Estranho o Renato confiar no Thaciano e não confiar no Ferreira que resolve todos os problemas do treinador. Tem algo errado
aí. Não dá. Nem é pelo pênalti que o Thaciano cometeu. É que o jogador não está conseguindo render. Essa teimosia de colocar o cara
em campo apenas para provar para a imprensa ou torcida que ele
Renato tem razão é um erro. Só vai fritar o jogador e arruinar o time.
Complicado saber o que vai acontecer com o Grêmio de Renato no
clássico deste domingo. O histórico mostra que ele chega mal, mas
na hora do Gre-Nal vai lá e vence. Só que essa estatística mostra que,
em Brasileirão, o empate é o resultado mais provável.

Presidente da Associação Maravilha
Futsal projeta temporada 2021
Entidade foi fundada neste ano com o objetivo de dar continuidade ao projeto do futsal maravilhense

> MARAVILHA

Núcleo da Mulher
Empresária recebe
vice-governadora
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> REDE MUNICIPAL

Ano começa com investimento
superior a R$ 1 milhão na Educação
Eliane Santos/O Líder

De forma virtual, Daniela Reinehr
compartilhou experiências e desafios da
carreira e vida pessoal
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> LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Iniciativa garante
mais agilidade nos
processos
Parceria com o Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional teve início neste
mês e já conta com 10 novos pedidos
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Recurso será usado para aquisição de mobília, lousas digitais, tablets, óculos de
realidade virtual, entre outros equipamentos tecnológicos para as escolas
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