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PRF apreendeu 
306 litros de 
vinho na região 
em janeiro

Estudantes 
voltam 
às aulas 
presenciais

Número de ocorrências 
relacionadas à importação 
ilegal de bebidas aumentou 
nos últimos anos

Confira métodos utilizados 
pela rede estadual e 
municipal de ensino para 
manter educação ativa 

reTOrNO CONTrABANdO 

Diana Heinz /O Líder
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NOVAS 
RESTRIÇÕES
autoridades debateram ao longo da semana decreto para 
o enfrentamento da doença 

Com grande número de casos 
ativos e alta demanda no 
Hospital, Maravilha tem novas 
regras de combate ao coronavírus

Celso Ledur/Wh Comunicações Divulgação
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COlaPsO Em CHaPECÓ
Infelizmente, não adiantam os avisos, os alertas. A “coi-

sa” complicou em Chapecó, com um colapso na área da saú-
de, por conta da superlotação do Hospital Regional. Colapso 
no sistema de saúde. Mas a culpa é de quem? Infelizmente, é 
fácil achar o culpado. A grande culpa é exatamente do modo 
de viver da população. Não é culpa do prefeito, nem do go-
vernador, muito menos do presidente da República. A cul-
pa é exatamente de quem não se previne, não se cuida, se 
aglomera, promove junção de pessoas e favorece a prolifera-
ção do vírus. A situação caótica de lá deve nos servir de for-
te alerta. E principalmente, nos motivar a refletir sobre como 
estamos agindo. É preciso assumir as culpas e, neste caso, os 
grandes culpados estão no seio da comunidade. 

gREVE dE PROfEssOREs: mOmEnTO ERRadO
Todos sabem o quanto respeito a profissão do professor. 

Afirmo, inclusive, haver necessidade de melhores condições 
e, inclusive, melhores salários. Todavia, o intuito grevista ma-
nifestado nesta semana foi no mínimo, desproporcional. Um 
desgaste desnecessário para a categoria. Em resumo, não é 
hora e nem época de deflagrar movimento grevista. Assim foi, 
inclusive, com os caminhoneiros. Houve professores se dizen-
do desinformados, outros dizendo que o sindicato não os re-
presentava, e por aí vai. Por fim, desistiram do movimento. A 
decisão se tornou sensata, mas não afastou o desgaste e até 
mesmo uma certa insurgência popular quanto a isto. Como es-
crevi, não é hora e nem época. Neste período, não apoio. Em 
qualquer outro tempo, sou favorável a reivindicações da clas-
se, até mesmo pelo respeito que tenho, e por ser também filho 
de professora/alfabetizadora. Tudo a seu tempo, neste planeta. 

O QuE QuERO PaRa mEu País
Vivemos um período conturbado. Uma pandemia que 

mudou tudo, que alterou hábitos, que mudou vidas. Que LE-
VOU vidas. A união de todos é importante. Todavia, tenho 
visto que muitos estão mais preocupados em criticar o go-
verno (ou o presidente, no caso) do que agir coletivamente, 
em prol de dias melhores. Infelizmente, há muitos que tem 
ainda o espírito “quando pior, melhor”, espírito de porco ma-
nifestado geralmente pelas cores partidárias que se sobres-
saem em relação aos interesses comuns, ao bem de todos. 
Aquele que deixa sobrepor este tipo de paixão, que prefe-
re ver seu semelhante acometido por uma enfermidade, do 
que torcer para que tudo passe, vive o cúmulo do individu-
alismo. Por isso a pergunta. O que quero para meu país? Eu 
quero o melhor. Independente de quem esteja lá, quem es-
teja comandando, quem esteja no controle. O melhor é vaci-
nar, acabar com a pandemia. Retomar a saúde, o crescimen-
to da economia, o desenvolvimento. 

Diana Heinz

Uma ação entre amigos 
começou a ser comercia-

lizada nesta semana pela 
Ong Ame Bicho. A ideia é 
reunir recursos para au-
xiliar a entidade que tra-

Números custam R$ 5 e valor será destinado ao trabalho com animais abandonados

Divulgação

bEnEfiCEnTE

Ong ame bicho promove ação entre amigos 
PrêmiOs
1º R$ 500 
2º Climatizador de ar 
portátil 
3º Fogão cooktop 
quatro bocas
4º Edredon plush 
queen
5º Kit espetos
6º Garrafa térmica 1,8l
7º Kits cestos de 
crochê
8º massagem 
relaxante
9º Chinelo bordado em 
pérolas
10º Cadeira de aço 

balha a nove anos auxi-
liando animais de rua. 
Cada número custa R$ 5 
e pode ser adquirido pe-
las redes sociais ou com 
os integrantes da Ong. 

No total, 10 prêmios se-
rão sorteados e o valor ar-
recadado será utilizado 
para o pagamento das con-
tas da instituição em clí-
nicas veterinárias e ali-
mentação dos animais 
em situação de rua, ou la-
res temporários. “Nos aju-
de a continuar com esta 
bela causa. O valor pode 
ser pago por Pix, depósi-
to bancário ou com nos-
sos voluntários”, disse-
ram os integrantes. 
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LIÇÕES DE VIDA
“Contenha a inveja, ela é fonte 
de muita infelicidade...”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

SiCOOB CrEDial 
O Sicoob Credial recebeu a visita da presidente da CDL e Associação Empresarial de Ma-

ravilha, Eliana Reiter Estefano. O encontro teve por objetivo o agradecimento ao patrocínio do 
Sicoob Credial na campanha de prêmios “Maravilha! Sua compra vale prêmios”, edição 2020.

No ato, foi entregue placa de agradecimento ao presidente do Sicoob Credial, Hermes 
Barbieri, e ao diretor Financeiro, Darci Valmir Kluge. “Sabemos dos grandes resultados que a 
CDL e Associação Empresarial traz para Maravilha, sempre em busca de atividades que pro-
porcionam o crescimento das empresas do município, e nós, enquanto cooperativa financei-
ra, apoiamos estas iniciativas que só tem a somar para toda a região”, afirma Hermes Barbie-
ri. Justo reconhecimento, pois o Sicoob Credial está sempre presente nos eventos da cidade!

Até a próxima edição...

Divulgação

A NOVA LEI DAS FALÊNCIAS

Entrou sem alarde a nova Lei de Falências no mês de janeiro. Essa lei vai afetar milhares 
de empresas em recuperação judicial. A grande maioria em situação irregular. Era normal 
que ao pedir recuperação judicial, uma empresa fizesse várias falcatruas de modo a preser-
var o patrimônio dos donos. Agora o governo pode pedir a falência da empresa caso haja 
descumprimento do parcelamento ou acordo. O mesmo se aplica no caso de esvaziamento 
da empresa. Isso se dá quando os donos tiram o patrimônio da empresa para dificultar o pa-
gamento da dívida. Aquela história de empresa quebrada e dono rico pode estar acabando...

O maiOR PRÉdiO da amÉRiCa dO sul

O gosto de Balneário Camboriú pelos arranha-céus já é velho conhe-
cido. Tampouco é novidade a inclinação do empresário Luciano Hang, 
dono da Havan, pelas cifras extravagantes. Ele juntou ambos no proje-
to em que se associou à construtora FG, especializada em torres de luxo 
– e superaltas – para erguer na cidade o maior residencial da América La-
tina, com pelo menos 100 andares. O Triumph Tower ainda está em fase 
de projeto e a metragem não foi definida. Nos últimos dias, a impren-
sa nacional chegou a noticiar que o gigante chegará a 132 pavimentos – o 
que a FG nega. Oficialmente, a empresa confirma apenas que o projeto é 
para um prédio de “mais de 100 andares”, que há parceria com a Havan, e 
que ela não é exclusiva para o mercado de Balneário Camboriú e região.

IBGE ABRE CONCURSO PÚBLICO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu o aguardado concurso 
para 204.307 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários 
de até R$ 2.100. Os editais foram publicados na quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

São dois processos seletivos e há vagas distribuídas para praticamente todos os muni-
cípios do país.
Veja a distribuição de vagas e salários:
-181.898 vagas para a função de Recenseador: remuneração por produção, de acor-
do com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.
-5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100.
-16.959 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700

Uma excelente oportunidade de emprego...

aTENÇÃO ESPECial COm ChaPECÓ

O presidente, Jair Bolsonaro, ligou pesso-
almente para o prefeito de Chapecó, João Ro-
drigues, oferecendo apoio para o município 
em razão da pandemia. O prefeito citou algu-
mas carências na Saúde e a resposta do presi-
dente foi de que tudo o que Chapecó neces-
sita, o governo irá providenciar. Sabemos que 
Chapecó é um dos municípios com maiores 
dificuldades para atender a demanda de pa-
cientes que recorrem àquele Centro Regional. 
Atitude elogiável do Presidente da República!

O IPTU DE 
MARAVILHA ESTÁ 
À DISPOSIÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS

A Prefeitura de Maravi-
lha informa que estão dis-
poníveis no setor de tri-
butação e também no site 
para impressão online os 
carnês do IPTU 2021. O se-
cretário de Administra-
ção e Fazenda, Cleiton Bor-
garo, informa ainda que o 
desconto para pagamen-
to em cota única foi am-
pliado de 5 para 15% de-
vido ao índice de reajuste 
oficial, IGPM, ter tido au-
mento de mais de 24%. 

Conforme Borgaro, o 
município optou por ofer-
tar desconto maior em par-
cela única para compen-
sar a alta do índice. A cota 
única tem vencimento no 
dia 15 de março, já o tri-
buto parcelado pode ser 
pago nos dias 15 de mar-
ço, 17 de maio, 15 de julho 
e 15 de setembro. As guias 
também podem ser emi-
tidas pela internet no site 
da Prefeitura de Maravilha. 
O IPTU de Maravilha é um 
dos mais baixos da região...

Governo diz que já vacinou 
todos os idosos com mais 
de 90 anos e 73% dos 
profissionais de saúde do país

Segundo a Advocacia-Geral da União 
(AGU), também já foram vacinados todos 
os idosos com mais de 60 anos instituciona-
lizados e todas as pessoas com deficiência 
institucionalizadas. Apesar do que diz o go-
verno, nem todos os idosos com mais de 90 
anos foram vacinados. Em ao menos 5 ca-
pitais, há falta de vacinas para outros gru-
pos. Entre indígenas aldeados, também nos 
grupos prioritários, 71% não foram vacina-
dos na Amazônia. Aqui em Maravilha a meta 
não foi atingida, não por falta de vacinas, mas 
sim pelo não comparecimento dos idosos 
para receberem a vacina, muito embora com 
os chamamentos da Secretaria de Saúde!

NOVAS MEDIDAS 
EM MARAVILHA

É providencial a reu-
nião e as medidas adotadas 
pelo município de Maravilha 
para contermos a prolifera-
ção do coronavírus. A inicia-
tiva da presidente da Câ-
mara, Marclei Grando, e do 
prefeito, Sandro Donati, com 
as outras forças vivas da ci-
dade, reflete a preocupação 
que nossas autoridades estão 
tendo com a população. En-
quanto não houver conscien-
tização de fato por parte das 
pessoas, todas medidas se-
rão infrutíferas, infelizmente.

Novo auxílio emergencial deve ser pago a quase 40 milhões

O novo auxílio emergencial deverá ser pago a quase 40 milhões de pessoas, 
incluindo os 14 milhões do Bolsa Família. A estimativa é de pessoas que ainda es-
tão em situação de vulnerabilidade. O governo encerrou no fim do ano o progra-
ma que começou em abril e beneficiou 68 milhões de pessoas, com R$ 294 bi-
lhões, principalmente trabalhadores informais e população de baixa renda, para 
minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus. Mas a pressão política e eco-
nômica, com a escalada dos casos de covid-19 após as festas de fim de ano, fez o 
tema voltar à tona. O valor do auxílio, no entanto, pode chegar a R$ 300. Vai de-
pender do número de parcelas. Se forem três, aumentam as chances de o va-
lor ser de R$ 300. Mas, no caso de quatro parcelas, a tendência é de que o be-
nefício seja de R$ 250. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
disse na quinta-feira que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
Emergencial, que trará a cláusula de calamidade para liberar a pror-
rogação do auxílio emergencial, será pautada na semana que vem.
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PsIquE & AmOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Da reDação

Em virtude do aumento 
no número de casos de co-
ronavírus, a sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores de 
Maravilha de segunda-feira 
(15) foi realizada sem a pre-
sença do público. A informa-
ção da novidade foi dada pela 
presidente da casa, Marclei 
Grando, no inicio da sema-
na no programa Atualidades, 
da Rádio Líder FM. “A deci-
são foi tomada com base no 
aumento do contágio do ví-
rus, em respeito ao trabalho 
dos profissionais de saúde da 
nossa cidade e também por 
aqueles que sofrem da doen-
ça e familiares”, disse. 

Nas redes sociais da Câ-
mara, uma publicação in-
formou que a medida será 
adotada por tempo indeter-
minado. Sobre a sessão, de-
ram entrada as indicações 
dos vereadores Sergio Luiz da 
Silva que pede para que o po-
der executivo melhorias na 
Rua Menegassi através da pa-
vimentação asfáltica da via, 
trecho situado entre a Aveni-
da Sul Brasil até a Rua Foz do 
Iguaçu, Bairro Civemara. 

Deu entrada também a 
indicação coletiva dos vere-

POlíTiCa Vereadores aprovaram diversas indicações sobre estudos 
para realização de perfilamentos asfálticos no município

legislativo realiza sessão 
sem presença de público

Sessões são transmitidas pela internet e medida de restrição de público será adotada por tempo indeterminado

Divulgação

adores Fracys Balestreri, Gil-
mar Castanha, Marclei Gran-
do e Sérgio Luiz da Silva, que 
pede, para que o executivo 
estudos sobre a realização do 
perfilamento asfáltico na Ave-
nida 27 de Julho, trecho situa-
do entre a Avenida Araucária 
até a Ponde da Rua Nereu Ra-
mos, no Centro. Outra indica-
ção em debate foi do vereador 
Vinícius Ventura que pede 
para que o Executivo pro-
videncie melhorias no par-
que infantil situado na Aveni-
da Sul Brasil, esquina com a 
Rua Tecla Morim, através do 
cercamento e plantio árvores 
no local. Também deu entra-

da indicação da bancada do 
MDB pelos vereadores, Fran-
cys Balestreri, Gilmar Casta-
nha, Marclei Grando e Sérgio 
Luiz da Silva, que pede para 
que o executivo providencie 
estudos no sentido de realizar 
a pavimentação asfáltica na 
Rua Guilherme Ozidio Man-
frin, situada no Bairro Kasper. 
A última indicação que deu 
entrada foi a dos vereadores 
Sérgio Bourscheid e Gilmar 
Castanha e sugere a pavimen-
tação asfáltica na Rua Nereu 
Ramos.

Na sessão também deu 
entrada ao requerimento do 
vereador Vinícius Ventura, 

que pede um relatório para 
a Secretaria de Saúde, so-
bre atividades realizadas pe-
las agentes comunitárias de 
saúde, durante o ano de 2020, 
além de um mapa que de-
monstre qual agente é res-
ponsável por qual área. Outro 
requerimento, de autoria dos 
vereadores Natalino Prante 
e Vinícius Ventura, que soli-
cita a criação de uma comis-
são especial para melhoria do 
trânsito e do estacionamen-
to no município, não foi apre-
sentado, pois de acordo com 
a presidente da casa, em ra-
zão de dúvidas, será debatido 
na comissão.

CaMiLLa ConSTanTin

Na quarta-feira (17) foi 
realizada assembleia geral 
do Grupo Escoteiro Raízes, 
com a presença da diretoria 
e chefia das sessões, além de 
transmissão on-line.  A oca-
sião contou com a prestação 
de contas do último ano e de-
bate de assuntos gerais, entre 
eles o retorno das atividades. 

A decisão foi de reto-
mar os trabalhos presenciais 
um mês após a volta das au-
las nas escolas públicas, que 
ocorreu nesta semana em 
Maravilha. “O objetivo é ter 
um tempo maior para o pla-

PlanEJamEnTO

grupo Escoteiro Raízes promove assembleia geral 

Encontro foi promovido na sede da entidade 

nejamento das atividades, 
que terão caráter diferenciado 
agora na pandemia”, explicam. 

O presidente da enti-

dade, Darci Ranzan, desta-
cou a importância da chefia, 
que realiza trabalho volun-
tário com os jovens, e do en-

volvimento das famílias. Ele 
também agradeceu o empe-
nho de todos, desejando su-
cesso nesta nova etapa.

Divulgação

sExO E ROTina Em QuaREnTEna
O sexo na quarentena, como esperado, se mostrou ser um pou-

co diferente das relações sexuais antes da pandemia de covid-19. Por 
conta do isolamento social, os relacionamentos, sejam sérios ou ca-
suais, também se transformaram. O distanciamento afetou a intimi-
dade dos casais.

Surgiram dúvidas sobre a probabilidade de contaminação du-
rante o ato sexual e as formas de prevenção. Até o momento não fo-
ram registrados casos de contágio de coronavírus relacionados ao 
sexo, mas a possibilidade também não foi descartada. Por conta dis-
so, especialistas começaram a promover a prática da masturbação 
como a atividade sexual mais segura.  

Além da questão da disseminação do vírus, a dinâmica dos ca-
sais em quarentena também influencia o sexo.  Afinal, é possível en-
joar da convivência diária, sem ter para onde correr ou saídas e even-
tos para distrair da rotina. 

A respeito do sexo na quarentena, primeiramente, vamos ver as 
regras gerais de saúde sobre relações sexuais durante o isolamen-
to social. Os casais que moram juntos estão em vantagem, porque, 
em termos de contágio, seria recomendável fazer sexo somente com 
parceiros que vivem na mesma casa.

Para promover a segurança durante o sexo na quarentena, os ca-
sais podem adotar as seguintes medidas:
• evitar beijar quem não é parte do seu círculo social;
• usar máscara durante o ato sexual (um novo fetiche, quem sabe?);
• tentar posições sexuais criativas que previnam o contato cara a cara;
• optar pela masturbação com o parceiro em vez de sexo com pene-
tração;
• usar camisinha durante o sexo, seja vaginal, anal ou oral;
• tomar banho antes e depois da relação sexual. Esta medida é mais 
importante do que nunca durante a pandemia;
• escolher um ambiente limpo para fazer sexo;
• lavar brinquedos sexuais com água e sabão antes e após o uso; 
• higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão antes e de-
pois do sexo.

Apesar dessas recomendações tornarem a relação um tanto li-
mitada, são necessárias medidas para manter a proximidade com o 
parceiro durante a pandemia.

Mas daí vem o problema do quando fazer sexo, especialmente 
nos casais com filhos (que nem na escola vão sempre): nesses casos, 
o sexo pode ficar em segundo plano. É esperado que os pais, can-
sados da tarefa diária de lidar com as crianças e buscar distrações 
para os filhos, se rendam ao cansaço no fim do dia e se retirem para 
a cama cedo.

Por isso, uma das recomendações mais significativas para os ca-
sais com filhos é agendar um horário para fazer sexo na quarente-
na. Preferencialmente, quando os demais moradores estiverem dor-
mindo ou, caso precisem sair para trabalhar, fora de casa.

Os casais também podem agendar encontros românticos no quar-
to para fazer uma massagem ou tomar vinho à luz de velas, por exemplo.

Como a pandemia é um período naturalmente estressante, es-
sas atividades se fazem necessárias para manter a conexão entre 
o casal e aliviar as tensões do dia a dia. O mesmo horário pode ser 
agendado diariamente ou variar de dia conforme os compromissos 
da semana.

Diferentemente, os casais sem filhos possuem a vantagem de 
não ter ninguém na casa durante o momento de intimidade. Ainda 
assim, agendar um horário e um dia para fazer sexo na quarentena 
também é recomendado para eles. Dessa forma, ambos aproveitam 
os momentos de maior disposição para dar atenção ao outro.

Um dos problemas que pode acometer os casais que aumenta-
ram o período de convivência diária é justamente o cansaço da in-
teração constante. Geralmente, as pessoas se encontram mais sen-
síveis, mal-humoradas e preocupadas durante o isolamento social.

Continuo no meu blog o tema do sexo em relação à rotina… Psi-
que & Amor por Deny Alfano.
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liÇÕEs na dOR dOs OuTROs

Nesta semana, tivemos um caso de uma criança de três anos supostamente de-
saparecida que mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, moradores, familia-
res e os veículos de comunicação de Maravilha. Felizmente, a criança não estava de-
saparecida. Foi uma falha de comunicação entre os pais e tudo se resolveu após a 
criança voltar de um compromisso. Esse é mais um dos tantos casos em que acaba-
mos aprendendo com situações dos outros, seja fatos felizes ou tristes. Nesses mo-
mentos, nosso sentimento se volta para as pessoas que gostamos e acabamos de-
batendo o assunto, pedindo para sempre avisar aonde vai, para comunicar com 
clareza se precisa de alguma coisa, ou até mesmo, apenas buscamos reforçar como 
a pessoa é importante na nossa vida. É, também, um jeito válido de aprender.

Ederson abi, jornalista

RESPONSABILIDADE AFETIVA 
É muito comum pensar na própria dor sem ouvir a do outro. E 

quando digo ouvir, quero dizer ajudar. Seja com a presença, escu-
ta, conselho ou abraço, é importante ser empático. Possuir empa-
tia tem relação com a nossa consciência. Quantas vezes depois de 
uma conversa você se sentiu culpado por não ter falado o que gos-
taria? Não leve isso como um peso, mas como aprendizado.  So-
mos humanos e buscamos uma sociedade melhor. Nessa vivência, 
é necessário aprender a visualizar a realidade do outro e entender 
seus reais motivos para estar naquela situação. Não é fácil. Mas te-
nho certeza que depois de ajudar, você será uma pessoa melhor. 

diana Heinz, jornalista

Malte Mueller/Getty Images

“sALÁriO emOCiONAL”?
Nesta semana o “salário emocional” foi tema de uma interessante 
reportagem da BBC News. Para quem não conhece o termo, a 
pesquisadora marisa Elizundia, especialista em recursos humanos, 
explica que além da remuneração existem outros elementos que podem 
aumentar a satisfação de uma pessoa no trabalho: reconhecimento, 
horários flexíveis, benefícios sociais, capacitações, autonomia, plano 
de carreira, etc. O tema está em alta e é objetivo de vários estudos, 
principalmente em tempos de pandemia. Entretanto, ela alerta que um 
alto salário emocional não compensa um baixo salário econômico. 
“a remuneração é a melhor forma da empresa mostrar que valoriza o 
funcionário”, destaca. acredito que os dois se complementam e, nesse 
caso, o equilíbrio é a palavra-chave.

Camilla Constantin, jornalista  
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Livro: mensagens 
de Luz

sou filho de Deus

sou alegre
sou feliz

sou saudável

muito obrigado, 
obrigado, obrigado, 

obrigado!

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

Para crescer 
precisa mudar;
para mudar 

precisa se conhecer;
para se conhecer 
precisa coragem

-
isso é terapia 

as PEssOas mais CORaJOsas sãO 
as QuE amam PROfundamEnTE

 Seja uma pessoa capaz de amar pro-
fundamente. O amor beneficia a tudo e 
a todos. As pessoas mais corajosas são 
aquelas capazes de amar profundamen-
te. Para manifestar o amor, dedique-se 
inteiramente ao próximo, com coragem. 
Seja atencioso e bondoso com os outros. 
Sinta orgulho de ser praticante do Amor 
de Deus e dirija o sentimento de amor 
sincero e profundo a todas as pessoas.

diRETORia
JCi de maravilha promove posse com destintivação de novos membros
Diana Heinz

Na sexta-feira (12) a JCI 
de Maravilha realizou uma 
cerimônia de destintivação 
de novos membros. O evento 

foi em formato híbrido, online 
e presencial com a presença 

de membros do conselho di-
retor, conselho fiscal e autori-

dades. Promovido na sede da 
entidade, o encontro recebeu 

o vice-presidente nacional da 
JCI, Luiz Vanderlei Gomes. Os 

empossados farão parte da di-
retoria deste ano até 2022. 

emPOssAdOs 
marcelo Buratto - 
Presidente 2021  

Alan Bertochi - 
Secretário 2021 

mozer m. de Oliveira - 
Tesoureiro 2021 

Claudinei Regner 
- assessor legal e 
presidente 2020

Fotos: Divulgação

Evento foi realizado da sede da entidade Encontro foi transmitido pelas redes sociais

COVid-19 Em Maravilha não baixou de 100 o número de casos ativos de coronavírus nesta semana 

Hospital são José continua com alta demanda 
e contabiliza morte 
Diana Heinz

Nesta semana o Hospital 
São José registrou uma mor-
te por coronavírus. O pacien-
te faleceu no inicio da ma-
nhã de quarta-feira (17) e 
era de Chapecó. Ele tinha 60 
anos e estava internado na 
UTI do Hospital. Após a mor-
te confirmada, como o hos-
pital possui apenas um leito 
de UTI para Covid-19, o lo-
cal foi ocupado por uma pa-
ciente que estava entubada 
aguardando vaga em Unida-
de de Terapia Intensiva. Ela 
é de Chapecó. Outra pacien-
te, uma mulher de 45 anos, 
que aguardava leito de UTI 
em Maravilha precisou ser 
encaminhada para Itajaí. De 

acordo com a equipe da ins-
tituição, a unidade possuía, 
até o momento do fecha-

mento desta edição, 14 pa-
cientes na ala de enfermaria 
para Covid-19.

Paciente que aguardava vaga na UTi de maravilha precisou ser transferida

Divulgação

NÚMERO DE 
ATIVOS EM ALTA 

O alto número de pacientes internados 
no hospital São José e em outras 

instituições da região não difere da grande 
quantidade de casos ativos de coronavírus. Os 
boletins divulgados diariamente pela prefeitura 
de maravilha não mostraram menos de 100 
casos ativos da doença nesta semana. Ontem 
(19) três pessoas do município estavam 
internadas e 112 estavam com a doença ativa. 
maravilha confirmou desde o início da pandemia 
2.200 casos e 26 mortes por Covid-19. 
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3664.3031

CRECI 4573J

olv.com.br

@olvimoveis

Oferta válida no período de 
7 de fevereiro a 8 de março 
de 2021.Crédito 
sujeito a aprovação. 
Consulte condições
especiais de pagamento.
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aÇãO TRadiCiOnal Diversos comerciantes registraram alta nas vendas em relação à promoção de 2020 

Cdl e associação Empresarial avaliam 
liquida maravilha de forma positiva 
Diana Heinz

No dia 6 de fevereiro co-
meçou em Maravilha a ini-
ciativa anual oferecida pela 
CDL e Associação Empre-
sarial conhecida como Li-
quida Maravilha. Com dura-
ção de uma semana, a ação 
é tradicional no município 
e durou até o dia 13. Neste 
ano, o formato de adesão foi 
livre para todos os associa-
dos, não tendo necessida-
de de adquirir o pacote da 
promoção para fazer parte. 
Cada empresa teve a liber-
dade de fazer a sua promo-

Arquivo/O Líder

Data considerada de maior movimento 
foi o primeiro dia do liquida maravilha

ção dentro do Liquida Mara-
vilha 2021.

Na visão da coordena-
dora no Núcleo de Desen-
volvimento Comercial, Ma-
ria Luiza da Silva, a ação foi 
bem vista entre os comer-
ciantes. Segundo ela, mui-
tos disseram ter registrado 
altas de até 10% nas ven-
das em relação à promoção 
do ano passado. “O resulta-
do foi muito positivo. Esta-
mos felizes com o que mo-
vimenta o Liquida, é através 

do retorno que comercian-
tes tem, que mostramos a 
importância desta ativida-
de”, explica. 

Ainda conforme Maria 
Luiza, a data de maior movi-
mento foi o primeiro dia do 
Liquida Maravilha, o sába-
do do dia 6 de fevereiro. Ela 
acredita que o horário es-
tendido aos sábados da pro-
moção fomentou as vendas. 
“Com certeza iremos dar 
continuidade a esta ação 
que já é tradicional no mu-
nicípio. Muitos aguardam a 
data para fazer compras na 
cidade”, afirma.  

Em 2021

sicredi ampliará área de atuação em santa Catarina 
Com a missão de contri-

buir para a melhoria da qua-
lidade de vida dos associa-
dos e da sociedade, tanto nas 
áreas rurais, como nos cen-
tros urbanos, o Sicredi, pri-
meira instituição financeira 
cooperativa do Brasil, proje-
ta continuar expandindo sua 
atuação em Santa Catari-
na em 2021.  Para isso, serão 
inauguradas 31 novas agên-
cias no Estado até o final do 
ano, 25 delas em municípios 
que ainda não contavam 
com a presença do Sicredi.

“O Sicredi está presen-
te em mais de um terço dos 
municípios do Estado de 
Santa Catarina e busca es-
tar cada vez mais próximo 
de seus associados. Ao levar-

mos o cooperativismo para 
outras regiões, fortalecemos 
o ciclo virtuoso que permi-
te, por exemplo, que empre-
endedores locais tenham 
acesso a soluções financei-
ras sustentáveis e adequa-

das às suas demandas e, com 
isso, consigam gerar novos 
empregos, desenvolvendo 
as comunidades através do 
fortalecimento da economia 
local”, destaca o vice-presi-
dente da Central Sicredi Sul/

Sudeste, Márcio Port.  
Atualmente o Sicredi 

conta com 154 agências em 
109 cidades catarinenses. 
Com a expansão, a institui-

ção estará fisicamente pre-
sente em 134 municípios, o 
que corresponde a uma co-
bertura de 45% do Estado. Os 
investimentos previstos com 

a implantação dos novos 
pontos de atendimento são 
de cerca de R$ 23 milhões e 
devem gerar mais de 100 em-
pregos diretos.

atualmente o Sicredi conta com 154 agências em 109 cidades catarinenses

Divulgação

O ANO de 2020 fOrTALeCeu O COOPerATivismO
mesmo diante de um cenário desafiador enfrentado em 2020, as cooperativas 
de crédito inauguraram 400 agências em todo o Brasil, segundo o Banco 
Central (Bacen). Somente o Sicredi foi responsável pela abertura de mais de 
um terço delas – foram 150 novos pontos de atendimento, equivalente a 37,5% 
do total. Em Santa Catarina, o Sicredi inaugurou 14 agências durante o ano, 
com investimentos de cerca de R$ 12 milhões, movimento que gerou mais de 
65 empregos diretos no Estado. “É muito importante o fomento à expansão e 
ao crescimento do cooperativismo de crédito, pois neste modelo, os recursos 
captados pelas cooperativas são empregados na própria comunidade, o que 
reverte diretamente na qualidade de vida dos associados e das pessoas que 
vivem nas regiões onde estamos presente”, explica Port. 
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“mentes criativas são conhecidas 
por resistirem a todo tipo de 
maus-tratos.”

Anna Freud 
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOmIA E NEGÓCIOs
raquel@jornalolider.com.br

Mais de 159 milhões de chaves de acesso 
já foram cadastradas no PIX

Mais de 159 milhões de chaves de acesso da nova ferramenta de transferência de pagamento instantâ-
neo, o PIX, já foram cadastradas desde que entrou em funcionamento, em novembro do ano passado. De 
acordo com o último dado do Banco Central, o número de operações pelo PIX vem crescendo. Em janei-
ro deste ano, foram mais de 200 milhões de transações feitas, contra 144.532.320 em dezembro e 27.614.584 
em novembro do ano passado. E para este ano, o PIX pretende incorporar novas funcionalidades, que in-
cluem, por exemplo, saque no varejo, integração com conta salário e pagamento por aproximação.

imobiliárias mudam reajuste do aluguel 
após disparada do igP-m 

O recente salto do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), popularmente chama-
do de “inflação do aluguel”, fez com que algumas imobiliárias adotassem a inflação ofi-
cial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para reajustar os novos con-
tratos de locação. Caso a medida já valesse para os contratos em vigor, um aluguel no 
valor de R$ 1.000 com vencimento neste mês de fevereiro seria reajustado em cerca de 
R$ 46 (+4,6%), conforme expectativas do mercado financeiro. Com o IGP-M, a alta será 
de R$ 257,40 (+25,74%). O cálculo do IGP-M, divulgado mensalmente pela FGV (Fun-
dação Getulio Vargas) considera a variação de preços de bens e serviços, bem como de 
matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. A dis-
parada do indicador foi iniciada em maio do ano passado. Desde então, índice acumu-
lado em 12 meses teve oito altas consecutivas e passou de 6,7% para os atuais 25,7%.

Cresce importação de materiais 
médico-hospitalares em SC

A catarinense Tek Trade, referência em comércio exte-
rior, importou um número cinco vezes maior em valor de pro-
dutos de saúde, incluindo os testes de coronavírus no último 
ano. O volume total passou de R$ 3,14 milhões em produtos 
médico-hospitalares importados em 2019 para R$ 16,145 mi-
lhões em 2020. Para 2021, a empresa pretende ampliar ain-
da mais a importação de materiais voltados à saúde, especial-
mente com o início da vacinação. Em função da pandemia, 
o Comitê-Executivo da Câmara de Comércio Exterior (Ca-
mex) decidiu zerar o imposto de importação até 30 de ju-
nho de seringas e agulhas que entrarem no Brasil, já que os 
materiais poderão faltar tanto em hospitais e laboratórios 
como em distribuidoras no Brasil, com o início da vacina-
ção, que vai gerar uma demanda acentuada neste momento. 
Até agora, esses produtos pagavam 16% de alíquota para en-
trar no país. Apesar da política do governo de zerar o impos-
to de importação sobre seringas e agulhas, o custo de chega-
da do produto ao Brasil poderá ser mais um entrave devido 
ao aumento recente de mais de 450% do frete marítimo.

Celesc e Secretaria da 
Agricultura ampliam 
energia elétrica rural

O Programa Celesc Rural, que con-
ta com o apoio da Secretaria de Estado 
da Agricultura, da Pesca e do Desen-
volvimento Rural e da Celesc, já conta 
com investimentos de R$ 181 milhões 
para substituição de cabos de redes 
monofásicas nuas por redes monofási-
cas ou trifásicas com cabos protegidos. 
Até junho deste ano, a Celesc preten-
de realizar 956 quilômetros em obras 
no meio rural, substituindo redes mo-
nofásicas nuas por redes monofásicas 
ou trifásicas com cabos protegidos. Se-
rão R$ 51,6 milhões em investimen-
tos. O programa iniciou em 2019 e até 
o momento conta com quase 250 mil 
propriedades rurais beneficiadas.  

Gasto médio com material 
escolar deve cair 21% em SC

Conforme a pesquisa de intenção de 
compras para o período, feita pela 
Fecomércio/SC em sete cidades, 
muitos pais e responsáveis devem 
garantir os itens apenas após o início 
do ano letivo (32,6%), contando que 
as aulas na rede estadual de ensino 
foram retomadas nesta quinta-feira, 
dia 18. Entre os entrevistados, 77,1% 
afirmaram que vão comprar material 
escolar, enquanto 20,7% não pretendem 
ir às lojas. Quase 60% disseram que os 
filhos não influenciam as compras. O 
gasto médio deve ser de R$ 257,31, cerca 
de 21% a menos do que o observado 
no ano passado. ao contrário dos 
anos anteriores, a maioria (45%) dos 
consumidores pretende comprar todo 
material em apenas um estabelecimento. 

dois em cada três brasileiros tinham dívidas em janeiro 

O porcentual de brasileiros com dívidas ficou em 66,5% em janeiro ante 66,3% em dezem-
bro de 2020, informou a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) 
nesta quinta-feira (18), na Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor). 
Em relação a janeiro de 2020, a proporção de endividados subiu 1,2 ponto porcentual. Na compa-
ração de um mês com o mês imediatamente anterior, foi a segunda alta seguida. Em dezembro, 
a proporção de brasileiros endividados registrou a primeira alta desde agosto. Além disso, 10,9% 
dos entrevistados relataram não ter condições de pagar as dívidas em atraso, o que indica per-
sistência da inadimplência. Em dezembro de 2020, 11,2% dos brasileiros estavam nessa condi-
ção. Na comparação com um ano antes, a inadimplência subiu. Em janeiro de 2020, 23,8% relata-
ram ter dívidas ou contas em atraso, enquanto 9,6% disseram que não teriam condições de pagar.

Fotos: Divulgação
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nOVas REsTRiÇÕEs Medidas estão previstas até o dia 8 de março quando será feita uma nova análise do cenário

após reunião, maravilha tem novas regras 
de combate ao coronavírus 
Diana Heinz

Com o avanço no número 
de novos casos de Covid-19 em 
Maravilha, autoridades debate-
ram ao longo da semana novas 
medidas para o enfrentamento 

da doença. Na quarta-feira (17) 
a Câmara de Vereadores recebeu 
diversas lideranças representan-
tes da administração, comércio, 
segurança, legislativo e Ministé-
rio Público. O objetivo do encon-
tro foi criar novas regras para evi-

tar o avanço do coronavírus. O 
novo decreto elaborado passou a 
valer na quinta-feira (18) e deve 
seguir em vigência até no dia 8 
de março, quando haverá um 
novo encontro para uma análise 
da situação. 

Encontro de lideranças foi realizado na Câmara de vereadores 

Desde quinta-feira (18) os estabelecimentos comerciais, 
industriais e prestadores de serviços devem encerrar suas 
atividades até às 22h, podendo retomá-las a partir das 6h do dia 
seguinte, independentemente do dia da semana com exceção 
de farmácias, hospital, empresas que operam em mais de um 
turno. O horário se aplica a restaurantes e pizzarias, mas os bares 
deverão suspender o atendimento a partir das 19h.
O decreto também proíbe a aglomeração e permanência de pessoas 
em espaços de uso coletivo, como parques e praças; a concentração 
de pessoas para o consumo de bebidas alcóolicas em vias públicas; a 
concentração e aglomeração de pessoas em loteamentos do município 
de maravilha, independentemente do dia da semana e horário.
Os templos, igrejas e similares poderão realizar cultos e missas 
desde que observado rigorosamente o uso máximo de trinta por 
cento (30%) da capacidade do local. No fim da tarde ontem (19) 
uma alteração passou a permitir a realização de eventos sociais, tais 
como: casamentos, aniversários, jantares, confraternizações, bodas, 
formaturas, festas infantis e similares, bem como, palestras, seminários 

e afins devem respeitar o limite 
máximo de 30% da capacidade 
do local e desde que, o 
agendamento e confirmação do 
evento tenham ocorrido antes da 
publicação do decreto. 
Conveniências de postos de 
combustíveis devem encerrar suas atividades às 22h, no entanto, a 
venda de bebida alcoólica deve ser interrompida às 19h. Comércios 
especializados em venda de bebidas ao consumidor final devem 
interromper as atividades às 19h, podendo realizar o atendimento na 
forma de delivery após esse horário.Campings e clubes sociais devem 
observar o limite máximo de cinquenta por cento (50%) da capacidade 
do local, mas as atividades esportivas coletivas e eventos sociais 
no interior desses estabelecimentos estão igualmente suspensas. 
O decreto também sugere que o acesso aos mercados deverá ser 
realizado, preferencialmente, por apenas uma pessoa do grupo familiar 
e segue sendo obrigatório o uso de máscaras. 

Uso de máscaras segue sendo obrigatório

O deCreTO

eNTidAdes PAssAm A TrABALHAr 
de fOrmA remOTA

Antes do novo decreto entrar em 
vigor diversas entidades e institui-
ções de Maravilha optaram por de-
senvolver suas atividades de forma 
remota. A Câmara de Vereadores fe-
chou a casa para o público, traba-
lhando apenas com colaboradores. 

O Clube de Lions passou a realizar 
seus encontros pela internet, como 
no início da pandemia. Outras en-
tidades que optaram pela mudança 
ou então pela restrição no número 
de presentes foram a JCI Maravilha 
e o Rotary Club do município. 

PrefeiTO Pede 
CuidAdO

Fotos: Divulgação

Sandro Donati e a secretária de 
saúde, miriane Sartori, estiveram 
com o governador Carlos moisés 
nesta semana. O encontro que teve a 
participação de prefeitos e lideranças 
da região resultou em 34 novos leitos 
de UTi em Chapecó e Xanxerê. ao 
anunciar a novidade, Donati pediu 
para que todos tenham juízo, bom 
senso, consciência coletiva e que 
estudo e trabalho são as prioridades 
no momento. “as demais atividades 
nós também sabemos que são 
importantes, mas podem esperar 
um momento seguro. Sim esse é 
o pior momento da pandemia na 
nossa região, nunca estivemos tão 
vulneráveis. Não há mais leitos de UTi, 
temos pacientes aguardando e se não 
tivermos a colaboração de todos, a 
situação não vai melhorar”, finalizou o 
prefeito de maravilha.

Diana Heinz /O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvATI

mEDICINA E sAÚDE

esTeNOse de ureTrA
Doença é mais frequente nos homens

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia

E
stenose de uretra é uma doença 

urológica em que a uretra, tubo 

que conduz a urina da bexiga até 

o meio externo, está parcialmen-

te ou totalmente obstruída. Como a uretra 

masculina é mais longa, esta doença é mais 

frequente no sexo masculino.

A causa da estenose da uretra é a cica-

trização inadequada desse tubo, produzindo 

a redução do diâmetro da uretra e impedin-

do o fluxo urinário. Comparativamente, se-

ria como a obstrução de um cano que con-

duz a água.

Existem várias situações que podem 

conduzir à estenose de uretra, principal-

mente trauma, infecções, diminuição da irri-

gação sanguínea e congênitas (nascer com o 

problema). Pode-se citar o uso de sondas na 

uretra, infecções na uretra por doenças sexu-

almente transmissíveis, cirurgias pela uretra, 

acidentes e radioterapia.

siNTOmAs
Durante a micção (momento da eliminação 
da urina) é muito importante que a uretra não 
esteja obstruída para que a urina flua até o meio 
externo. Quando há obstrução, a urina não passa 
adequadamente pela uretra. O paciente se queixa 
que o jato urinário é fraco e que há frequência 
miccional, prolongamento do tempo da micção, 
espalhamento do jato urinário, incontinência 
urinária (escapa urina), sangue na urina ou, em 
casos graves, o paciente não consegue urinar.
Os urologistas diagnosticam a estenose da 
uretra pelas queixas do paciente, no entanto, os 
sintomas de estenose de uretra são semelhantes 
aos sintomas das doenças obstrutivas da 
próstata ou das doenças que diminuem a força 
da musculatura da bexiga.
Desta forma, o urologista prescreverá exames 
para o diagnóstico diferencial, sendo os 
principais o raio-X da uretra (uretrocistografia), 
a ecografia da uretra, o estudo do fluxo urinário 
(urofluxometria) ou a visualização endoscópica 
da uretra (uretrocistoscopia).

TrATAmeNTO
O tratamento é realizado por métodos cirúr-

gicos, retirando-se a zona de cicatriz e realinhan-
do-se a uretra, ou substituindo a zona estreita-
da por porções da mucosa da boca ou da pele do 
prepúcio – a pele utilizada não pode ter pelos.

Em casos selecionados, e alternativamen-
te, o urologista utiliza uma faca endoscópica ou 
o laser para cortar a zona cicatricial. Também se 
pode utilizar a dilatação da uretra.

Nessas situações os resultados não são tão 
bons como o tratamento cirúrgico.
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JORNAIS
UNIDOS PELA
VACINA.

tambem

SC
www.adjorisc.com.br

Os jornais brasileiros sempre estiveram  
no combate ao coronavírus. Apurando, checando e 
divulgando informação de qualidade sobre a pandemia 
e as melhores formas de enfrentá-la. Agora, os jornais 
se juntam ao movimento Unidos pela Vacina, que visa a 
apoiar a vacinação de todos os brasileiros até setembro. 
Somente pela vacinação em massa poderemos 
todos voltar a uma vida normal e retomar o pleno 
funcionamento da economia.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde de Santa Ca-
tarina quer vacinar contra 
a Covid-19, em 2021, con-
siderando apenas os gru-
pos prioritários, um total 
de 2.898.763 pessoas. A in-
formação está disponível 
na segunda edição do Pla-
no para Operacionalização 
da Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19 em 
Santa Catarina.

Ainda, de acordo com o 
Plano, a vacinação, como já 
ocorre atualmente, segui-
rá de forma gradual e es-
calonada nos grupos prio-
ritários, de acordo com o 
recebimento de novas do-
ses vindas do Ministério da 
Saúde (MS). Em longo pra-
zo, a expectativa é ampliar 
a estratégia de vacinação 
para toda a população aci-
ma de 18 anos de idade. 

O superintendente de 
vigilância em saúde, Edu-
ardo Macário, esclarece 
que a vontade do estado é 
de imunizar toda a popu-
lação adulta. No entanto, 
neste momento de dispo-

aTÉ dEZEmbRO
saúde catarinense deve vacinar mais de 
2,8 mi de pessoas contra o coronavírus

nibilidade restrita de doses 
da vacina, ainda não exis-
te essa possibilidade. “Assim 
que houver uma maior ofer-
ta de doses no país, queremos 
ampliar a estratégia de vaci-
nação. No entanto, enquan-
to isso não acontece, nossa 
prioridade é imunizar os gru-
pos com maior risco de infec-
ção e aqueles com mais chan-
ces de evoluir para as formas 
graves da doença e, até mes-
mo, de morrer”, conclui.

baixa PROCuRa 
Em maRaVilHa 

Em Maravilha foi baixa 
a procura do público alvo da 

vacina no momento, idosos 
acima de 90 anos. De acordo 
com dados divulgados pela 
Secretaria da Saúde no mu-
nicípio são em torno de 160 
pessoas na faixa etária. Eles 
têm o direito, neste momen-
to de receber gratuitamen-
te a vacina contra a Covid-19. 
Até nesta semana 67 pesso-
as compareceram ou reque-
reram a vacinação. A Secre-
taria da Saúde, para facilitar o 
acesso a vacina, coloca à dis-
posição um telefone e What-
sApp 49 98885 4051. O ido-
so pode receber a vacina em 
casa ou no Centro de Especia-
lidades em Saúde.

maravilha teve baixa procura da vacina destinada aos idosos com mais de 90 anos

Arquivo/O Líder

O ano letivo começará 
com uma novidade para a rede 
municipal de ensino. Alunos 
do 1º ao 9º ano terão aposti-
las do sistema Aprende Brasil, 
do Grupo Positivo. O novo for-
mato tem como objetivo pro-
mover melhorias e avanços na 
educação pública e para a par-
ceria, inédita em Maravilha, 
foi definido o material do Gru-
po Positivo que na avaliação da 
equipe da Educação é um sis-
tema reconhecido nacional-
mente que contempla material 
didático, formação de professo-
res, assessoria pedagógica, mo-
nitoramento de aprendizagem, 
avaliações e plataforma onli-
ne para a necessidade de aulas 
100% remotas e em tempo real.

Inicialmente o material foi 
apresentado pelos represen-

REdE muniCiPal Investimento para todo o sistema que inclui formações, material didático e 
plataforma digital custou R$ 500 mil 

Educação de maravilha adota apostilas do 
grupo Positivo 

Secretária da educação disse que autonomia de cada professor será preservada 

material deve chegar na próxima semana

tantes do Grupo Positivo para 
a secretária de Educação Cleu-
samar Preuss, para a Doutora 
Dilva Bertoldi Benvenutti, para 
os gestores das escolas e em se-

guida para os professores que 
já estão recebendo formação 
sobre o material e a platafor-
ma online. O Conselho Muni-
cipal de Educação teve parti-

cipação efetiva na aprovação 
do sistema. 

Farão parte da novida-
de alunos que estudam no 
Centro Educacional Mun-
do Infantil Caic, Centro Edu-
cacional Monteiro Lobato e 
Centro Educacional Verea-
dor Raymundo Veit. A secretá-
ria de educação Cleusamar 
Preuss destacou que os profes-
sores têm papel fundamental 
no sucesso da nova proposta 
pedagógica e que a formação 
e capacitações foram determi-
nantes para que ela fosse ado-
tada pelo município.

Cleusamar disse ainda 
que tem confiança total na ca-
pacidade, comprometimento 
e dedicação de todos os pro-
fessores da rede. Segundo a se-
cretária, os professores terão 

Fotos: Divulgação

no material, na plataforma di-
gital e nas formações um guia 
para conduzir as aulas, mas a 
autonomia de cada professor 
será preservada.   

Cada aluno vai receber as 
apostilas, os professores terão 
material específico para a pre-
paração das aulas e todos te-
rão acesso à plataforma digi-

tal. A chegada do material que 
é distribuído a cada trimestre 
está programada para a próxi-
ma semana. O investimento do 
município varia de acordo com 
o número de alunos e ficou es-
timado em aproximadamente 
R$ 500 mil em todo o sistema 
que inclui formações, material 
didático e plataforma digital. 
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infÂnCia saudáVEl

Profissional incentiva prática de 
exercícios físicos na infância 

Diana Heinz

A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) diz 
que a prática diária de realização de ativida-
des físicas na infância deve ser de ao menos 
60 minutos diários. Esse exercício pode ser 

de nível moderado a vigoroso. Com a restrição social, 
os pequenos praticamente não saem de casa. Crianças 
que moram em residências ou apartamentos sem área 
de lazer sofrem com a falta das brincadeiras ao ar livre. 

Conforme a personal, Suélen Sotili, é na infância 
que a criança necessita experimentar os mais variados 
estímulos físicos e sociais, e toda bagagem motora adqui-
rida nessa fase é fundamental para o seu desenvolvimen-
to e crescimento. “Houve uma drástica redução na prática 
de exercícios físicos, fazendo com que gastassem menos 
energia e consumissem mais alimentos industrializados. 
Dessa forma, é de suma importância que os pais incenti-
vem e busquem desenvolverem brincadeiras com os seus 
filhos mesmo em casa, para que eles continuem experi-
mentando novos movimentos e gastem mais energia, evi-
tando o risco de obesidade”, explica.

Suélen Sotili é personal

Fotos: Divulgação

a partir dos 6 anos de 
idade, a musculação pode 
ser considerada segura e 
eficiente para crianças e 
adolescentes, desde que 

seja planejada e orientada 
por um profissional da 

Educação Física. 

Funcional Kids é uma modalidade lúdica que objetiva desenvolver as capacidades físicas das crianças

OBesidAde iNfANTiL 

Um dos fatores que contribuem com os casos de 
obesidade infantil é o sedentarismo, consequência da 
substituição das brincadeiras realizadas em espaços 
abertos, quando as crianças de certa forma se exer-
citavam, por jogos eletrônicos que muitas vezes são 
acompanhados por uma alimentação inadequada. 

Segundo Suélen, crianças obesas possuem um 
alto risco de desenvolverem problemas psicológicos 
e de saúde, além de uma elevada taxa de mortalida-
de, pois o excesso de peso relaciona-se com as altera-
ções metabólicas, problemas cardiovasculares, orto-
pédicos e problemas psicossociais.

iNfLuêNCiA dOs PAis 

Os pais exercem uma grande influência tanto 
na alimentação dos filhos quanto na prática do exer-
cício físico, pois as crianças tendem a copiar os hábi-
tos dos pais, sejam eles saudáveis ou não. Embora a 
maioria das doenças esteja relacionada ao sedenta-
rismo e se manifestam na vida adulta, é evidente que 
ela se desenvolva na infância ou adolescência. “Por 
isso, se faz necessária a participação ativa dos pais 
na intervenção precoce da obesidade infantil, incen-
tivando e buscando maneiras de induzir a pratica do 
exercício físico, uma vez que a criança que apresenta 
um alto índice de massa corporal (IMC) na infância, 
corre um risco considerável de se tornar um adulto 
obeso”, afirma a personal. 

Como motivar a criança a 
praticar exercícios físicos?

A personal afirma que incentivar as crianças a se manterem ati-
vas por meio dos exercícios físicos, é essencial para o seu bem-estar 
e sua saúde. Suélen elencou algumas dicas para pais: 

- Converse com o seu filho, sobre a importância de praticar 
exercícios físicos; 
- Pratique exercícios físicos você também. Seja um exemplo para 
o seu filho; 
- Determine dias e horários para realizarem juntos os exercícios; 
- Escolha exercícios que o seu filho goste de praticar. Brincar 
também vale; 
- Faça com que esses momentos juntos sejam agradáveis.

CriANÇA NA ACAdemiA?

Para a profissional, crianças de to-
das as idades precisam ser incentivadas a 
praticar exercícios físicos, respeitando as 
suas limitações e fases do desenvolvimen-
to. Vários estudos afirmam que a muscu-
lação, atividade que visa o ganho de força 
e a resistência muscular, é benéfica para 
crianças e adolescentes por auxiliar em 
uma série de questões ligadas à saúde. A 
musculação promove o desenvolvimento 
corporal, equilíbrio, concentração, ganho 
de massa óssea e controle do peso. 

Além disso, outra modalidade que 
vem ganhando espaço nas academias é o 
Funcional Kids, que se trata de uma mo-
dalidade lúdica que objetiva desenvolver 
as capacidades físicas das crianças, bus-
cando aperfeiçoar e fortalecer os movi-
mentos naturais. Uma aula que traz jogos, 
gincanas, brincadeiras e circuitos, prin-
cipalmente desenvolvidos para que as 
crianças trabalhem todas as habilidades 
motoras além da diversão. 

Personal indica 
brincadeiras e 
exercícios para 
fazer em casa 

“Com a impossibilidade de fre-
quentarem as aulas de Educação Fí-
sica na escola, de fazerem as ativida-
des extracurriculares como futebol, 
balé ou natação, e sem poder brincar 
com os amigos pelo risco de aglome-
ração, o nível de exercícios físicos das 
crianças tem reduzido muito, o que 
gera nos pais a dúvida sobre como in-
troduzir uma atividade na rotina diá-
ria das crianças. Para ajudar, elenquei 
algumas dicas de brincadeiras e exer-
cícios para introduzir na rotina do dia 
a dia das crianças: Pular corda, fazer 
polichinelos, brincadeiras de procu-
rar e esconder objetos pela casa, cir-
cuitos com obstáculos (utilizando 
garrafas pet e cabos de vassoura); Jo-
gar bola; andar de bicicleta; brinca-
deiras com balões; Danças e alonga-
mentos”, declara. 
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faça sua encomenda em nossa padaria pelo número 3664-1865

frango+
Se liga nessa promo

maionese caseira

você leva
1 coca cola 2lt retornável 

por r$ 3,99

EduCaÇãO Valor utilizado por pais ou responsáveis com a compra de material escolar para o início 
do ano letivo deve registrar um recuo de 21%

Pesquisa catarinense mostra que gasto 
com material escolar deve sofrer queda
Diana Heinz

Millena Samara Heep 
agora está no 6º ano. Com 
11 anos, ela estuda na Es-
cola de Educação Básica 
Nossa Senhora da Salete e 
precisou de menos mate-
riais para a aula em relação 
a 2020. Conforme sua mãe, 
Ligia Heep, mochila e esto-
jo serão reaproveitados. Até 
porque a maior parte do 
ano letivo foi em casa. 

Ligia precisou comprar 
para filha cadernos, lápis, 
canetas, borracha, apon-
tador e lápis de cor. Antes 
de adquirir os materiais, 
fez uma pesquisa de preço 
e optou pelo local mais ba-
rato, mas por produtos de 

Reutilização de produtos 
está nos planos de 31,2% 
dos pais ou responsáveis

Diana Heinz /O Líder

ligia e sua filha millena, que está no 6º ano 

Divulgação

qualidade. Em 2021 a mãe 
também precisou investir 
em máscaras, álcool em gel 
e toalhinhas, para preven-
ção ao coronavírus. 

A queda no gasto de Li-
gia reafirma o resultado de 
uma pesquisa feita nesta 
semana pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo de Santa Catari-
na (Fecomércio). Segundo 
os dados divulgados pela 
entidade, o gasto médio dos 
pais ou responsáveis com a 
compra de material escolar 
para o início do ano letivo 
deve registrar um recuo de 
21%. O valor apurado pas-

sou de R$ 325,61, em 2020, 
para R$ 257,31, em 2021.

O estudo também mos-
tra disparidade na intenção 
de gasto com material es-
colar. Cerca de 30% devem 
desembolsar acima de R$ 
300 para este ano letivo, en-
quanto 41,4% afirmam que 
não passará de R$ 200. A 
maior parte dos entrevista-
dos (77,1%) afirmou que vai 
comprar material escolar, 
sendo que 43,3% comprarão 
todos os itens e 33,8% com-
prarão apenas uma parte do 
que foi pedido. Já 13% não 
farão compras pois vão reu-
tilizar os produtos adquiri-

dos no ano passado.
A reutilização de produ-

tos está nos planos de 31,2% 
dos pais ou responsáveis. 
Mas o reuso não se restrin-
ge ao material escolar: entre 
aqueles que têm filhos ma-
triculados em escolas que 
exigem uniforme, a maio-
ria afirmou que não com-
prará novas peças e utiliza-
rá aquelas já compradas.

Para quem vai às com-
pras do material, a prefe-
rência é por concentrar 
tudo em um único esta-
belecimento (45%). Nes-
te sentido, as lojas de rua 
saem na frente (61,1% das 

intenções), apesar da que-
da de participação em rela-
ção ao ano passado, quando 
atingiu 91,2%. Na sequên-
cia estão supermercados 
(14%), lojas de departa-
mentos (11,9%) e os inde-
cisos (5,6%). Como forma 
de pagamento, o dinhei-
ro à vista lidera (45,8%), se-
guido de cartão de débi-
to à vista (22,3%), de cartão 
de crédito à vista (18,2%), e 
de cartão de crédito a pra-
zo (10,2%).

AuLA 
ONLiNe
mas não é só o material 
escolar uma forma 
de investimento feita 
atualmente pelos 
pais ou responsáveis. 
Com aulas remotas, 
muitos adquiriram 
computadores, celulares 
mesas e cadeiras. 
Ou então gastaram 
com manutenção de 
equipamentos. ligia foi 
uma destas pessoas. 
O computador que a 
filha usa precisou de 
assistência e os móveis 
tinham sido adquiridos 
recentemente.
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por SIMONE HÜBNER

TOquE DE REquINTE

Vitrine

usANdO e-mAiL
Ao receber um e-mail de al-

guém conhecido, confirme a 
chegada ou responda assim que 
puder. Não deixe a pessoa falan-
do sozinha. Preencha sempre o 
campo “assunto”. É ele que de-
termina o interesse e a priorida-
de de leitura.

Antes de enviar ou encami-
nhar um e-mail de piada, men-
sagem motivacional ou corrente, 
tente pensar se aquela pessoa re-
almente gostaria de receber aqui-
lo. Lembre-se que nem todos 
compartilham dos mesmos gos-
tos e interesses que você.

NAs redes sOCiAis
Viu um post com o qual você 

não concorda e sentiu vontade 
de emitir sua opinião contrária? 
Antes de fazer isso verifique algu-

mas coisas. A pessoa que postou 
é sua amiga? Tem intimidade? 
Sabe se ela está disposta a ouvir 
opiniões contrárias? Ela se mos-
trou aberta ao diálogo no post? 
Se a resposta a qualquer uma das 
questões acima for negativa, é me-
lhor não comentar. Você não pre-
cisa dar sua opinião sobre tudo. 
E nem todo mundo está dispos-
to a ouvir opiniões não solicitadas. 
Seja apenas educado e gentil.

Alguém fez um post venden-
do um produto que, por acaso, 
você também tem para vender. 
Nunca encare isso como uma 
oportunidade de também fazer 
sua venda. Não comente ofere-
cendo o seu produto, nem tente 
abordar os que comentam ali in-
teressados na compra.

Pense, se você estivesse na 
rua tentando vender e viesse Excelente final de semana a todos!

Fonte: meubairroburitis.com.br

NeTIQUETA – Você sabe como se comportar online?

Todos nós sabemos que na nossa sociedade há certas 
“regras” que conduzem nosso comportamento social. Essas 
regras não são escritas e nem impostas a ninguém, mas são 

aprendidas na infância ou ao longo da vida e são muito importantes 
se você quiser ser bem aceito nos ambientes que frequenta. 
Tem gente que pensa que etiqueta é bobagem, coisa de gente esnobe, 
mas eles mal se dão conta do quanto ela é necessária e apreciada. 
Claro que não falamos aqui de regras antiquadas e excessivas, mas sim 
daquelas noções básicas de boa educação.
Sabe aquelas regrinhas tão naturais que você sequer para pra pensar 
sobre elas? Tipo entrar na fila e esperar a sua vez? Pedir um favor e 
agradecer por algo? Tudo isso nada mais é do que etiqueta social.
Em tempos de internet e interação digital, obviamente também 
surgiram certos padrões de comportamento esperados em 
determinadas situações, para que se mantenha a cordialidade, 
eficiência e boa educação, também online. É a chamada netiqueta.
Nas redes sociais, estar em dia com as regras de netiqueta deveria ser 
algo natural para todos, assim como é no mundo real offline. mas, por 
ser algo relativamente novo, muita gente ainda não aprendeu alguns 
desses padrões esperados. Com isso, o que vemos em demasia são 
discussões e brigas virtuais desnecessárias, que nunca ocorreriam caso 
estivessem cara a cara.

um outro vendedor concorren-
te, parasse do seu lado e abordas-
se as pessoas que se interessas-
sem pelo seu produto, o que você 
acharia disso? Baita falta de ética, 
não é? Por que você faria isso on-
line, então? O mesmo direito que 
ele tem você também tem. Faça 
seu próprio post oferecendo seu 
produto ou serviço.

Não corrija o português 
alheio. Quando alguém escreveu 
algo errado, isso pode ser por vá-
rios motivos. Pode ser pressa ao 
escrever, pode ser uma mudança 
despercebida feita pelo corretor 
automático do celular, pode ser 
proposital devido a um meme…

Em qualquer desses casos 
sua correção é desnecessária. Ou 
pode ser que realmente a pes-
soa errou por desconhecer a for-
ma correta. Mas, mesmo nessa 
situação, sua ajuda com a corre-
ção só será realmente vista como 
uma ajuda se for feita em parti-
cular e usando de muita gentile-
za. Caso contrário será somente 
grosseria e arrogância. Correção 
feita em público só serve pra hu-
milhar a outra pessoa. Precisamos 
nos lembrar que infelizmente vi-

vemos em um país onde muitos 
não tiveram oportunidade de re-
ceber uma boa educação, e rede 
social não é ambiente onde se exi-
ge formalidade. O importante é 
que a mensagem seja entendida.

NOs APLiCATivOs 
de meNsAgem

Não envie mensagens mui-
to tarde da noite ou durante a ma-
drugada. Esse é um horário no 
qual a maioria das pessoas está 
descansando ou dormindo, e sua 
mensagem poderá ser bastan-
te incômoda. Provavelmente ela 
não vai te responder nesse horá-
rio mesmo, então melhor esperar 
para enviar em um horário ade-
quado. Principalmente se você 
não for muito íntimo da pessoa.

Não envie apenas “bom dia”, 
ou algo tipo, e fique aguardando 
resposta. Sabemos que no mun-
do offline essa é a forma bem 
educada, mas no mundo virtual 
as coisas são um pouco diferen-
tes. A grande vantagem da comu-
nicação por mensagem ao invés 
do telefone, é que dessa forma 
conseguimos conversar sem que 
necessariamente as duas pesso-

as precisem estar disponíveis ao 
mesmo tempo. Você manda sua 
mensagem e a outra pessoa res-
ponde quando puder. Sendo as-
sim, se você manda a saudação e 
aguarda você está desperdiçan-
do tempo. A saudação é impor-
tante, mas junto com ela já escre-
va o que deseja.

A mesma regra dos e-mails 
vale também aqui. Pense e re-
pense várias vezes antes de en-
caminhar propagandas ou 
mensagens não solicitadas 
como piadas, textos motivacio-
nais ou correntes. Nem todo 
mundo gosta de receber isso. 
Você pode acabar sendo muito 
inconveniente.

Use a opção de envio de 
mensagem de áudio com mode-
ração. Muitas pessoas hoje pre-
ferem receber as mensagens por 
escrito. Isso facilita muito, de di-
versas formas. Foi justamen-
te por isso que os aplicativos de 
mensagem praticamente substi-
tuíram por completo o telefone. 
Muitas vezes a pessoa não está 
podendo ouvir um áudio naque-
le momento. Então, tente sem-
pre ser objetivo e conciso. Prin-
cipalmente com desconhecidos. 
E também evite ao máximo as li-
gações. Se não for urgente ou ex-
tremamente necessário, prefira a 
mensagem.

Não escreva mensagens em 
letras maiúsculas e evite palavras 
sublinhadas e em negrito. Isso é 
entendido como grito e grosse-
ria. Em vez de mensagens cur-
tas em várias linhas, escreva uma 
frase completa e envie.

regrAs gerAis
Pense duas vezes antes de 

escrever qualquer coisa. Será que 
diríamos o mesmo pessoalmen-
te para alguém? Siga a maioria 
dos padrões de comportamento 
adotados na vida real.

Respeite o tempo e a cone-
xão dos outros: enviar e-mails e 
mensagens repetidos ou sem uti-
lidade para o destinatário é in-
delicado, assim como copiá-los 
para pessoas que não precisam 
daquela informação.

Não inclua ninguém em 
grupos ou lista de transmissão 
sem autorização.

Passe uma boa imagem on
-line: você será julgado pela qua-
lidade do que escreve. É preci-
so conhecer o assunto, escrever 
de modo compreensível e, claro, 
evitar erros graves de gramática e 
ortografia.

Se pode contribuir com uma 
resposta inteligente, comparti-
lhe conhecimentos, mas sempre 
lembrando de ser gentil, empáti-
co e educado.

Não entre em discussões in-
flamadas, os flamings, em que 
os internautas defendem uma 
opinião de maneira emocional 
e acalorada, com a intenção de 
provocar reações hostis.

Respeite a privacidade dos 
outros. Perdoe os erros das outras 
pessoas. Quando alguém comete 
um equívoco ou faz uma pergun-
ta boba, seja gentil. Se achar que 
deve corrigir, não faça isso publi-
camente e de maneira grosseira. 
Afinal, todo mundo já foi novato 
na internet algum dia, não é?
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por SUSANE ZANIN
mODA & EsTILO
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Diz-se da
tomada
com três

pinos
Classifi-
cação da
consoante
"m" (Fon.) 
Valentino
(?), cam-
peão de
MotoGP

A interna
do presídio
feminino

Terceira
pessoa do
discurso
(Gram.)

Tecla de
apagar

em calcu-
ladoras

Dani (?),
jogador

espanhol
de futebol
(?) culpa: 
fórmula de
contrição

(lat.)
(?)-Me-
Toque,
cidade
gaúcha 

(?) 
padrão,
conceito

estatístico

Inácio de
Loyola, o
primeiro
jesuíta

A mulher
acusada
em juízo

A típica
narrativa 
do folhe-
tim (Lit.)

Sufixo de
"amilase": 

enzima
Roubar,

em inglês

 Giselle 
(?), atriz
mexicana
radicada
no Brasil

"(?) a
declarar",
frase da 
autorida-
de que se
recusa a

dar entre-
vistas

Árvore,
em inglês
Tocantins

(sigla)

Feita de
cobre

Arte, em
francês

Máquina
que gera
energia
para os
equipa-
mentos
elétricos
do carro

Local de escavações
arqueológicas

Mal-in-
tencionado

Caprino
europeu

Cavidade
ocular

(?)-os-Montes, região
do Norte de Portugal

Dispositivos de locomoção 
de blindados (Mil.)

Líder sul-
africano
falecido
em 2013

Rumavas;
seguias
Stokes

(símbolo)

Poder, 
em inglês
Pedra de
moinhos

(?) Drive, 
videoga-
me dos

anos 1990

3/art. 4/mega — olmo — tree. 5/steal. 10/alternador. 13/cabrito montês.

EsPaÇO gOuRmET

ingreDienTeS para o Café: 
6 colheres (sopa) de café moído para pren-

sa francesa. Mas você pode preparar com o mé-
todo que preferir. O que importa é que seja um 
café forte, mais encorpado.

300ml de água filtrada

Modo de preparo - Café
1. Escalde a jarra e descarte a água – isso 

ajuda a preservar a temperatura do café por 

AffOgATO: café com sorvete

mais tempo. Num fervedor, leve a água filtrada 
ao fogo médio para aquecer. Atenção: não dei-
xe a água ferver, assim que começarem a subir 
as primeiras bolhinhas desligue o fogo – se a 
água estiver muito quente pode queimar o pó e 
deixar o café amargo em excesso.

2. Coloque os grãos moídos na jarra da 
prensa, despeje um pouco da água filtrada bem 
quente, apenas para cobrir o pó e deixe hidra-
tar por alguns segundos. Regue com um pouco 

mais da água, mexa o café 
com uma colher e apenas 
então despeje o restante da 
água. Misture bem e encai-
xe o êmbolo. Deixe em infu-
são por 3 a 4 minutos e só depois pressione para 
filtrar o café.

IngreDienTeS - para a MonTageM
8 bolas de sorvete de baunilha (ou leite)

Modo de preparo
1. Em cada copo (ou xícara) coloque 2 bo-

las de sorvete, regue com ¼ de xícara (chá) do 
café quente e sirva imediatamente.

O tradicional shortinho cresceu, ou eu poderia dizer que a 
calça encolheu? Em todo caso, a tendência da vez é a bermu-
da! Ela vem chegando aos poucos, mas sua aceitação está mais 
rápida que a maioria das novidades, talvez por ser um tipo de 
peça que a gente usa uma vez e não tem mais vontade de pa-
rar de usar.

Poucas peças unem tantas características boas como a ber-
muda. Ela é elegante devido ao seu comprimento, tanto em mo-
delos em jeans quanto de alfaiataria. É confortável, pois mesmo 
os modelos mais colados que têm aparecido ainda não são jus-
tos demais. Por fim, é muito estilosa, promete ser a protagonista 
dos looks que aparecer e combina tanto em composições mais 
casuais, com camisetas e tênis, quanto em composições mais 
formais, com camisas e saltos.

Além disso, conforme a nossa idade vai avançado senti-
mos que uns centímetros a mais de tecido nos deixam mais à 
vontade, não é? Por isso a bermuda é tão democrática, porque 
ela promete fazer sucesso e cair muito bem em mulheres de 50 
anos ou mais. E se você achar que ela não transmite muita fe-
minilidade, basta acrescentar no look outros elementos mais fe-
mininos como acessórios, blusas com decotes delicados e sa-
patos de salto.

Uma única bermuda em seu armário pode te acompanhar 
em diversas ocasiões, desde o trabalho até o jantar com o marido 
ou o passeio em família no final de semana. A imagem que ela irá 
passar, de mais seriedade ou descontração, dependerá da com-
posição que você fizer. Inspire-se nos looks das fotos que escolhi!

A TENDêNCIA MAIS 
elegante do momento
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Vitrine

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

Daniela, que este novo ciclo de 
vida possa renovar suas energias 
e trazer novos 365 dias de muita 
felicidade. Feliz aniversário!

marcia, Parabéns! muitas felicidades, saúde, e que 
Deus continue te abençoando e realizando todos os 
seus sonhos. Que você continue sendo essa pessoa 
incrível que é. Feliz aniversário. 

Diego, parabéns! 
muitas felicidades, 

sucesso, amor, saúde 
e realizações. Que 

Deus derrame muitas 
bênçãos em sua vida. 

Feliz aniversário, 
aproveite muito o 

seu dia. Saiba que te 
admiro demais, você é 

iluminado.

Nilva, Que a sua 
caminhada seja de 
muita luz, que o amor 
seja o adubo de sua 
vida e que a felicidade 
reine sempre no seu 
coração. Parabéns!

Soraia, Parabéns pelo seu aniversário! Que 
a sua vida seja sempre um jardim alegre e 
colorido! Felicidades.

Geovanna, Parabéns! Que este ano que está 
começando seja o melhor da sua vida e lhe 
traga muitas realizações.

Joel, Feliz aniversário! Que nunca 
te falte saúde, nem motivação 
para perseguir os seus sonhos.

Fernanda, Feliz aniversário! Que 
nunca falte fé em Deus, amor 
e coragem para viver a vida! 
Felicidades!
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
EsPIRITuALIDADE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARquITETANDO

CHiCO, O CHaTO

Eu sou tutora da quatro pets, cada um com sua per-

sonalidade. Angel, uma gata muito delicada, amorosa, é 

a queridinha da casa; Chocolate, um cão idoso, cardio-

pata, personalidade forte e por seu estado de saúde re-

cebe muita atenção, curtimos cada momento que passa-

mos com ele; Tony, o mais jovem da turma, é um cachorro 

muito simpático, alegre, também é um dos queridinhos da 

casa. E, por fim, o Chico, um lindo gato “chato”, ele nunca 

está satisfeito, se está fora de casa quer entrar, se está den-

tro de casa quer sair, está sempre querendo comida, mes-

mo estando com o prato cheio, mas quando ele quer, sabe 

ser muito amoroso e carinhoso. 

O fato é que o Chico ultimamente estava mais chato 

que o normal, nada lhe agradava e já não estava mais tão 

animado, eu achei que era por conta da sua idade, já que 

ele não era tão jovem. Por vezes até ficava irritada, até que 

uma noite ele passou muito mal, precisei levá-lo no ve-

terinário e aí veio o diagnóstico, o Chico estava com pro-

blema renal e precisava de tratamento, foi aí que eu fiquei 

com um enorme peso na consciência. 

Há quanto tempo ele não estava bem e eu não perce-

bi, focava apenas nos momentos de reclamação dele.  Mu-

dei totalmente, passei a olhar o Chico com mais atenção, 

tentando entender o que ele realmente queria e não foi 

nada difícil, e por incrível que pareça, recebendo mais 

atenção, ele já não reclamava tanto e se tornou muito 

mais amoroso. 

E esta situação me provocou uma reflexão sobre os fa-

miliares, qual família que não tem aquela pessoa que é 

considerada “chata”?  Que por vezes é ignorada, ninguém 

quer perto ou até mesmo é criticada pelo seu jeito de ser. 

Mas será que ela foi realmente ouvida? Em algum momento 

alguém perguntou se ela estava bem ou precisava de ajuda? 

O fato é que sempre ficamos presos aos nossos julga-

mentos. O que considero alguém chato? E por que esta 

pessoa pensa diferente de mim? Não gostamos das mes-

mas coisas e só por isso me acho no direito de ignorá-la? 

O fato é que precisamos amar mais e respeitar as di-

ferenças, não importa se a pessoa é considerada “chata”, o 

que importa é que elas estão ao nosso lado para aprender-

mos e evoluirmos juntos. E uma última pergunta: será que 

você também não é considerado um chato pelos seus fa-

miliares e amigos? 

Foi-se o tempo em que as cozinhas eram projetadas como espaços isolados 
e fechados. Hoje, cada vez mais, os projetos buscam integrá-la enquanto espaço 
aos demais cômodos da casa e criar certa interação entre seus moradores. A par-
tir disso, a escolha de seus materiais e revestimentos também mudou e os tradi-
cionais revestimentos cerâmicos e pedras aplicadas em suas superfícies deram 
espaço à novas ideias e materiais.

Gourmet  significa uma cozinha mais elaborada, uma gastronomia que 
vai a fundo em todos os detalhes de um prato, desde a sua preparação até à sua 
apreciação. Essa expressão remete a uma ideia de alta cozinha, uma culinária 
como arte. A palavra tem origem francesa e faz referência a um conhecedor e 
entendedor de bebidas e iguarias, além, claro, de um provador de vinhos. Ou 
seja, paladar apurado e prazeres da mesa. 

Com essa ideia em mente, vamos pensar na decoração de um espaço gour-
met. Ou seja, um espaço destinado à prática da mais alta gastronomia. Pode ser 
tanto em uma cozinha propriamente dita ou em um espaço integrado da varan-
da. Seja como for, o espaço integrado é a dica principal. Para tal, alguns itens são 
indispensáveis em uma cozinha gourmet. Descubra quais! 

PRaTiCidadE
Armários, uma bela geladeira e um piso fácil de limpar, onde a sujeira 

não fica tão visível nem impregnada são essenciais em uma cozinha gourmet. 
Além de ser bonita e agradável, a cozinha deve ser prática, pois é um ambiente 
de trabalho e por onde passa muita gente. Tem que estar sempre limpa, facili-
tando a vida de seus usuários. 

CHuRRasQuEiRa E fORnOs
Para um bom chef gourmet, o fogo é um elemento muito importante. 

Afinal, é o fogo que prepara nossos alimentos. Para isso, uma cozinha gour-
met merece uma bela churrasqueira e diversos tipos de fornos, além do fogão 
da melhor qualidade possível.

COZiNHA gOurmeT
COOkTOP E ExausTOR
As cozinhas com ilhas têm 

uma característica a mais: deixam 
o cozinheiro próximo dos convida-
dos. A bancada de refeições faz com 
que o chef não fique isolado e a pre-
paração da comida seja um gran-
de espetáculo! O fogão aconselhável 
para esse tipo de bancada é o cook-
top, assim o forno geralmente é 
usado separadamente e alocado em 
outro lugar na cozinha. Na cozinha 
da foto, o forno foi colocado entre 
os armários. A vantagem disso é que 
você pode escolher o forno que me-
lhor se adapta ao seu uso. 

mEsa dE JanTaR
Uma bela mesa de jantar é indispensável em uma cozinha gourmet. Afinal, 

depois de preparar o belo prato, nada como um lugar apropriado para apreciar 
os prazeres da gula! Então, capriche e, com certeza, a comida vai ficar ainda mais 
gostosa! Essa varanda gourmet da foto prova que a cozinha gourmet também 
pode ser uma varanda gourmet!

bOm HumOR
Bom humor é fundamental! E em qualquer situação e relação. Como cozi-

nhar é um relacionamento com a comida, um fazer onde o chefe de cozinha co-
loca seus saberes e intenções na preparação do prato, o bom humor é indispen-
sável! O pano de prato da decoração dessa cozinha é um bom exemplo!

https://www.homify.com.br/espacos/cozinhas
https://www.homify.com.br/espacos/cozinhas
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- Quais os benefícios 
de levar uma 
vida com mais 
alimentos naturais?

“Esses alimentos são ricos em 
nutrientes, cheios de saúde 
e sabor! Sendo a ingestão de 
nutrientes essencial para uma 
boa saúde. Comer alimentos 
naturais é uma forma de 
prevenir o surgimento de 
doenças como câncer, 
doenças cardíacas, obesidade, 
diabetes e outras. além de 
melhorar a qualidade de vida, 
retardar envelhecimento, 
diminuir os riscos de 
doenças mentais”, informa a 
nutricionista. 

saÚdE À MESA
Risco de uma alimentação ultraprocessada 
sugere mais alimentos naturais 

Diana Heinz

S
uprir a fome pode parecer fácil. 
É só abrir um pacote e tudo está 
resolvido. Mas nem tanto assim. 
Os ultraprocessados, ou seja, 

alimentos fabricados que envolvem di-
versas etapas e técnicas de processa-
mento e adição de ingredientes indus-
triais possuem bem menos nutrientes 
do que uma fruta, por exemplo. Con-
forme a nutricionista Gabrieli Schaefer, 

aditivos introduzidos em alimentos in-
dustrializados podem prejudicar a saú-
de se consumidos em excesso.  

Segundo ela, cada organismo rea-
ge de um jeito aos conservantes, coran-
tes, acidulantes e emulsificantes. Em al-
guns casos, o consumo pode ocasionar 
desde reações alérgicas como asma, re-
nite, urticárias e até problemas de saú-
de mais sérios como o desenvolvimento 
de déficit de atenção em algumas crian-
ças. “Esses problemas são ocasionados 

pelo excesso de consumo de aditivos 
presentes em alimentos como: refrige-
rantes, biscoitos, balas, gelatinas e ou-
tros. Eles podem desenvolver até mes-
mo produção de células cancerígenas 
há longo prazo. Alguns estudos apon-
tam, por exemplo, que o uso de ni-
trito presente em embutidos, 
presunto, mortadela, salsicha, 
pode contribuir para o desen-
volvimento da doença em 
órgãos digestivos”, declara. 

Nutricionista Gabrieli Schaefer fala sobre alimentação

CATegOriZAÇÃO de ALimeNTOs 
A nutricionista explica que atualmente existem quatro categorias de alimentos, sendo eles: 

- Alimentos in natura: derivados de 
plantas ou animais como folhas, 
frutos, ovos e leite;

- Minimamente processados: que 
foram submetidos a alterações 
mínimas como grãos secos, raízes 

e tubérculos lavados, sem cascas e 
impurezas;

- Processados: que contém 
adição de sal e açúcar, como 
queijos, pães, frutas e legumes 
em calda;

- Ultraprocessados: cuja fabricação 
envolve diversas etapas e técnicas 
de processamento e adição de 
ingredientes industriais, esses são 
presentes em alimentos como 
refrigerantes, biscoitos, salgadinhos 
e macarrão instantâneo. 

aLiMenTação in naTUra
 é MaiS iMporTanTe 

A profissional diz que uma alimentação con-
siderada boa, possui mais alimentos in natura ou 
então minimamente processados. Isso porque 
estes não tem nenhuma adição química de con-
versação e consequentemente são diminuídas as 
chances de prejuízo à saúde. “Esses alimentos são 
benéficos para nosso corpo, pois carregam quan-
tidades de nutrientes necessários para um bom 
funcionamento do nosso organismo”, afirma.

Existem também os alimentos industrializados 
que são menos prejudiciais. São aqueles com leve 
grau de processamento, alimentos que levam ape-
nas adição de açúcar o sal, há exemplo disso temos 
as conversas de pepino, ovos e pêssegos, por exem-
plo, além de queijos e alguns tipos de pães. 

 “a alimentação deve ser saudável, viável e 
consciente”, disse. 

um PrATO sAudÁveL Tem?

Um prato saudável deve ser colorido, com variação de alimentos, 
preferencialmente composto de folhas, legumes e outras comidas in 
natura ou minimamente processadas. Em uma alimentação boa para 
saúde é preciso diminuir a quantidade de óleos, açúcares e sal, limitar o 
consumo de alimentos processados e evitar os ultraprocessados. 
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CaTEQuEsE inVEsTimEnTO 
após meses de espera, 
jovens recebem 
o sacramento 
da Crisma

instituições unem esforços para ampliar a 
qualidade da energia elétrica no meio rural

No último dia 12 a co-
munidade São José Ope-
rário de Maravilha re-
cebeu 40 jovens para 
receber o sacramen-
to da Crisma. Eles tive-
ram a preparação feita pe-
los catequistas Ederval 
Pigatto e Eneci Gruber. 

Foram oito meses de 
atraso, em razão da pan-
demia. Seguindo todas 

as orientações da Dioce-
se e os protocolos neces-
sários, foi possível organi-
zar uma celebração restrita 
apenas aos familiares, pre-
sidida pelo Padre Firmi-
no Santana. “A Pastoral 
da Catequese quer agra-
decer a todas as famílias 
e em especial aos jovens 
por este momento especial 
em suas vidas”, destacam. 

ao todo, 40 jovens participaram da celebração

Divulgação

O Programa Celesc Rural 
ganhará reforços. Secretaria 
de Estado da Agricultura, da 
Pesca e do Desenvolvimen-
to Rural de Santa Catarina 
e Celesc trabalharão juntas 
para angariar recursos e dar 
mais agilidade na distribui-
ção de energia no campo. O 
Programa já conta com in-
vestimentos de R$ 181 mi-
lhões para substituição de 
cabos de redes monofási-
cas nuas por redes monofá-
sicas ou trifásicas com ca-
bos protegidos e serão cerca 
de 2 mil quilômetros insta-
lados até meados deste ano. 
Os detalhes foram tratados 
numa reunião virtual entre 
o secretário Altair Silva e o 
presidente da Celesc, Cleicio 
Poleto Martins. “Energia elé-
trica de qualidade é uma das 
principais demandas dos 
produtores rurais de San-
ta Catarina. Esse é um requi-
sito básico para que os agri-
cultores sigam investindo 
em tecnologia e inovação, 

por isso queremos construir 
uma parceria estratégica 
com a Celesc na busca de 
mais recursos para o Celesc 
Rural, para que ele seja ainda 
mais ágil e atenda a demanda 
do interior catarinense”, res-
salta o secretário de Estado 
da Agricultura, Altair Silva.

Até junho deste ano, a 
Celesc pretende realizar 956 

quilômetros em obras no 
meio rural, substituindo re-
des monofásicas nuas por 
redes monofásicas ou tri-
fásicas com cabos protegi-
dos. Serão R$ 51,6 milhões 
em investimentos. No Ce-
lesc Rural, novas redes tri-
fásicas com cabos compac-
tos protegidos permitirão a 
instalação de equipamen-

tos mais potentes e moder-
nos para as atividades ru-
rais, contribuindo para o 
aumento da produção e tra-
zendo uma nova realida-
de para os produtores e para 
o agronegócio catarinen-
se. O Programa iniciou em 
2019 e até o momento conta 
com quase 250 mil proprie-
dades rurais beneficiadas.  

Programa já conta com investimentos de R$ 181 milhões para substituição de cabos de redes

Divulgação

CaMiLLa ConSTanTin  
Diana Heinz 

Depois de quase um ano 
sem aulas, na quinta-fei-
ra (18) alunos da rede esta-
dual e municipal retorna-
ram as escolas de Maravilha. 
Mesmo com novas medi-
das de restrição e um siste-
ma sem a presença total de 
alunos, o movimento de jo-
vens uniformizados chamou 
atenção no município. O re-
torno prevê também que os 
pais podem optar por aulas 
100% remotas onde o aluno 
não precisa frequentar a es-
cola. Na rede municipal uma 
semana será de aulas presen-
ciais e uma semana de au-
las online para os alunos do 
pré ao 9º ano. A educação in-
fantil retorna somente em 
março, quando será adota-
do o modelo meio turno. 

Na rede estadual para 
atender pais e alunos tanto 
do ensino presencial, quan-
to do remoto, as escolas da 
rede passaram por uma sé-
rie de adaptações e reforços 
dos protocolos de preven-
ção à Covid-19. As ativi-
dades serão desenvolvidas 
em modalidades 100% pre-
sencial, misto e 100% re-
moto. O maior número de 
alunos terá aulas no mo-
delo misto, com alternân-
cia dos grupos que frequen-
tam a escola e dividido em 
dois momentos: o “Tem-
po Escola”, que consiste no 
atendimento presencial na 
unidade escolar com tur-
mas subdivididas em grupos, 
e no “Tempo Casa”, que con-
siste em atividades na plata-
forma digital Google Class-
room ou por meio da retirada 
das atividades impressas.

RETORnO Educação infantil retorna somente em março, quando será adotado o modelo meio turno

Estudantes voltam às aulas presenciais 
em maravilha

iNTerNeT NA 
rede esTAudAL 
Os alunos e professores 
da rede estadual 
também terão internet 
cedida pelo Governo do 
Estado para acessar 
as ferramentas 
educacionais utilizadas 
no ensino remoto, como 
a plataforma “Google 
for Education”. O projeto 
se aplica a estudantes 
de baixa renda, sem 
acesso a rede online. 
O contrato assinado 
com as operadoras de 
telefonia para adquirir 
pacotes de dados para 
acesso à internet pelo 
celular pode chegar a 
R$ 900 mil por mês e 
beneficia mais de 550 
mil usuários.

inVEsTimEnTO Em EPis
Desde 2020, os inves-

timentos na compra de 
EPIs para a rede estadu-
al chegam a R$ 8 milhões. 

Os materiais que estão 
sendo entregues às esco-
las incluem um milhão de 
máscaras, álcool em gel, 
incluindo 23 mil dispen-

sers e quatro mil tótens 
para distribuição, 3,5 mil 
termômetros digitais infra-
vermelhos e 22 mil prote-
tores faciais (face shield).

Retorno prevê também que os pais podem optar por aulas 100% remotas onde o aluno não precisa frequentar a escola

Celso Ledur/Wh Comunicações
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andrea é pioneira no trabalho com as famílias das crianças e adolescentes autistas

Divulgação

PaRTiCiPaÇãO

núcleo da mulher 
Empresária recebe 
consultora andrea Rigotti

O Núcleo da Mulher 
Empresária ligado à Asso-
ciação Empresarial de Ma-
ravilha, recebeu na quar-
ta-feira (17) a empresária, 
consultora e mãe Andrea 
Rigotti. Andrea é proprie-
tária da Belive Consulto-
ria em Tratamento de Au-
tismo. Durante sua fala, 
Andrea relatou sua his-
tória de vida, os precon-
ceitos vividos enquan-
to mãe de um filho autista 
e o quanto a necessidade 
pela busca de uma melhor 
qualidade de vida para o 
João Pedro, fez com que 
ela se tornasse consulto-
ra na área.  “Além das mi-
nhas formações, foram 
mais de 800 horas de cur-
sos focadas especialmente 
no comportamento do es-
pectro autista, que possui 
muitas nuances e detalhes 
que precisam ser observa-

dos. Hoje sou especialis-
ta em comportamento, tra-
balhando exclusivamente 
com a ciência, com núcle-
os e gráficos. Foi e ainda 
é muito desafiador traba-
lhar com a ciência em nos-
so país, mas os resultados 
compensam todo este es-
forço”, ressaltou Andrea. 

Andrea é pioneira nes-
te trabalho na região e sua 
especialização é para tra-
balhar com as famílias das 
crianças e adolescentes 
autistas. “A partir de uma 
necessidade pessoal An-
drea encontrou sua pro-
fissão e missão de vida. 
Sua história é muito inspi-
radora. Uma mulher for-
te, meiga, inteligente e que 
merece todo o reconhe-
cimento”, finalizou a co-
ordenadora do Núcleo da 
Mulher Empresária Jac-
queline Moroni Borguetti.

fRaTERnidadE E diálOgO Celebração marcou o lançamento da 
campanha e início da Quaresma

Campanha da fraternidade 2021 
incentiva o respeito às diferenças
CaMiLLa ConSTanTin

Foi lançada nesta semana 
pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e o Con-
selho Nacional de Igrejas Cristãs 
(Conic), a Campanha da Frater-
nidade Ecumênica de 2021, com 
o tema “Fraternidade e Diálogo: 
Compromisso de Amor”. 

Em Maravilha, o lançamen-
to oficial foi marcado por cele-
bração religiosa na quarta-feira 
(17), com entrega de material 
da campanha para as famí-
lias. O objetivo é promover mo-
mentos de reflexão e oração em 
casa, em razão da pandemia de 
covid-19.

A escolha do tema leva em 
consideração a atual conjuntu-
ra da sociedade e a necessidade 
de promover o diálogo.  Con-
forme o ministro Vinicius Ven-
tura, o respeito às diferenças é 
uma prática cristã. “É um mo-
mento de reflexão para enten-

der que o diálogo é o verdadeiro 
caminho para a paz. Não signifi-
ca seguir o mesmo caminho, mas 
o cristão vê a diferença e respeita”, 
destaca. 

No lançamento da Cam-
panha da Fraternidade, o Papa 
Francisco enviou uma mensa-
gem aos brasileiros. No docu-
mento, ele afirma que com a ini-

ciativa os fiéis são convidados a 
sentar, escutar o outro e, assim, 
superar os obstáculos de um 
mundo que é muitas vezes “um 
mundo surdo”.

Objetivo principal da campanha neste ano é promover o diálogo

Divulgação

PrePArAÇÃO PArA A PÁsCOA 
a semana também marcou o início da preparação para a 
Páscoa, que neste ano será no dia 4 de abril. a Quaresma 
propõe reflexão pessoal, em que cada cristão é convidado a 
pensar sobre sua caminhada e perceber o que pode melhorar. 
O ministro vinicius ventura afirma que as celebrações 
estão sendo feitas levando em conta os devidos cuidados 
de prevenção ao coronavírus e que quem não puder ir até 
a igreja pode acompanhar as atividades pelo Facebook, na 
página oficial da paróquia.  “O importante é que nesse período 
não esqueçamos das três bases: o jejum, a penitência e 
a caridade”, diz. O convite é para que todos propaguem 
bons sentimentos, pensando no coletivo e respeitando as 
diferenças. Período quaresmal propõe momentos de recolhimento, fé e oração 

Arquivo/O Líder
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Em flORianÓPOlis
Prefeita de Cunha Porã entrega demandas 
ao governador

A prefeita de Cunha Porã, 
Luzia Iliane Vacarin, esteve 
em Florianópolis na segun-
da-feira (15), onde cumpriu 
uma série de compromis-
sos. Entre eles, na Federa-
ção Catarinense de Municí-
pios (Fecam), com reunião 
do Conselho Executivo, o 
qual faz parte. Em pauta es-
teve a discussão da agenda 
de trabalho 2021, incluin-
do debate sobre projetos 
de desenvolvimento tec-
nológico e ações para con-
tenção de despesas.

Ainda, aproveitado a es-
tadia na Capital, a prefeita 
levou demandas de Cunha 
Porã e da Associação dos 
Municípios do Entre Rios 
(Amerios) para o governador, 
Carlos Moisés. Entre os pedi-
dos esteve ofício da Funda-

ção Hospitalar e Assistencial 
de Cunha Porã, solicitan-
do equipamentos com a jus-
tificativa do cenário atual vi-
venciado em decorrência da 
pandemia por coronavírus.

Outro pedido entregue 

ao chefe do Executivo do Es-
tado é em nome dos muni-
cípios da Amerios e diz res-
peito a situação das rodovias 
estaduais da região. Confor-
me documento, o pedido de 
atenção leva em conta que os 

municípios têm em sua base 
econômica a agricultura, pe-
cuária, indústria, comércio 
e prestação de serviço, além 
de possuir polo de atendi-
mento na área da saúde no 
município de Maravilha.

Governador recebeu representantes da Fecam, mP e alesc para ouvir anseios dos municípios

Divulgação/Fecam

PREOCuPaÇãO Governador Carlos Moisés visitou Chapecó e anunciou 
mais leitos para atender demanda por estrutura de saúde

governo anuncia ampliação de 
leitos de uTi após colapso na saúde
eDerSon abi

O governador, Carlos Moisés, 
visitou a cidade de Chapecó junto 
com lideranças políticas e anun-
ciou 27 leitos novos de UTI para o 
Hospital Regional do Oeste. Cha-
pecó vive um colapso no sistema 
de saúde, de acordo com o pró-
prio prefeito João Rodrigues.

O governador confirmou 
também ampliação dos leitos na 
grande região. “Temos a expec-
tativa da criação de 150 leitos 
clínicos aqui na região a partir 
dos municípios de Ponte Serra-
da, Coronel Freitas, Faxinal dos 
Guedes, Cunha Porã, Nova Ere-
chim, Palmitos e Xaxim”, disse 
Carlos Moisés.

Em conversa na Rádio Líder, 
o deputado estadual Mauro de 
Nadal, presidente da Assembleia 
Legislativa afirmou que o núme-
ro de novos leitos ainda é baixo na 
comparação com a alta deman-
da na grande região. O deputado 
esteve com o governador e desta-
cou a importância de hospitais da 
região também receberem inves-
timentos, os chamados hospitais 
de retaguarda. 

r$ 20 miLHÕes
a assembleia legislativa 
anunciou a doação ao 
governo catarinense 
de um grande aporte 
financeiro para o 
enfrentamento à 
COviD-19. O anúncio do 
repasse de R$ 20 milhões 
foi feito pelo presidente da 

alesc, deputado mauro de 
Nadal, durante a visita do 
governador em Chapecó.
O deputado afirmou que 
está acompanhando e 
auxiliando junto com a 
alesc desde o início da 
pandemia. “Um trabalho 
em conjunto de todos 

os pares da Casa, que 
estão preocupados com 
os número de casos no 
Estado, principalmente na 
região Extremo Oeste, que 
vive um colapso na saúde. 
Não podemos ficar alheios 
a situação”, comentou De 
Nadal. 

Deputado mauro de Nadal e governador Carlos moisés falam com lideranças de Chapecó

Governo de SC

eDiTaL De ConVoCação De aSSeMbLeiaS geraiS 
orDinÁria e eXTraorDinÁria Da CooperaTiVa 
CaTarinenSe De TranSporTeS De CargaS - Coo-
CaTranS. O Diretor Presidente da CooperaTiVa Ca-
TarinenSe De TranSporTeS De CargaS – CooCa-
TranS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.308.626/0001-46, 
NIRE: 42400019099, com sede na Avenida Araucária, n. 736, 
sala 101, centro, na cidade de Maravilha, Estado de Santa 
Catarina, CEP: 89874-000, Sr. Mauricio Devenci Vendra-
me, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo 
Estatuto Social da Entidade, ConVoCa os cooperados, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária a realizar-se no dia 26 de março de 2021 no Centro 
de eventos Luz do Sol, situado na entrada da Linha Ara-
butã (1500 m do centro) na cidade de Maravilha, Estado de 
Santa Catarina, CEP 89874-000, em primeira convocação às 
17:00  (dezessete horas) com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos seus cooperados em pleno gozo dos seus direitos so-
ciais; em segunda convocação às 18:00 (dezoito horas) com 
a presença de ½ (metade) mais um de seus cooperados em 
pleno gozo dos seus direitos sociais; e em terceira e últi-
ma convocação às 19:00 (dezenove horas) com a presen-
ça mínima de 10 (dez) dos seus cooperados em pleno gozo 
dos seus direitos sociais, a fim de ser deliberada a seguin-
te ordem do Dia:

paUTa Da aSSeMbLeia geraL orDinÁria: 
1) Prestação de contas dos atos da Administração referente 
ao exercício 2020, composta de Relatório de Gestão, Balan-
ço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas e Pare-
cer do Conselho Fiscal;
2) Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas;
3) Eleição e Posse dos componentes do Conselho Fiscal, 
com mandato até a próxima AGO; 
4) Assuntos Gerais.

paUTa aSSeMbLeia geraL eXTraorDinÁria: 
1) Inclusão das atividades secundárias com a consequen-
te alteração do Estatuto Social para refletir as atividades 
aprovadas:
80.20-0-01 – atividades de monitoramento de sistemas 
de segurança eletrônico;
80.20-0-02 – outras atividades de serviços de segurança;
66.21-5-01 – peritos e avaliadores de seguros;
2)   Assuntos Gerais.

nota 1: Lembramos que as deliberações em Assem-
bleias Gerais são soberanas, obrigando todos os Associados 
ao cumprimento, mesmo que discordantes ou ausentes.

nota 2: A Assembleia será realizada fora da sede da co-
operativa em razão do cumprimento da legislação do CO-
VID 19 referente ao distanciamento entre as pessoas e a 
metragem do espaço físico.

Maravilha/SC, 18 de fevereiro de 2021.

Mauricio Devenci Vendrame
presidente

Na tarda de quinta-feira (18) a secretária-executiva da CDL e 
Associação Empresarial de Maravilha, Renata Tereza Mattia, par-
ticipou da reunião mensal online da Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina (Facisc) que contou com a parti-
cipação do Secretário da Fazenda de Santa Catarina Paulo Eli, Na 
oportunidade Eli repassou um panorama da economia do Estado.  
A reunião contou com a presença dos presidentes da ACIs, consul-
tores de atuação da Facisc, diretores e executivos de todo o estado.

EnCOnTRO
secretária-executiva participa 
da reunião mensal da facisc
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maiOR inVEsTimEnTO 
governo do Estado anuncia R$ 327,3 milhões em bolsas do uniedu

inTERnET RuRal Município conta com programa de incentivo que 
auxilia o produtor rural a instalar a internet por fibra ótica na propriedade

fibra ótica será ampliada no 
interior de maravilha 
Diana Heinz

Nesta semana o secretá-
rio de agricultura, Pedro Gil-
berto Ioris, se reuniu com os 
representantes da empresa 
Mhnet, Matheus Back e Hé-
lio Schefer, para falar sobre 
as instalações de fibra óti-
ca nas comunidades rurais 
de Maravilha. Nos próximos 
dias, conforme o secretário 
está programado a ampliação 
da rede na Linha Sanga Sil-
va, que fica próxima ao aba-
tedouro Maravilha. 

O cronograma das ativi-
dades também inclui um le-
vantamento de demanda em 
relação a internet nas linhas: 
Caiapó, Consoladora e Linha 
Central. Maravilha possui um 
programa de incentivo que 
ajuda o produtor rural a ins-
talar a internet por fibra óti-
ca na propriedade. Para Ioris, 
o trabalho da secretaria, além 
do incentivo, é atuar junto às 
comunidades com os levan-
tamentos necessários para 
que a infraestrutura seja dis-
ponibilizada. 

Secretário da agricultura, Pedro Gilberto ioris, e representantes da mhnet

Nosso programa já atendeu muitos produtores, mas ain-
da temos muito trabalho pela frente para contemplar mais 
comunidades. A propriedade rural é uma empresa e como 
qualquer outra precisa da internet para seu negócio”, 

disse o secretário. 

Divulgação

Nesta semana a prefei-
tura entregou as primeiras 
escrituras públicas do Pro-
grama Lar Legal. A entre-
ga aconteceu no gabinete 
com a secretária de Assis-
tência Social Kathiucya Lara 
Immig e o responsável pelo 
programa Jones de Oliveira 
Flores. Os beneficiados fo-
ram os moradores do Bair-
ro Bela Vista Adelar Ianke e 
o casal de idosos Severino 
Camargo e Deonilda Vieira. 

O programa foi conve-
niado em 2013 entre a Pre-
feitura de Maravilha e o Tri-
bunal de Justiça de Santa 
Catarina e conta com o su-
porte da Associação para o 
Desenvolvimento Habita-
cional Sustentável de San-
ta Catarina (Adehasc).  Atra-
vés do programa moradores 
que residem em áreas irre-
gulares podem obter a es-
critura dos imóveis após es-
tudo sócio econômico da 
família, estudo ambien-
tal da área em que resi-
dem e outras avaliações que 
são também acompanha-
das pelo Ministério Público.

A secretária de Assistên-
cia Social Kathiucya Lara 

Immig comemorou o resul-
tado do trabalho e informou 
que serão 13 famílias bene-
ficiadas com as escrituras 
públicas nesta etapa. “Após 
a adesão, o trabalho, avalia-
ção e aprovação das escritu-
ras faremos a entrega oficial 
dos documentos. Contamos 
também com o apoio e efi-
ciência do Ofício de Regis-
tro de Imóveis liderado pela 
oficial Elira Gottardo que 
agilizou a emissão das ma-
trículas. Assim estamos dei-
xando as famílias mais tran-
quilas com relação à sua 
moradia e nós da Assistên-
cia Social resgatamos um 
compromisso, apresentando 
uma parte da solução para 
os problemas de regulariza-
ção fundiária que há mais 
de três décadas estavam es-
perando um desfecho”.

Outros processos estão 
em análise pelo Poder Ju-
diciário beneficiando mais 
40 famílias informou Jo-
nes de Oliveira Flores. Se-
gundo ele, o trabalho agora 
aguarda a análise do Po-
der Judiciário e outras ini-
ciativas de regularização se-
rão avaliadas e realizadas.

PROCEssO COnCluídO 
famílias maravilhenses 
recebem escrituras de imóveis 
do Programa lar legal

Outras 13 famílias beneficiadas com as escrituras públicas nesta etapa

Divulgação

O Governo do Estado 
anunciou R$ 327,3 milhões 
para estudantes do ensino 
superior no Programa de Bol-
sas Universitárias de Santa 
Catarina (Uniedu) em 2021. 
Os valores representam R$ 
102,3 milhões do art. 171 e 
R$ 225 milhões do art. 170. 

Este é o maior repasse da his-
tória, 23,61% maior do que 
o montante no ano de 2020. 
“Este é o terceiro ano conse-
cutivo que nós ampliamos 
os investimentos do Unie-
du. É um investimento para 
melhorar a vida das pesso-
as, para dar acesso ao ensi-

no de qualidade. É o compro-
misso do governo de levar a 
educação a sério”, afirmou o 
governador Carlos Moisés.

O Programa é um incen-
tivo para os alunos que dei-
xam o Ensino Médio ingres-
sarem no Ensino Superior e 
agrega todos os programas de 

atendimento aos estudantes 
da educação superior, funda-
mentados pelos Artigos 170 e 
171 da Constituição Estadu-
al. São bolsas para graduação 
e pós-graduação, incluindo 
modalidades para licencia-
turas e especializações para 
a formação de professores.
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O BRDE é muito mais que um banco, é o parceiro 
ideal do empresário catarinense. E 2020 comprovou 
isso mais uma vez. Foi um ano desafiador, mas com 
a força e o apoio do BRDE a economia girou. E, mais 
do que contratos firmados, essa parceria contribui 
de fode forma sustentável para o desenvolvimento do 
estado, gerando oportunidades, poupando empregos 
e auxiliando muitas empresas a continuarem abertas.

Nossa parceria 
gera frutos, 
oportunidades 
e desenvolvimento.

Crédito para a vida melhorar, a 
nova promoção do Sicoob

Já está em vigor a 
promoção "Crédito para a 
vida melhorar", do Sicoob, 
que além de distribuir R$ 
485 mil em 
prêmios vai 
incentivar a 
contratação 
de crédito 
com taxas 
mais justas. 
Segundo o 
diretor-execu-
tivo Comercial e de Canais 
do Sicoob, Francisco Silvio 
Reposse Junior, a ideia está 
alinhada com o momento 

que os brasileiros estão 
vivendo: com a chegada da 
vacina, a esperança de dias 
melhores. “Está no nosso 

DNA oferecer 
crédito com 
taxas mais 
baixas, seja 
para colocar 
as contas em 
dia ou investir 
em um negó-
cio próprio", 

disse. Quem abrir conta 
no Sicoob já está concor-
rendo. A promoção segue 
até 31 de março. 

Em 2020, o número de 
registros de armas de fogo 
requeridos por cidadãos 
comuns de Santa Catarina 
foi o maior dos últimos 10 
anos, segundo dados da 
Polícia Federal. Ao todo, 
foram registradas 12.730 
armas novas, mais do que 
o dobro de 2019, quando o 
montante chegou a 5.922 
novas armas. A quantida-
de representa 7% do que 
foi liberado em 2020 para 
cidadãos no país (179 mil). 

Com o resultado, o 
Estado ficou com a terceira 
colocação no ranking 
nacional de registros para 
cidadãos em números ab-
solutos, atrás do Rio Gran-
de do Sul (16.924 armas 
novas) e de Minas Gerais 
(16.410), mas à frente de 
estados mais populosos, 
como Rio de Janeiro (6.666 
armas novas), São Paulo 
(5.848), e Bahia (3.307).

O indicador também 
mostra que Santa Catarina 
atingiu um novo patamar 

no registro de armamen-
to. O montante de 2020 é 
significativamente superior 
ao registado em anos ante-
riores, como 2018 (3.591), 
2017 (3.710), e 2016 (3.408).

Para o deputado federal 
Rogério Peninha Men-
donça (MDB), tradicional 
defensor da liberação das 
armas, o aumento acontece 
por causa da flexibilização 
das regras promovida pelo 
governo federal. "Mudou 
uma série de normas no 
início de 2019 que permi-
tiram a evolução dessas 
armas na mão do cidadão 
de bem. Ou seja, facili-
tou ao cidadão comum", 

afirmou. Segundo ele, uma 
das principais mudanças 
foi a revogação da regra 
que previa a análise de um 
agente da PF. "Na época, 
era uma decisão discri-
cionária do policial lá de 
plantão [...] e havia uma 
pressão na Polícia Federal 
para evitar ao máximo a 
liberação", complementou. 

Outro dado que cha-
ma a atenção no balanço 
anual é o percentual de 
pessoas físicas em relação 
ao total de armas registra-
das. Neste quesito, Santa 
Catarina lidera: em 2020, 
95% de todo o armamen-
to liberado teve como 

destino cidadãos comuns. 
O restante foi destinado a 
órgãos públicos, servidores 
e empresas de segurança 
privada. A média nacional 
foi de 65%.

"Nossa legislação ainda é 
muito rigorosa, se com-
parada com outros países. 
Portanto, ao nosso ver, a 
aquisição de armas não 
está banalizada. [...] A 
percepção é de que essas 
armas não estão circu-
lando, passando de um 
proprietário para o outro", 
disse o presidente do Sin-
dicato dos Policiais Civis 
de SC (Sinpol/SC), Elmar 
Schmitt Osório.

Segundo ele, o aumento 
das armas legais não tem 
interferido no trabalho 
das polícias, mas há um 
risco em razão da respon-
sabilidade do proprietário. 
Preocupa, por exemplo, a 
possibilidade de roubo ou 
extravio ou empréstimo do 
armamento para pessoas 
sem treinamento. 

RCN - 614 | rcnonline.com.br

SC
redecatarinensedenoticias

Pix em SC: maioria conhece, mas 
poucos utilizaram

 Em Santa Catarina, 
97,3% dos consumidores 
já conhecem ou já ouvi-
ram falar do Pix, a nova 
ferramenta do Banco 
Central para pagamen-
tos online. Apesar disso, 
apenas 40,3% do total 
realizou algum pagamen-
to ou transação financeira 
por meio dele. Tem aquela 
parcela (42,3%) que ouviu 

falar, mas não fez cadas-
tro, e aqueles (11%) que 
cadastraram as chaves 
mas ainda não realizaram 
ações. Os dados são de um 
estudo da Fecomércio/SC, 
que mostra também que 
o Pix é mais popular entre 
jovens: a média de idade 
entre quem não conhece é 
48,6, contra 34,7 de quem 
já usa.

Registro de armas de fogo por 
cidadãos bate recorde em SC

Mínimo chega 
à Alesc 
 Já está na Assembleia 
Legislativa de SC 
(Alesc) o Projeto de Lei 
Complementar que 
estabelece os novos valores 
dos mínimos regionais 
para os trabalhadores 
catarinenses. A média 
de aumento é de 5,4%. 
A matéria foi construída 
entre empregadores e 
funcionários em um 
acordo já tradicional 
no Estado. O texto foi 
entregue ao governo do 
Estado, que chancelou e 
repassou a proposta. 
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AGÊNCIA BRASIL

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Número mais do que dobrou entre 2019 e 2020 e atingiu maior valor dos últimos 10 anos

NOVO OBSERVATÓRIO AA
   A Federação das 
Indústrias de SC 
(Fiesc) lançou nesta 
semana o novo portal 
do Observatório Fiesc, 
uma ferramenta da 
entidade para monitorar 
indicadores e as 
principais novidades 
do setor. O ato de 
lançamento aconteceu 
de forma online, por 

meio dos canais da 
Federação. A ferramenta 
passou por uma 
reestruturação, ganhou 
novas funcionalidades 
e permite ao usuário 
navegar com mais 
facilidade. Na parte 
de conteúdo, agregou 
novas informações e 
análises sobre economia 
industrial.
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JOHNNY PACHECO
O cantor Johnny 
Pacheco morreu no 
dia 15 de fevereiro, 

aos 85 anos, vítima de 
pneumonia. vencedor 

do prêmio pelo conjunto de sua obra no 
Grammy latino de 2005, Pacheco foi 
pioneiro no gênero de salsa. Teve mais 
de 150 canções compostas e gravadas 
por artistas.

IZAEL CALDEIRA
Um dos integrantes do 
grupo Demônios da 
Garoa, izael Caldeira, 
morreu no dia 15 

de fevereiro, aos 79 
anos, vítima de covid-19. 

O músico, que entrou na banda em 
1999, estava internado desde o início de 
fevereiro. O grupo teve papel relevante 
na história do samba paulista.

U-ROY
O artista U-Roy 
morreu no dia 17 
de fevereiro, aos 78 
anos. Ele ganhou 

fama internacional na 
década de 1970, com as 

faixas Natty Rebel e Jah Son of africa. 

ao longo dos anos, lançou cerca de 20 
álbuns e é considerado um dos pioneiros 
do reggae e do dancehall.

TELMO DE LIMA FREITAS
O cantor e compositor 

Telmo de lima 
Freitas morreu no 
dia 18 de fevereiro, 

aos 88 anos. É um 
dos nomes mais 

representativos da música gaúcha, 
sendo autor de sucessos como Cantiga 
de Ronda, Baile de Rancho, Esquilador e 
a mesma Fuça.

CELEIDA GIARETTA DALPIAZ
Faleceu no dia 12 de fevereiro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, aos 
62 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
mortuária de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério municipal de Guaraciaba.

ANTONIO ZANPIN
Faleceu no dia 14 de fevereiro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela da linha limeira, em Paraíso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ANTONIO SCALCO
Faleceu no dia 14 de fevereiro, em luiz 

Eduardo magalhães (Ba), aos 89 anos. 
Seu corpo foi velado em luiz Eduardo 
magalhães e sepultado no cemitério 
municipal.

AURIO JOÃO FARIA DE OLIVEIRA 
COSTA NETO
Faleceu no dia 16 de fevereiro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, aos 
47 anos. Seu corpo foi velado na Cripta 
da igreja matriz de São miguel do Oeste 
e sepultado no cemitério municipal.

VALDIR COSTA CURTA
Faleceu no dia 16 de fevereiro, no 
hospital de Balneário Camboriú, aos 72 
anos. Seu corpo foi velado e sepultado 

no cemitério municipal de itapema.

HILBERTO ENGEL
Faleceu no dia 17 de fevereiro, no 
hospital São José de maravilha, 
aos 93 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica da linha Barro 
Preto e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ANTÔNIO ANTUNES
Faleceu no dia 18 de fevereiro, no 
hospital São José de maravilha, aos 
62 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Deus é amor da linha Sede Rosário, em 
Romelândia, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ObItuÁrIO

VinHO COnTRabandEadO Número de ocorrências relacionadas à importação ilegal de bebidas 
aumentou ao longo dos últimos anos

PRf apreendeu 306 litros de vinho 
contrabandeados na região em janeiro
Diana Heinz

As notícias sobre gran-
des apreensões de vinho con-
trabandeado são frequentes 
no Oeste e Extremo Oeste de 
Santa Catarina. Conforme o 
chefe do núcleo de comuni-
cação social da Polícia Rodo-
viária Federal, Adriano Fia-
moncini, a região é a porta de 
entrada do produto, que ge-
ralmente entra no país pela 
fronteira com a Argentina em 
Dionísio Cerqueira. O núme-
ro de ocorrências relaciona-
das à importação ilegal de be-
bidas aumentou ao longo dos 
últimos anos.

No ano passado, em ro-
dovias da região Oeste do Es-
tado, a PRF apreendeu 8.411 
litros de bebidas alcoólicas im-
portadas irregularmente. Só 

Divulgação

mais de 200 garrafas de vinho foram apreendidas na última semana na BR 282 em Xanxerê

em janeiro de 2021, foram 
apreendidos 306 litros. A prin-
cipal origem das bebidas é a 
Argentina, onde o custo do 
produto é reduzido em rela-
ção ao Brasil por conta prin-
cipalmente das tarifas de im-
posto. 

Conforme o Ministério 
da Fazenda, a cota máxima 
mensal de importação de 
bebidas alcoólicas é de 12 li-
tros por pessoa. Acima des-
ta quantidade configura-
se o crime de Descaminho. 

“Previsto no Código Penal, 
este crime fiscal represen-
ta uma concorrência desleal 
com os comerciantes regu-
larmente instalados e dimi-
nui os empregos com cartei-
ra de trabalho assinada no 
país, além de trazer prejuí-
zo aos cofres públicos”, dis-
se Fiamoncini. 

POlíCia TRabalHa 
COnTRa O aumEnTO 
Os órgãos responsáveis 

pelas apreensões trabalham 
contra as situações de con-
trabando. Uma das formas é 
o aumento do efetivo da PRF, 
Polícia Militar, Polícia Federal 
e Receita Federal. Desta ma-
neira, as guarnições acredi-
tam que aumente o rigor da 
fiscalização.

Oeste teve 8.411 litros 
de bebidas alcoólicas 
apreendidas em 2020 
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COtIDIANO

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

nOVas REgRas na insTalaÇãO das 
lÂmPadas dOs faRÓis E lanTERnas

 
Olá amigo leitor.
Em 2017 o CONTRAN emitiu a Resolução 667, indicando altera-

ções no sistema de iluminação e sinalização. Em suma, a resolução 
proíbe a substituição das lâmpadas dos faróis e lanternas originais do 
veículo. Assim, a legislação afirma que é proibido instalar luzes de led 
ou xenônio em um carro que saiu de fábrica com lâmpadas halóge-
nas nos faróis, ou seja, a mudança promove a proibição de troca de 
lâmpada com temperatura diferente da original. 

Importante salientar que carros com faróis em led de fábrica 
são cada vez mais normais, cujos benefícios são importantes. As-
sim, o tempo de vida útil é maior que das lâmpadas halógenas, pos-
sui maior resistência a impactos, melhor capacidade de iluminação 
e reduzem o consumo de energia. 

Tais determinações entraram em vigor em janeiro de 2021, e 
vem sendo alvo de discussões, isso porque a confusão se promoveu 
pela redação da Resolução 799/20 que alterou o prazo para cumpri-
mento da determinação promovida pela resolução 667/17. Ocorre 
que a referida alteração apenas alterou a obrigatoriedade de luzes 
diurnas de led (DRL) – aquele sistema de iluminação que perma-
nece aceso mesmo quando os faróis ou lanternas estão desligados – 
e também adiou o controle de estabilidade obrigatório em todos os 
carros novos. Esses equipamentos serão compulsórios a partir de 1° 
de janeiro de 2024. 

Aproveite a nossa dica.
Tenham todos uma boa semana.

Um adolescente de 17 
anos morreu após sofrer um 
acidente de trabalho por volta 
de 7h15 de quarta-feira (17), 
em uma fábrica de móveis, 
em São José do Cedro. A guar-
nição de socorro foi acionada, 
mas o jovem morreu no local. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o trabalhador 
foi vítima de esmagamento 
por chapas de MDF. Quando 
os militares chegaram ao lo-
cal ele estava inconsciente, 
com traumatismo craniano, 

aCidEnTE Jovem teve graves ferimentos pelo corpo e morreu no local do acidente

adolescente morre esmagado por 
chapas de mdf em fábrica de móveis

Jovem estava trabalhando e foi atingido por chapas de mDF e não resistiu aos graves 
ferimentos

Fernando Bonatto/ Rádio Integração

hemorragia na região do ros-
to, fratura exposta de maxilar, 
possível fratura da coluna e 
ausência de sinais vitais.

Populares já haviam re-
movido as chapas que esta-
vam sobre da vítima. 

Após avaliação, ele ain-
da foi conduzido ao hospi-
tal de São José do Cedro para 
confirmação de morte de um 
médico. 

As polícias Militar e Civil 
foram acionados e o local foi 
isolado para perícia.

TRÂnsiTO

TRagÉdia

acidente com motocicletas deixa duas 
pessoas feridas em Tigrinhos

Homem morre esmagado por 
tora de madeira 

O Corpo de Bombeiros re-
gistrou um acidente entre duas 
motocicletas na SC-492, no úl-

A Polícia Rodoviária Fe-
deral, com apoio do Grupo de 
Operações com cães, e o cão 
farejador Billi, apreenderam 
na segunda-feira (15), na BR 
163 em Guaraciaba, cocaína, 
crack, armas e munições es-
condidos na lataria de um au-
tomóvel. Um casal foi preso.

Durante fiscalização a um 
Chevrolet Tracker, do Rio de 
Janeiro, os policiais percebe-
ram contradições nos motivos 
da viagem alegados pelo mo-
torista e fizeram uma visto-
ria mais detalhada. O cão pas-

flagRanTE
PRf apreende cocaína, crack, armas e 
munições em carro na bR-163 

tor belga Billi foi acionado e 
deu sinal positivo para a pre-
sença de algum tipo de entor-
pecente escondido nas caixas 
de roda e laterais do veículo.

Ao desmontar o local, os 
agentes encontraram diver-
sos tabletes totalizando 15 
quilos de cocaína e três qui-
los de crack. Também encon-
traram escondidas duas pis-
tolas calibre nove milímetros, 
três carregadores e munições.

O motorista, de 32 anos, 
e a passageira, com 22, dis-
seram que saíram de Pon-

ta Porã-MS e entregariam o 
carro no interior do Rio Gran-
de do Sul. Eles foram enca-
minhados à delegacia de 
polícia em Guaraciaba. 

O casal vai responder 
por tráfico de drogas e por-
te ilegal de arma de fogo. Com 
eles, viajavam os dois filhos, 
de sete e três anos, que fica-
ram aos cuidados do con-
selho tutelar municipal. 

De acordo com a PRF, 
a apreensão representa um 
prejuízo de cerca de R$ 650 
mil ao crime organizado.

timo sábado (13), em Tigri-
nhos. Foi uma colisão envol-
vendo duas motocicletas.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, as duas vítimas fo-
ram atendidas e encaminhadas 
para o Hospital São José de Ma-
ravilha. Um motociclista, de 30 
anos, estava com edemas e dor 
no braço esquerdo. O outro mo-
tociclista, também de 30 anos, 
estava na canaleta da rodovia 
com fratura na perna direita. 

Além do Corpo de Bom-
beiros, a Polícia Militar esteve 
no local para o atendimento. Um dos motociclistas teve ferimento grave na perna e foi imobilizado pela equipe de socorro

Corpo de Bombeiros

Um homem, de 37 anos, 
morreu esmagado por uma 
tora de madeira por vol-
ta das 9h de ontem (19), na 
Linha Indiozinho, no in-
terior de Guaraciaba. 

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado, mas quando 
os militares chegaram o ho-
mem já estava sem vida. Ele 
apresentava sinais de esma-
gamento no tórax e suspei-
ta de hemorragia interna. 

Conforme foi relata-
do no local por colegas de 
trabalho, ao descarregar 
as madeiras de um veícu-
lo, uma delas se despren-

homem trabalhava no descarregamento das madeiras quando o acidente aconteceu

deu da carga e caiu sobre 
o tórax do trabalhador.

Após avaliação e pro-

cedimentos, foi aciona-
do a Polícia Civil e IGP de 
São Miguel do Oeste. 

Divulgação
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ESpOrtE

 ONEIDE BEhLING

Na tarde de sábado (13), o 
técnico Beni de Lima e o pre-
sidente da Associação Maravi-
lha Futsal/SEJL/Acema, partici-
param do congresso técnico da 
Liga Catarinense de Futsal-Série 
Ouro. A reunião foi em Pinhalzi-
nho e serviu para anunciar a par-
ticipação da Amaf-Maravilha na 
Série Ouro da Liga e também na 
Copa Santa Catarina.

A série ouro terá a partici-
pação de dez times, sendo que 
a forma de disputa será todos 
contra todos em turno e re-
turno. Serão classificados oito 
equipes para a fase play-offs. 
As equipes participantes são: 
Rio do Sul, Catanduvas, Xan-
xerê, Maravilha Futsal/SEJL/
Acema, Saudades, Cunha 
Porã, Palmitos, Chapecó, Pi-
nhalzinho e Capinzal.  Os con-
frontos e datas de realização 
ainda não foram informados, 
apenas ficou estabelecido que 
o início da competição é dia 27 
de março.

A primeira rodada será no 
dia 27 de março às 18h com 
ADCP Cunha Porã x AGN Ca-
pinzal; Pinhalense x Saudades; 
Maravilha Futsal/SEJL/Acema 
x Chapecoense Futsal; ADX x 
Rio do Sul Futsal e AFC Catan-
duvas X Palmitos. 

EnCOnTRO Equipe maravilhense estreia em casa contra a 
Chapecoense-Futsal no dia 27 de março, às 18h

maravilha futsal/sEJl/acema participa 
de Congresso técnico da liga 
Catarinense de futsal

COPa sanTa CaTaRina 
Paralelamente acontece a 

Copa Catarinense com a parti-
cipação das oito equipes que se 

fizeram presentes no Congres-
so. A competição neste ano terá 
a forma de disputa em sistema 
mata-mata, ou seja, jogos elimi-

Fotos: Divulgação

Beni de lima e Samir Silva marcaram presença em importante reunião

Congresso técnico foi coordenado pelo presidente da liga Catarinense de Futsal

A prefeitura de Mara-
vilha por meio da Secre-
taria de Esportes, Juven-
tude e Lazer está com as 
inscrições para as escoli-
nhas abertas. De acordo 
com o diretor da pasta, Edi-
nar Zardo, as modalidades 
disponíveis são as mesmas 
que estavam à disposição 
no início da pandemia. 

Os atletas que têm inte-
resse devem procurar os pro-
fessores de cada modalidade 
ou passar na Secretaria, jun-
to ao Ginásio Municipal Gel-
so Tadeu Mello Lara, para 
retirar a ficha de inscrição. 
“Este ano além dos dados 
do atleta o interessado de-
verá preencher uma autori-

zação assinada pelos pais ou 
responsáveis, autorizando a 
partcipação dos treinos pre-
senciais”, ressalta o diretor.  

Segundo Zardo as ativi-
dades estão retornando com 
calma e cautela. “Na mes-
ma linha em que a Secretaria 
da Educação está retornan-
do com as aulas presen-
ciais, nós também devere-
mos ir na mesma direção”, 
lembra e reforça que ain-
da não há data para começo 
dos treinos. “Até o momen-
to é apenas um levantamen-
to, com as inscrições, para 
saber o número de interes-
sados em participar”, expli-
ca. Ele diz que os profissio-
nais estão cientes de que 

o número de pessoas den-
tro dos locais de treino é li-
mitado. “Seguiremos sem-
pre as orientações dos 
órgãos reguladores”, disse. 

As inscrições são para 
as modalidades de ginásti-
ca rítmica a partir dos cin-
co anos, xadrez masculino 
e feminino a partir dos sete 
anos, futsal a partir de qua-
tro anos, futebol a partir dos 
cinco anos, taekwondo, a 
partir dos seis anos, tênis de 
mesa a partir de sete anos, 
voleibol a partir de sete 
anos, atletismo a partir de 
oito anos, badminton a par-
tir de oito anos, handebol a 
partir de 12 anos e parades-
porto a partir de oito anos.  

RETOmada
maravilha abre inscrições para escolinhas 

FUtSal adUlto 
ainda conforme o 
diretor, a Secretaria 
está retornando com a 
modalidade de futsal 
adulto. “Esta modalidade 
é de rendimento e já tem 
um calendário que irá 
participar novamente 
neste ano. a partir deste 
calendário iniciam as 
competições, conforme 
reunião que acontece 
no sábado (13) ”, 
conta. Zardo deixa à 
disposição os contatos 
da Secretária de Esporte, 
Juventude e lazer para 
tirar dúvidas: 3664 0044.

natórios. Os confrontos aconte-
ceram por sorteio onde também, 
através de sorteio, já ficou defi-
nido os mandos de quadra des-
de a primeira partida até a final 
da competição. O campeão da 
Copa Catarinense garante vaga 
ao Desafio de Ligas em 2022. 
A competição ainda não tem 
data definida para início, mas 
será realizado as quartas-feiras. 
Os confrontos da primeira eli-
minatória já ficaram definidos: 
Chapecoense x ADCP Cunha 
Porã – Chapecó/Cunha Porã 
Pinhalense x AAPF Palmi-
tos – Pinhalzinho/Palmitos 
ADAF Saudades x AGN Ca-
pinzal – Saudades/Capinzal 
AFC Catanduvas x Maravilha Fut-
sal/SEJL/Acema – Catanduvas/
Maravilha Futsal/SEJL/Acema.

ZaguEiRO 
Com esse raciocínio todo de quem será o substituto do 

Cuesta neste domingo uma situação ficou exposta, o Internacio-
nal precisa contratar urgentemente um novo bom zagueiro para 
o grupo. Contratação prioritária! Ideal até seria agora, quando a 
temporada vai começar.

COmEnTaRisTa 
Tenho acompanhado muitos jogos de futebol. E o melhor 

comentarista esportivo do Brasil é o Paulo Vinicius Coelho. É 
sempre bem informado e diz o que pensa com propriedade. 
Com isenção! Não puxa para A nem para B. Esse tem meu res-
peito e admiração. É um exemplo a ser seguido.

PREsidEnTEs 
Pelo tamanho de Inter e Flamengo representando torcidas 

apaixonadas, só lamento essas rusgas proporcionadas durante 
a semana pelos presidentes, não contribui em nada! Isso é mais 
um exemplo daquilo que a gente tem que superar no futebol. 
São manifestações de uma forma de dirigir o futebol, até uma ar-
timanha para tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo 
deste domingo no Maracanã. Não havia necessidade dessa pos-
tura arrogante. Teremos duas grandes instituições que por si só 
falam por sua história e conquistas.

final 
É uma final de campeonato dentro de uma competição dis-

putada por pontos corridos. Para o Internacional, é uma chance 
de comemorar o título de forma antecipada, encerrando um je-
jum que já dura 42 anos. Para o Flamengo, esta é a oportunidade 
de alcançar a liderança e passar a depender só de si para faturar 
o bi consecutivo. Não se fala em outra coisa. Mobilização total.

 aPOsTas
Segundo as cotações dos melhores sites de apostas espor-

tivas, o Flamengo é o favorito, até por precisar da vitória. O In-
ter pode se dar bem com um empate. Esse resultado manteria 
a equipe na ponta com apenas mais um jogo a ser disputado. 
Flamengo conta com um time mais experiente, com jogadores 
mais decisivos. A tendência é mesmo o Inter jogar no erro do 
Flamengo. Sem se lançar ao ataque toda hora.

PREssãO 
Internacional vai ao Maracanã com muitos jovens e carrega 

o peso de um longo jejum de títulos nacionais. Por fim, é preciso 
lembrar do desfalque do zagueiro Cuesta, suspenso. A boa notí-
cia é que Patrick, Uendel, Zé Gabriel e Leandro Fernandez vol-
tam de suspensão. Tudo pode acontecer, mas é difícil imaginar 
uma superioridade gigante, seja de um lado ou de outro. É par-
tida em que os atletas deixam o sangue em campo. Tenho a im-
pressão que Abel Braga deve formar um cinturão defensivo nas 
imediações da grande área para travar o ataque do Flamengo.



> INVEStIMENtO

> FrAtErNIDADE E DIÁLOgO

> ESpOrtE  

> COrtE DE gAStOS Educação de Maravilha 
adota apostilas do 
grupo positivo 

Campanha da 
Fraternidade 2021 
incentiva o respeito às 
diferenças

Maravilha Futsal/SEJL/
Acema participa de 
Congresso técnico da Liga 
Catarinense de Futsal

Investimento para todo o sistema que inclui formações, 
material didático, e plataforma digital custou R$ 500 mil

Celebração marcou o lançamento da campanha e 
início da Quaresma

Equipe maravilhense estreia em casa contra a 
Chapecoense-Futsal no dia 27 de março, às 18h

Pesquisa catarinense mostra que gasto 
com material escolar deve sofrer queda

PÁGINA 12

PÁGINA 21

PÁGINA 27 PÁGINA 14

Valor utilizado por pais ou responsáveis com a compra de material escolar para o 
início do ano letivo deve registrar um recuo de 21%

Diana Heinz /O Líder
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